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Een winnaar is een verliezer die niet opgeeft
Pionierswerk rond Jongdementie
Annemie Janssens is een vertrouwde 
verschijning in De Wingerd. Dit kan 
ook niet anders; reeds 17 jaar maakt 
ze deel uit van het Expertisecentrum 
Dementie Memo en vroeger ook van het 
woonzorgcentrum. Daarom lieten we 
haar graag zelf even aan het woord. 

Annemie, je bent vooral bekend door je 
pionierswerk rond dementie op jonge 
leeftijd. Hoe en in welke hoedanigheid 
ben je met jongdementie in contact 
gekomen?

Het begon allemaal met een advertentie 
in de Passe Partout. Ik was als pas 
afgestudeerde klinisch psychologe 
net gestart bij het expertisecentrum 
Memo. Let wel: de tijden waren niet 
te vergelijken met nu. De kennis van 
dementie op jonge leeftijd was zo goed 
als nihil, al wist men uiteraard wel al 
van het bestaan daarvan. Men noemde 
de ziekte ‘preseniele dementie’ en 
onderzoek ernaar werd zo goed als niet 
gedaan. De benaming alleen al was 
genoeg om mensen af te schrikken. Nu 
spreekt men over ‘jongdementie’ en 
‘jonge mensen met dementie’, want 
dat zijn ze: mensen die (veel) jonger 
zijn dan men pleegt aan te nemen als 
men het heeft over deze ziekte. Er 
werd een formele grens getrokken om 
de aandoening  te definiëren: treden de 
eerste symptomen van dementie op vóór 
de leeftijd van 65 jaar dan spreekt men 
van jongdementie, ook al wordt de juiste 
diagnose pas later gesteld. 

Mijn toenmalig directeur, Rudiger  
De Belie, vroeg me om mantelzorgers 
van mensen met preseniele dementie 
uit te nodigen voor een gesprek. En 
dus plaatsten we een zoekertje in de 
krant. Het was begin 2002. Als reactie 
kwamen er 4 mantelzorgers naar die 
eerste gespreksavond. En daarmee 
was de geboorte van het ‘Praatcafé 
jongdementie’ een feit. Zelf was ik zó 
getroffen door het persoonlijk lijden dat 
niet alleen de zieke, maar ook gans zijn 
directe omgeving – met name vooral de 
mantelzorgers – treft, dat het mij sterk 
motiveerde. Ik wou koste wat kost voor 
hen streven naar kwaliteitsvolle zorg 
én naar een algemene erkenning van 
hun precaire situatie. En zo ging de bal 
voorgoed aan het rollen.

Jij ging dus op weg met mensen met 
jongdementie om de problematiek 
ervan in de kijker te zetten en iets 
te doen aan de stiefmoederlijke 
behandeling van deze toch wel zeer 
kwetsbare groep? 

Ja, ik kreeg daarbij van bij de aanvang 
en al de jaren dat ik er nu werkzaam 
ben de volledige medewerking van mijn 
directie, van de raad van bestuur, evenals 
van dr. Eric Triau, neuropsychiater in 
De Wingerd, van het Expertisecentrum 
Dementie Vlaanderen en later van de 
Vlaamse werkgroep jongdementie. Maar 
zeker in het begin was het tasten in het 
duister. Ik stak mijn licht op in Nederland 
en Engeland waar men al expertise 
had in de speciale noden van deze 
bevolkingsgroep: men had daar toen reeds 
vormen van thuiszorg, dagverblijven, 
kortverblijven en verpleeghuizen voor 
personen met jongdementie. Mijn 
opdracht was gigantisch, want hier in ons 
land was er NIETS.

We organiseerden studiedagen en ik werkte 
jaren aan het eerste Nederlandstalige 
boek: ‘Wegwijs in dementie op jonge 
leeftijd’ dat zijn eerste druk kende in 
2007. Het gaf een pak informatie over 
de ziekte, verhelderend voor mensen 
die er door getroffen worden of in 
hun nabije omgeving ermee te maken 
krijgen enerzijds, en anderzijds voor 
hulpverleners die er meer willen over 
weten. Ondertussen is het boek ettelijke 
malen herdrukt en kwam er een tweede 
boek, geschreven in samenwerking met 
de Nederlandse Marjolein de Vugt. Deze 
boeken hebben een enorme impact 
gehad op de kennis van en de omgang 
met jongdementie. 

Sindsdien zijn er woonzorgcentra die 
zich bijzonder inspannen, omdat ze 
inzien dat de zorg voor deze mensen 
anders en intensiever is dan de zorg voor 
ouderen met dezelfde aandoening. Maar 
de erkenning hiervan op maatschappelijk 
en politiek vlak laat nog steeds op zich 
wachten waardoor kwalitatieve zorg 
afhankelijk blijft van de goodwill en 
de energie van de verzorgenden. Het 
financieel plaatje dat er aan vasthangt 
wordt maar niet ingevuld. 

Een eerste hindernis bij jongdementie 
is ongetwijfeld nog steeds het stellen 
van de juiste diagnose. Is daarin een 
evolutie merkbaar? 

Of de diagnose vroeg of laat gesteld 
wordt, hangt grotendeels af van de 
persoon bij wie men terecht komt. 
De neuroloog of neuropsychiater is de 
best geplaatste specialist om het juiste 
oordeel te vellen maar soms gaat er 
veel tijd verloren vooraleer men naar zo 
iemand doorverwezen wordt. En ja, vaak 
wordt men op het verkeerde been gezet 
door de ziekte te bestempelen als een 
midlifecrisis of een depressie. Vergeet 
echter niet dat dementie en depressie 
samen kunnen voorkomen. Als je in het 
beginstadium van de ziekte voortdurend 
ervaart dat er dingen mis lopen, dat 
je capaciteiten zienderogen achteruit 
gaan, dat je omgeving je niet begrijpt, of 
tegen je in gaat dan heb je ongetwijfeld 
reden om ook nog depressief te worden. 

De diagnose stellen is helemaal niet 
evident. Bij ouderen met dementie is in 
2/3 van de gevallen de oorzaak van de 
dementie de ziekte van Alzheimer met 
‘vergeten’ als primair kenmerk. 

Bij jonge mensen met dementie heeft 
2/3 een andere oorsprong en is vergeten 
niet het allesoverheersend euvel: er is 
Lewy Body dementie, frontotemporale 
dementie… De symptomen zijn bij 
deze groep veel minder typisch. Zo 
kan apathie op allerlei aandoeningen 
wijzen waaronder óók frontotemporale 
dementie. Het is niet altijd zo zwart-wit. 
Desalniettemin is er veel vooruitgang 
geboekt. Dr. Eric Triau en prof. dr. Mathieu 
Vandenbulcke hebben hier baanbrekend 
werk verricht, zij hebben andere artsen 
gesensibiliseerd en geïnformeerd over 
het thema.

Waarin liggen de verschillen? 

Eerst en vooral zijn jonge mensen met 
dementie fysiek nog tot veel meer in 
staat dan ouderen. Zij hebben dus een 
totaal andere aanpak, een veel intensere 
vorm van begeleiding nodig. In de tweede 
plaats is er het generatieverschil: de 
jongeren vallen bv. voor heel andere 
muziekgenres dan de ouderen, hebben 
het digitaal tijdperk actief meegemaakt, 
zijn of waren er in thuis, werkten met 
computers en internet, speelden met de 
sociale media. En niet te onderschatten: 
bij jonge mensen met dementie treft 
men veel meer zeldzame aandoeningen 
aan, heeft men vaker te maken met 
gedragsveranderingen waardoor de nood 
aan gespecialiseerd personeel veel groter 
is en in sommige gevallen een verzorging 
van één op één aangewezen is. 

Komt daarbij de factor dat de 
mantelzorgers van jonge mensen met 
dementie veel vaker op hun tandvlees 
zitten of in een depressie verzeilen. 
Ook aan hen moet aandacht en zorg 
geschonken worden. De mantelzorgers 
hebben al hun energie nodig om het hoofd 
boven water te houden en in het kluwen 
van uitkeringen en tegemoetkomingen 
hun weg te zoeken. Dat verhindert hen 
om toe te komen aan ‘genieten van wat 
wel nog kan’, en dat vind ik ongelooflijk 
jammer. 
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Ik ben overtuigd dat zorgbegeleiding een 
wereld van verschil kan betekenen. Deze 
begeleiding wordt verzorgd door een 
vertrouwenspersoon die terzelfdertijd 
coördinator is, die gezinnen wegwijs 
maakt in het netwerk van praktische 
en maatschappelijke hulp en hun 
draagkracht aanzienlijk vergroot. Er is 
absoluut nood aan een volledig systeem 
van aaneengesloten hulp: van de eerste 
symptomen van ziekte tot de juiste 
diagnose, van thuiszorg tot opname in 
een woonzorgcentrum en tot het ultieme 
einde. 

Het klinkt ideaal, maar bestaat het 
ondertussen ook? 

In 2015 startten we bij Memo met het 
uittekenen in onze regio van ons plan van 
aanpak voor deze ‘vergeten’ groep: de 
Zorgcirkels Jongdementie. Het gaat om 
cirkels die a.h.w. het ganse gezin omgeven 
met een kring van hulplijnen, gaande 
van een sterke eerstelijnszorg over een 
ontmoetingshuis waar ook mantelzorgers 
welkom zijn, zorgbegeleiding, een 
dagcentrum, kortverblijf, groepswonen, 
buddywerking, vorming en ontmoeting.
Intussen zijn de Zorgcirkels ruim 2 jaar 
operationeel en heeft een studie van 
LUCAS-KULeuven aangetoond dat ze 
een grote meerwaarde hebben voor de 
gebruikers. 

Wij hebben de Zorgcirkels Jongdementie 
uitgebouwd met de gezinnen zelf en 
vele partnerorganisaties, waaronder 
De Wingerd. Ook in Brugge is men 
die weg opgegaan. Maar daarmee is 
het lijstje van volledig uitgebouwde 
zorgtrajecten in België afgewerkt. Het 
is onze betrachting om het principe 
van aaneengesloten specifieke hulp 
uit te rollen in heel Vlaanderen, maar 
daar zijn we nog ver van verwijderd. 
Het schoentje wringt vooral bij het 
kostenplaatje. Enerzijds valt het gezin 
van de persoon met jongdementie in een 
financiële put bij het vaststellen van de 
ziekte; ze verliezen immers veelal een 
inkomen. Anderzijds kost opname in een 
woonzorgcentrum een gezin bijna 2000 
euro per maand en vraagt de zorg meer 
en bijgeschoold personeel. 

In geen van beide gevallen echter komt 
de overheid over de brug met financiële 
hulp. Voor de Zorgcirkels Jongdementie 
is de financiering de volgende jaren een 
groot vraagteken, terwijl het zonneklaar 
is dat de positieve effecten ervan zeer 
groot zijn. En ook al zijn ondertussen 
de politieke spelers overtuigd van de 
noodzaak én het nut van financiële 
tegemoetkomingen en is het aandeel 
ervan in het totale budget van de 
Vlaamse overheid heel klein, toch raakt 
de definitieve toewijzing van middelen 

voor de verzorging van mensen met 
jongdementie niet rond. Zelfs indien 
voor de betrokkenen de zorg voorhanden 
is, als hij onbetaalbaar is, komt hij 
er niet. Vaak wordt concrete hulp 
uitgesteld omwille van de kost ervan. Ik 
refereer hier naar een artikel van prof. 
Yvonne Denier in het tijdschrift Knack 
van enkele weken geleden waar ze stelt: 
“Jongdementie, niet te verantwoorden 
dat we de meest kwetsbare mensen toch 
in de kou laten staan.”

Men zou toch denken dat 
Vlaanderen met zijn zo uitgebreide 
gehandicaptenzorg ook deze mensen 
onder zijn hoede neemt?

Er is het VAPH (Vlaams agentschap 
voor personen met een handicap) 
dat inderdaad subsidies voorziet voor 
mensen met een handicap, de zogeheten 
‘persoonsvolgende financiering’, zodat 
ze bij machte zijn hun persoonlijke 
zorgverstrekkers te betalen. Hoewel 
jonge mensen met dementie volgens 
mij een handicap hebben, krijgen zij 
geen toegang tot deze financiering 
en daar ligt het pijnpunt. Een andere 
oplossing zou een uitbreiding van de 
conventie voor de ziekte van Huntington 
kunnen zijn. Huntington is ook een 
neurodegeneratieve aandoening die 
jonge mensen treft. Mensen die aan deze 

ziekte lijden, krijgen wel subsidies om 
hun verblijf in een woonzorgcentrum te 
betalen, en er is meer en extra opgeleid 
personeel voorzien. Dat zou ook moeten 
kunnen voor mensen met jongdementie, 
maar ook hier houdt de overheid de boot 
af. Gelukkig worden de betrokkenen 
zelf steeds mondiger mede doordat het 
taboe rond jongdementie meer en meer 
verbroken wordt. De media kunnen hier 
een zeer sterke sensibiliserende rol in 
spelen en dat doen ze ook. De overtuiging 
wint dus onmiskenbaar veld en de kans 
op een oplossing is groter dan ooit. 
Jammer genoeg moet je niet alleen gelijk 
hebben, je moet ook gelijk krijgen en de 
politieke molens malen erg langzaam. 
Meer dan tien jaar zijn we nu bezig om 
de politiek zo ver te krijgen dat ze gevolg 
geven aan onze noodkreten. Dat het zo 
lang duurt, vind ik wat frustrerend, maar 
ik trek mij op aan de leuze: ‘een winnaar 
is een verliezer die niet opgeeft’ en hou 
koppig vol. 

MS

Actueel
In februari van dit jaar werd in het Vlaamse Parlement een resolutie 
ingediend door oa. Peter Persyn (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V) en 
Freya Saeys (Open VLD), om aandacht te vragen voor jonge personen 
met dementie. Bij de openingszitting van het nieuwe parlementaire jaar  
werden uiteindelijk nieuwe ondersteuningsmaatregelen gestemd: de 
Vlaamse Regering maakt 3 miljoen euro vrij om mensen met jongdementie 
en hun familie extra te ondersteunen. 

Jurn Verschraegen, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Dementie 
reageert opgelucht: “Dit is schitterend nieuws! Bijzonder tevreden over deze 
besluitvorming voor wie door jongdementie noodgedwongen moet kiezen voor 
een woonzorgcentrum.”

De combinatie van de zware zorgkost met veelal een plotse inkomensdaling 
in het gezin kan problematisch zijn. Vaak is bij deze gezinnen de lening van 
het huis nog niet volledig afbetaald, gaan de kinderen nog naar school of 
de universiteit en valt er door de ziekte een deel van het inkomen weg. De 
uiteindelijke beslissing tot opname in een woonzorgcentrum is een precair 
scharniermoment dat een grote impact heeft op het gezinsbudget. Het verblijf 
in een woonzorgcentrum van de persoon met jongdementie kan het gezin 
financieel in een uitermate kwetsbare situatie doen belanden. De kostprijs 
van een verblijf in een woonzorgcentrum kan dan een reden zijn waarom een 
opname uitgesteld of geweigerd wordt, met het risico op overbelasting van 
de mantelzorgers. Elders in dit nummer vat Guido Joris de polemiek, die de 
voorbije weken in de klassieke en op de sociale media heerste, voor u samen. 

Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: 
“De financiële toegankelijkheid van het woonzorgcentrum voor deze specifieke 
doelgroep moet worden gevrijwaard. Een opname in een gespecialiseerd 
woonzorgcentrum met een betaalbaar perspectief kan vermijden dat het 
gezin verarmt door de ziekte en de noodzakelijke zorgverlening. De financiële 
ondersteuning die we nu bieden voor personen met jongdementie kan voor 
hen en hun gezin een betekenisvolle uitkomst bieden.”

Kwaliteitsvolle opvang en betaalbare factuur
De oplossing die nu wordt voorzien, omvat twee luiken:

1. Bijkomend personeel en werkingsmiddelen voor kwaliteitsvolle,
gespecialiseerde zorg en ondersteuning van de persoon met jongdementie
én zijn familie of gezin. Dit geldt voor Vlaamse woonzorgcentra die reeds
beschikken over een bijkomende erkenning als RVT en gespecialiseerd zijn
in de zorg voor personen met jongdementie. Er zal gewaakt worden op
een goede spreiding van de beschikbaarheid van deze plaatsen over heel
Vlaanderen.

2. Een forfaitaire financiële korting per dag op de factuur van het
woonzorgcentrum. De geselecteerde woonzorgcentra met een specialisatie
in zorg en ondersteuning van personen met jongdementie ontvangen
hiervoor een jaarlijkse werkingssubsidie.

Het regelgevend kader wordt nu opgemaakt om zo snel mogelijk in voege 
te treden. De meest actuele en toegankelijke info en een overzicht van het 
aanbod is beschikbaar via: www.jongdementie.info

De collega’s van MEMO, de zorgbegeleiders in Hét Ontmoetingshuis 
en bij de Zorgcirkels Jongdementie, de verantwoordelijken van de 
thuisondersteunende diensten en de sociale dienst in De Wingerd staan 
u graag te woord en zoeken naar gepaste antwoorden op al uw concrete
vragen omtrent de nieuwe regelgeving wanneer die er straks zal zijn.

foto: Jo Vandeurzen spreekt het parlement toe

Twee weken na dit interview kwam 
er een doorbraak in het dossier (zie 
onder). Annemie Janssens laat weten  
hiermee zeer opgetogen te zijn, maar 
ze blijft strijdlustig. De jonge mensen 
met dementie én hun mantelzorgers 
liggen haar zéér nauw aan het hart.

foto v.l.n.r.: Jurn Verschraegen, Hilde Lamers, Peter Persyn en Griet Robberechts
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Op Twitter en bij Facebookgebruikers in heel 
Vlaanderen werden de voorbije zomer ontelbare 
berichten gedeeld over jongdementie in Vlaanderen.  
Deze gonzende activiteit werd op  sociale media 
aangezwengeld na de publicatie van krantenartikels 
over jongdementie. Daarin werd de uitzichtloze 
financiële situatie uit de doeken gedaan, waarin 
gezinnen belanden als een gezinslid door dementie 
op jonge leeftijd getroffen wordt. De inzage in het 
krantenarchief toont dat er het voorbije jaar 181 
artikels in Vlaamse kranten verschenen waarin voor 
de oorzaak van de financiële gezinsontwrichting 
naar het Vlaamse beleid werd en wordt gewezen, 
omdat de getroffenen in Vlaanderen door de mazen 
van het sociale opvangnet vallen. De toestand 
blijkt dramatisch als gezinsopvang onmogelijk 
wordt en opname in een woonzorgcentrum de enige 
resterende optie is. 

Journalisten alom geven dit verhaal vlees en bloed met 
de getuigenissen van gezinsleden die het licht van de 
eigen ervaring laten schijnen. Lezers vernemen hoe 
de getroffen man of vrouw naast het inkomensverlies 
van de jongdemente wederhelft de hypotheek op de 
woning en het verblijf in een woonzorgcentrum moet 
betalen. Volgens het Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen ligt de oplossing voor de hand indien 
de overheid een persoonsvolgende financiering als 
gehandicapten toekent. Sterker nog: het zou voor 
de Vlaamse overheid een peulenschil zijn om dat te 
begroten. De schattingen over het aantal personen 
met jongdemente lopen sterk uiteen, maar zelfs bij 
het hoogste aantal blijkt nog dat het niet over een 
uitermate groot bedrag gaat. De vraag rijst waarom 
het dan niet begroot werd? 

Vlaamse parlementsleden onderkennen  
het probleem

Na de zomervakantie en wel tijdens de allereerste 
zitting van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin, op 14 september, kaartten de Vlaamse 
parlementsleden van alle politieke fracties de heikele 
problematiek aan bij de bevoegde minister, Jo 
Vandeurzen. Hun vragen hebben  zonder uitzondering 
betrekking op de penibele toestand waarin gezinnen 
terecht komen. 

In zijn antwoord aan de parlementsleden vermeldt 
Vandeurzen ook De Wingerd en omschrijft die als 
‘voortrekker in de zorg voor mensen met jongdementie’. 
Hij laat optekenen: “Wij gaan ons concentreren op de 
korte termijn – dat is dan de begroting 2019, uiteraard 
– hoe wij daar een operationele oplossing voor kunnen 
vinden, die natuurlijk zo veel mogelijk probeert 
te surfen op de concepten en de technieken en 
instrumenten waarover wij beschikken, want anders 
moet je daar ook nog een heel nieuw regelgevend 
apparaat voor opzetten, wat natuurlijk ook niet de 
bedoeling is. Maar we zijn aan het zoeken in die 
richting.”

Charity begins at home

Dat de minister geen structurele oplossing aanbiedt, 
blijkt uit zijn antwoord. Maar het gevaar dat de 
bevoegdheidsverdelingen in dit land hier voor 
vertraging zullen zorgen is alles behalve denkbeeldig 
als je tussen de regels van Vandeurzens antwoord 
leest: “Ik denk dat we met zijn allen gaan trachten om 
daar op Vlaams niveau ook een antwoord op te bieden. 
En natuurlijk zijn er nog vijf, zes scenario’s denkbaar 
waarbij ook andere overheden zich inschakelen om 
dat mee op te lossen. Ik wil dat allemaal bevragen, 
maar ik denk dat u het toch niet zou appreciëren als 
ik zou zeggen dat het daar op te lossen is en dat wij 
voorlopig onze handen in onschuld kunnen wassen. Dat 
zal niet werken, en dat wil ik eigenlijk ook niet doen.” 

De afgelopen maanden zijn er miljoenen vrijgekomen bij 
het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking omdat 
verdere fondsen werden bevroren nadat de vorige  
corrupt werden aangewend. Ik wil hier niet verder op 
ingaan om geen kwesties met elkaar te  vermengen. 
Maar de federale minister van Volksgezondheid Maggie 
De Block kan in een volgende begrotingsronde de vrij 
gekomen miljoenen claimen met een beroep op  het 
adagio ‘Charity begins at home’. Ondertussen blijft  
het uitkijken wat Jo Vandeurzen gerealiseerd krijgt 
en vooral hoe snel hij dat kan (1). De schooldirecteur,  
die met twee studerende kinderen, de hypotheek 
op de gezinswoning moet aflossen en na het betalen 
van de verblijfskosten in een woonzorgcentrum nog 
75 euro overhoudt om de maand mee door te komen, 
illustreert uitermate pijnlijk de urgentie van een 
structurele oplossing. 

Guido Joris 

Gebrek aan sociaal vangnet zorgt voor drama’s
Een bloemlezing van de media en de politieke actualiteit

(1) Het vervolg van dit relaas is bij het ter perse gaan van deze 
krant al gekend. Soms gaat het snel. In dit aanslepende dossier 
heeft het wellicht geholpen dat de druk met alle mogelijke 
middelen op de politieke ketel, in de media en onder de 
aandacht van de kiezers werd gehouden. (n.v.d.r.) 

‘Moet ik de zorg
voor mijn man
betalen met
het spaargeld
van de kinderen?’

foto: Lotte Engels en haar man Bart in Knack - 22 augustus 2018 JOKA in De Wingerd 

JOKA is een vrijwilligersorganisatie waarbij jongeren 
tussen 16 en 30 jaar oud een weekje op kamp komen in 
een zorgvoorziening. Van 6 tot 10 augustus vond er een 
Jokakamp plaats in WZC De Wingerd: Vier Jokakampers 
(Raïssa, Nele, Kimberly en Ping) bezorgden de bewoners 
een week vol toffe activiteiten. Het was een groep van 
erg jonge kampers. Ze waren 16, 17 en 18 jaar oud.  Ping 
was 29 jaar en ze sprak enkel Engels. Ze hadden nog 
geen enkele ervaring met personen met dementie. Het 
is heel knap dat deze jongeren deze uitdaging dan toch 
aangingen. Zo leren ze immers de doelgroep kennen.

De JOKA-jongeren overnachtten een week in het 
ontmoetingshuis. Ze hadden een leuk kampprogramma 
opgesteld. Hun thema was ‘Bloemen’. Rond half 10 
kwamen ze naar de woning. In de voormiddag deden ze 
vooral individuele activiteiten. Ze gingen wandelen met 
de bewoners, lakten nagels,… In de namiddag deden ze 
groepsactiviteiten. Zo deden ze o.a. een gezelschapsspel 
in de woning, een Vlaamse kermis in de zalen, een crea 
activiteit (een bloem uit karton). Op donderdag was 
er al de slotshow. De zaal was ingekleed in het thema 
‘bloemen’. Ze zorgden voor een dansnamiddag. De 
bewoners konden dansen op liedjes uit de tijd van toen. 
Een fijne activiteit om een leuk kamp af te sluiten. 

Dit jaar maakte ROB TV een kleine reportage van het 
kamp. Ze kwamen langs tijdens de ‘Vlaamse kermis’, 
een activiteit die de jongeren zelf voor de bewoners 
organiseerden. Enkele JOKA-kampers kwamen aan het 
woord. Ze spraken heel spontaan en vlot. Ze deelden hun 
ervaringen mee. Ook enkele bewoners kwamen in beeld. 
Hopelijk vinden we volgend jaar opnieuw kandidaten 
die kennis wensen te maken met onze werking. Deze 
jongeren waren alvast heel erg enthousiast en wie weet 
zien we ze volgend jaar terug!

Isabelle
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Verderop in dit nummer leest u over de creatie van 
‘een bushalte van De Lijn’, om mensen houvast te 
geven die makkelijk de richting kwijtraken.

Een idee van het Benrath woonzorgcentrum in 
Düsseldorf, een perfecte replica van een bushalte, 
maar er stopt nooit een bus. Ze kwamen op de idee 
toen patiënten permanent naar huis of familie wilden 
ontsnappen. Het management moest permanent 
de politie inschakelen, en de situatie was ook niet 
geheel zonder gevaar, vooral in de winter, wanneer 
de nachten koud zijn. Ze werkten samen met een 
lokale gezondheidszorgvereniging. Bewoners met 
dementie hebben geen korte termijngeheugen meer, 
maar kennen nog wel het signaal van een bushalte, en 
gaan daar staan wachten op de bus, die nooit komt. 
En dan is het zaak hen daar op te pikken en voor een 
kop koffie uit te nodigen. 

Ik hoorde het verhaal een paar jaar geleden in een 
lezing tijdens het symposium (On)Voltooid Verleden 
Tijd, dat door curator Eva Cardon was opgezet in 
en rond Museum M. Mensen als Kasper Bormans, Eva 
Cardon, Patrick Ceyssens, Bart De Strooper, Niels 
Hendriks, Ann Heylighen, Wendy Morris, Filip Sterckx, 
Jonathan Van Essche en Baldwin Van Gorp kwamen hun 
know-how delen met mekaar en met het publiek. Op 
die dag zagen we ook een aantal artistieke projecten, 
tussen de wetenschappelijke lezingen door.

Het was een dag waarop wetenschappelijk 
en artistiek onderzoek rond aspecten van de 
verouderingsproblematiek samenkwamen. Ephameron 
- nom de plume van curator Eva Cardon - zelf had als 
dochter het traject van haar dementerende vader 
omgezet in een artistiek project. Bert Cardon was 
een hoogleraar kunstgeschiedenis aan de KU Leuven. 
Tot hij op zijn 56ste getroffen werd door afasie en 
dement werd. ‘Wij twee samen’ waren  de laatste 
betekenisvolle woorden die hij tegen zijn dochter 
sprak.

‘Wij twee samen’ werd dan ook de titel van het 
beeldverhaal dat ze componeerde over haar vader… 
Eva creëerde het project voor zichzelf en voor haar 
moeder en zussen, die beslisten om de vader thuis 
te verzorgen, en voor alle anderen die hetzelfde 
meemaken. Ephameron vertelt het verhaal vanuit 
drie standpunten: dat van de vader die langzaam 
aftakelt, dat van de familie en dat van de taal die hij 
langzaam verliest. 

Waar wetenschap en kunst mekaar kunnen ontmoeten, 
daar groeien inzichten en ideeën. En wordt de 
onmacht tegenover ziektebeelden waar de mens nog 
niet voldoende vat op heeft, omgezet in positieve 
energie. Op de site die De Wingerd nu is, ontmoeten 
wetenschappelijk inzicht, praktijkervaring, artistieke 
inbreng en menselijke solidariteit mekaar meermaals 
per week. Zo wordt De Wingerd meer en meer een 
campus waar we als samenleving leren hoe om te 
gaan met mensen met dementie.

Jan Hautekiet 

Wingerd Campus
Colum van Jan Hautekiet

Expo Wijnveld najaar 2018
Het algemeen thema is ‘reizen’, zowel de reis van 
het leven als reizen in de letterlijke zin (omdat 
ik op reis altijd schetsboeken met pentekeningen 
vul). Enkele van de tentoongestelde aquarellen 
verbeelden strofes uit het gedicht “Ithaka” van 
de Griekse dichter Kavafys.

Het gedicht ‘Ithaka’ van K.P. Kavafis is niets anders 
dan een evocatie van het leven als een reis. Voor 
eenieder in wie deze galm klinkt, is Ithaka niet 
langer het land, de stad, het huis aan de andere 
kant van de wereld, Ithaka is verhalen en gedichten 
waarin je je eigen levenservaringen verwoord 
ziet en bewaard. Ithaka is de muziek waarmee 
je zielenpijn en zielenvreugd hebt gedeeld. 
Ithaka is de talen die je spreekt, de streken die 
je hebt bezocht, de vrienden die je er ontmoet. 
Ithaka is de waarden en idealen die je nastreeft, 
de herinneringen die je zorgzaam bewaart en de 
gestorvenen met wie je nog steeds praat. Ithaka is 
de geliefde die, jou ondanks alles koestert. Het is 
wat je bezielt.  

De aquarellen die ik maakte in ‘t Heiveld-atelier 
te Gent toen ik daar nog werkte, zijn portretten 
en momentopnamen van het atelier,  citaten van 
wat de bewoners mij vertelden, hun verhalen, 
droom of afwezigheid.  Vandaag is het werken 
met de bewoners van De Wingerd een moment van 
overdracht, van schoonheid. Wie schoonheid geeft 
aan iemand, krijgt schoonheid terug. De bewoners 
vinden hun ‘vergeten kracht’ terug in het maken 
van kunst. Tekenen en schilderen zijn universele 
talen. Praten is niet belangrijk meer in dit gesprek. 
Samen iets maken en gewoon samen zijn en samen 
‘mens-zijn’ wel. 

Tijdens ’t Klein Atelier leggen we de nadruk op wat 
de deelnemers wel nog kunnen, in de plaats van 
wat ze vergeten zijn en niet meer mogelijk lijkt. 
In kunst kan je alles overmaken en communiceren. 
Die vorm van vrijheid vinden we elke keer terug 
en de bewoners mogen maken wat ze willen. Dat 
schept een moment van rust, ook voor mij. Een 
ogenblik van menselijkheid in die veel te materiële 
en te commerciële wereld daarbuiten.

De tentoongestelde werken zijn ook te koop en 
de opbrengst investeren we terug in het atelier. Ik 
vind het belangrijk om te werken met kwalitatief 
kunstenaarsmateriaal, want het is onmogelijk om 
mooie werkjes te maken op slecht papier met 
kinderpenselen. Het is belangrijk om met goed 
papier, degelijke penselen en goede verf te werken 
om iets moois te maken. Er zitten veel kunstenaars 
tussen de bewoners en die voelen ook wel echt als 
hun werk ‘mooi’ is. Dan is er meer vreugde...

Barbara

Poëzie

Ithaka
  
Als je op je tocht naar Ithaka vertrekt, 
smeek dat je weg heel lang mag zijn, 
vol avonturen, vol ervaring. 
De Laestrygonen en de Cyclopen, 
en de toornige Poseidon moet je niet vrezen; 
zulke wezens zul je nooit vinden op je weg, 
als je denken hoog blijft, als een uitgelezen 
bewogenheid je lichaam en je geest bezielt. 
De Laestrygonen en de Cyclopen, 
de woeste Poseidon zul je niet ontmoeten, 
als je ze niet met je meedraagt in je ziel, 
als je ziel ze niet voor je ogen plaatst. 

Smeek dat je weg heel lang mag zijn. 
Dat er vele zomerse morgens zullen zijn 
waarop je, met wat een voldoening, wat een vreugde 
zult binnengaan in voor het eerst aanschouwde havens; 
en dat je moogt vertoeven in Phoenicische stapelplaatsen, 
en daar goede waren kopen kunt, 
parelmoer en koralen, amber en ebbenhout, 
en zinnenstrelende parfums van elke soort, 
zo overvloedig als je kunt zinnenstrelende parfums; 
en dat je naar veel steden in Egypte gaan moogt 
om te leren en te leren van de wijzen.

 
Houdt altijd Ithaka in je gedachten. 
Daar aan te komen dat is je bestemming. 
Maar overhaast de reis volstrekt niet. 
Beter dat die vele jaren duren zal, 
en dat je, oud al, landen zult op het eiland, 
rijk met alles wat je onderweg hebt gewonnen, 
niet verwachten dat Ithaka je rijkdom geven zal. 

Ithaka gaf je de mooie reis. 
Zonder dat eiland was je niet op weg gegaan. 
Verder heeft het je niets meer te geven. 
En als je het armelijk vindt, Ithaka misleidde je niet. 
Zo wijs als je bent geworden, met zoveel ervaring, 
zul je al begrepen hebben wat Ithaka’s betekenen.

K.P. Kavafys
Nederlandse vertaling door G.H. Blanken



Preekstoel          Lijden... Tegen wie zegt ge het?
 Op zeker ogenblik kondigt Jezus aan dat Hij zal moeten lijden en dat men Hem 
zal ombrengen. Hij zei dit op een moment dat Hij rustig met zijn leerlingen door 
het land trok, nadat Hij heel wat zieken had genezen. De leerlingen verbaasden 
zich over Jezus’ woorden en Petrus nam het woord en sprak vastberaden: “Dàt 
zal zeker niet gebeuren!  Zolang ik leef zal niemand een hand naar u uitsteken!” 
Waarop Jezus hem antwoordde: “Ga weg van mij, Satan, gij laat u leiden door 
menselijke overwegingen en niet door wat God wil!”

Straffe taal! Zou het de wil van God zijn dat Jezus moet lijden en sterven? Hier 
komen wij aan een punt, waar vele mensen over struikelen: “Waarom laat God 
het lijden toe?” Zou God ons lijden willen? Is het Zijn wil dat brave vrome mensen 
getroffen worden door ziekte, lijden, tegenslag en dood? Staat God achter 
ongeluk, overstroming, aardbeving, honger, verwoesting, terrorisme en noem 
maar op? Wil Hij dat ook ik afzie? Lijden? Tegen wie zegt ge het? Waarom moeten 
mensen lijden? Het is en blijft een vraag zonder antwoord.

Kordaat en bijna plechtig wil ik hier (van op mijn preekstoel) verkondigen: “God 
wil het lijden niet; het is niet Zijn wil dat mensen afzien!” De kern van de Blijde 
Boodschap (van het evangelie) luidt: “God is liefde!” God is alleen maar machtig 
in Zijn barmhartigheid. En dit is de wil van God dat alle mensen gelukkig zijn. 
Weliswaar heeft Hij mensen nodig om dat geluk mogelijk te maken. En de liefste 
der mensen, Jezus, is juist daarom op een kruis gestorven, nadat Hij op een 
gruwelijke manier geleden heeft. 

 
Het is niet voor niets dat Jezus aan de voorspelling van Zijn lijden en sterven 
toevoegde: “... maar na drie dagen zal ik uit de dood opstaan!” Dit is de wil 
van God - Zijn Heilsplan - dat alle mensen gelukkig zouden zijn (verlost van alle 
kwaad en lijden).

Ondertussen blijft het zo dat wij het lijden niet moeten zoeken; het is er gewoon. 
Meer nog: wij worden uitgenodigd om zonder ophouden de strijd tegen het 
lijden aan te binden. Wij mogen er tegenaan gaan met al onze krachten, zoals 
Hij het deed, samen met de medische wereld, met tedere verpleging, met de 
bereidheid elkaars kruis te dragen. Het lijden is en blijft zinloos, en er is op de 
vraag “Waarom moet ik lijden?” geen antwoord. Wij mogen bidden dat het lijden 
van ons wordt weggenomen. In de hof van Olijven te Jeruzalem heeft Jezus ook 
gebeden dat de kelk van zijn lijden zou worden weggenomen. Ook hier heeft Hij 
eraan toegevoegd: “... maar niet wat ik wil, maar wat Gij wilt geschiede!” Nu 
weten wij wat God wil... het geluk van alle mensen.

Ik herinner mij wat Elliot, een aidspatiënt van San Francisco in een ziekenhuis 
aldaar, zei: “Ik dank God voor de dag waarop ik aids kreeg, want nù weet ik wat 
het echte leven is: samenzijn, omringd door  vrienden, bemoediging en zoveel  
geschenken! Allemaal dingen die ik vroeger niet heb gekend”.  Een paar dagen 
later stierf hij. Lijden? Tegen wie zegt gij het? 

Piet Debruyn, aalmoezenier
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De buxusmot sloeg toe! Wat nu …
We hebben lang gedacht dat de buxusmot De Wingerd 
gunstig gezind was, maar geleidelijk aan zagen we hoe de 
buxusplanten fletser werden en hun glans verloren. Dan 
weten we dat de strijd verloren is.

En daar stonden ze dan: grijs en dor, echt geen leuk zicht, 
dus rooien was de enige optie. Zo komt er heel wat ruimte 
vrij om opnieuw te beplanten. Er waren wel wat mensen met 
groene vingers die hun belangstelling toonden voor wat er 
in het post-buxus tijdperk diende te gebeuren. We hoorden 
plannen voor wuivende grasvelden of mediterrane planten 
en er werd ook gedacht  aan de bijtjes en de vlinders. 

En zo groeide de idee om de mogelijkheid te geven een 
perkje te ‘adopteren’. Daarbij engageert ‘de adoptieouder’ 
zich om het perkje te beplanten en te onderhouden en krijgt 
zij/hij een plaatje met haar/zijn naam. De rekening voor de 
aankoop van de planten wordt uiteraard vergoed. Natuurlijk 
vraagt dit plan toch wat afstemming zodat het geheel in 
harmonie blijft.

Heb je belangstelling? Bespreek dan vooraf je plannen en 
ideeën met Jan of Mia. We zijn echt benieuwd hoe de tuin 
er volgend jaar zal uitzien en wie we allemaal aan het 
tuinieren zullen zien.

Hugo 

De ene bushalte is niet de andere 
 
De Wingerd heeft sinds kort een eigen bushalte met een officiële 
haltepaal van De Lijn, de bewoners kunnen er naar gelang de route  
lijn 1 of 2  nemen. Het initiatief kwam tot stand in samenwerking 
met De Lijn Vlaams-Brabant. 

Daarmee pikt het dagcentrum in op een initiatief dat voor het eerst 
in Duitsland werd ontwikkeld. Het idee werd verfijnd waardoor wel 
de voordelen van de fantoombushalte behouden blijven maar niet 
de ‘ethische’ nadelen. 
 
Het waren de medewerkers van een woonzorgcentrum in Düsseldorf 
die een nieuwe strategie voor Alzheimerpatienten bedachten door 
een bushalte in de buurt van hun instelling neer te poten. 

Niets liet vermoeden dat het niet om een echte bushalte ging behalve dat éne feit dat er nooit één bus 
stopte aan de halte. Hoe gek het ook mag klinken, deze fantoombushalte bewees goede diensten en de 
politie moest er beduidend minder ingeschakeld worden om verdwaalde bewoners terug te vinden. Voor 
Alzheimerpatiënten is de bushalte een plaats waar ze zullen halthouden. Omdat ze niet verder weglopen, 
werkt de bushalte als een soort verzamelplek. Het duurde niet lang of op meerdere plaatsen werd het 
initiatief van de nepbushalten overgenomen. Kort erna verschenen de eerste 'bushaltes zonder bus' ook in 
Nederland. 

Het voordeel van een nepbushalte is de hoge herkenningsfactor voor de oudere patienten, die maakten 
immers in het verleden vaak gebruik van het openbaar vervoer. Ze ervaren een veilig 'ik ga naar huis'-
gevoel terwijl ze op de bus wachten. Omdat er geen bus komt, krijgt het initatief ook kritiek en die 
kanttekeningen bevatten ethische bezwaren, waarbij in vraag wordt gesteld in hoevere deze manier van 
omgaan met bewoners wel respectvol is. Anderen vinden deze opmerkingen dan weer te ver gezocht, 
omdat er wordt voorbijgegaan aan de eigen leefwereld van de patiënt. Het project ontlokte ook bij de 
verantwoordelijken wat vragen over het om de tuin leiden van de dagcentrumbezoekers. Maar voor de 
bushalte van De Wingerd stelt zich dat probleem dus niet, want deze halte wordt effectief gebruikt voor 
het pendelen van en naar het dagcentrum met de eigen Wingerdbus.  

Geraak ik wel thuis en word ik niet vergeten?

Cathy Sweerts, coördinator van het dagcentrum en kortverblijf in 
De Wingerd stelt dat het inderdaad géén goed idee is om mensen 
eindeloos op een bus te laten wachten die nooit zal komen. 

“Dat is nogal misleidend zeker voor bezoekers van een dagcentrum 
die zich aan het begin van hun ziekteproces bevinden met alle 
specifieke moeilijkheden die dat voor hen oplevert” aldus Cathy die 
verder opmerkt dat het alternerend verblijf thuis en in De Wingerd 
de gebruikers van het dagcentrum soms wat onrustig maakt. “Hun 
grootste bekommernis is hoe geraak ik terug thuis en zal men mij 
niet vergeten?  En dan is een bushalte een bijzonder geruststellend 
herkenningspunt. Niet alleen de paal van De Lijn, maar ook het 
vermelden van de ritten naar alle gemeenten die onze busjes 
aandoen, geeft vertrouwen. We zien dat het werkt in het voordeel 
van de cliënten.”

Guido Joris

foto: Hugo plant lavendelstruikjes in zijn geadopteerde en gerooide Buxusbed
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Stemmen is een grondrecht, een pijler 
van onze democratie en het burgerschap, 
en dat geldt voor iedereen. Bij de lokale 
verkiezingen, die bij het verschijnen 
van dit nummer net achter de rug zullen 
zijn, heeft iedereen een stem kunnen 
uitbrengen. Ook personen met dementie! 
Woonzorgnet-Dijleland hecht veel 
belang aan inspraak en besteedt zorg 
aan participatie en maatschappelijke 
integratie van ouderen. Vanuit die visie 
wordt alles in het werk gezet om de 
bewoners maximaal de kans te bieden 
zelf actief deel te nemen aan het 
democratische proces. Zolang iemand 
duidelijk kan aangeven welke partij of 
politicus diens voorkeur geniet, moet die 
probleemloos kunnen deelnemen aan de 
stembusgang. 

We informeren naar de toegankelijkheid 
voor eventuele rolwagengebruikers 
van het aangewezen kiesbureau waar 
gedomicilieerde bewoners van De Wingerd 
hun stem kunnen gaan uitbrengen. 
We informeren de bewoners over het 
lokale politieke landschap en besteden 
aandacht aan een dementievriendelijke 
gemeente. Waar de interesse leeft,  
maken we er een gespreksonderwerp van 
in de woning. De dag van de verkiezingen 
zelf voorzien we aangepast (bus)vervoer 
en begeleiding voor de bewoners die 
niet samen met hun familie kunnen gaan 
stemmen. 

Liever dan een vrijstelling op medische 
grond te regelen, stimuleren we 
bewoners van het woonzorgcentrum om 
hun politieke opinie te vertolken, hetzij 
door zelf te gaan stemmen, hetzij via 
volmacht.   

Stijn

Geef ouderen terug een stem
Een oefenmoment voor de lokale verkiezingen

Politiek op de agenda
Stad Leuven zorgde dat er op woensdag 19 september in het lokaal 
dienstencentrum Wijnveld geoefend kon worden met het elektronisch stemmen 
door bezoekers van het dagcentrum, bewoners van het woonzorgcentrum, 
maar ook buurtbewoners en familieleden. 

Ingrid Van Nuffelen (diensthoofd burgerzaken bij Stad Leuven) vertoonde eerst 
een filmpje over de verkiezingen. Nadien kregen de aanwezigen wat meer uitleg 
over het elektronisch stemmen op zondag 14 oktober. 

ZO GEVEN WE OUDEREN EN MENSEN MET DEMENTIE TERUG EEN STEM !

Een 25-tal deelnemers daagden op in lokaal dienstencentrum Wijnveld voor de 
infosessie op 19 september. Sommige bezoekers die het elektronisch stemmen 
uitprobeerden waren gerustgesteld. Zij noemden het een ‘kinderspel’. Anderen 
vonden het toch wat moeilijker. 

Zijn verkiezingen voor mensen met dementie nog van belang? Wat denken zij hier 
zelf over? We gingen hierover in gesprek én dit zijn hun aandachtspunten voor 
onze lokale politici: 

• Begaanbare voetpaden waardoor we ook met een rollator overal 
gemakkelijk naartoe kunnen. Nu zijn er in Leuven teveel hindernissen.

• Meer aandacht voor plastic afval. Hoe kan dit beperkt worden en nog 
beter gerecycleerd... Kan hiermee rekening gehouden worden vanaf 
het productieproces?

• We willen dat jongdementie meer in de aandacht komt. Als persoon 
met jongdementie willen we er ook nog bij horen.

• Een goed uitgebouwde en betaalbare ouderenzorg.

Ingrid Van Nuffelen: “In Leuven zijn er 103.000 inwoners waarvan 68.ooo kiezers. 
Alle dienstverleningslocaties van Stad Leuven zijn voorzien van een loket voor 
mensen met een rollator of rolstoel. Dichtbij het stembureau is er altijd een 
parkeerplaats voorzien voor personen die moeilijk kunnen stappen. Een wijkagent 
zorgt [tijdens de stembusgang] dat alles goed verloopt. Je kan steeds aan de 
voorzitter vragen om u te helpen. Hij zal dit zelf doen of duidt iemand aan die 
daar werkt (stemmen is geheim). Een vaste begeleider kan mee in het stemloket 
als die een attest bij heeft waarop staat dat hij of zij de vaste vertrouwenspersoon 
is. Als u zich vergist hebt bij het stemmen, dan mag u het altijd een keer opnieuw 
proberen (zolang het controlebiljet nog niet in de stembus zit).”

Nele

Terwijl 222 van de 308 Vlaamse 
gemeenten in theorie mantelzorgpremies 
uitkeren, ontvangt slechts 1 op de 5 
mantelzorgers effectief een tussenkomst 
volgens Peter Persyn (N-VA) die het 
thema in het voorjaar aankaartte in het 
Vlaams Parlement.

“Als je weet dat slechts 32.000 Vlamingen 
een gemeentelijke premie krijgen, 
terwijl 150.000 Vlamingen officieel 
geregistreerd zijn als mantelzorger, dan 
weet je dat er nog veel ruimte is om 
dat gemeentelijke premiestelsel echt 
toegankelijk te maken.”

Naast de Vlaamse Zorgverzekering, 
waarbij de zorgbehoevende zelf een 
premie kan aanvragen bij de ‘zorgkas’ 
voor de kosten van mantelzorg, kennen 
de meeste lokale besturen ook een 
mantelzorgpremie toe als blijk van 
waardering en ondersteuning van de inzet 
en het duurzame engagement. Zo een 
gemeentelijke premie bedraagt vandaag 
gemiddeld € 225 per jaar. Gemiddeld, 
want er zijn opmerkelijke verschillen 
tussen de gemeenten zowel in hoogte 
van het bedrag, als in de voorwaarden 
tot het ontvangen van die premie. 

Misschien schort er dus wat aan het 
systeem, want niet elke burger is 
blijkbaar gelijk voor de wet. Zorg, 
toewijding en de inzet zijn nochtans 
universeel voor alle mantelzorgers …

Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat 
een mantelzorger van een bewoner in 
De Wingerd tot 800 euro per jaar aan 
extra ondersteuning kan krijgen omdat 
die bijvoorbeeld in Bertem woont, 
terwijl een andere niets ontvangt omdat 
die toevallig een straat verder dan die 
eerste en dus in Leuven woont. Daarbij 
moet gezegd dat Stad Leuven tal van 
mantelzorgorganisaties ondersteunt, zo 
zijn er 6 mantelzorgverenigingen actief:  
Steunpunt Mantelzorg, Liever thuis LM, 
Ons Zorgnetwerk, OKRA zorgrecht, S-Plus 
mantelzorg en Samana.

Nu men straks op zoek gaat naar een 
bestuursmeerderheid is het misschien 
een goed idee om de (her)verkozen 
raadsleden er even op te wijzen dat 
heel wat mantelzorgers nog altijd in de 
kou blijven staan omdat het systeem 
van gemeentelijke mantelzorgpremies 
jammer genoeg nog altijd niet in alle 
steden en gemeenten gelijk loopt.
     

SP

Geen gemeentelijke mantelzorgpremie in Leuven NIEUW: een publiek AED-toestel
Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, moet je meteen de hulpdiensten 
verwittigen via het Europese noodnummer 112. Elke seconde telt en daarom 
is het belangrijk om onmiddellijk te starten met de reanimatie, liefst met een 
Automatische Externe Defibrillator (AED). De aanwezigheid van dit nieuwe 
toestel wordt opgenomen in de officiële lijst met AED-locaties die bijgehouden 
wordt door de Vlaamse Overheid.

Je vindt het AED-toestel in het sas van het Grand Café, bij de ingang via de 
tuin. Dat laat niet alleen onze zorgverstrekkers toe om levens te redden; het 
staat ook ter beschikking van het publiek. Alles functioneert volautomatisch en 
het toestel doorloopt stap-voor-stap de correcte procedure met de gebruiker. 
Er wordt zowel visueel als mondeling (in het Nederlands) ondersteuning 
geboden door het computergestuurde AED-toestel. De verpleegkundigen in onze 
zorgteams, die 24 uur en 7 dagen op 7  in het woonzorgcentrum paraat staan, 
kunnen desgevallend  assisteren in noodgevallen waarbij bewoners, bezoekers, 
buurtbewoners, vrijwilligers of collega’s betrokken zijn. Het spreekt daarbij 
voor zich dat we bij bewoners van het woonzorgcentrum, waarvoor er een 
‘vroegtijdige zorgplanning’ opgemaakt is, rekening houden met de persoonlijke 
wensen rond een eventuele reanimatiepoging.

Vergewis er u bij uw volgende bezoek van waar het AED-toestel zich precies 
bevindt, en hoe het te gebruiken valt. Wie weet kan u er ooit iemands leven mee 
redden, of misschien zelfs iemand het uwe!



Yvonne Denier is filosoof, ethicus en 
docent aan Centrum voor Biomedische 
Ethiek en Recht (KUL). Ze reageerde in 
Knack op het verhaal van Bart en Lotte 
dat eerder in hetzelfde weekblad is 
verschenen.

“De zorg mag dan wel toegankelijk zijn, 
alleen is ze volstrekt onbetaalbaar”, 
schrijft Yvonne, “maar dat gezinnen in 
armoede dreigen te belanden door het 
rauwe noodlot brengt ons terug in de 
tijd.”

Toegankelijke, betaalbare en kwaliteits-
volle zorg voor mensen die dit nodig 
hebben, is het ethische fundament 
van ons zorgsysteem. Dat is een 
doelbewuste, maatschappelijke keuze 
sinds de invoering van het universele 
verplichte systeem van ziekte- en 
invaliditeitsverzekering in 1944. 
Althans, in theorie, want in de praktijk 
zitten personen en gezinnen die 
getroffen worden door jongdementie 
met levensgrote problemen die verder 
reiken dan de tragiek van de aandoening 
alleen. Dit is ethisch en maatschappelijk 
onaanvaardbaar. 

Ethische contouren
Er is een duidelijke zorgnood. Bij Bart 
werd in 2017, op de leeftijd van 35 
jaar, jongdementie vastgesteld door de 
neuroloog. Genezen is niet mogelijk en 
medicatie om het proces af te remmen 
is er niet. Door de snelle vordering van 
zijn aandoening en het degeneratieve 
karakter ervan kon Bart niet langer thuis 
wonen. Ongestructureerd en ongeremd 
gedrag, mogelijke slikproblemen in de 
nabije toekomst, maakten het verder 
samenleven als gezin met jonge kinderen 
onhoudbaar. Er is nochtans een gepast 
antwoord: kwaliteitsvolle zorg. Bart 
verblijft sinds kort in De Wingerd en hij 
is er duidelijk op zijn plaats. De routines 
en structuren in het huis liggen hem 
goed. Hij neemt er een betekenisvolle 
rol op doordat hij meehelpt in de zorg 
of in het onderhoud en geniet hier 
zichtbaar van. 

Hij lijkt niet te beseffen dat hij zelf ziek 
is en Lotte geniet van zijn fonkelende 
ogen wanneer hij iemand van de 
medebewoners heeft geholpen met een 
glaasje water. Een goed zorgantwoord 
dus, op een tragische situatie. 

Het kostenplaatje is evenwel dramatisch 
hoog. De zorg mag dan wel toegankelijk 
zijn, ze  blijkt vaak onbetaalbaar voor 
een gezin met een gemiddeld inkomen, 
zonder financiële ondersteuning. Door 
de specificiteit van de aandoening vallen 
personen met jongdementie nog te vaak 
door de mazen van het net. 

Kwetsbare warmte
Liefdadigheid, hoewel op zich mooi 
en warm, is in deze situatie niet het 
juiste antwoord op een fundamentele 
zorgnood. Daarop aangewezen zijn, 
is stuitend en brengt ons minstens 
honderd jaar terug in de tijd. Naar 
de periode voor 1944. Dat gezinnen 
in armoede dreigen te belanden door 
het rauwe noodlot en de bijkomende 
zorgkosten brengt ons evenzeer terug 
in de tijd. Dat de kansengelijkheid van 
kinderen uit deze gezinnen hierdoor 
onderuit wordt gehaald impliceert 
hetzelfde. Vrijwillige barmhartigheid is 
te kwetsbaar en te volatiel. Het is nooit 
gegarandeerd. En daar knelt precies het 
schoentje. We moeten maatschappelijk 
kunnen verantwoorden waarom we in 
een universeel en verplicht systeem van 
gezondheidszorg als het onze, de meest 
kwetsbare mensen toch in de kou laten 
staan. En dat kunnen we hier niet. 

Kiezen is winnen
Uiteraard reiken onze publieke middelen 
niet tot aan de hemel en worden 
beleidsmakers dagelijks geconfronteerd 
met moeilijke en harde keuzesituaties in 
de financiering van de zorg. Bovendien 
geldt de wet van de opportuniteitskost. 
Je kan een euro éénmaal uitgeven. En 
wat we aan de ene geven, kunnen we 
niet voor de ander voorzien. Kiezen is 
verliezen, zo lijkt het. Maar toch. 

Expertisecentrum Dementie berekende 
dat de maatschappelijke kost van 
een systeem van persoonsvolgende 
financiering voor mensen met 
jongdementie een peulenschil is in het 
totaalbudget van de Vlaamse overheid. 
Als we rechtvaardige keuzes maken, 
versterken die keuzes onze waarden 
van kwaliteit, toegankelijkheid, en 
betaalbaarheid van zorg voor zij die 
dit nodig hebben. Kortom, het ethisch 
fundament van onze zorg. En zo winnen 
we. Als mens, als burger, als zorgvrager, 
als gemeenschap. 

SP
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MEMOrabel 
Niet te verantwoorden dat we de meest kwetsbare mensen toch in de kou laten staan

Tel: 016/50.29.06 Elke werkdag 
van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

E-mail: memo@dementie.be
Meer info: www.dementie.be/memo

Praatcafé Dementie

Dinsdag 16 oktober 2018
Comfortzorg en aangepaste kledij 
voor personen met dementie 
(met demo van de verschillende 
mogelijkheden voor aangepaste 
kledij), door Nikki Dehennin en 
Lieve Verhavert, referentiepersonen 
dementie bij Zorg Leuven. WZC 
Edouard Remy - zaal De Pintelier, 
Vesaliusstraat 10 - 3000 Leuven.

Maandag 12 november 2018
Communicatie/mantelzorgers,
door Erna Claes, dr. in de psychologie.
LDC Orleanshof, Leuvensestraat 148, 
3200 Aarschot.

Donderdag 15 november 2018
Dementie beleven. De beleving 
van de persoon met dementie en 
zijn/haar familie, door Sara Mahieu, 
psychologe. WZC d’Eycken Brug, 
Bergenlaan 5 - 3360 Korbeek-Lo.

Donderdag 22 november 2018
Omgaan met dementie, door Elyn 
Smets, klinisch psycholoog en Jenny 
Renders, referentiepersoon dementie.
WZC St-Bernardus, 
Egenhovenstraat22, 3060 Bertem.

Dinsdag 27 november 2018
Dementie: samen zoeken naar  
antwoorden, getuigenissen  van 
lotgenoten/mantelzorgers met 
infostand van Thuiszorgwinkel 
Vivantia en voorstelling van CM 
mantelzorgvakanties.
GC Den Breughel, 
Wespelaarsesteenweg 85, 3150 
Haacht.

Donderdag 20 december 2018
Juridische aspecten en financiële 
tegemoetkomingen bij dementie, 
door Veerle Vangheluwe, juriste 
en door Liesbeth Vermeire, 
maatschappelijk werkster
OCMW Holsbeek.
WZC St-Margaretha, Kortrijksebaan 4, 
3220 Holsbeek.

In Beeld
Op vrijdag 14 september 2018 was 
collega Kristel Bruers bij Radio 1 te 
gast in het ochtendprogramma ‘Bij 
Debecker’. 

Kristel hield er als ervaren zorgkundige 
een warm pleidooi voor meer waardering 
voor het zorgberoep én voor meer 
handen in de zorg: “Binnen De Wingerd 
en bij Woonzorgnet-Dijleland zitten we 
goed qua bezetting, dat is niet overal 
zo. Maar we doen als zorgkundige ook 
veel meer dan mensen wassen of in bed 
helpen. ‘s Middags koken we samen met 
bewoners, die kiezen tussen gestoomde 
aardappelen of puree. We ondersteunen 
ze in het dagelijks leven, helpen waar 
nodig, maar we laten hen wel zoveel 
mogelijk zelf doen.” 

Dankjewel Kristel voor deze oprechte 
bijdrage aan een positieve beeldvorming 
over de ouderenzorg in Vlaanderen en 
van De Wingerd in het bijzonder!

Adverteerders gezocht
We willen een rolstoelvriendelijke 
stadswagen aanschaffen om de 
bewoners hun mobiliteit terug te 
schenken. Een uitstap met de familie 
naar het stadscentrum, samen met de 
partner nog een keertje wandelen in 
Heverleebos, naar het kerstfeest bij 
de kleinkinderen…
Special Ad maakt dat mogelijk met 
betaalde publiciteit op zo een wagen. 
Ken jij iemand die wil adverteren op 
een 'Wingerdmobiel'? Bezorg hen dan 
de contactgegevens van Johannes 
Goens: johannes@specialad.be

foto: Kristel Bruers uit Woning 13 te gast bij Karolien Debecker
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Wingerdstraat 14 - 3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90  F: 016 20 44 45
E: wingerd@wznd.be            

Centra voor Dagverzorging & Kortverblijf
Thuisondersteunende Diensten
T: 016 28 48 00  E: cathy.sweerts@wznd.be

Kleinschalig Genormaliseerd Wonen 
Zorgflats voor echtparen
Sociale Dienst De Wingerd
T: 016 28 47 93 E: brenda.van.espen@wznd.be

Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
T: 016 28 49 50 E: liesbet.volders@wznd.be

woonzorgnet-dijleland vzw
Samen met de woonzorgcentra Ter Meeren in Neerijse, 
Keyhof in Huldenberg en Dijlehof in Leuven, 
werkt De Wingerd aan kwaliteitsvolle zorg in deze regio. 

[ www.woonzorgnet-dijleland.be ]
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Pues Begrafenissen
 
Eikestraat 2
3020 Winksele

Drukkerij Ameel 

Platte-Lostraat 216
3010 Kessel-Lo

CleansLeaseFortex NV

Vuillaertstraat 73
8730 Oedelem

Personeelsnieuws
In het Dagcentrum en Kortverblijf startte Lara 
Doom als Ergotherapeute, Nathalie Leemans 
vervoegde er het zorgteam. Aurélie De Pauw 
kwam als zorgkundige naar Woning 7. Charlotte 
Malcorps is de nieuwe zorgkundige in Woning 
1-2. Mieke Cuypers kwam erbij als logistiek 
medewerker in de Flats. Pamela Tshisekedi begon 
als zorgkundige in Woning 10. Marysa  Baillieu 
en Karen Van Broekhoven startten als logistiek 
medewerker in Woning 9-12. Indiana Deforce is 
orthopedagoge voor Woning 5-8. Welkom!

Bewonersnieuws
We verwelkomen dhr. Graham in Woning 1, dhr. 
Lipkens, mevr. Goossens, mevr. Lamey, mevr. 
Maex in Woning 4, dhr. Baeckelmans in Woning 
6, dhr. Peeters in Woning 10, mevr. Van Thorre, 
mevr. Jossart in Woning 12, dhr. Dierickx in 
Woning 13mevr. Van Rysselberghe in Woning 15, 
dhr. De Vis en mevr. Blervacq in de Flats.

We deelden in het verlies en de oprechte rouw van 
de families: Ackermans, Honee, Izaks, Olbrechts, 
Poisson, Sammels, Scott, Uyttebrouck, Van Der 
Holst, Van Keirsbilck, Vanschoubroeck en Verreyt.

CONIX RDBM  
Architects bvba
Londenstraat 60/121
B 2000 Antwerp

JAVA bvba

Wingepark 10
3110 Rotselaar

IBO NV

Stwg op Blaasveld 56a
2801 Heffen

Steun de uitgave van deze krant 

Neem contact op met het secretariaat en 
bezorg ons het logo van uw firma. 

Een geschreven woord en een sprekend beeld 
zijn een onmisbare vorm van communicatie 
voor de bewoners, hun naasten, de vele 
vrijwilligers en de sympathisanten van  
De Wingerd en Woonzorgnet-Dijleland.

Zorginspectie
Alle woonzorgaanbieders in Vlaanderen vallen 
onder het kwaliteitsdecreet van 2003 en om 
erkend te worden, en te blijven, ondergaat elk 
woonzorgcentrum regelmatig inspecties. Alle 
informatie hierover vind je online terug via: 
www.departementwvg.be/zorginspectie

Het verslag van het jongste onaangekondigd 
bezoek aan De Wingerd bevestigt dat de naleving 
van de regelgeving als ‘conform’ moet worden 
beschouwd (gepubliceerd op 13 augustus 2018). 
Verslagen van de Zorginspectie zijn publiek en 
kunnen bij de bevoegde diensten geraadpleegd 
worden. Woonzorgnet-Dijleland gelooft sterk in 
transparantie en open communicatie, onnodig dus 
het jongste ‘rusthuisrapport’ op te vragen want je 
vindt het gewoon op: www.wingerd.info 

De waardering van de geboden dienstverlening 
is slechts mogelijk dankzij de inzet van alle 
medewerkers en vrijwilligers. Samen blijven we 
investeren in en werken aan kwaliteitsvolle zorg 
voor waardevolle mensen!

Jan Vanwezer

In Beeld: ‘t Zomerde weer in De Wingerd
Speelweken voor de kinderen en kleinkinderen, wekelijks muzikale zomerterrassen, een stemmig 
huiskamerconcert, kampvuur met een zangstonde met liedjes van weleer, een spetterende ‘tropical’ 
dansavond, echte kermissmoutebollen, een maatjesavond en zoveel meer...


