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Bieke Verlinden was in de vorige coalitie 
Schepen van Sociale Zaken, maar 
sinds de gemeenteraadsverkiezingen 
en de start van de nieuwe Leuvense 
coalitie op 1 januari 2019 bevoegd 
voor Zorg en Welzijn. ‘Zorg Leuven’, 
het vroegere OCMW Leuven dat 
ingekanteld werd in de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, kwam 
logischerwijze ook bij haar terecht. 
Eén van haar belangrijkste opdrachten 
ziet ze weggelegd als voorzitter van 
dat nieuwe en vooral ook brede lokale 
zorgnetwerk. 

Met ‘Zorg Leuven’ heeft de stad een 
reeks woonzorgcentra en publieke 
voorzieningen voor ouderen in beheer.  
Daarnaast hebben ze ook kinderdag-
verblijven, een onthaaloudersnetwerk 
voor kinderopvang en een plaatselijke 
dienst voor thuiszorg. Dat is een 
uitgebreid scala aan activiteiten en 
projecten waar Bieke Verlinden zich op 
focust tijdens deze bestuursperiode: “Als 
schepen van Zorg en Welzijn probeer ik 
aan een netwerk te bouwen dat over 
alle instellingen heen reikt. Zo wordt 
het mogelijk om te zien waar eventuele 
lacunes en knelpunten zitten, maar ook 
om te weten wat het precieze aanbod 
aan zorg is en hoe we dat zo goed 
mogelijk kunnen ondersteunen. Het gaat 
erom om samen verantwoordelijkheid op 
te nemen voor situaties die zich in de 
stad voordoen.”

Kan je jouw visie op Zorg in slechts één 
of twee zinnen voor me neerzetten?

Bieke: “Ik wil dat zorg in de eerste plaats 
kwalitatief voor de volle 100 procent 
in orde is, dat het tegelijkertijd ook 
betaalbaar blijft; en als derde factor is de 
nabijheid van zorg cruciaal. Onze nieuwe 
burgemeester heeft de ambitie om 
Leuven als een welvarende en zorgzame 
stad op de kaart te zetten. Geen welzijn 
zonder welvaart en omgekeerd, onze 
nieuwe bestuursnota zet daar duidelijk 
op in.”

Wat zijn de nieuwe krachtlijnen in de 
bestuursnota en hoe ga je dat omzetten 
in concrete acties? 

Bieke: “We zijn nog volop aan het 
schrijven aan die nieuwe bestuursnota. 
Morgen komen we samen voor onze 

‘expertendag’ waaraan een groot 
aantal personen uit de diverse sectoren 
deelneemt, van hen willen we leren 
hoe en waarom zij rond een aantal 
specifieke punten werken (n.v.d.r.: dit 
interview werd eind februari afgenomen, 
op de vooravond daarvan). We hebben 
natuurlijk zelf ook eigen inzichten, maar 
tijdens deze bijeenkomst kunnen we 
bijleren wat we zelf hier en daar nog 
missen. Wat is prioritair en wat kunnen 
we samen doen? Leidend principe is in elk 
geval dat de stad van iedereen is en dat 
we besturen met het oog op de volgende 
generaties. En we willen daarmee ook 
naar de wijken trekken en horen wat 
‘het gedacht’ is van de Leuvenaars. Eind 
april moeten we er dan staan met een 
tekst die de visie van de stad weergeeft 
en tegen het einde van het jaar moet het 
voorgestelde beleid vertaald worden in 
een meerjarenbegroting. Er is dus nog 
heel wat werk aan de winkel.” 

Hoever staat het Booghuysproject en 
heeft de stad daarvoor structurele 
veranderingen in het stadsbeleid 
doorgevoerd, als het gaat over het 
faciliteren of uitbaten van een eigen 
zorgcentrum? 

Bieke: “We hebben natuurlijk al 
verschillende woonzorgcentra en ook een 
samenwerkingsverband met een privé-
instelling (n.v.d.r.:  Wijgmaalbroek, een 
PPS-project van Senior Living Group en 
Zorg Leuven). In het centrum zelf baten 
we al een hele tijd woonzorgcentrum 
Booghuys uit, dat is een van origine 
psychiatrisch-pediatrisch centrum. Die 
ziekenhuissetting evolueerde in de loop 
der jaren naar een woonzorgcentrum 
voor mensen met fysische, psychische 
en/of sociale beperkingen en vandaag 
opteren we op de site ook voor een 
specifiek aanbod voor mensen met 
dementie. Zij zullen daar in de toekomst 
in een residentiële setting verzorging 
en ondersteuning krijgen. Het gebouw 
was daarop niet voorzien en waar we 
aanvankelijk dachten aan renoveren, 
bleek dat gaandeweg geen oplossing. 
We hebben noodgedwongen moeten 
kiezen voor een totale nieuwbouw in 
de Vlamingenstraat. Het ondergrondse 
gedeelte is vandaag al zo goed als klaar en 
de eerste bovengrondse werkzaamheden 
worden zichtbaar. In het nieuwe complex 
worden acht kleinschalige woningen voor 

mensen met dementie ondergebracht, 
eigenlijk naar het model van De Wingerd. 
En natuurlijk erkennen we de pioniersrol 
van De Wingerd daarin ten volle. Dat 
betekent concreet dat het personeel 
van het Booghuys zal omgeschoold 
worden naar een andere manier van 
werken die het verblijf in kleinschalige 
woonentiteiten als een genormaliseerde 
verblijfsituatie vereist. We hebben al 
een aantal verkenners uitgestuurd die - 
hoe zal ik het zeggen – ‘in De Wingerd 
de mosterd zijn gaan halen’. Dat blijkt 
uiteindelijk dé manier bij uitstek om 
voeling te krijgen met werkwijzen die 
in de praktijk al hun deugdelijkheid 
bewezen hebben. Het is vooral het 
‘normale wonen’ dat zoveel kwaliteit 
genereert als de zorg wordt afgestemd 
op de individuele bewoner. En dat is 
uiteindelijk hetgeen ook wij wensen. Ver 
weg dus van het oude rusthuismodel en 
de lange ziekenhuisgangen, met bijna 
uitsluitend verplegende taken voor 
het zorgpersoneel. Maar nogmaals, dat 
vraagt om een grondige omslag.” 

Wordt dit concurrentie voor De Wingerd 
en krijgt ons woonzorgcentrum dan 
dezelfde behandeling met de dezelfde 
spelregels die de stad voor haar 
instellingen hanteert? 

Bieke: “Natuurlijk is het niet de 
bedoeling om elkaar te beconcurreren: 
dat zou ronduit belachelijk zijn. We 
zetten nu in op dementie, maar we gaan 
ook kijken naar andere doelgroepen 
met eigen noden. En daarvoor willen we 
samenwerken en kijken welke profielen 

er nog zijn, want ongetwijfeld leven er 
heel wat specifieke zorgvragen in onze 
stad. De financiering van het zorgaanbod 
komt van de Vlaamse overheid en 
daar zet men tegenwoordig voluit in 
op prestatiegerichte zorg (n.v.d.r.:  
het persoonsvolgende budget voor 
ouderenzorg staat in de steigers, wat 
een belangrijke hertekening inhoudt van 
de woonzorgorganisatie in Vlaanderen). 
We zullen in Leuven dus samen met alle 
betrokkenen die puzzel moeten leggen, 
ook met De Wingerd. Vanzelfsprekend 
mag het economische aspect niet alles 
bepalen: natuurlijk is zorg ‘bindwerk’ en 
geen bandwerk!” 

Betekent dat ook dat uzelf of de 
betrokken stadsdiensten van plan zijn 
om als doorverwijzer te functioneren 
naar het ‘volledige’ Leuvens zorgaanbod, 
ook het particuliere? 

Bieke: “In de eerste plaats vind ik dat 
we nu vooral moeten gaan samenzitten 
op directieniveau – met De Wingerd 
natuurlijk, maar ook met andere 
instellingen – om de veranderingen 
op het terrein door te spitten. En dan 
denk ik zowel aan de vernieuwende 
inzichten op moreel en ethisch vlak, 
als op het gebied van innovaties in de 
specifieke zorgverlening.  Zo komen we 
ook te weten wie, wat en waar tekort 
komt en kunnen we vaststellen welke 
zorgpartners het best aangewezen zijn 
om daar invulling aan te geven. We zijn 
dus allemaal aangewezen op goed en 
grondig overleg.” 

Guido Joris 

“We halen onze mosterd in De Wingerd”
Interview met Leuvens schepen Bieke Verlinden (sp.a)

Foto: Bieke Verlinden
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De zorgsector staat onder druk. Op 7 
februari trok het gemeenschappelijk 
vakbondsfront naar Brussel met 
de eis om meer middelen voor de 
ouderenzorg: meer handen aan het bed 
en beter betaalbare rusthuisfacturen. 
Een week eerder trapte Zorgnet-
Icuro, de koepelorganisatie van 
zorgorganisaties uit de non-profit, al 
een brede campagne af in de aanloop 
naar de verkiezingen van mei dit jaar. 

Als organisatie investeert Woonzorgnet-
Dijleland dagelijks in medewerkers en 
zet voluit in op werkbaar werk. Het 
welzijn van bewoner én van medewerker 
staat dan ook centraal in de zorgvisie. 
In woonzorgcentrum De Wingerd dragen 
we kwaliteitsvolle zorg met warme 
momenten voor de bewoners hoog in het 
vaandel. En die zijn maar mogelijk als 
medewerkers voldoende tijd hebben. Dat 
is waar we dagelijks voor gaan en daarom 
steunen wij de boodschap die vakbonden 
en vakorganisaties brengen. 

Maar er is meer, “Zorg aan Zet” moet een 
gedragen maatschappelijk debat worden, 
een gesprek over de zorg van morgen. 
Samen met initiatiefnemer Zorgnet-
Icuro willen we zoveel mogelijk ideeën 
en meningen verzamelen: van collega’s, 
bewoners, familieleden en vrijwilligers. 

Wat vind jij belangrijk? 
Waar knelt het schoentje? 
Wat moeten ze ginder in 
Brussel nu echt beslissen?
En vooral hoeveel centen 
hebben we nodig?

De eerste antwoorden uit het werkveld 
en de verzuchtingen van de gewone 
Vlaming zijn ondertussen terug te vinden 
op:  www.zorgaanzet.be

De campagne draait rond zes centrale 
vragen:

• Hoe zorgen we ervoor dat we 
ziekte en kwetsbaarheid als een 
normaal deel van het leven gaan 
beschouwen?

• Hoe zullen we onze zorg blijven 
betalen?

• Hoe kunnen mensen de juiste zorg 
krijgen?

• Hoe kunnen we alle zorgdisciplines 
die mensen nodig hebben goed op 
elkaar afstemmen? 

• Hoe zorgen we ervoor dat er 
voldoende zorgpersoneel is? En 
hoe kunnen we maken dat zij 
voldoende tijd hebben voor warme, 
kwaliteitsvolle zorg?

• Hoe ga je van een systeem dat 
mensen geneest en behandelt naar 
een systeem dat mensen gezond 
houdt?

Alleen met een grote diversiteit aan 
ervaringen en brede maatschappelijke 
input van alle betrokkenen kan de 
politiek écht zicht krijgen op wat er 
leeft, wat de noden zijn op de werkvloer 
en ook bij u thuis. Alleen zo kan men 
straks bepalen waar we in de toekomst 
met de zorg naartoe moeten. Zet een 
degelijk onderbouwde toekomstvisie met 
inbegrip van duurzame oplossingen en 
extra middelen voor de zachte sectoren 
straks hoog op de politieke agenda en 
laat jouw stem horen.

Neem deel aan het debat en geef jouw 
mening via onze sociale media of vul 
straks één van de “Zorg aan Zet”-kaartjes 
in. Wij verzamelen alle antwoorden en 
ideeën om die door de zorgkoepel aan de 
partijen te laten bezorgen wanneer die 
straks weer dingen naar uw stem.

Stijn

Zorg aan Zet

Zorgnet-ICURO plaatst uw be-ZORG-dheid op de politieke agenda

Die spiegel laat ons onze gemoedsrust 
en vooral onze persoonlijke onrust 
zien. Zeker als het gaat om werkstress 
waar tegenwoordig zoveel om te doen 
is. En vanuit de vaststelling dat wij 
met z’n allen –  en in het bijzonder 
werknemers in het bedrijfsleven en 
hun leidinggevenden – nog wel één en 
ander kunnen leren van mensen met 
dementie, is er een toch wel bijzonder 
project ontstaan: "De Rustverleners".  

In het zomernummer van 2017 schreef 
Dirk Swaegers,  energiecoach en -trainer 
van beroep, voor deze krant al een stukje 
nadat er een bedrijfsseminarie in De 
Wingerd werd gehouden waarbij er ook 
een woning werd bezocht: “Zorgverlener 
of Rustverlener? Zonder rust vanbinnen 
werkt het hier niet. Wanneer je onrustig 
bent, nemen de bewoners dat over en 
ontstaat er onrust in de woning. Het 
enige wat je dan kan doen is terug rustig 
worden...

Sinds dat bezoek begon het idee voor 
“De Rustverleners” bij Dirk te groeien 
en na een aantal inspirerende dagen bij 
de ‘Sociale InnovatieFabriek’,  in hippe 
termen ‘Social Grow Sessions’ geheten, 
kreeg het project concreet vorm.  
Samen met zorgcoördinator Antje Proost 
tekende hij een traject uit om mensen 
naar De Wingerd te halen en hen onder 
te dompelen in het dagelijkse leven 
van de bewoners. De pilootsessies zijn 
ondertussen achter de rug én het blijkt 
een succes.

Dirk zag een opportuniteit om bedrijven 
en werknemers het hoofd te helpen 
bieden aan het toenemend aantal 
gevallen van burn-out. Dat is vandaag niet 
alleen een belangrijke maatschappelijke 
uitdaging, het is een veel voorkomende 
medische klacht geworden die door het 
langdurig verzuim dat er vaak op volgt 
ook een economisch probleem wordt.

Met “De Rustverleners” organiseren 
we samen met EnerG.be  inleefdagen 
voor teams uit het bedrijfsleven.  Een 
dag in De Wingerd start met het samen 
dekken van de ontbijttafel, even de tijd 
nemen om gewoon een babbeltje te 
slaan, samen een spelletje spelen, … De 
deelnemers aan zo een sessie zijn geen 
vrijwilligers, niet de klassieke helpende 
handen waar we dagelijks op rekenen, 

maar ze geven wel aandacht en respect, 
ze creëren fijne momenten voor en met 
de bewoners op basis van authentieke en 
evenwaardige mens-tot-mens relaties. 

Het leven terug leren nemen zoals 
het is, zonder de jachtigheid van elke 
werkdag, opnieuw ontdekken wat in 
een mensenleven écht telt. Dat is 
de spiegel die mensen met dementie 
ons voorhouden. “De Rustverleners” 
heeft op die manier  impact op een 
tweede maatschappelijke uitdaging: de 
beeldvorming over mensen met dementie 
positief veranderen, wij kunnen van hen 
leren. Mensen met dementie creëren 
opnieuw een tastbare meerwaarde 
voor de actieve maatschappij en de 
steeds meer op productiviteit gerichte 
samenleving. 

Er ontstaat als het ware een synergie: 
de jachtige ondernemer en zijn 
werknemers drukken op de pauzeknop 

en de bewoners in De Wingerd worden 
zo zinvolle rustverleners tijdens hun 
dagelijkse activiteiten. Een duidelijke 
win-win voor alle partijen! En voor deze 
meerwaarde zijn bedrijven bereid een 
faire financiële bijdrage te betalen. Een 
bijdrage die grotendeels terugvloeit naar 
De Wingerd en die op die manier toelaat 
om zorgverleners en mantelzorgers 
verder te versterken door onder andere 
vormingen.

Meer over de business-kant krijg je 
bij Dirk Swaegers, Wijnbergstraat 12 
in 3052 Blanden. Neem vrijblijvend 
contact op via: dirk@energ.be

SP

De Rustverleners

Mensen met dementie houden ons een spiegel voor ...

“Het was een eye opener. Zou je 
later problemen met je gezondheid 
hebben, dan ga je je niet herinneren 
dat je bij de notaris zat om je huis te 
kopen maar wel die bijzondere dag 
dat ik met die bepaalde persoon die 
concrete situatie heb beleefd. Dat 
gaat bijblijven. De Rustverleners 
workshop is nuttig voor elk type 
bedrijf: elke dag ga je in je business 
om met mensen. Schenk daar 
structureel meer aandacht aan. Dat 
is de voornaamste les die ik heb 
geleerd.” Koen (CEO van SFPI FPIM)
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Column van Jan Hautekiet

Recent ging ik in een palliatief zorgcentrum in de Antwerpse Kempen enige 
muzikale verstrooiing brengen voor een studiegenoot die al vele jaren tegen 
kanker vecht.

Het was een impulsief opgezette actie door iemand die getroffen was door de 
mentale moed van de man in zijn lange en soms uitzichtloos lijkende strijd.

Mijn studiegenoot begon letterlijk 2 dagen later opnieuw aan een chemokuur. 
Ik leg geen enkel oorzakelijk verband met het concert, maar het zal zeker 
geholpen hebben om de mentale kracht te vinden om het fysieke leed weer 
te gaan bestrijden.

Een week later deed ik iets gelijkaardigs voor een collega-muzikant in een 
zorgcentrum voor mensen met een al dan niet aangeboren hersenletsel. Hij 
leeft al 30 jaar met de gevolgen van niet-aangeboren hersenschade.
Communiceren is moeilijk maar niet onmogelijk.

De blik, de opgetrokken wenkbrauw en de halve duim die de lucht in ging: het 
waren subtiele maar o zo duidelijke signalen dat wat hij gezien en gehoord 
had was aangekomen, en hem allicht wel op één of andere manier gelukkig 
maakte.

Ook daar weer: een simpele oproep van een andere collega-muzikant, en een 
aantal mensen die daar graag en snel op inpikten.

Daar zag ik jong en oud, minder en meer geïmpacteerd, man, vrouw… niemand 
blijft gespaard van potentiële fysieke of psychische schade.

Het was voor mij nog maar eens het bewijs dat soms relatief kleine acties een 
hefboom kunnen zijn en op termijn een impact kunnen hebben.

Wat daarbij een cruciaal element blijft: de zorgbehoevende zelf heeft niet 
altijd de regie over zijn of haar leven in eigen handen. En dan is het aan de 
omgeving om zo goed mogelijk aan te voelen wat wenselijk is, en in te spelen 
op opportuniteiten om de zorgontvanger zijn of haar eigenwaarde te laten 
behouden.

Tous ensemble

Wat 5 jaar geleden al de hashtag was van onze Rode Duivels toen ze naar Brazilië 
gingen, geldt onverkort voor de zorg van vandaag, morgen en overmorgen.

Samenwerken is cruciaal. Overheid en privé, organisaties of particulieren, met 
of zonder beperking: in tijden waar de financiële en dus ook menselijke middelen 
(te) schaars zijn om alle zorgnoden af te dekken, moeten we als samenleving, 
als burgers als familieleden doen wat we kunnen om zorgbehoevenden zo goed 
mogelijk bij te staan.

Over enkele weken mogen of moeten we weer naar de stembus.

In tijden waar het klimaatdebat vecht met het migratiedossier om de aandacht 
van de kiezer, mag het belang van menselijke, kwaliteitsvolle, en accurate 
zorg niet verdrongen worden.

Het maakt onlosmakelijk deel uit van de warme en solidaire samenleving waar 
we elk op onze eigen manier vorm aan moeten geven.

Hartelijk, 
Jan Hautekiet

De opwekking van het dochtertje van 
Jaïrus (Mt. 5, 21-24 & 35b-43) is één 
van de mooiste stukjes van ‘de blijde 
boodschap’ (lees: van het Evangelie). 
Eenvoudig, wonderlijk en uitnodigend 
tot geloof in een leven nà de dood. Maar 
het is ook zeer menselijk.

- Het verdriet van de vader en zijn 
smeekbede om zijn zwaar ziek dochtertje 
te genezen en nieuw leven te geven.
- De koude melding van enkele buren, 
die hem komen zeggen dat het meisje 
gestorven is: ‘doe geen moeite, man, uw 
dochter is dood.
- Mensen die Jezus uitlachen, omdat Hij 
zegt dat het meisje niet dood is, maar 
slaapt.
- Jezus’ tedere aanraking en zijn 
dwingende woorden: ‘Talita koemi’ wat 
betekent: ‘Meisje, ik zeg je: sta op!’
- En de nuchtere opmerking van Jezus, 
die zegt: ‘Geef haar een beetje te eten’.

Velen zullen denken: ‘Is dat nu allemaal 
écht gebeurd?’ ‘Was dat meisje nu wel 
écht dood?’ Deze vragen doen er niet toe. 
Wij weten dat het meisje - hoe dan ook - 
vroeg of laat gestorven is. De énige vraag 
die wij ons hier zinvol stellen is: Wat 
is de bedoeling van dit mooie verhaal? 
Of: Welke boodschap zit in dit verhaal 
verborgen? Dat geldt immers voor ieder 
bijbelverhaal! Jezus had juist gezegd: 
“Het kind is niet dood, het slaapt!” Hij 
wordt uitgelachen! Een normale reactie, 
toch? Voor Jezus is de dood als een slaap.  
Wie slapen zegt, denkt aan ‘wakker 
worden’,  aan ‘opstaan’. Wat zegt Jezus: 
‘Talita koemi’ wat wil zeggen: Meisje, 
word wakker! Tijd om op te staan! 

Dit is een woord gericht tot alle mensen: 
niet de dood heeft het laatste woord, 
maar het leven. Het is hier een kwestie 
van ‘geloof’. Tot Jaïrus, die pas vernomen 
had dat zijn dochtertje het niet gehaald 
heeft, zegt Jezus dat hij moet blijven 
geloven.

Maar zolang alles goed gaat, denken 
wij niet aan sterven. Voor velen gaat 
alles voor de wind, ze hebben alles wat 
hun hartje lust. Hier op aarde zoveel 
mogelijk profiteren... erop vooruit 
gaan... carrière maken... een goede 
gezondheid; ja, dàt is het bijzonderste 
in ‘t leven. Beter één vogel in de hand, 
dan tien in de lucht! Wie denkt er nu aan 
sterven? Jezus hebben wij niet nodig.

Toch is het zo dat wij vroeg of laat met 
de dood worden geconfronteerd. Ergens 
loopt het mis en worden wij met de neus 
op de feiten gedrukt. Wij vermoeden dat 
Jezus ook voor ons klaar staat en ons ten 
leven’ roept met de woorden: ‘Ik zeg je 
sta op! Leef nu ten volle!’

Trouwens, wij worden opgeroepen om 
elkaar ten leven te wekken, om het voor 
elkaar op te nemen, om mensen, die 
levende dood zijn, opnieuw ademruimte 
en uitzicht te geven. Wij mogen nooit 
vergeten dat... liefde de grootste 
genezende kracht is in deze wereld!

Laten wij allen - met vernieuwde moed 
- het leven vieren en hierbij elkaar het 
leven gunnen; dàn zitten wij op het juiste 
spoor van Jezus’ Woord: Talita koemi! 

Piet Debruyn 

Preekstoel

Talita koemi. Tijd om op te staan!

Kwissen voor Levensloop
Net zoals vorig jaar organiseerde het feestcomité van De Wingerd een quiz 
ten voordele van Levensloop Leuven en meer precies voor de sponsorrekening 
van Team Woonzorgnet-Dijleland. “De gezamenlijke acties van Woonzorgnet-
Dijleland brachten bij de editie 2018 meer dan 12.500 euro op voor het goede 
doel!”, declameerde Karen Dourée, teamkapitein en presentatrice van dienst, 
met enige fierheid in haar stem. Links en rechts klonk er een bewonderende 
wow onder de 84 deelnemers, die in 13 teams aan de tafeltjes van het Grand 
Café plaats namen. Dat fenomenale record van vorig jaar verbreken wordt 
beslist een stevige kluif, maar we gaan ervoor! 

Halfweg staan de ploegen ‘Kalipso’ en ‘Kwartet’ op 3, ‘De Rosse Eekhoorn’ 
en ‘De Buysjes’ op 2 en team ‘3komma14’ aan de leiding in de tussenstand. 
Spannend! Want aan het eind van de avond kondigt Karen met vermoeide 
stem de winnaars zijn ... *tromgeroffel* ... team ‘3komma14’, op een eervolle 
tweede plaats volgt ‘De Rosse Eekhoorn’, ‘De Moerasbewoners’ op drie en de 
rode lantaarn gaat naar ‘De Kwistige Dames’. In totaal mogen we straks 870 
euro schenken aan de échte winnaars van dit benefiet: Stichting tegen Kanker. 

Dankjewel aan alle deelmeners! Dankjewel voor deze fijne avond: Karen, 
Kristel, Marijke, Heidi van het organiserende comité. Dankjewel Johan, Frauke 
en alle andere helpende handen die er een succes van maakten!

S.
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Groeten uit Duitsland

Lezersbrief: Het leven na De Wingerd
Hallo,

Brenda, Jan, Rita, Lus en zeker de ploeg van 
de Zorgflats, eerst en vooral beste wensen 
voor 2019!

Ik ben Rudi, jullie zullen mij misschien 
herinneren als de man van Flat 4 die veel met 
de fiets onderweg was mee ging sporten en 
zwemmen, en de kerstloop van 2016 (n.v.d.r. 
de Warmathon tijdens de Warmste Week) heeft 
mee gedaan met zijn dochter Karla en haar 
witte hond.

Na het overlijden van mijn echtgenote Josée 
Roelants in april 2017 heb ik onderkomen 
gevonden in Wallonië bij mijn dochter 
Myriam. Zij baat er in het landelijke Seloignes 
een boerderij uit, de “Ferme Notre Dame”, 
gelegen in de rustige en bosrijke omgeving 
tussen Chimay en de Franse grens. 

Myriam en haar man Frank lieten hun 
leven in het Brusselse achter om ginder 
hun droom te kunnen verwezenlijken. Ze 
verhuren appartementen aan personen 
met een handicap en bieden hen daarbij 
ondersteuning in het dagelijkse leven en een 
nuttige dagbesteding op de boerderij. Maar ze 
bieden er ook activiteiten aan zoals camping 
op de boerderij, verhuur van woonwagens, 
verblijf in een yurt of tipi, paardrijden en 
hippotherapie, organisatie van kampen en 
workshops, voor mensen met (of zonder) 
beperking (individueel of in groep). 

In oktober 2017 heb ik dan de gelegenheid 
gekregen in Duitsland een rurale 
vakantiewoning te betrekken bij mijn 
dochter Karla (die met de witte hond). Het 
“Permahof” ligt aan de rand van het nationaal 
park Saksisch Zwitserland, in de buurt van 
de wereldberoemde ‘Bastei’ (een bijzondere 
rotsformatie met een hoogte van 305 meter 
in het prachtige Elbezandsteengebergte) 
op een boogscheut van het idyllische stadje 
Hohnstein. 

Behalve het biobedrijf baat Karla er ook 
hoevetoerisme en groepsaccomodatie voor 
scholen uit. Je kan er op stap gaan met 
alpaca’s (foto), wandelen met ezels,  De naam 
Permahof verwijst naar de permacultuur die 
ze er toepast. Haar grootste zorg is om het 
land in harmonie met de natuur te bewerken 
en de natuurlijke cycli te gebruiken in het 
hoevebedrijf. Een zeer boeiende bezigheid, 
hier leer je nog alle dagen bij! 

In november van dat jaar ben ik samen met 
haar op bezoek geweest bij mijn zoon Peter 
die in Kenia werkt en in februari  2018 was 
ik op bezoek bij kleindochter Katrien die net 
bevallen was van Gilles, een broertje voor 
mijn andere achterkleinzoon Lars. 

De hete zomer van vorig jaar heb ik 
doorgebracht met oogsten van fruit en 
groenten, met het maken van confituur. In 
september ben ik nog op reis geweest naar de 
bergen van Zwitserland en met een riviercruise 
heb ik nu pas de kerstmark in Wenen bezocht.

Jullie zien wel, het gaat mij goed en ik sta niet 
stil en meer nog, in april dit jaar heb ik nog 
een rondreis naar Marokko gepland! In ieder 
geval wil ik iedereen nogmaals bedanken 
voor de goede zorgen en de bijstand die wij 
bij jullie hebben ondervonden.

Rudi Reinartz  
Hohburkersdorf, Duitsland

Breaking news! Brexit, remain or leave?

Vrijwilligersfeest met een actueel tintje
Goede gewoontes mogen niet verloren 
gaan. Ook dit jaar werden wij als  
vrijwilligers bij De Wingerd en het lokaal 
dienstencentrum Wijveld uitgenodigd 
voor een bedankingsfeest, traditioneel 
het hoogtepunt in de nationale week van 
het vrijwilligerswerk.

Op donderdag, 21 februari 2019, was 
het Grand Café versierd met Engelse en 
Europese vlaggetjes: het thema van de 
avond was… de Brexit! We waren zeker 
met honderd en velen van ons hadden de 
moeite gedaan hun “outfit” zo “British” 
mogelijk te houden.

Zoals steeds werden die avond de rollen 
omgekeerd: het zijn de personeelsleden 
die de handen uit mouwen steken om 
ons eens lekker te verwennen, waarvoor 
respect en dank!

Na het aperitiefje begon de Brexit-show 
met een heuse “Speakers’ Corner”, waar 
door J., M., M en M. vurige, maar vooral 
geestige speeches werden afgestoken 
over “remain or leave”. G., de “Speaker” 
van dienst, had alle moeite om met luid 
“Order, order”-geroep de beide kampen 
uiteen te houden.

Tijd om in alle kalmte te genieten van 
een lekker etentje, bereid door de chef 
van het Sodexo-team en aangevuld 
door een fel gesmaakt internationaal 
nagerechtenbuffet.

Intussen werden nieuwe vrijwilligers 
door Mia voorgesteld en enkele 
oud-gedienden beloond met een stevige 
bloemenruiker. Kortom, de sfeer zat erin.                                                                                                              
Tot hoe laat de disc-jockey de danslustige 
koppeltjes op de dansvloer kreeg, heb 
ikzelf niet meer meegemaakt: de avond 
was “wonderful, marvellous” genoeg. 

PC

Bingonamiddag voor Levensloop
Zondag 27 januari organiseerden we een Bingonamiddag ten voordele van 
Leuvensloop Leuven. Bewoners, vrienden en familie namen gretig deel aan dit 
gezellige moment. De opbrengst bedroeg niet minder dan 400 euro en wordt 
straks opgeteld bij het verzamelde bedrag van Team Woonzorgnet-Dijleland. 
Dankjewel aan alle bewoners en hun familie om het goede doel te steunen!

Noteer alvast in jullie agenda: vrijdag 26 april, onze Cocktail- & Mocktailavond 
in het Grand Café; zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019, het Levensloop-
evenement dat doorgaat op campus UCLL – Heilig Hartinstituut gelegen aan de 
Hertogstraat in Heverlee. 

Zet jullie sportiefste beentje voor en schrijf in bij ons team, gewoon via 
het secretariaat in De Wingerd: samen met jou herinneren we, vieren we en 
strijden we schouder aan schouder met alle ‘vechters’ tegen kanker. 

Meer info en online inschrijven: www.levensloop.be/relays/leuven-2019
Stijn

Speelweken 2019
De kinderopvang gaat deze zomer opnieuw 
door van maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 juli 
en van maandag 15 t.e.m. vrijdag 19 juli. 

De inschrijvingen zijn geopend. 

Boek nu al je zomeropvang!

Meer informatie via de webstek of bij 
Liesbet Volders, zij is bereikbaar in LDC 
Wijnveld op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag; telkens van 9u30 tot 16u00. 

E: liesbet.volders@wznd.be 
T: 016/28.49.50. 
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“Toen ik hier kwam wonen zocht ik 
naar een winkel. In de buurt vond ik 
alleen maar een nachtwinkel. Maar 
als er iemand langskomt moet je toch 
altijd iets in huis hebben.”

Met dit winkelproject proberen we 
dus bij te dragen aan een positieve, 
stimulerende woonomgeving waar de 
kwaliteit van leven bevorderd wordt. Het 
moet straks een plek zijn waar bewoners 
of bezoekers zelf dingen kunnen 
uitkiezen die zij lekker vinden. Het kan 
ook een plek zijn om gewoon even naar 
toe te wandelen, of om er even te gaan 
snuisteren en tot rust te komen, gewoon  
genieten van de geuren en kleuren bij de 
kruidenier van weleer. Zo is het winkeltje 
ook ingericht, met een toonbank, een 
weegschaal en rekken met producten  
zoals we die vroeger hebben gekend.

Ook voor familieleden, vrienden en 
vrijwilligers wordt het een gezellige 
plek. Het winkeltje wordt een 
ontmoetingsplaats waar je anderen 
toevallig tegen komt, een plek voor  
warme contacten met vrijwilligers, 
andere  familieleden en medewerkers. 
Gaan winkelen wordt een gelegenheid 
om samen met je familielid of oude 
kennis een kleine wandeling te maken.
 
Als medewerker kan je daar ervaren  hoe 
bewoners reageren op het winkelbezoek 
en hoe zij over nog zoveel mogelijkheden 
beschikken om zelf te beslissen en aan 
te geven waar zij zelf een keertje zin in 
hebben want er is ook snoepgoed te koop, 
zoals chocolade, koekjes en  zuurtjes. 

Vrijwilligers houden de winkel open. Je 
betaalt er cash en in het naaiatelier maken 
we samen met de bewoners herbruikbare 
winkeltassen. De deuren van de kleine 
kruidenier openen op 4 maart en er is 
meer! Je kan er ook materialen ontlenen, 
reminiscentiespullen en spellendozen om 
samen in de woning een leuke namiddag 
te beleven. Het praatje over het weer, 
en de informatie en het advies krijg je 
er net als vroeger gratis bij!

De winkel vind je langs de Wingerdstraat, 
bij de leveranciersingang even voorbij de 
parking ter hoogte van de zorgflats. Hij 
zal op maandag en vrijdag geopend zijn 
van 13u30 tot 16u30. Welkom!

Nele

De kleine kruidenier

Eindelijk een winkel in De Wingerd
Er was eens een pater missionaris, die met verscheidene ‘boys’, die zijn zware 
koffers moesten dragen, door de brousse trok naar een afgelegen missiepost. Het was 
ver en stikheet! Op zeker ogenblik begonnen de dragers te staken, zetten de koffers 
neer en wilden geen stap meer vooruit. 

De pater maakte zich boos maar zij verroerden niet. Hij beloofde hen wat meer 
centjes, maar dat interesseerde hen niet. En toen riep de pater uit: “Wat is er toch 
met jullie? Luiaards!”

Eén van de boys zei: “Pater, onze lichamen zijn hier, maar wij wachten op onze 
zielen!” Toen begreep de pater dat zijn mannen ‘doodop’ waren en hij zei: “OK! Laat 
ons even op adem komen!” En ook de pater ging erbij zitten.

Toen begon hij te denken aan de woorden van de oude catechismus: “De mens bestaat 
uit ziel en lichaam”. En hij moest lachen met de uitleg van de ‘boy’... onze lichamen 
zijn hier, maar wij wachten op onze zielen... Hun zielen kunnen de lichamen niet 
volgen! De pater dacht ook aan zijn moeder met dementie, thuis in België. Hij had 
zijn oude vader nog horen zeggen: “Ons moeder haar ziel is al vertrokken naar de 
hemel en wij hebben alleen haar lichaam nog bij ons!”

En de pater kreeg tranen in zijn ogen en dacht: die jongens hebben gelijk... wie ben 
ik dat ik zo veeleisend ben? En hij dacht aan zijn priesterwijding, die in het teken 
stond van de ‘Goede Herder’. Hij vroeg zich af, of hij zelf wel een goede herder was 
voor zijn kudde...

Ook wij worden telkens opnieuw uitgenodigd om ‘even op adem te komen’. Het kan 
zo’n deugd doen in onze jachtige wereld. Wij lopen onszelf voorbij. 

Ergens zegt Jezus tot zijn vrienden: “Komt nu eens mee naar een eenzame plaats en 
rust wat uit!”. (Mc. 6, 31)  Van alleen te zijn, hoeven wij niet bang te zijn. Jezus, 
van wie wij denken dat Hij de grote afwezige is, wil altijd bij ons zijn, ook al zien 
wij hem niet en denken wij dat Hij zich van ons niets aantrekt. 

Wie Hem zoekt zal Hem vinden. Hij draagt ieder mensenkind op handen en in zijn 
hart. Wanneer wij de moed hebben af en toe de remmen toe te trekken om voor 
Hem plaats te maken, dan zullen wij Hem ervaren als een deugddoend briesje op 
een warme zomerdag. 

En zo krijgt onze ziel de kans, om ons lichaam terug bij te benen… 

Pater Piet

Even op adem komen

Een belangrijke lering uit de Congo 

Vorig jaar verscheen in deze krant een bijdrage van 
Marcel Herregods, over Leuven en de wijngaarden 
van weleer. Een gunstige wind bezorgde ons deze fijne 
lezersreactie van de schepen van cultuur en toerisme...

Hernieuw uw abonnement !
Wij bieden u graag dit eerste nummer van de 29° jaargang van onze huiskrant aan. Al vele jaren doen wij 
ons best om iedereen te informeren over wat er leeft in en rond het woonzorgcentrum. Het gedrukte en 
tastbare woord is nog steeds van belang voor bewoners en bezoekers, niet iedereen nam de afslag naar de 
informatiesnelweg of scrollt even vlot door de sociale media.

Wij stellen het erg op prijs u als bewoner, als familielid, of gewoon als sympathisant ook in 2019 nog tot onze 
trouwe abonnees te mogen rekenen. Een abonnement kost vanaf dit jaar €15 en een steunabonnement €50. 
Mis de volgende edities niet en schrijf vandaag nog uw bijdrage over op rekeningnummer:  BE69 7343 5622 0078, 
met vermelding “abonnement huiskrant”. Zo ontvangt u de drie volgende krantjes ook in uw brievenbus.

Graag nodigen wij u ook uit om actief mee te werken aan deze huiskrant. Stuur ons uw kritische bemerkingen, 
uw suggesties, uw ervaringen of de foto’s van uw bezoek aan De Wingerd: redactie@wingerd.info  
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Op 24 mei 2019 organiseren de mecenassen van de 
Zorgcirkels Jongdementie de ondertussen al 3de 
editie van ‘Music for Luc’ in podiumkunstenzaal 
Het Depot op het Martelarenplein in Leuven. Dit 
project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de 
steun van meer dan 50 partners waaronder ook 
Stad Leuven. De editie 2018 bracht maar liefst 
21.500 euro op voor het goede doel !

De organisatoren wisten een partyband te strikken 
met uitsluitend Belgische hits! Joost Van den Broeck, 
drummer van oa. ‘Radio Guga’ en ‘De Laatste 
Showband’ stelt u een onsterfelijk repertoire voor, 
gebracht in een originele show. Hij laat zich omringen 
door een band met topmuzikanten zoals Filip 
Bollaert, Karen Yperman, Gert Debeuckeleer en Bert 
Embrechts. Hun setlist is een verfijnde selectie van 
de meest aanstekelijke Belgische hits, een flashback 
doorheen onze  muziekgeschiedenis: Arno, Axelle Red, 
Hooverphonic, The Radio’s, Kate Ryan, 2 Fabiola, 
Isabelle A, Technotronic, Sandra Kim, Clouseau, …

De catering van het event wordt dit jaar verzorgd 
door de Italiaanse foodtruck Cor e Leone en Ijsjesbar 
Felice, bij hen kan je voor of na het concert terecht 
voor een heerlijke Italiaanse hap en/of een ijsje.

Prik de datum alvast in uw agenda en word partner 
van dit fantastische benefiet!

Er werden voor bedrijven en organisaties een aantal 
sponsorpakketten samengesteld, inclusief tickets 
voor het concert. Zorgcirkels Jongdementie heeft uw 
steun hard nodig om de continuïteit en de werking 
in de toekomst te garanderen! Interesse? Neem 
zonder dralen contact op met Erik Meulemans, één 
van de bezielers en drijvende krachten achter het 
evenement: telefonisch op 0475/76.70.86 of via mail 
naar erik@mertensschoenen.be

Individuele tickets zullen ook te koop zijn via het 
secretariaat in De Wingerd. Hou de aankondigingen 
op onze webstek en via de sociale media in de 
gaten. Wij ontmoeten jullie dan graag voor een 
muzikaal intermezzo in Het Depot!

Jacques Roggen, voorzitter CVBA-SO Zorgcirkels 
Jongdementie, namens alle vennoten en 

zorgbegeleiders; namens de ambassadeurs,  
Jan Hautekiet, Ben Crabbé, Cath Luyten, 

Erik & Isabelle Meulemans-Mertens.

www.zcjd.be | www.wznd.be

Benefietconcert 

bel-pop-up voor de Zorgcirkels Jongdementie

Poëzie

Is er een kracht die geneest?

Is er een kracht die geneest
als wij op de bodem van ons kunnen zijn?
als wij pijn hebben, ziek zijn
of eenzaam door de dagen gaan:
is er een kracht die ons doet opstaan?

Kom mij niet aan
met mooie woorden,
zeg niet dat lijden een zin heeft,
een doel.

Als de afgrond zich opent en nergens houvast is 
troost mij dan niet met andermans pijn,

kom mij niet aan
met schoonheid en zon.
Maar waak met mij
in de grot van de smart,
begrijp de volle omvang
van mijn klacht,
kleineer mij niet,
laat mij mijn waardigheid.
Wie weet, in de nacht,
tussen jou en mij,
roert zich een kracht die geneest.

Catharina Visser (1932-2015), 
was dichteres en leidde, 
samen met haar partner, een 
uitgeverij. Van haar hand 
verscheen een reeks boeken, 
voornamelijk over spiritualiteit 
en zingeving. Tini, zo genoemd 
door haar collega’s en 
vrienden, was behalve een 
geëngageerd schrijfster ook 
voorlichtingsambtenaar bij de 
gemeente Amstelveen.

RT

Que Sera, Sera 
Elke 3e dinsdag van de maand van 18u tot 19u komen we samen met het ‘Geheugenkoor’ Que Sera, Sera. We 
brengen mensen met dementie én mensen zonder geheugenproblemen samen om bekende liedjes te zingen. 
Volksliedjes en moderne deuntjes, kampliederen en studentikoze gezangen; het repertoire wisselt af. Want 
wanneer het geheugen verdwijnt, blijven liedjes hangen. Bijeenkomst in het Grand Café, deelname gratis en 
vrijblijvend, maar jouw aanwezigheid betekent heel wat voor de bewoners van De Wingerd!

De Wingerd Zingt, t.v.v. Levensloop Leuven op vrijdag 22 maart in het Grand Café 
met jeugdkoor KO’MA en Jan Hautekiet, deelname € 5. Stemming en luim verzekerd !
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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 2 april - 19u30 
Thema: “gisteren, vandaag 
en morgen. Hoe graag zien de 
rode draad blijft” door Caroline 
Terranova in LDC Wijnveld 

Jongdementie
Woensdag 24 april - 20u 
Thema: “veranderend gedrag 
bij verschillende vormen van 
jongdementie: begrijpen en 
begeleiden” door Marie Verbiest
LDC Wijnveld 

Documentatiecentrum
Nieuwe boeken

Een kunstenaar en een arts brengen 
zeven mensen met dementie in beeld 
die euthanasie wensen. Het is een 
verzorgd boek. De interviews geven 
inzicht in hoe zij bezig zijn met vragen 
als: wanneer breekt het moment aan 
van niet meer verder willen en of 
men dit de partner mag aandoen.  

Wendy Mitchell kreeg op 58-jarige 
leeftijd in 2014 de diagnose vroege 
Alzheimer, ze heeft hierover een boek 
geschreven

Christine Verbruggen is antropologe. 
De meeste mensen associëren 
“antropologie” met vreemde 
culturen. Juister is het om te zeggen 
dat antropologie een methode is, 
een professionele curiositeit, die 
de mosterd haalt uit etnografisch 
veldwerk.

Dat is al direct een hele mondvol maar 
wat betekent het concreet? 

Antropologen hebben eigenlijk potentieel 
interesse voor alles, maar vooral voor 
wat het betekent om te verschillen: ze 
proberen onder meer te onderzoeken 
wat anderen nu zo radicaal “anders” 
maakt, om dat vervolgens te nuanceren, 
zoals ik probeer te doen met ouderen 
met dementie. Dit doe ik niet door 
erover te filosoferen, maar door deel 
te nemen aan hun leven, kritisch na te 
denken over wat er zoal over hen wordt 
gezegd en gedacht en aan de andere 
kant zo dicht mogelijk te benaderen wat 
hún waarheid is. Vaak stroken die beide 
zienswijzen niet met elkaar. Voor het 
schrijven van mijn masterthesis deed 
ik gedurende anderhalf jaar veldwerk 
in een woonzorgcentrum en geraakte 
erg betrokken bij mijn participanten, 
ouderen met dementie. Ik probeerde 
zo ontvankelijk mogelijk te zijn en een 
dialoog aan te gaan met de bewoners in 
de taal die hen het meeste lag. Ik trachtte 
hen te volgen in hun alledaagse doen en 
laten, als mensen die samenwonen in een 
omgeving waar het lang niet duidelijk is 
wie nu “de ander” is. In dezelfde optiek 
werk ik nu aan een doctoraatsproject 
rond inclusie, samen met De Wingerd. 
Eén van de onderliggende motivaties 
hiervoor blijft toch een kritische voetnoot 
bij de persoonsgerichte zorg als filosofie.

Persoonsgerichte zorg maakt ook 
in De Wingerd deel uit van de visie 
op kwalitatieve zorgverlening voor 
personen met dementie. Wat betekent 
persoonsgerichte zorg eigenlijk?

Persoonsgerichte zorg werd als zorgmodel 
voor personen met dementie ontwikkeld 
in de jaren negentig door Tom Kitwood. 
Hij formuleerde hiermee een kritiek op 
de biomedische benadering van personen 
met dementie, die de ziekte zag als 
een verlies van “mens-zijn”. Voor een 
westerse maatschappij, die zoveel belang 
hecht aan rationaliteit, autonomie en 

keuzevrijheid, heeft een persoon met 
dementie alles verloren, en is enkel nog 
lichaam. De persoonsgerichte benadering 
heeft “de persoon” van “de dementie” 
gescheiden: we spreken niet langer van 
“dementen” maar van “personen met 
dementie”. De “persoon” leeft voort, 
door hoe hij door zijn omgeving wordt 
herkend. Dit laat mantelzorgers en 
verzorgers toe om te kijken naar de man 
of vrouw zoals die vroeger was, naar de 
rol die ze speelden in de maatschappij, 
wat ze konden of waar ze van genoten… 
om een volwaardig persoon te zien, 
die doorleeft. Deze aanpak heeft 
ontegensprekelijk een wereld van 
verschil betekend voor personen met 
dementie en hun omgeving. 

De persoonsgerichte zorg stelt dat de 
mens niet zijn “mens-zijn”, maar zijn 
“persoon” verliest: hij verliest de kans 
op verbondenheid. Stigmatisering van 
de persoon met dementie maakt het 
onmogelijk om met hem of haar een 
waardevol contact aan te gaan, wat op 
zijn beurt het aftakelingsproces versnelt. 
Beschouwen we hem als een persoon die 
zich blijft vormen in een bepaald sociaal 
milieu, dan kunnen we zijn noden en 
mogelijkheden beter (h)erkennen, 
en dit bevordert zijn levenskwaliteit 
aanzienlijk. 

Is die persoonsgerichte zorg dan niet 
positief? Ze heeft toch een beduidend 
hogere levenskwaliteit opgeleverd voor 
heel wat ouderen met dementie, meer 
zichtbaarheid, meer sensibilisering?

Inderdaad, er is op zich niets mis met 
de (h)erkenning van de persoon. Alleen 
is ook de persoonsgerichte benadering, 
net als de biomedische dat ooit was (en 
nog steeds gedeeltelijk is), een lens: 
we zetten een bril op, zien “de persoon 
met dementie”, maar verliezen ook 
bepaalde dingen uit het oog. Zo heeft de 
persoonsgerichte lens erg veel aandacht 
voor het verleden van de persoon 
met dementie, om het verlies van de 
“persoon” tegen te gaan, maar is ze 
veel minder gericht op de realiteit van 
een radicale verandering die dementie 
met zich meebrengt, in het heden, 
die net zo echt is. Bovendien krijgt 
de naaste omgeving nu een erg grote 
verantwoordelijkheid: het zijn zij die de 
persoon levend moeten houden. Dat zie 
je ook in onderzoek: daar richt men zich 
veel vaker tot de naasten van personen 
met dementie dan tot de persoon zelf, 
om praktische en ethische redenen, 
maar ook omdat dat past binnen dit 
zorgmodel. Zij kunnen niet alleen beter 
verwoorden wat ze ervaren, zij zíjn 
tenslotte zijn persoon: de omgeving die 
maakt dat hij of zij aanwezig kan zijn.  

Die persoonsgerichte lens bepaalt hoe we 
op dit moment handelen, en dit vaak ten 
goede, maar het leidt volgens mij ook tot 
een tekort, zowel in de beeldvorming, 
als in onderzoek en  praktijk. Daarom 
wil ik uitgaan van de ervaringen van 
de mensen waar alles om draait, 
luisteren naar hún taal, kijken naar hun 
mogelijkheden, zoals hier ook in De 
Wingerd wordt gedaan. Het is mijn wens 
om de bezoekers van het dagcentrum 

een lange tijd van heel nabij te volgen, 
letterlijk met hen mee te gaan. Ik speel 
met het idee om hiervoor audiovisuele 
media te gebruiken, in samenwerking 
met hen: met hen impressies uit het 
heden te bekijken, zoals zij die hebben 
beleefd, die ze anders heel snel kwijt 
zijn en waarover dan ook niet verder 
wordt gecommuniceerd. Mensen 
leven hier in een woongemeenschap 
waarbij ze onderling relaties aangaan, 
vriendschappen sluiten, gevoelens 
van afgunst hebben, ergernis ervaren, 
hoop koesteren en waarin hun verleden 
ook doorleeft, op heel verschillende 
manieren. Allemaal behoorlijk ingrijpend 
wanneer je niet zoveel buffer hebt om 
dat te plaatsen. Wat doet dat met hen? 
Hoe verwerken ze dat? Hoe passen ze 
zich aan? Daar ben ik erg geboeid door, 
en ik wil hen een stem geven.

De persoonsgerichte zorg werkt sterk 
rond herinneringen: men gebruikt 
het levensverhaal om de persoon met 
dementie een houvast te bieden. Het is 
duidelijk dat dit zeer waardevol is voor 
alle betrokkenen, alleen is zo’n “verhaal” 
een weergave van de feiten, en niet 
noodzakelijk van de beleving. Bovendien 
heb ik gemerkt dat die herinneringen ook 
heel vaak conflictueus en pijnlijk kunnen 
zijn, omdat de persoon in kwestie 
mogelijk voelt dat hij in een heel andere 
sociale positie is terechtgekomen, dat 
hij iemand anders geworden is en daar 
moet hij mee aan de slag. Wij willen 
de partner/moeder/vader die wij ons 
herinneren behouden, maar voor hem is 
er een volledige transformatie gaande, 
die hem voortdurend vraagt om zich aan 
te passen, want wanneer de beleving 
verandert, verandert álles. Door in onze 
relatie tot die persoon steeds terug 
te grijpen naar het verleden dat we 
kennen, valt dat transformatieproces 
buiten onze lens: we vinden het moeilijk 
om het verlies en de rouw bij de persoon 
te ontvangen en trachten onze relatie 
te zalven met het verleden. Dat is vaak 
helpend en troostend, voor beiden, maar 
er is meer…

Wij leren bijvoorbeeld wel dat het bij 
dwalingen in de redenering funest is de 
persoon met dementie te corrigeren, 
maar het écht meegaan en daardoor 
voeling krijgen met de emoties  vinden 
we misschien een stap te ver, en dat 
is begrijpelijk. Wij willen hen de pijn 
besparen, maar beseffen vaak niet hoe 
écht, en hoe voortdurend die andere 
beleving is, en hoe er eigenlijk voor hen 
ook niets “anders” is.

We moeten dus leren omgaan met 
de personen met dementie zoals ze 
werkelijk zijn, zoals ze zichzelf ervaren. 
Hoe doe je dat dan?

Moeten is veel gezegd want nogmaals: de 
persoonsgerichte zorg is erg waardevol 
en heeft heel veel te bieden. Ik ben 
onderzoeker met een sterk engagement 
naar personen met dementie. Niet ik, 
maar zij, hun naasten en zorgverleners 
hebben recht van spreken. 

vervolg blz 8.

MEMOrabel        Persoonsgerichte Zorg

Ja, maar ...      Een antropologische benadering van mensen met dementie
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Mijn hoop is enkel dat we kunnen 
blijven nadenken over wat we in de 
relatie tot de persoon met dementie 
wel, en wat niet kunnen aanvaarden. 
Als gezonde, rationele mensen is wat 
we zien een mens die achteruitgaat 
en stilaan verdwijnt, ook nu, en de 
natuurlijke reactie is om te proberen 
dat tegen te houden. En dat is best oké.  
Ik pleit er absoluut niet voor om niet 
te reageren wanneer iemand passief 
in de zetel blijft zitten, om niet in te 
grijpen. Natuurlijk is het wenselijk 
om mensen met ondersteuning zo 
autonoom mogelijk te houden en 
hen daarin aan te moedigen. Alleen, 
wanneer we echt in relatie willen 
gaan, met de persoon zoals die nu 
is, moeten we ook soms durven, het 
verleden of ons “mensbeeld” los te 
laten; dan komen we op gelijkere 
voet te staan met hun ervaring, die er 
één is van verandering, maar ook van 
verder leven. 

Mantelzorgers zeggen wel eens: van het 
moment dat er de aanvaarding is, word 
je milder en dan is er meer mogelijk. 
We willen een hoge levenskwaliteit 
realiseren voor personen met 
dementie, maar ook hij of zij heeft 
af te rekenen met conflicten, met 
goede en slechte dagen, met verdriet, 
kortom met alle normale en banale 
gevoelens. Door steeds terug te grijpen 
naar de persoon zoals hij vroeger was, 
om zo goed mogelijk voor hem of haar 
te kunnen zorgen als “persoon met 
dementie” durven we vaak niet/te 
weinig zien dat hij of zij net zo werkt 
als wij: met goede en slechte dagen, 
met veel of weinig energie om zich 
goed te houden en zich te gedragen 
zoals van hem verwacht wordt, en 
altijd teruggeworpen op een eigen 
beleving. 

Het persoonsgerichte beleid wordt 
ook door de overheid vooropgesteld 
als de beste manier om personen met 
dementie te benaderen. Wat zegt dat? 

De overheid benadrukt graag, en 
met klem, dat dementie een immens 
probleem is dat wereldwijd alleen maar 
zal toenemen, door de toenemende 
vergrijzing. Over die cijfers lopen de 

meningen sterk uiteen. De overheid 
windt er ook geen doekjes om dat ze 
de zorglast die dat met zich meebrengt 
niet kan/wil betalen en probeert dus 
de druk op de samenleving (of beter: 
de Staatskas) te verkleinen. Dit doet ze 
onder meer door de nadruk te leggen 
op een persoonsgerichte zorg en door 
aan te sturen op sensibilisering, de 
oprichting van expertisecentra, door 
preventie en de ontwikkeling van 
dementievriendelijke gemeenten, 
maar ook bijvoorbeeld door de 
drempel naar het woonzorgcentrum 
te verhogen. Dit heeft positieve 
effecten: de overheid kiest voor 
destigmatisering én creëert een 
draagvlak voor een groeiende populatie 
personen met dementie. Zoals de 
persoonsgerichte visie voordraagt, 
stelt men een netwerkmodel voor, 
waarin een persoon met dementie 
wordt voorgesteld in het midden van 
concentrische cirkels: op het eerste 
niveau zijn de naasten, daarrond 
een zorgnetwerk van professionele 
zorgverleners, te midden van een 
zorgzame buurt, enzovoort.    We 
noemen dat de vermaatschappelijking 
van de zorg. Dat klinkt erg mooi, want 
we willen allemaal liever thuis oud 
worden, maar niet alleen komt het de 
overheid erg goed uit om autonomie 
en eigen regie te promoten, want 
“autonome” burgers, zijn nu eenmaal 
in theorie niet afhankelijk van 
staatssteun, ook hapert er een en 
ander in de realisatie van dit model. 

De naasten hebben niet de tijd en 
krijgen te weinig echte middelen 
om dit waar te maken of ze zijn er 
simpelweg niet. Het zoeken naar de 
gepaste professionele zorg op het 
juiste moment is een administratieve 
rompslomp die niet kan opgenomen 
worden door de oudere met dementie 
en bovendien een mentaal en financieel 
belastende onderneming voor elke 
andere persoon. De overheid wijst op 
de verantwoordelijkheid en roept op 
tot solidariteit van de gemeenschap, 
vaak op een heel moraliserende toon, 
maar voldoende middelen blijven 
uit, ook voor andere personen met 
een beperking. Gepensioneerden, 
vrijwilligers en mantelzorgers moeten 

opvangen wat de overheid niet wil 
betalen, en doen dat ook schitterend. 
De overheid voorziet wel in websites, 
publicaties, vormingen om anders te 
denken over mensen met dementie, 
biedt een beschamend kleine 
mantelzorgpremie en een beetje 
zorgverlof aan. Het persoonsgericht 
model, zoals het door de overheid 
wordt gebruikt, is een godsgeschenk 
om autonomie te promoten en alles 
financieel draaglijk te houden, maar 
hoe humaan en warm ook de retoriek, 
in realiteit blijft het vaak een lege 
doos.

Mijn kritiek op het beleid is dus 
dat de overheid té veel (morele) 
verantwoordelijkheid bij de burger 
legt, niet voor de nodige steun 
zorgt om die verantwoordelijkheid 
te dragen en het persoonsgericht 
model kneedt naar zijn noden. Een 
tweede punt van kritiek, dat mij als 
antropoloog sterk tegen de borst stoot, 
is dat we geen inclusieve samenleving 
realiseren door de “ander” altijd 
maar beter te definiëren en daarrond 
te sensibiliseren. Dat verandert in 
se  niets aan de manier waarop wij 
denken over wat een mens mag zijn, 
of hoe flexibel we zijn in relatie tot 
personen die verschillen. Vergelijken 
we bijvoorbeeld de beeldvorming rond 
personen met dementie: die heeft 
ruimte voor succesverhalen, voor 
personen die erg gelukkig zijn en goed 
omringd, of die benadrukt hoe érg 
het is, hoe verschrikkelijk bijzonder 
hoe “die mensen” leven. Maar is dat 
dan inclusie: mensen in een bepaald 
daglicht stellen en hen op die manier 
aanvaarden, maar niet op een andere? 
Hebben we nog plaats voor iemand die 
zegt: “t Is goed zoals het is, ik ben 
gewoon oud, ik wil niet per se een 
“actieve oudere” zijn”? 

En inderdaad, zo’n visie zal de kost 
van de vergrijzing niet dragen, maar 
het zou ons wel herinneren aan een 
andere soort keuzevrijheid, een ander 
soort inclusie, waarin verschillen nog 
mag... 
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team in Woning 2. Zo mooi gezegd Kato 
en Lars, en een dikke dankjewel om het 
ook even met ons te delen, mama Lotte!


