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Lon Holtzer is verpleegkundige van 
opleiding en zegt daarover zelf dat ze 
heel veel mooie kansen heeft gekregen 
in UZ Leuven, eerst als verpleegkundige, 
hoofdverpleegkundige, middenkader 
en tot slot als directeur patiëntenzorg 
in UZ Leuven. Het is duidelijk dat ze 
doorheen haar carrière een glasheldere 
visie ontwikkelde op de noden van 
de sector. Tijdens ons gesprek merk 
ik al snel dat Lon beschikt over het 
no-nonsensmentaliteit van een jonge 
zestiger, maar dan wel ééntje met 
een benijdenswaardige dynamiek 
die je eerder zou verwachten bij een 
dertiger. En niet onbelangrijk: we 
kennen haar als lid van de raad van 
bestuur en van de ethische commissie 
bij Woonzorgnet-Dijleland. 

Wat is een zorgambassadeur, 
hoe word je dat en welke invulling 
geef je aan die functie? 
Lon: “Op een bepaald moment zag 
ik het aantal pensioneringen van 
verpleegkundigen zo groot worden dat 
ik tot de conclusie kwam dat werken 
aan de instroom hoognodig was om de 
toekomst te verzekeren. We nodigden uit 
elke provincie iemand uit de opleiding 
verpleegkunde en iemand uit het 
werkveld uit om samen de initiatieven 
in kaart te brengen die al bestonden om 
de attractiviteit van verpleegkunde te 
verhogen. Na een korte tijd ontstond het 
idee dat een  ‘verpleegkundecommissaris’ 
misschien soelaas kon brengen. Eens de 
opdracht en het profiel omschreven was, 
stapte ik met het plan naar minister Jo 
Vandeurzen (CD&V)  en die liep meteen 
warm voor het idee. Hij heeft de term 
‘zorgambassadeur’ geïntroduceerd en 
vervolgens gevraagd of ik de functie ook 
wilde invullen. Daarop heb ik UZ Leuven 
ingeruild voor een plaats op het kabinet 
van de minister.” 

Maar wat wou je realiseren? 
Lon: “Onmiddellijk heb ik gezien dat de 
activiteiten van een zorgambassadeur 
een breed terrein moesten bestrijken, 
niet alleen voor verpleegkundigen maar 
ook voor zorgkundigen: het brede plaatje 
(n.v.d.r.: we zeggen en schrijven het jaar 
2010 toen Lon Holtzer op het kabinet 
ging werken). Al snel werd de campagne 
‘Een zorgjob, ik ga ervoor’ gelanceerd. 
Het principe om per provincie te werken, 
en écht impact te hebben op de lokale 

noden van het werkveld, werd verder 
uitgediept. En tot op de dag van vandaag 
blijven we interregionaal bekijken wat 
we van elkaar kunnen opsteken. Het 
beeld van zorg- en verpleegkunde bij 
jongeren is niet altijd hip en het beroep 
oogt niet aantrekkelijk. Daarom zijn we 
bijvoorbeeld naar de middelbare scholen 
getrokken met mobiele escaperooms 
om hen op een blitse manier in contact 
te brengen met de echte kracht en 
de uitdagingen van zorgberoepen in 
Vlaanderen.” 

Zijn er grote verschillen tussen 
de Vlaamse provincies? 
Lon: “De noden zijn erg verschillend, 
denk bijvoorbeeld aan de enorme 
vergrijzing in de kustprovincie waardoor 
er grote rekruteringsproblemen zijn 
ontstaan. Want verpleegkundigen komen 
natuurlijk niet uit de zee gezwommen. 
Limburg is de provincie met de minste 
oningevulde vacatures. De verklaring 
daarvoor is simpel: hoe meer scholen voor 
verpleegkunde hoe groter de beschikbare 
werkkracht. In Vlaams-Brabant zijn er 
maar twee scholen, weliswaar één hele 
grote maar dan heb je het gehad. Brussel 
is echt zeer moeilijk en ze hebben daar 
bovenop ook nog eens last van het gebrek 
aan tweetalige verpleegkundigen.” 

Is er sprake van administratieve 
overlast die onnodig tijd in beslag 
neemt, tijd die beter aan de zorg 
zelf besteed zou worden? 
Lon: “Ik kijk daar dubbel naar, er worden 
ongetwijfeld veel onbelangrijke zaken 
genoteerd, maar er zijn evengoed 
waardevolle observaties die niet 
geregistreerd worden. Het invullen 
van een dossier is trouwens geen 
administratie, het maakt wel degelijk 
deel uit van de zorg voor een patiënt. We 
moeten zonder twijfel de continuïteit van 
de zorg in alle omstandigheden verzekeren 
en daarvoor is het patiëntendossier 
onontbeerlijk! Maar nogmaals, er moet 
te allen tijde grondig nagedacht worden 
over wat gerapporteerd moet worden, 
waarom en op welke manier. En daarbij 
zijn inderdaad een aantal zaken voor 
verbetering vatbaar.” 

Wat is goede zorg? Wat is essentieel? 
Lon: “Goede zorg en professionele 
verpleegkunde kennen veel verschillende 
aspecten, maar in essentie gaat het er 

altijd om  dat je in de eerste plaats zorg 
draagt voor de mens. We dienen dus 
altijd over zorgverleners te beschikken 
die ook bewust kijken naar de mens 
achter de patiënt. Zorgkundigen staan in 
een woonzorgcentrum heel dicht bij de 
bewoners en zijn hierin heel bedreven. 
Het beroep van zorgkundige is bijzonder 
waardevol en mag wat mij betreft veel 
meer erkenning krijgen. Daarnaast heb je 
het verpleegkundig beroep met naast de 
zorg ook veel medisch-verpleegkundige 
zorgen, en ook het preventieve aspect 
in de zorgverlening. Dat laatste werd te 
lang stiefmoederlijk behandeld, zowel 
in de opleiding als in de uitoefening van 
het beroep. En tenslotte is zorg ook maar 
compleet als er voldoende aandacht is 
voor de sociale, psychische, ethische en 
religieuze of spirituele aspecten. Zorg 
dragen voor patiënten op een goede 
manier is soms complex. Het kan vaak 
simpel lijken, maar in zijn essentie is het 
vaak zeer complex.”

Een zorgjob wordt nog te vaak 
simplistisch voorgesteld, alsof het 
niet meer is dan iemand wassen 
en een vriendelijk gezicht... 
Lon: “Ik gebruik soms de boutade, dat 
je met het vriendelijkste gezicht van de 
wereld iemand een dodelijke injectie kan 
geven. Vriendelijkheid is een absolute 
basisvoorwaarde, maar volstaat niet. Om 
echte zorg te verlenen, moeten zowel 
de professionele als de empathische 
component in de zorgberoepen sterk 
staan!” 

Kan je een voorbeeld geven? 
Lon: “Ik heb in mijn carrière heel veel 
zorgwatertjes doorzwommen, maar ik 
geef je een voorbeeld  dat me tot op 
de dag van vandaag is bijgebleven. Het 
gaat over mijn jonge jaren en een dame 
die zowel blind als doof was. Ik moest 
haar eten gaan geven. Het kan nu wel 
vreemd lijken, maar ik heb me toen 
een paar minuten met het dienblad 
in mijn handen afgevraagd hoe ik dat 
op een ethisch verantwoorde manier 
kon aanpakken. Iemand eten geven is 
niet zo moeilijk, maar deze anekdote 
illustreert dat zorg verder gaat dan het 
instrumentele. Ik ben naast haar gaan 
zitten, heb haar hand naar het dienblad 
en rond het bord geleid zodat ze wist dat 
haar middagmaal er was. Dan heb ik haar 
hand op de mijne gelegd en in volgorde 

geprikt en haar laten proeven van het 
vlees, de groenten en de aardappelen 
en dan heb ik omgewisseld en haar de 
vork gegeven en mijn hand op de hare 
gelegd en zo kreeg zij de regie letterlijk 
zelf in handen. Dat illustreert hoe zowel 
het louter professionele handelen als het 
menselijke een rol hebben in kwalitatieve 
zorg.”

Guido Joris

Warme en professionele zorg vraagt continu ethische reflectie
Interview met Lon Holtzer, de eerste Vlaamse zorgambassadeur

Foto: Eleonora Holtzer

Een zorgjob? Ik ga ervoor! 

De nieuwe campagne van de Vlaamse 
zorgambassadeur wordt bij het ter 
perse gaan van deze krant op gang 
getrokken met een videoclipje van 
de Mechelse rapper Safi. Er wordt 
gemikt op jongeren vanaf 12 jaar 
die nu voor een studiekeuze staan, 
de tieners worden uitgedaagd om 
toekomstgericht en voor een zeer 
diverse en boeiende sector te kiezen. 

Meer weten? [ www.ikgaervoor.be ]
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Ook mensen met dementie moeten 
euthanasie kunnen krijgen, zegt Wim 
Distelmans en met een petitie voert 
hij, gesteund door ondertussen al 
bijna 50.000 ondertekenaars, de 
druk op om het thema op de politieke 
agenda van de volgende regering te 
plaatsen. Het beroert velen onder ons 
en het onderwerp haalde meermaals 
de kranten. Eerst het LEIF-standpunt, 
daarna heel veel reacties daarop. 

Onder de huidige euthanasiewet geldt 
een voorafgaandelijke wilsverklaring 
niet bij dementie of verlies van 
beslissingsbekwaamheid, tot de 
euthanasievrager in coma ligt. “Dat krijg 
je aan de mensen niet meer uitgelegd”, 
zegt professor Wim Distelmans en hij 
klaagt in De Morgen aan dat de kwestie 
sinds de wet van 2002 aansleept en niet 
meer opgelost lijkt te raken, “terwijl er 
een enorm maatschappelijk draagvlak is; 
uit een bevraging van VTM blijkt zelfs 
dat 83% van de Vlamingen voor is.”

De Wereldgezondheidsorganisatie 
becijferde dat er wereldwijd 43 miljoen 
mensen met dementie zijn en dat hun 
aantal tegen 2050 zal verdrievoudigen. 
In België spreekt men al van een 
verdubbeling tegen 2035. Om de petitie, 
aanvankelijk gesteund door een 150-tal 
prominenten, aansluiting te doen vinden 
bij het grote publiek werden drie mensen 
met jongdementie gevonden om met een 
persoonlijke boodschap de vraag naar 
een wetswijziging kracht bij te zetten. 
In de filmpjes die op de sociale media al 
snel ‘viraal’ gingen,  stellen ze te willen 
voorkomen dat ze tot een ‘levenloze 
mens’ of een ‘leeg omhulsel’ worden. 

Jurn Verschraegen, directeur van het 
Expertisecentrum Dementie, reageert in 
De Standaard: “Ik wil me niet uitspreken 
voor of tegen een wetswijziging. Maar 
de beeldvorming van deze campagne  
ontgoochelt me. Een levenloze mens? 
Een leeg omhulsel? En dan nog twee 
BV’s erbij die zeggen dat ze hun ouders 
hebben zien aftakelen. Dat komt 
natuurlijk binnen bij de mensen. Wij 
voeren al jaren campagne om niet zo 
stigmatiserend en negatief over mensen 
met dementie te spreken. Onder de 

noemer ‘Onthou mens, vergeet dementie’ 
proberen we net een realistischer beeld 
te schetsen, ook over de gevorderde fase 
van de ziekte. Het zou spijtig zijn als die 
inspanningen met deze petitie ongedaan 
worden gemaakt.”

Naar aanleiding van het levendige debat 
in de media vroegen we professor em. 
Manu Keirse om een standpunt, als 
voorzitter van Woonzorgnet-Dijleland en 
als rouwspecialist: “Als dit een probleem 
is dat veel mensen in de samenleving 
beroert, moet dat in een democratische 
rechtstaat minstens bespreekbaar 
zijn. In de vroegere parlementaire 
behandeling van de euthanasiewet 
is die mogelijkheid niet voorzien, 
omwille van de complexiteit van deze 
problematiek. Kan je nu al een besluit 
nemen namens ‘het onbekende ik’ dat 
je later zal worden? En wie zal beslissen 
dat het moment is gekomen waarop je 
voorafgaande beslissing tot euthanasie 
moet worden uitgevoerd, als je zelf 
je wil niet meer kunt vormen, maar 
misschien nog geniet van contacten en 
kleine dagelijkse dingen?”

Wij stellen ons in De Wingerd als 
zorgverleners net dezelfde vragen en 
willen dat soms moeilijke, maar ook 
moedige gesprek niet uit de weg gaan. En 
we horen graag ook eens een persoonlijke 
mening anders dan de eigen visie op zorg 
en kwaliteit van leven. Dus stelden we 
op onze eigen Facebook-pagina de vraag: 
Wat denken jullie er eigenlijk van?

Guy Nieuwendijk heeft er voor zichzelf 
heel pragmatisch en blijkbaar al erg 
concreet over nagedacht: “Dementie 
in de beginfase kan je niet vergelijken 
met een vergevorderde fase, wanneer 
bepaalde lichamelijke functies beginnen 
uit te vallen en je langzaam aftakelt; 
voor mij zou dat hét moment zijn om 
mijn leven te beëindigen.”

Net als Tiske Verhasselt: “Op mijn 
papieren staat: als ik mijn eigen kinderen 
niet meer herken wil ik euthanasie.” 
Haar dochter Reinhilde weet dat Tiskes 
wens vandaag niet zomaar kan en deelt 
bovendien ook onze bezorgdheid en die 
van onze voorzitter: “Feit is dat mensen 
met dementie soms lichamelijk nog 
heel gezond zijn. Bovenstaand voorstel 
roept bij mij toch de bedenking op dat 
veel mensen dementie van tevoren als 
hun grootste nachtmerrie zien, terwijl 
mensen met verregaande dementie toch 
nog waardevolle momenten beleven. 

Waardevol voor henzelf en hun familie. 
Wie gaat dan beslissen wanneer het voor 
hen onleefbaar is?”

Zo wil ik niet leven
Voor sommige mensen is het vooruitzicht 
van een leven met dementie een 
schrikbeeld. Uiteindelijk wil niemand 
zich die afhankelijkheid voorstellen, 
ook al zouden we het dan zelf niet meer 
beseffen. Er zijn mensen die voor zichzelf 
beslissen dat ze onder geen beding in die 
omstandigheden willen blijven leven. 
Zij willen vooraf kunnen beslissen dat 
hun leven zal worden beëindigd als ze 
bijvoorbeeld niet meer thuis kunnen 
leven, hun familie niet meer herkennen 
of volledig van anderen afhankelijk 
worden. De ultieme angst is het verlies 
van de mentale mogelijkheden. De angst 
voor het verlies van de eigen waardigheid 
is dan vaak een meer bepalende factor 
dan de angst voor pijn en lijden. 
Die waardigheid is sterk afhankelijk van 
de persoon.  Wat voor de één onwaardig 
is, is dat niet voor de ander. Anderen niet 
tot last willen zijn, kan ook een motief zijn 
om te vragen om euthanasie. Afwachten 
en ondergaan, zelfs als de fysieke pijn 
kan verlicht of verzacht worden, is voor 
sommigen geen optie omwille van de 
aftakeling en de ontluistering, die als 
onmenselijk wordt ervaren. Het zijn 
allemaal erg persoonlijke overwegingen, 
heel menselijke afwegingen en motieven 
voor een negatieve wilsverklaring of een 
vraag om actieve euthanasie.

Een ziektebeeld met veel variaties
Manu Keirse: “Als je het hebt over 
euthanasie bij personen met dementie, 
moet je je realiseren dat dementie 
een ziektebeeld is met veel variaties 
in type, verloop en beleving. De 
aandoening wordt vaak erger beleefd 
door de familie dan door de persoon 
zelf. Patiënten verzoeken soms niet 
meer om de euthanasie waarmee ze 

vroeger zo druk bezig waren, omdat ze 
vergeten of ontkennen dat ze ‘ziek’ zijn. 
Om de problematiek van euthanasie bij 
personen met dementie goed te situeren 
is het belangrijk even stil te staan bij de 
diverse stadia van dementie.”

Een euthanasiecommissie
Manu Keirse: “Hier schuilt het gevaar 
voor een nieuwe vorm van paternalisme. 
Anderen zullen immers beslissen wanneer 
je leven wordt beëindigd. In eerste 
instantie pleit ik voor de negatieve 
wilsverklaring, waarin je uitdrukkelijk 
kunt aangeven dat je geen behandelingen 
meer wil die je leven in stand houden of 
verlengen. Als je geen interventies meer 
toelaat, sterf je een natuurlijke dood op 
korte tijd. Als men euthanasie juridisch 
toch mogelijk wil maken, zou men in de 
wet kunnen voorzien dat die beslissing 
slechts kan worden genomen in een 
multidisciplinaire euthanasiecommissie 
met de betrokken zorgverstrekkers, 
de getuigen die mee de voorafgaande 
verklaring hebben ondertekend en de 
familie van de euthanasievrager. Dat 
lijkt mij een overwogen humaan beleid. 
Mijn voorstel voor de multidisciplinaire 
euthanasiecommissie is voor het derde 
stadium van dementie want in het 
eerste entende stadium kan de patiënt 
nog zijn wil uitdrukken. Maar ik wil 
ook een pleidooi houden voor een meer 
fundamentele discussie over medische 
behandelingen en het levenseinde. Is 
het lang leven met dementie niet ten 
dele een gevolg van de geneeskunde? 
Moeten we niet zorgvuldiger overwegen 
welke technologie wordt ingezet, voor 
welke patiënt, op welk moment, met 
welke duur en voor welk doel? De inzet 
van de medische wetenschap moet dan 
meer gericht worden op het welzijn van 
de zieke, en diens maximaal comfort, 
eerder dan op de behandeling van de 
ziekte…”  

Stijn Paemelaere 

Euthanasie bij gevorderde dementie

We vragen Manu Keirse naar zijn persoonlijke reflecties bij dit gevoelige debat

Verdiepende lectuur
Een grondigere en gedetailleerdere 
bespreking van de verschillende 
fases van het dementieproces, en 
vooral de consequenties daarvan op 
de geldigheid van een voorafgaande 
wilsverklaring, kan je onder het item 
‘Nieuws’ terugvinden op de webstek 
van Woonzorgnet-Dijleland, waar de 
reflecties van Manu Keirse integraal 
gepubliceerd werden als waardevolle 
opiniebijdrage in het opnieuw 
geopende euthanasiedebat.

[ www.wznd.be ]

Petitie

Wim Distelman is voorzitter van LEIF, 
het levenseinde-informatieforum, 
een open initiatief van mensen en 
verenigingen die streven naar een 
waardig levenseinde voor iedereen, 
waarbij respect voor de wil van de 
patiënt voorop staat. LEIF werd begin 
2003 opgericht naar aanleiding van 
de wetten inzake patiëntenrechten, 
palliatieve zorg en euthanasie, die in 
2002 van kracht werden. Het forum 
ontstond als een open platform voor 
zorgverleners, patiënten en hun 
familie, omdat het snel duidelijk 
werd dat slechts weinigen onder hen 
vertrouwd zijn met de inhoud van 
deze wetten.

[ www.leif.be/petitie ]

Mijn gedacht
        Personen met dementie evolueren, ze veranderen soms van gedacht, net 
als mensen zonder dementie. Uiteraard speelt de ziekte een grote rol in de wijze 
waarop hun hersenen functioneren. En ja, er is achteruitgang van het brein. Maar 
hun verstand raken ze toch niet kwijt. Mensen met dementie kunnen nog ‘wensen’ 
en ‘willen’, ook willen dat hun leven eindigt. Laat ons personen met dementie 
serieus nemen als mens, ‘vergeet dementie, onthou mens’. En we mogen ons niet 
blindstaren op de mens die iemand was, voor hij dementie kreeg. Wij leven net 
als zij vandaag, in het nu.

Jan Vanwezer 
dagelijks verantwoordelijke

woonzorgcentrum De Wingerd
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Ze is stipt op tijd op onze afspraak, 
Chantal Vlayen. Maar tot mijn 
grote verwondering is ze niet alleen 
gekomen: er is ook haar trouwe 
viervoeter, hondje Chanel. 

“Ja, wij zijn onafscheidelijk” legt ze 
uit als antwoord op mijn vragende blik. 
“Waar ik ben is ook Chanel. Zo kennen 
ze mij hier, al meer dan tien jaar.” Het 
dier is een pluspunt in woning 9 want als 
bewaker brengt zij rust voor de bewoners 
én door de vriendelijke bejegening 
waartoe zij impulsief uitnodigt, zorgt ze 
voor spontane bewegingen als bukken en 
strekken. Ze maakt gewoon deel uit van 
de groep.” We besteden er verder geen 
aandacht aan en dat is duidelijk ook haar 
wens. Geruisloos legt ze zich op de grond 
en laat zich voor de gehele duur van ons 
gesprek noch horen noch zien. 

Chantal, sinds wanneer werk jij hier? 
“Pas afgestudeerd, werd ik, als poulain 
van mijn meter, eerst tewerkgesteld 
bij een autoverzekeringsmaatschappij 
in Brussel. Ik kreeg er een job in de 
administratie. Daar leerde ik tevens 
Frans spreken. Toen de standplaats van 
de firma veranderde naar Antwerpen, 
verhuisde ik naar de Broeders Alexianen 
in Tienen. Daar bleef ik een jaar. 
Vervolgens solliciteerde ik naar een job 
in St.Raf en kwam zonder veel omhaal 
terecht in Levet scone: een zorginstelling 
in de Noormannenstraat, onder leiding 
van de heer De Belie. Wist ik veel waar 
de Noormannenstraat lag of wat ‘Levet 
scone’ precies was. Ik werd er stante 
pede aangenomen; dat was op 12 juni 
1984. Dat is dus 35 jaar geleden”, rekent 
ze vlug uit. “Een heel lange tijd als je er 
op terugkijkt. Al heel vlug werd de naam 
veranderd in De Wingerd en daar bleef 
ik tot op heden, tot volle tevredenheid 
van alle partijen. We zijn nog met zes 
van die oude garde”, telt ze me nog voor. 
“Ondertussen is de locatie veranderd 
van de Noormannenstraat naar de 
Hertogenlaan en werd De Wingerd op 
alle vlakken groter. Maar blijkbaar prikt 
er toch een angeltje van melancholie en 
nostalgie naar de tijd van toen. En dus 
werd er enkele weken geleden met de 
‘anciens’ een tocht naar de oude Wingerd 
ondernomen; alleen was het jammer dat 
niet alle gegadigden op de hoogte waren 
gebracht.” 

Wat deed het met jou om daar nog 
een keer terug te komen?
“Ja, dat weekte toch wel heel wat emoties 
los. Het is er veranderd, natuurlijk. Het is 
nu een studentenhuis en bv. de vroegere 
kapel, de latere cafetaria, is verdeeld in 
afzonderlijke ruimten. Maar anderzijds 
zijn sommige kamers nog helemaal zoals 
vroeger. Daar zag ik zó de bewoners die 
er eerder huisden. Ook de lange gangen 
zijn nog precies zoals toen, maar de 
grote keuken is weg, gezien de studenten 
hun eigen potje koken. Ook de prachtige 
tuin maakt geen deel meer uit van het 
geheel. Die is nu een groene long voor 
de omgeving, waar iedereen vrij toegang 
heeft. Ja, het deed me wat. Bedenk 
dat ik daar werkte van 1984 tot 2007 
en het grootste deel daarvan stond ik in 
‘Den Eik’. Want de leefgroepen waren 
genoemd naar bomen: Berk, Linde, 
Plataan, Wilg en Eik.”

Was het toen beter?
“Dat is onmogelijk te zeggen: het 
was ANDERS. De visie was trouwens 
verschillend van nu: de bewoners 
veranderden nog van leefgroep 
naarmate de symptomen van dementie 
verergerden. In ‘De Berk’ werden ze 
opgenomen bij hun aankomst, en ‘De 
Eik’ was de laatste halte. Nu klinkt 
dat cru, maar het had zijn voordelen: 
vergeet niet dat er toen 15 mensen in 
elke woning leefden en dan was het 
wel makkelijk dat de groep homogeen 
was. En ‘De Eik’ was zo speciaal. De 
familie kende het als de laatste statie 
en wanneer de beslissing viel om iemand 
naar ‘De Eik’ te verhuizen, rouwden 
ze erom of protesteerden voorzichtig 
doch machteloos. Eens echter de eerste 
week voorbij zagen ze hoe rustig het 
daar was, wat een uitgelezen sfeer er 
heerste en uitten ze wel eens hun spijt 
dat moeder, vader of partner er niet 
eerder opgenomen was. Ik heb wel eens 
heimwee naar dat heel speciale karakter 
van die gemeenschap. Het gevoel van 
geborgenheid was er ongelooflijk groot. 
Er ontstonden tussen de verschillende 
families vriendschappen voor het leven.” 

Even droomt Chantal weg in verlangen 
naar de tijd van toen. “Het was ook op 
andere terreinen heel anders. Het oude 
kloostergebouw had een geschiedenis die 
we terugvonden in hoeken en kanten of 

achter weggeslagen wanden. Het was er 
in verhouding tot hier klein, het totaal 
aantal bewoners en verzorgers beperkt. 
Ik kende toen alle personeelsleden; 
dat was trouwens makkelijk, omdat 
tijdens de pauzes van een kwartiertje 
iedereen naar hetzelfde verzamelpunt 
kwam. Na verloop van tijd had je ze 
dan wel allemaal gehad. Hier kan dat 
niet meer, alleen al omwille van de af te 
leggen afstand. En dan de legendarische 
tuinfeesten: wat een volk kwam daar 
samen, wat een gezellige boel was dat 
toch! Allemaal verleden tijd.”

Nu hebben jullie slechts acht mensen 
in een woning. Voelt dat juister aan?
“Ja, vast en zeker. Je kent je bewoners 
beter, je volgt hen beter op, kent hun 
achtergrond, hun specifieke wensen 
en karaktertrekken. Dat kleinschalige 
karakter is zeker beter. Anderzijds mag 
je niet vergeten dat we nu veel meer dan 
vroeger ‘ons plan moeten trekken’; we 
staan er immers alleen voor. We krijgen 
nu de maaltijden koud aangebracht en 
moeten ze zelf opwarmen, het vlees en de 
aardappelen moeten soms nog gebakken 
worden, de was wordt niet meer zoals 
vroeger door anderen gestreken en 
opgeplooid in de kasten gelegd. En je 
groep telt verschillende gradaties van 
dementie, is niet langer homogeen. Dat 
was wel een hele aanpassing. En het is 
nog steeds confronterend voor zowel 
de nieuwe bewoner als voor de familie, 
maar ook in zekere zin heilzaam. De 
beteren smeren bv. de boterhammen 
voor hen die het niet meer kunnen en dat 
kan zeer zinvol, zelfs weldadig zijn. In de 
vroegere Wingerd mocht de ‘aftakeling’ 
– wat een vreselijk woord - niet gezien 
worden, dat was taboe. De deuren van 
‘De Eik’ moesten dicht blijven voor 
buitenstaanders, die mensen werden 
dus a.h.w. verborgen gehouden. Nu is er 
in het algemeen veel meer kennis over 
de ziekte, er verschijnen voortdurend 
artikels over dementie in kranten en 
magazines. Ook het vocabularium is 
mee geëvolueerd: iedereen begrijpt de 
term ‘dementie’, men spreekt al lang 
niet meer van – hoe was het ook weer? 
-  ‘aderverkalking in de kop’. Er is in 
de maatschappij als zodanig veel meer 
respect, begrip en medeleven.” 

“Bij de Alexianen in Tienen zaten er in de 
jaren tachtig nog tralies voor de ramen, 
want “ze” zouden wel eens kunnen 
ontsnappen. Nu draagt een bewoner 
een “spotter”, waarmee we hem op het 
computerscherm kunnen volgen als hij op 
zijn eentje een wandeling maakt buiten, 
en tralies zijn gelukkig totaal uit den 
boze. Het is echt wel een ongelooflijke 
evolutie die ik in die bijna veertig 
jaar meemaakte. Ook op materieel 
gebied zijn er grote verschuivingen 
gebeurd: de bedden kunnen zo nodig 
met afstandsbediening verhoogd of 
verlaagd worden, een luxe voor de 
verzorgers. Overal zijn er computers en 
alle informatie wordt gedigitaliseerd. 
De nachtverpleging krijgt vanop grote 
afstand met het DEC-systeem een seintje 
als iemand met hoog valrisico zijn bed 
verlaat. Het vastbinden, zoals het 
recentelijk nog in de media beschreven 
werd, is hier onbestaande. Trouwens, 
elke veiligheidsmaatregel wordt overlegd 
in een multidisciplinair team en enkel na 
ruggespraak met de familie toegepast.”

Men zegt altijd dat de mensen nu 
opgenomen worden als ze reeds in een 
later stadium zijn. Is dat zo? 
“Ik herinner mij nog zeer goed hoe 
meneer De Belie sprak van “de man met 
de valies” die er aankwam. Hij bedoelde 
daarmee dat iemand hier zijn intrek 
nam als hij nog stappen kon, de valies 
in de hand. Dat heb je nu inderdaad veel 
minder. De mensen blijven langer thuis 
omdat de thuiszorg beter is uitgebouwd; 
ze bezoeken een tijd het dagverblijf 
en vertoeven eventueel tijdelijk of 
herhaaldelijk in het kortverblijf. Hierdoor 
krijgen de mantelzorgers ademruimte 
en houden ze langer stand, een win-win 
situatie voor alle partijen.” 

Chantals tijd is verstreken: de plicht 
roept. Opgewekt en vol energie begeeft 
ze zich naar Woning 9 om haar pupillen 
met de beste zorgen en alle mogelijke 
empathie te omringen. Hoed af voor 
zoveel geestkracht en fysiek kunnen, 
zeg maar voor zoveel liefde. Ze noemt 
zich het vintage-meubel van De Wingerd, 
maar is vintage niet heel erg ‘hip’? Ik 
dacht van wel.

MS

Wie noemt zichzelf het vintage-meubel van De Wingerd?

Een gesprek met Chantal, die met oudgedienden nog één keer terug in de Noormannenstraat kon gaan kijken ...

v.l.n.r.: Marijke Vaernewyck, Lina Vandepoel, Chantal Vlayen, Brenda Van Espen, Marijke Wolput en kiné-studente Jade.
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Column van Jan Hautekiet

Aan de ‘s Hertogenlaan, ter hoogte van De Wingerd, staat “Hét Ontmoetingshuis”. 
De initiatiefnemers daarvan, de Zorgcirkels Jongdementie, organiseerden voor 
de derde keer een avond vol muziek in dé concertzaal van Leuven, Het Depot, 
onder de noemer Music For Luc. 

Hun doelstelling: de werking van het ontmoetingshuis voor mensen met 
jongdementie en hun mantelzorgers nog verder uitbouwen, en zo bijdragen 
tot een meer genuanceerde beeldvorming rond jongdementie. Een beleid dat 
uitgaat van wat mensen wèl kunnen, niet van wat ze niét meer kunnen.

Het werd een avond met de allerbeste Belgische muziek, gespeeld door de 
allerbeste muzikanten: een vreugdevol feest. Waarbij de muziek soms zoveel 
meer zegt dan je in woorden kunt vatten. Dat muziek de zeden verzacht is 
zoniet wetenschappelijk bewezen, dan toch algemeen aanvaard. Dat onze 
samenleving nood heeft aan verzachte zeden, is een open deur intrappen.

Muziek troost, verbindt, verblijdt, komt puur binnen bij wie er staat naar te 
kijken of te luisteren.

Samen
Die hoogstaande muzikale avond mag ons evenwel niet blind maken voor de 
harde confronterende realiteit. De partner van Luc, Marleen Ruelens, haar 
kinderen Joren en Elien, èn voorzitter Jacques Roggen kwamen uit eigen 
ervaring getuigen over hoe ingrijpend het (soms erg lang durende) proces van 
jongdementie kan zijn, en hoe het vaak onvermijdelijke uiteindelijke afscheid 
een grote leegte nalaat.

Niet alleen voor wie zelf de diagnose krijgt, maar ook voor partner, kinderen, 
familie, en bij uitbreiding de hele vriendenkring is dit een harde, ingrijpende 
ervaring. Alle betrokkenen hebben dan ook grote nood aan hulp, omkadering, 
solidariteit, perspectief. Maar ze zijn ook een belangrijke schakel en stem 
in het verder werken aan initiatieven om onze samenleving nog beter af te 
stemmen op de behoeften van mensen met jongdementie.

In 2009 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een oproep rond 
dementievriendelijke gemeenten, om zo het isolement rond personen met 
dementie verder te doorbreken, en bij te dragen tot een genuanceerde 
beeldvorming. ‘Vergeet dementie, onthou mens’ is de goed gekozen slogan 
van de engagementsverklaring. Er werden een aantal initiatieven opgezet: 
‘Vergeten naar buiten te komen’ is er één van, een project dat wil bijdragen 
tot de levenskwaliteit van mensen met dementie. Een inspiratiegids met 
binnen- en buitenlandse voorbeelden moet gemeenten en steden helpen 
dementievriendelijker te worden.

Het regionale expertisecentrum Memo, de provincie, Woonzorgnet Dijleland 
en De Wingerd bekijken samen in een stuurgroep hoe een stad zich nog beter 
kan organiseren om dementievriendelijk te worden.

Het is en blijft belangrijk dat ook de ervaringsdeskundigen hierbij betrokken 
en gehoord worden. Zij kunnen vanuit eigen ervaring, inzicht en praktijk 
als geen ander bijbrengen waaraan mensen met dementie en hun omgeving 
behoefte hebben, en hoe een stad er kan voor zorgen dat hun levenskwaliteit 
zo lang mogelijk optimaal blijft.

Alleen samen kunnen we zorgen dat we mensen met jongdementie - en bij 
uitbreiding dementie tout court -  zowel als hun omgeving de best mogelijke 
omkadering bieden.

Hartelijk, 
Jan Hautekiet

Recordopbrengst voor Levensloop Leuven
Collega’s, vrijwilligers en vrienden van De Wingerd zetten zich op zaterdag 18 en 
zondag 19 mei opnieuw in voor Levensloop Leuven editie 2019. Het hoofdaccent in 
de Levensloop-campagne van Team Woonzorgnet-Dijleland lag ook dit jaar weer bij 
een reeks activiteiten in De Wingerd. De bingonamiddag voor bewoners en familie 
van zondag 27 januari bracht 400 euro bij elkaar. De druk bijgewoonde quizavond op 
vrijdag 22 februari was goed voor niet minder dan 870 euro. De zangavond leverde 
maar liefst 920 euro op voor de Stichting tegen Kanker.  

Met de winst van de cocktailbar en de verkoop van croques tijdens Levensloop, de 
inschrijvingsgelden van de 74 teamleden en alle verzamelde sponsorgelden erbij 
geteld, leverde Team Woonzorgnet-Dijleland een bijdrage van 10.403 euro in de 
uiteindelijke recordopbrengst van deze editie: een fenomenale 222.092 euro voor 
wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning van kankerpatiënten. We finishten 
daarmee opnieuw in de top 5 van de 64 deelnemende teams.

Een heel warm dankjewel van teamkapiteins Karen en Heidi aan iedereen die er ook 
dit jaar weer een sportief feest van heeft helpen maken. Het was weer een feest 
van ‘Hoop’ voor de 214 vechters, van ‘Leven’. Een moment van ‘Herinneren’ voor 
de 2690 sportievelingen die 24 uren lang rondjes hebben gelopen en gestapt op het 
domein van het Heilig Hart in Heverlee.  Samen maken we hét verschil!

SP

Expo Wijnveld
Vanaf 1 juni stellen Leo Adriaenssens 
(Haasrode) en Raymond Vallons 
(Lovenjoel) hun werken tentoon in de 
wandelgangen van De Wingerd en het 
lokaal dienstencentrum Wijnveld. 

Het duo is al meer dan 50 jaar bezig met 
fotografie. Hun favoriete onderwerpen 
zijn: natuur- en landschapsfotografie, 
macrofotografie en architectuur. In 
het analoge tijdperk, toen foto’s nog 
met een negatieffilm gemaakt werden 
en clichés in een donkere kamer 
werden ontwikkeld, maakten ze vooral 
gebruik van dia’s. Ondertussen hebben 
ze de stap gezet naar de digitale 
fotografie. Uitgebreide kennis van 
apparatuur, moderne technieken en 
fotobewerkingsprogramma’s geven 
steeds betere resultaten.

Leo en Raymond presenteren hun 
werken regelmatig aan het publiek en 
nu dus ook in De Wingerd. Kom zeker 
even kijken bij je volgende bezoek!

Camera Libra Lubbeek vzw
een fotoclub waar creativiteit troef is

 [ www.cameralibra.be ]

Foto: Raymond Vallons - Sint-Pieterskerk Leuven

Foto: Leo Adriaenssens - citadel Diest

AVONDTERRASSEN

Elke dinsdagavond kan je genieten van een aangename sfeer op ons zomerse 
terras (bij slecht weer binnen). Het Grand Café blijft open tot 20u, tussen 18u30 

en 19u30 is er een muzikale opluistering.



29ste jaargang, nr. 2 — zomer 2019                                                          e-post: wingerd@wznd.be 5.

Wingerdwandelingen 

Met paaltjes en pijltjes
Bewegen is gezond. Regelmatig in de 
buitenlucht gaan wandelen kan heel 
wat (ouderdoms-)kwaaltjes en zelfs 
een voorjaarsdipje helpen voorkomen. 
De collega’s in Dijlehof deden het 
ons vorige zomer al voor met een 
‘bewegingsvoorschriftenboekje’ dat 
ze aan de huisartsen ter beschikking 
stelden. Ze haalden er zelfs de 
regionale pers mee en het ludieke 
initiatief had effect, want als de 
dokter het zegt dan is het waar. 

Wij willen in De Wingerd ook meer 
bewoners terug in beweging krijgen en 
starten met een nieuw bewegingsproject: 
bewegwijzerde wandelparcours 
op en rond het domein van het 
woonzorgcentrum.

Tijdens de bewonersadviesraad van 
woensdag 5 juni 2019 bracht Jan 
Vanwezer het idee van de "wandellussen" 
naar voren. Hij vatte het voor ons 
als volgt samen: er worden een 
reeks wandeltrajecten uitgezet met 
verschillende moeilijkheidsniveaus, een 
beetje zoals een groene of een rode 
skipiste. Als trekkers van het project 
werken twee kine’s samen. Katleen 
Lambrechts is verbonden aan het 
dagcentrum. Riekje Akkerman werkt 
binnen het residentiële team. Riekje 
zal zich de komende tijd toeleggen op 
bewonersactivatie. 

Rita Passchyn coacht het wandelproject 
vanuit het zorgcoördinatorenteam. 
De collega’s in het dagcentrum zijn 
al een tijdje gewonnen voor dit 
wandellussenplan. Gebruikers van 
de thuisondersteunende diensten en 
bewoners van het woonzorgcentrum 
kunnen nu wandelen langs een vooraf 
uitgestippeld traject. Dit kan begeleid 
en zo mogelijk ook zelfstandig dankzij 

de herhaling en de herkenning van de 
gekleurde pijltjes. Voor de bezoekers 
van het Ontmoetingshuis start er een 
bewegwijzerde wandeling aan hun 
voordeur op de ’s Hertogenlaan naar het 
terrein van De Wingerd en weer terug.

De wandellussen zijn makkelijk te volgen 
omdat ze elk met een reeks paaltjes, 
hier en daar een pijltje, in hun eigen 
kleur aangegeven worden. De trajecten 
van enkele ‘Wingerdwandelingen’ lopen 
hoofdzakelijk over het eigen terrein. Ze 
zijn bedoeld om samen met bewoners 
op pad te gaan. Zowel vanuit de A site 
(blauw) als de B site (geel) is het een 
wandeling buiten de eigen afgesloten 
tuin; dus voorbij de tuinpoortjes met de 
cijfercode.  Een grotere (rode) lus gaat 
langs de 's Hertogenlaan en komt via 
de parking terug op het eigen domein. 
In principe kun je op elk punt van de 
wandellussen vertrekken,  dus ook vanuit 
het Grand Café. Vanzelfsprekend is elke 
wandeling in beide richtingen via de lus 
mogelijk.

Vanaf het Grand Café-terras vertrekt 
een extra traject; de oranje lus die 
aansluit op zowel de blauwe als de 
gele lus. Daarmee is dit ook de langste 
wandeling. Beide wandelingen apart 
duren aan een rustig wandeltempo een 
kleine 20 minuten. Je kan de gele en 
blauwe lus ook combineren en één grote 
achtvormige lus over het ganse domein 
wandelen.

Lerend vermogen bij dementie
Het is niet alleen handig de paaltjes te 
kunnen volgen,  je kunt ook benoemen 
hoeveel tijd een bewoner nodig heeft om 
een hele lus te bewandelen. Natuurlijk 
voorzien we onderweg ook een rustpunt, 
een tuinbank of een bezoek aan ons 
winkeltje, een zitplaats bij de vuurschaal 
of een ingetogen minuutje bij het 
Maria-beeld. Een wandeling mag niet te 
vermoeiend zijn en kan toch deugddoend 
zijn. Iedereen mag wandelen aan zijn 
of haar eigen tempo. De gele lus gaat 
langs het “winkeltje” en het lokaal 
dienstencentrum voorbij de hoofdingang 

tot aan het Grand Café. Zowel de gele 
als de oranje wandeling nemen je mee 
langs de Spirituele tuin in de luwte van 
het terrein langs de achterzijde van de 
administratieve vleugel. De bomen langs 
het pad suggereren een heus bospad. 
Op de kruising van de verschillende 
wandelpaden plaatsen we een grote paal 
met gekleurde pijltjes. 

Zo kan een bewoner die pas in huis is 
komen wonen, misschien al wat gewend 
raken en toch nog alleen op pad gaan, 
als die de gekleurde paaltjes kan leren 
herkennen en zo de weg terug naar de 
woning leert vinden. 

Er wordt nog aan gewerkt en we sturen 
bij of vrijwilliger ‘Door’ (foto) slaat een 
extra paaltje in de grond waar nodig. 
Kom dus zelf ook een keertje wandelen 
en laat ons weten wat je ervan vindt!

Riekje

Lezersreactie: Tuinieren

Ik kijk steeds met veel plezier uit naar de krant van De Wingerd. Ze biedt een gevarieerde 
scala aan nieuwsjes, verhalen, herhalende en nieuwe initiatieven, beeldende en 
schrijvende kunst, boeiende artikels, interessante lezingen en nieuwigheden, het leven 
voor, tijdens en na De Wingerd…
Het geeft me het gevoel dat het hier wemelt van leven. Dat is een aangename 
vaststelling. Nog jong in zijn bestaan is het insectenhotel, grenzend aan woning 2. Ik 
stel vast dat het ook daar wemelt van leven! 
De sneeuwklokjes openden als eerste het bloemenjaar. Paasbloemen kwamen hen al 
snel vervoegen. Anemonen en viooltjes kleurden vervolgens het geheel op. De skimmia 
staat klaar om haar geur ten volle om zich heen te spreiden. De sedum, cereas, lelies 
en andere hebben de verhuis overleefd en wortelen zich stilaan in de aarde van hun 
nieuwe thuishaven. Zij zullen zich later van hun mooiste kant tonen.
Ondertussen hebben de eerste solitaire bijtjes de weg gevonden naar het insectenhotel.  
Eén enkel boorgat in de boomstammetjes is al dichtgemetseld.  Ook kleine vliegjes, 
slakken, wormen, oorwormen, kevers… hebben de start niet gemist. Ze wilden erbij 
zijn op het openingsfeest. Nu is het nog geduldig wachten op de eerste vlinder die zich 
tegoed zal doen aan de nectar van de aangeboden bloemen.
Het is tevens een nieuwe plek geworden waar eigen ervaringen en verhalen enthousiast 
weer tot leven komen. Een plek waar men zich enkele momenten kan onderdompelen in 
het zintuiglijke genot van geur en kleur; waar foto’s en selfies genomen worden; waar 
enkelingen zelfs even ontroerd worden; waar contacten gelegd worden en de helpende 
handjes van Kato en Lars (kindjes van Bart* en Lotte) mee zorg dragen voor elke plant 
die om water vraagt. Hier gebeurt verbinding. Hier wordt een nieuw web geweven.
Een slazaadje werd geplant en de rest groeide vanzelf. Mooi toch…

Huberte

(*) zaterdag 11 mei is Bart op zijn eeuwige reis vertrokken. Iedereen zal hem missen.
    “Hoedoededa” zal nooit meer dezelfde betekenis hebben. 

Dinsdag 27 augustus 2019 « Wingerd à la française »

Jan, Jasper en Eva Hautekiet treden op met Patrick Riguelle

18u30 drankje en hapje | 19u15 optreden met nadien koffie
inschrijven via het secretariaat (plaatsen zijn beperkt)

€ 10 per persoon | bewoners gratis
bevestigen door betaling op rekn.: BE69 73435622 0078

met vermelding ” Wingerd à la française. + naam bewoner
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Poëzie

Kijk, liefste, hoe de vogels op de vleugels van hun gezang 
de kleuren schragen van de zomergeuren.
En ook de nachten zijn niet schraal: hoor, wat een diepte 
klinkt in de hoogste tonen van de nachtegaal. 
De zomer is een vat vol goede wijn
waarvan de smaak zijn tegenstrijdigheden zijn:
zonder de zon geraken kleuren van de wijs 
en worden op den duur tinten van grijs, 
maar zonder regen zie je in de tuin 
algauw nog maar schakeringen van bruin.
En vind jij na een gloeiend hete dag
de koelte van de avond geen genot?
Is ’t lekkerste niet ’t laatste in de pot?
En is de beste saus over elk eten
niet honger? Dat is toch al lang geweten?

Kom, luister naar de vogels, laat ons drijven
op hun gefluit, neem nog een paar olijven 
en een glas wijn. Dan kan de zomer even 
een smaakje krijgen van het eeuwig leven 
dat schuilgaat onder alle eindigheid 
wanneer de liefde ons van tijd bevrijdt.

RT

Wie ooit in zijn leven een zware fout heeft begaan en dan toch een nieuwe kans krijgt, 
weet hoe bevrijdend dit kan werken. Dat gevoel van vreugde is niet te beschrijven.

Ik herinner mij een verhaal uit het leven van de goede Paus Johannes XXIII. Toen hij 
nog bisschop van Venetië was, ontving hij vele boze brieven uit een bepaalde parochie. 
De mensen beklaagden zich over hun pastoor, die dikwijls dronken aan het altaar 
stond. De priester was alcoholist. Op zekere dag trok de bisschop naar die parochie 
om de pastoor een bezoek te brengen. De pastoor was bang om de deur te openen. De 
bisschop zou kwaad zijn op hem, hem veroordelen en hem naar een of ander klooster 
sturen. Maar - eens binnen - knielde de bisschop voor de pastoor neer en begon zijn 
biecht te spreken. De pastoor was er erg door aangedaan en hij voelde zich in zijn 
waardigheid hersteld.  Hij vergaf in Jezus' naam de zonden van zijn bisschop en hij 
beloofde meteen te stoppen met drinken. Zo kreeg de pastoor een nieuwe kans, die 
hij greep met beide handen. Een enorm gevoel van vreugde vulde zijn hart.

In de Bijbel vinden wij het verhaal van een vrouw, die op heterdaad was betrapt op 
overspel. Volgens de joodse wet moest ze gestenigd worden. Lees maar even in het 
Johannes-evangelie (Joh. 8, 1-11). Jezus komt in een dorp en op een pleintje ziet hij 
een grote groep mensen. In hun kring ligt een vrouw op de grond. Heel wat mannen 
hebben al een steen in de hand. Een Farizeeër vraagt aan Jezus: "Wat zegt gij ervan? 
Deze zondares moet toch gestenigd worden?" Na een tijdje van stilte zegt Jezus: "Wie 
van u zonder zonde is, mag de eerste steen werpen!"  Dat was heel riskant, want er 
moest daar maar een of andere halve gare tussenlopen, die zou roepen: "Ik heb nooit 
zonde gedaan! Nooit heb ik Gods gebod overtreden". Maar gelukkig voor die vrouw... 
allen dropen ze beschaamd af.

Ook ik ben niet zonder zonde. Ik heb nooit het recht 'een steen te gooien', naar wie 
dan ook. Ik zou ook afdruipen... Wat staan wij mensen toch vlug klaar met ons oordeel 
over anderen. Vooroordelen, veroordelen, met de vinger wijzen en noem maar op! 
Mijn moeder zei mij eens toen ik nog klein was en ik iemand bij haar kwam aanklagen: 
"Luister eens, manneke, leg eens uw hand op uw hoofd en zie eens wie daaronder 
staat!" 

Ik heb hierover een gebedje gemaakt: "Dank u, lieve Jezus, voor elke nieuwe kans die 
gij mij geeft. Steeds laat Gij de deur op een kier en ben ik bij U welkom. Geef mij een 
barmhartig hart voor elke mens, die ik ontmoet. Dan is de vreugde volkomen. Amen".  
Nieuwe kansen, wat een geluk wanneer wij die krijgen. Kunnen ook wij elkaar van 
harte nieuwe kansen geven aan anderen, die ze nodig hebben?

Pater Piet

Preekstoel 

Nieuwe kansen
Zoals de regelmatige bezoekers van De Wingerd wellicht al merkten, hebben 
personeel en vrijwilligers de handen in mekaar geslagen voor een mooi project: 
een dementiegang bij woning 11 en woning 13.

De inrichting van de gang kwam er niet in één keer, maar in een paar opeenvolgende 
fases. Eerst was er de Zuiderse patio, daarna werd er begonnen met de aankleding 
van de voelmuur en de Frans terrasjes in de gang. Ten slotte werd er ook een 
reminiscentiehoek ingericht.

Zuiderse patio
Er was nood aan een extra zit- en relaxplek voor 
de bewoners. Aan het uiteinde van de gang op de 
bovenverdieping wilden we graag een zuiderse sfeer 
creëren. Een plaats waar nog mobiele bewoners, die 
gaan wandelen en de trapjes op stappen, even tot rust 
kunnen komen al dan niet samen met of begeleid door 
personeel, familie of vrijwilligers...  

Eerst werden de muren hier in een nieuw kleurtje gezet. 
De wand met het doorstapvenster naar het dak is in het 
blauw geverfd. Op die manier is het ook een mooi geheel 
met het blauw van de lucht. De muur rechts hiervan is 
geel geverfd en met verticale blauwe lijnen doorweven. 
Om het zuiderse gevoel verder te zetten, is de voorkant 
van de lift in het blauw geverfd. De bewoners die in de 
patio zitten, kijken dan op een mooie wand in plaats 
van op een kaalwitte liftkoker. 

De kleuren zijn voldoende contrasterend, met de 
dementiebril bekeken. Bewoners zullen ervan genieten 
en er tot rust kunnen komen. Bovendien zijn het ook 
twee kleuren die het zuiderse gevoel emotioneel 
sterk oproepen. Blauw staat voor ontspanning, rust en 
kalmte. Geel voor zon, geluk en vriendelijkheid. Het 
zithoekje werd aangekleed met zuiderse accessoires en 
bijpassende (kunst)planten.

De patio wordt niet onttrokken aan het oog en nodigt echt uit om tot rust te komen. 
Wel plaatsen we nog een hekje, voor de veiligheid, en blijft er altijd ten minste één 
meter vrije doorgang voor een eventuele brandevacuatie. Safety first!

Inrichting van de gang
De muur langs en tegenover het bureau van zorgcoördinator Antje werd een 
‘voelmuur’. Dat is een muur bekleed met verschillende materialen en structuren, 
die uitnodigt tot voelen, aanraken, tasten en gebruiken. Ook hier wordt er met 
sterk contrasterende kleuren gewerkt, we ontwerpen alle nieuwe interieurs met 
de ondertussen bekende dementiebril. Het zullen voornamelijk bewoners zijn, 
gevorderd in hun dementie, die door de voelmuur worden aangetrokken. De muur 
zelf is geel geverfd met boven en onder een horizontale blauwe strook. 
     
Franse terrasjes
Aan één zijde van de gang staan tafeltjes met stoelen 
om het bistrogevoel te creëren. Zittend op het Franse 
terras kunnen de bewoners via de ramen naar buiten 
kijken. Afhankelijk van het seizoen en de bijhorende 
temperaturen kan het terras in de gang verplaatst 
worden naar de zon- of schaduwkant.

Reminiscentiehoek
Deze belevingshoek tenslotte werd speciaal voor 
de dames ingericht bij de deur van woning 13. Dit is 
een plek die herinneringen opwekt aan de kinder- en 
moedertijd met allerlei speelgoed- en poppenspullen 
van weleer.

Marieke Verbist, Marijke Vaernewyck 
Jan Bovens en Lina Vanden Poel

Een Dementiegang
 

Zuiderse patio & Franse terrasjes 

Wat is jouw superkracht? Werken in de Zorg!
Groot nieuws in alle kranten: ‘vrouw bevalt van dochter langs drukke steenweg, 
studente en verpleegster schieten meteen te hulp.’ Geen tijd meer voor een 
ambulance of het ziekenhuis, er moest onmiddellijk gehandeld worden. Antje 
Haenen, verpleegkundige in De Wingerd,kwam er net op dat ogenblik voorbij 
met de auto. Ze stopte ter stond en bracht het kindje vakkundig ter wereld. “De 
hulpdiensten waren nog niet ter plaatse. Ik vond het heel spannend, maar ik heb 
dat niet proberen te tonen...”

Nieuwsblad 28 maart 2019
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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 25 juni 2019 
Zomereditie in Rotselaar
Gegidste wandeling om 17u30 op het 
Montfortdomein: “From the inside 
out”, met vertellingen over de buurt. 
Voorzie wandelkledij en aangepaste 
schoenen. We komen samen aan het 
Montfortcollege, Aarschotsesteenweg 
39 in 3110 Rotselaar.
Aansluitend een gezellig etentje in 
De Kloosterhoeve, Kloosterdreef 4 in 
3110 Rotselaar. 
Bijdrage voor de maaltijd, exclusief 
dranken: € 19 per persoon, ter plaatse 
te betalen (cash of met bancontact). 
Kindermaaltijden beschikbaar.

Inschrijven vooraf, is noodzakelijk, 
met vermelding van het aantal 
volwassenen en kinderen. 

Nieuw in het documentatiecentrum

‘Lewy body dementie’ of kortweg 
LBD is, na de ziekte van Alzheimer 
en na herseninfarcten, de derde 
belangrijkste oorzaak van dementie. 
Hoewel LBD dus zeker geen zeldzame 
ziekte is, hebben de meeste mensen er 
nog nooit van gehoord. Ook artsen die 
niet gespecialiseerd zijn in de materie 
kennen de aandoening vaak niet of 
niet voldoende. Met dit boek geeft de 
schrijver meer verduidelijking over 
deze ‘vergeten dementie’, meteen 
ook de titel van het boek, uit te lenen 
in onze bibliotheek.

MEMOrabel        

Stad Leuven, dementievriendelijke gemeente
De vergrijzing is geen nieuw gegeven in 
onze samenleving. In Leuven telt men 
ondertussen evenveel 65-plussers als 
minderjarigen. Dat het stijgend aantal 
mensen met dementie samenhangt met 
het stijgend aantal ouderen hoeft dan 
ook niet te verbazen. Met toenemende 
leeftijd, neemt ook het risico op 
dementie toe. Reken daar nog eens 
het groeiende aantal personen met 
jongdementie bij en de cijfers worden 
nog ernstiger. Beter leren omgaan met 
(jong)dementie wordt dé uitdaging 
voor de toekomst en voor de hele 
samenleving. 

Ondertussen al 10 jaar geleden, in 2009, 
lanceerden de Koning Boudewijnstichting 
en de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten een oproep naar de lokale 
besturen  om ‘dementievriendelijk’ te 
worden. Wat betekent dat? Een draagvlak 
creëren voor een betere omgang met 
personen met dementie, hun isolement 
doorbreken en dat alles begint bij een 
meer genuanceerde beeldvorming.

Iedereen kan bijdragen 
De afgelopen jaren zagen prachtige 
initiatieven het licht, zoals de campagne 
‘Vergeet dementie, onthou mens’. De 
provincie Vlaams-Brabant schaarde zich 
achter het initiatief en engageerde 
zich samen met Woonzorgnet-Dijleland,  
De Wingerd en een groot aantal andere 
spelers in de sector om de negatieve 

beeldvorming te keren rond ouder 
worden en dementie. Eén van de lokale 
pioniers was het Leuvense project 
‘Vergeten naar buiten te komen’. Dat 
vormde ook de basis van de stuurgroep 
‘Dementievriendelijk Leuven’, waar 
het expertisecentrum MEMO mee de 
schouders heeft onder gezet. Een 
boeiende inspiratiegids uitgegeven 
voor de stads- en gemeentebesturen, 
met goede praktijkvoorbeelden uit 
binnen- en buitenland, leert hoe ze 
hun ‘dementievriendelijkheid’ kunnen 
verhogen. 

Die ‘Handleiding dementievriendelijke 
gemeenten’ helpt openbare diensten en 
lokale bestuurders om concrete acties 
op te zetten en een dementievriendelijk 
beleid uit te tekenen. Alle Leuvense 
partijen, oppositie en meerderheid, 
steunen de intentie om van Leuven een 
dementievriendelijke stad te maken. 

Politieke eensgezindheid
Hilde Van Wichelen (Groen) legt 
al in juni 2017 onder het vorige 
stadsbestuur een conceptnota op tafel 
om een dementieveilige 'wandellus' in 
te richten aan het woonzorgcentrum 
Wijgmaalbroek in Wijgmaal: “Een 
wandellus is een toegankelijke route 
langs belangrijke punten zoals de 
apotheek, de kerk, horeca, een parkje, 
de bushalte... Toegankelijke stoepen, 
dat betekent voldoende breed, zo vlak 
mogelijk, met verlaagde rand en met zo 
weinig mogelijk obstakels zoals paaltjes. 
Op zo'n lus zijn er voldoende rustbanken 
en is er een verhoogde instap aan de 
bushaltes. Met deze wandellussen 
bieden we een oplossing voor wie minder 
goed ter been is, maar ook voor jonge 
kinderen in buggy's en kinderfietsjes.”

In haar ambitieuze bestuursnota 
formuleert de ploeg van burgemeester 
Mohamed Ridouani  (SP.A) tien 
doelstellingen voor Leuven waaronder 
het zich profileren en organiseren als een 
‘dementievriendelijke gemeente’.  

“We willen dat iedereen zich hier goed 
kan voelen en vooruit kan gaan. Daarom 
investeren we in gezinsondersteuning, 
gezondheidszorg en ouderenzorg”, zegt 
Bieke Verlinden (SP.A), Leuvens schepen 
van zorg en welzijn: “Dat kunnen we enkel 
bereiken als we met alle partners de 
handen in elkaar slaan en samenwerken 
aan een betrokken, geëngageerde stad 
waar we zorgen voor elkaar. We bouwen 
aan zorgzame buurten, waar mensen 
elkaar kennen en helpen en snel de weg 
vinden naar de juiste hulp. Zo willen we 
ook eenzaamheid tegengaan.” 

Bieke Verlinden: “Het is voor ons 
ook heel belangrijk dat mensen die 
moeilijkheden ondervinden automatisch 
de ondersteuning ontvangen waarop 
ze recht hebben. Leuven telt een 
grote groep senioren; daarom richten 
we een netwerk op voor een beter 
seniorenbeleid. Samen met alle partners 
en actoren zullen we zorgen voor overleg, 
afstemming en intervisie. We richten 
werkgroepen op rond vereenzaming, 
mantelzorg en dementievriendelijke 
gemeente.”

Een hele reeks actiepunten passeert 
de revue tijdens de gemeenteraad van 
april, zowel vanuit de meerderheid als de 
oppositie: promotie van een gezondere 
leefstijl bij de leeftijdsgroep van 40 
tot 75 jaar, een vermissingsprotocol  
voor de lokale politie om verdwaalde 
mensen met dementie sneller op 
te sporen, betere informatie voor 
particuliere vervoersbedrijven en 
taxibestuurders over de omgang met 
personen met dementie, meer aandacht 
voor mantelzorgers want mensen met 
dementie leven de eerste jaren van hun 
ziekte nog thuis en hebben steeds meer 
zorg nodig. 

Frieda Aerts (N-VA): “Meestal is het 
familie die hier extra zorg verleent. Ook 
de mantelzorgers snakken naar meer 
ondersteuning. Misschien kan er via 
vrijwilligerswerk een manier gevonden 

worden om aan die doelgroep tegemoet 
te komen. We moeten zorgen dat de 
Leuvenaars met dementie met respect 
en met de nodige zorg worden omringd 
zodat ze zo lang mogelijk deel kunnen 
uitmaken van onze samenleving.”

Er blijft dus nog heel wat werk aan de 
winkel, maar met Stad Leuven en Zorg 
Leuven, met alle private zorgpartners 
zoals woonzorgcentrum De Wingerd, 
Dijlehof en de Zorgcirkels Jongdementie 
zijn we alvast op de goede weg. 

Stijn

Leuven zal baanbrekend zijn: 
één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden ...

Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani en zijn voltallige bestuursploeg (SP.A - CD&V - Groen)

Dank aan alle lezers die trouw hun 
abonnement op onze huiskrant 
‘Wingerd’ reeds hernieuwd hebben!

Voor hen die het gewoon ‘vergeten’ 
zijn één goede raad: stort nu nog € 15 
of € 50 voor een steunabonnement ;-)

namens de redactieraad,  
Paul Coosemans 
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Centra voor Dagverzorging & Kortverblijf
Thuisondersteunende Diensten
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Kleinschalig Genormaliseerd Wonen 
Zorgflats voor echtparen
Sociale Dienst De Wingerd
T: 016 28 47 93 E: brenda.vanespen@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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Sponsors

Personeelsnieuws
Brigit Cornelis start als logistiek medewerker 
in woning 13-16, Saartje Decrock komt terug in 
de mobiele equipe en An Verstraeten start als 
nieuwe zorgkundige in woning 4. Welkom!

Bewonersnieuws
We verwelkomen dhr. Van Vracem, mevr. Gasiain 
en dhr. Gardinaelin Woning 1; mevr. Mbekain 
Woning 2; dhr. Rentmeesters in Woning 3; mevr. 
Verschaeren in Woning 7; dhr. Obst in Woning 8; 
mevr. Wouters in Woning 11; mevr. Aerts en dhr. 
Wenseleers in Woning 12; dhr. Aertsin Woning 14; 
mevr. Ringoir in Woning 16.

We deelden in het verlies en de oprechte rouw 
van de families: Abts, Albrecht, Buys, Depypere, 
Graham, Huybens, Mabilde, Mertens, Mulier, 
Schreurs, Van De Putte, Van Laer, Vanhoutvin en 
Vanlinthout.

Verzeker de uitgave van deze krant !

Neem vandaag nog contact op met het secretariaat, stort uw 
sponsorbedrag en bezorg ons het logo van uw firma. 

Eén gedrukt woord zegt zoveel meer dan ‘5 seconds of fame’ op 
Instagram, Facebook of Twitter :-)

 
  
Brusselsestwg. 100 
3000 Leuven

Het gevoel, dat fysieke en mentale 
beperkingen verschenen, bracht 
onrust. Ondanks al deze veranderingen, 
bleef Juliette nog de gelijke, geliefde 
vrouw. Ik denk hierbij aan een passend 
gedicht van Annie M. G. Schmidt: “Wat 
doet het ertoe dat wij en de dingen 
veranderen. Je blauwe ogen en de 
geur van seringen zijn altijd hetzelfde 
gebleven.” Meer zorg en overnemen 
en verrichten van nieuwe taken vergt 
een aanpassing, maar zoals Antoine de 
Saint-Exupéry ergens schrijft, is het 
schillen van aardappelen in bepaalde 
omstandigheden evenwaardig aan 
het bouwen van een kathedraal. Het 
was een gelegenheid om iets terug 
te kunnen doen voor haar jarenlange 
inzet voor ons gezin.

Na meerdere jaren in het dagcentrum 
kwam Juliette in Woning 5 terecht. 
Een nieuwe omgeving, onbekende 
bewoners en nieuwe geluiden 
zorgden voor onrust. Wanneer een 
andere bewoonster in een voor haar 
onverstaanbare taal met haar wilde 
praten, reageerde zij luidruchtig. 
Dat leidde soms tot onbegrip en 
confrontatie. Geleidelijk aan 
groeide het vertrouwen in de vaste 

zorgkundigen. Het werden haar beste, 
vertrouwde vrienden, maar tegenover 
studenten blijft haar wantrouwen 
bestaan.

De rust en de tevredenheid kwamen 
geleidelijk aan terug. Woning 5 werd 
stilaan haar echte thuis. Juliette kan 
weer lachen, ondanks haar zware 
beperkingen, moeilijke beweging, 
slikken en nauwelijks nog kunnen 
spreken.

Ze reageert uitbundig wanneer we 
op bezoek komen, de echtgenoot en 
de zonen. Een bezoek brengt telkens 
weer levensvreugde en levenszin. Ze 
geniet ervan, wanneer je stil naast 
haar zit, de hand vast houdt, haar 

gezicht eens streelt, of een kus. Haar 
ogen volgen, wanneer je praat en 
wanneer je gaat. Juliette wordt blij 
wanneer de zorgkundigen, vrienden 
en vrijwilligers haar genegen groeten 
en zij bij naam wordt genoemd. Zij 
zijn nu haar bekenden, haar oude 
vriendenkring geworden.

Ze voelt zich zelfvoldaan en fier 
als ik haar iets over het leven van 

haar drie zonen vertel, Bart, Jan en 
Koen, of de schoondochters en de 
kleinkinderen. Of als ik haar een foto 
toon, van vroeger, en haar zeg dat ze 
zo een mooie vrouw is. En dat vroegere 
kennissen haar laten groeten.

Ze kan nog genieten van kleine dingen, 
een mooi kleed, gelakte nagels, ook al 
moet ze vandaag het genot van lekker 
eten missen. Zij, die ooit zo vaak aan 
bloemschikken heeft gedaan, geniet 
nu nog van mooie bloemen in de kamer. 
Mogelijk veroorzaakt het langdurige 
liggen sinds kort meer ongemak en 
pijn. De zorg lijkt minder aangenaam 
en ze kan er emotioneel op reageren. 
Erkentelijkheid past voor het personeel 
en de dokters, die met zoveel inzet, 

geduld en empathie, vier jaar lang, 
dag in, dag uit, voor mijn echtgenote 
hebben gezorgd. Tevreden en dankbaar 
ben ik, omdat ik haar zo dikwijls 
heb mogen bezoeken, genieten van 
het samen zijn, de nieuwe vrienden 
in De Wingerd. En ik hoop dat haar 
levensvreugde en die tevredenheid nog 
kan blijven ondanks de beperkingen, 
tot op het eind.

Marcel

“Il est aussi beau de pêler des pommes de terre 
pour l'amour du Bon Dieu que de construire des cathédrales.”

4 jaar lang in Woning 5

Maatjesavond
Wij serveren u op donderdag 8 augustus 2019 van 17u30 
tot 19u30 tijdens de jaarlijkse maatjesavond een welgevuld 
bord met 2 hele maatjes of 3 garnaalkroketten met garnituur, 
inclusief een glas witte wijn. Kostprijs  € 15 (bewoners gratis).

Inschrijven bij het secretariaat of via: wingerd@wingerd.info 
met vermelding van het aantal maatjes- of garnaalborden.

Na bevestiging betaal je het verschuldigde bedrag op het 
rekeningnummer: BE69 73435622 0078 met vermelding 
“maatjesavond+ naam bewoner”. 

vóór dinsdag 30 juli – plaatsen zijn beperkt

Lezersreactie
Even terug thuis komen ...

“Dag Antje, ik wou je gewoon even 
vertellen dat het terug in De Wingerd 
komen zo'n warm gevoel gaf. Het was alsof 
ik onze mama haar aanwezigheid daar 
nog voelde. De babbel met jou, met Lut 
van het secretariaat, met de familie van 
woning 14 die daar toevallig was, ... Het 
gaf zo'n goed gevoel. Nadat ik nog bij haar 
steentje met haar naam erop even had stil 
gestaan, ben ik naar huis gegaan in vrede. 
Tot ziens en bedankt voor alles !” 

Lut, dochter van Lena 

Mag het iets meer zijn?
Dat was jarenlang dé vraag van de 
kleine kruidenier bij het afwegen 
van een pond boter of kaas, een 
paar sneden ham of een zakje snoep 
voor ‘de kleine’. Indiane Delforce 
(team van zorgcoördinator Nansie) 
zal het winkelproject samen met de 
vrijwilligers verder uitbouwen. 

In het herfstnummer van deze krant 
kon je lezen over de Naaicompagnie. 
Tegenwoordig is die uitgegroeid tot 
een mix van reguliere hobbyisten en 
bewoners met dementie die allemaal 
graag breien, haken, borduren, stikken 
of met de hand zitten naaien. Dementie 
is naar de achtergrond verschoven, het 
zijn allemaal mensen met eenzelfde 

doel: kleding en leuke spullen maken. 
De zelfgemaakte sjaals en hemden 
worden nu ook in het winkeltje te koop 
aangeboden en dat loopt supergoed. 

Leuk voor de bewoners die ze maken, 
ook voor bezoekers én goed voor het 
milieu. We zetten in op waardigheid 
en op duurzaamheid, twee belangrijke 
peilers in de zorg van De Wingerd 
en in de maatschappelijke visie van 
Woonzorgnet-Dijleland. Leefbaar en 
duurzaam ondernemen. Zo worden er 
in het naaiatelier ook herbruikbare 
stoffen winkeltassen gemaakt. 

 Nele Gaeremynck 


