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Wat moeten we weten over het nieuwe 
Vlaamse regeerakkoord als het over 
zorgverlening in de woonzorgcentra gaat 
en dus ook over De Wingerd?

We willen dat een verblijf in De Wingerd 
voor iedereen betaalbaar is en dat er 
genoeg verpleging is voor een prima 
verzorging. Er zijn dus twee echt 
belangrijke punten, het eerste gaat 
over de betaalbaarheid van de zorg en 
een tweede over de noodzaak van ‘extra 
handen’. Al tijdens de campagne werd 
terecht opgemerkt dat woonzorgcentra 
duur worden voor een groot aantal 
mensen. Dat is een kwestie die we met 
dit regeerakkoord stevig aanpakken. 
De reden daarvoor is onze wens dat 
iedereen op een comfortabele manier 
zijn oude dag in een woonzorgcentrum 
kan doorbrengen zonder dat hij of zij 
zich zorgen hoeft te maken over de 
factuur. Daarom voorziet het nieuwe 
akkoord een stevige tussenkomst voor 
mensen die het met beperkte financiële 
middelen moeten rooien. Het budget 
voor die doelgroep stijgt.

En het gaat om een serieuze injectie 
als je weet dat de Vlaamse overheid 
ongeveer vierhonderd euro per maand wil 
betoelagen, voor personen die daarvoor 
in aanmerking komen wel te verstaan. 
Vroeger golden er twee voorwaarden: 
je moest én ernstig zorgbehoevend 
zijn én over weinig financiële middelen 
beschikken. Dat eerste criterium laten 
we nu achterwege. Je krijgt ongeacht de 
zorgzwaarte hulp van de Vlaamse overheid 
om de factuur betaalbaar te houden als 
je eigen middelen ontoereikend zijn en 
dat is toch wel belangrijk. Een tweede 
verandering daarbij is dat het vroeger 
wel een verschil maakte of je nog 
huiseigenaar was ofwel je huis verkocht 
had of het verhuurde.

Dat laatste zou je kunnen omschrijven 
als discriminatie en die werken we weg. 
Als je je huis verkocht had, dan werd 
gedurende 10 jaar zes procent van de 
verkoopprijs aangerekend waardoor je 
minder gemakkelijk in aanmerking kwam 
voor een tegemoetkoming, maar als je 
het verhuurde werd de huurinkomst dan 
weer niet meegenomen in de beslissing 
om steun te krijgen. Samengevat zorgen 
we nu dat het zorgbudget ertoe bijdraagt 
dat de factuur betaalbaar blijft en dat 
de discriminatie tegenover huiseigendom 
en verhuur niet langer meespeelt. 
We vereenvoudigen en versterken het 
zorgbudget van ouderen, waarbij we de 
aanrekening van (on)roerende goederen 
in het inkomensonderzoek herzien naar 
marktconforme tarieven om zo het 
onrechtvaardig verschil weg te werken 
tussen de oudere die zijn woning heeft 
verkocht en de oudere die zijn woning 
verhuurt.

Extra middelen voor personeel
Daarnaast kiezen we in het nieuwe 
regeerakkoord voor meer handen aan het 
bed. We financieren de rusthuisbedden 
beter dan tot nu toe het geval was. Dat 
op zijn beurt zorgt ervoor dat men minder 
redenen heeft om de dagprijs te verhogen 
omdat we meer personeel financieren. 
We schakelen van ROB- om naar 
RVT-financiering (n.v.d.r. de benamingen 
ROB, rusthuizen voor bejaarden en RVT, 
de rust- en verzorgingstehuizen, houden 
vandaag voor woonzorgcentra een 
andere financiering in gebaseerd op de 
zorgzwaarte van de bewoner). Mensen 
worden dan beter ondersteund dankzij 
een betere personeelsomkadering. Het 
gevolgde principe is: hoe meer de overheid 
bijdraagt aan de personeelskosten, hoe 
minder de sector genoodzaakt is een 
hogere dagprijs aan te rekenen. De 
laatste pijl op de boog van deze regering 

wordt een verscherpte bewaking van de 
dagprijzen en de rusthuisfactuur.

Meer zorg aan het bed betekent dat je 
meer werknemers moet kunnen vinden 
en dat lijkt op termijn geen eenvoudige 
klus om te klaren? 

We weten wel degelijk dat het bij 
verpleegkunde om een knelpuntberoep 
gaat, dat met stip op één staat, en we 
nemen ook daar een aantal maatregelen. 
We zorgen dat verschillende opleidingen 
toegang geven tot het beroep. We 
voorzien een getrapt verpleegkundig 

profiel: naast de masteropleiding is er 
dan ook de bachelor verpleegkunde en 
blijft de HBO5-opleiding een belangrijke 
schakel in het opleidingsaanbod net zoals 
de zorgkundige (n.v.d.r. HBO5 is een  
beroepsgerichte opleiding verpleegkunde 
die oa. bij StFran aangeboden wordt). 
Zo kunnen we medewerkers met een 
verschillend profiel aantrekken in de 
zorg. Nieuw is ook dat de werkgever een 
forfaitaire stagevergoeding zal kunnen 
uitkeren voor mensen die een opleiding 
verpleegkunde volgen. En bij dit alles 
blijft ook ‘werkbaar werk’ een belangrijk 
aandachtspunt voor deze regering. >> blz 2.

Lorin Parys is ondervoorzitter van N-VA en schoof in die hoedanigheid 
mee aan tafel tijdens de onderhandelingen die op 30 september 
resulteerden in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord voor de legislatuur 
2019-2024. Als Vlaams volksvertegenwoordiger maakt Parys deel uit van 
de parlementaire commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding. Tijd voor een gesprek met deze geboren en getogen 
Leuvenaar over de repercussies van het nieuwe regeerakkoord voor de 
woonzorgcentra in het algemeen en voor De Wingerd in het bijzonder.

Guido Joris

Waarop mogen we Jambon 1 afrekenen in 2024?
Een kritische blik op het Vlaamse regeerakkoord  

Mother
Eén van de meest in het oog springende 
documentaires op Film Fest Gent dit 
jaar was ongetwijfeld ‘Mother’, van 
de Vlaamse documentairemaker Kristof 
Bilsen. Hij brengt een opmerkelijk 
verhaal over een verzorgingstehuis in de 
Thaise stad Chiang Mai waar Europeanen 
met Alzheimer intensief en continu 
begeleid worden in de laatste fase van 
hun leven. ‘Mother’ vertelt het verhaal 
van de Thaise Pomm die noodgedwongen 
ver weg van haar eigen kinderen leeft en 
werkt om financieel voor hen te kunnen 
zorgen. De film daagt ons uit om na te 
denken over wat goede zorg is, over de 
band tussen zorgverstrekker en bewoner, 
over internationale zorgindustrie en de 
effecten ervan, de waardering voor het 
zorg- en verpleegkundige beroep en hoe 
we daar ook in Vlaanderen mee omgaan.

“Verpleegkundigen terug naar de essentie van hun job. Dat is 
waarom ze voor dit beroep kiezen. Ik merk dat daar bij alle politieke 

partijen een groot draagvlak voor bestaat.”
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‘Werkbaar werk’ wordt wellicht dé 
hoofdbekommernis van iedereen die in 
deze sector aan de slag is. En tot slot 
willen we dat verzorgend en verplegend 
personeel minder tijd moet spenderen 
aan papieren invullen en meer aan zorg 
verlenen.

Ik las ook dat deze regering buitenlandse 
verpleegkundigen wil overhalen om in 
Vlaanderen aan het werk te gaan mits ze 
over voldoende kennis van het Nederlands 
beschikken. In Nederland haalt men nu 
al verplegers en zorgkundigen in Spanje 
die een taalbad krijgen. De vraag is of 
je de Spaanse zorgsector daarmee geen 
onrecht aandoet en hen straks zelf met 
een zorgprobleem opzadelt?

De instroom van zorgpersoneel kan 
inderdaad ook uit het buitenland komen, 
maar in het kader van de patiëntveiligheid 
leggen we taalvoorwaarden op. Daarbij is 
de kennis van het Nederlands een vereiste 
om zorgbehoevenden in de eigen taal 
te helpen. Je vraag over Spanje is een 
goede, want een pak Spaanse verplegers 
trekt vandaag bijvoorbeeld naar het 
Verenigd Koninkrijk. Je kan mensen die 
willen verhuizen voor een job binnen de 
EU uiteraard niet tegenhouden wanneer 
ze zich willen verbeteren. Spanje zal 
er dus voor moeten zorgen dat het 
aantrekkelijk blijft om in eigen land te 
werken.

Ik blijf het toch vreemd vinden dat 
uitgerekend een sector, waarin men 
te weinig mensen kan vinden, zoveel 
deeltijdse werkkrachten te werk stelt. 
Hoe verklaar je dat?

Er zijn in de eerste plaats een aantal 
mensen die zelf kiezen voor deeltijds 
werk. En een andere reden moeten 
we zoeken in de inzetbaarheid van het 
personeel. Het is voor werkgevers soms 
makkelijker medewerkers in te roosteren 
in vroege en late shiften wanneer ze 
deeltijds werken.

In het regeerakkoord lees je dat de 
sociale ondernemers de werkdruk kunnen 
verlagen door innovatie. Wat betekent 
dat dan concreet?

We onderzoeken hoe de administratieve 
last kan verminderen, want elk uur 
administratie dat je bij de werknemer 
kan afserveren, levert zonder extra 
inspanningen een situatie op waarbij je 
verpleegkundigen naar de essentie van 
hun job terugvoert. En dat is juist de 
reden waarom ze voor dit beroep kiezen 
en het graag uitoefenen. Wat iemand 
graag wil doen, blijft hij ook doen. Daar 
willen we vanuit de overheid voor zorgen. 
Trouwens ik merk op dat er bij alle 
politieke partijen een groot draagvlak 
bestaat om daar werk van te maken. 
Maar het kan ook om andere vormen 
van arbeidsorganisatie gaan, je hebt in 
Nederland bijvoorbeeld instellingen die 
‘poolen’ zodat iemand die onvrijwillig 
deeltijds werkt, toch fulltime kan werken 
door in een naburig woonzorgcentrum 
of ziekenhuis aanvullende uren op te 
nemen.

KERSTCONCERT
Koperkwartet Brass Partout brengt op vrijdag 20 december 2019 om 11u het 
programma ‘Jingle Brass’. Een mix van kerstliedjes, klassieke en moderne 
muziek. Hun concert is een jaarlijkse traditie geworden waarbij iedereen van 
harte welkom is ! (gratis toegang)

KERSTVIERING 
De kerstliturgie gaat op dinsdag 24 december om 16u door in de polyvalente 
zalen van het Grand Café. De viering wordt voorgegaan door Piet Debruyn en 
opgeluisterd door het koor Caleidoscoop. Kom meegenieten van de aangename 
kerstsfeer, wij zorgen na de viering voor een glaasje glühwein. 

KERSTDINER 
De traditionele familiefeesten gaan door op donderdag 26 en vrijdag 27 
december, telkens vanaf 17u in het Grand Café. Mits inschrijving bieden wij u 
voor de prijs van €30,00 (bewoners gratis) het volgende feestmenu aan:

Cava of fruitsap
*

Duo van wildpaté met uienkonfijt en een krokante toast van rozijnenbrood
*

Broccoliroomsoep met kruidenkaas en gerookte ham
*

Ballotine van gevogelte, fijne groenten, portosaus  
en tarte tatin van witloof en kroketten

*
Koffie met kerststronk         

Piano en zang op de achtergrond

Zwitserse zorgcowboy 
parkeert bejaarden met dementie in Thailand
 
Een Zwitserse zorgondernemer heeft naar eigen zeggen een ‘aards paradijs’ 
voor Alzheimerpatiënten opgericht. Vanuit Europa worden ze overgevlogen naar 
het land van de eeuwige glimlach, net geen tienduizend kilometer van hier.  
Voor amper 3000 euro krijgen de patiënten in Thailand een begeleidster 
toegewezen die hen vrijwel 24 uur per dag en zeven dagen op zeven bijstaat. 
Naar Thaise normen is 3000 euro een gigantisch vermogen, maar de vrouwen die 
ginder ingeschakeld worden, zullen daar zelf niet al te veel van opstrijken. 

Ondanks huisartsen die waarschuwen voor de lange vliegtuigreis en de 
grote nadelen van een klimaatwissel boomt de business als nooit te voren.  
Een ding is wel duidelijk: de Thaise verpleegkundigen en verzorgers doen 
hun werk bijzonder toegewijd en met veel inzet, dat toont ook de film 
‘Mother’. Tenminste als we de momentopnames van gelukkige patiënten 
uit de documentaire mogen extrapoleren naar de dagdagelijkse praktijk.  
Dit businessmodel draait dan wel op de inspanningen van moderne loonslaven.
  
Lorin Parys, gevraagd om een reactie op de film: “Het verdient geen navolging 
om mensen zo te ontwortelen. Afgesneden van hun familie, weg van hun land 
en naar een taal die ze niet begrijpen om dan in een totaal vreemde cultuur 
terecht te komen die zeker niet kan teruggrijpen op de emoties en de weinige 
herinneringen die nog achterblijven.”

Jan Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke in De Wingerd, bekeek ‘Mother’ en 
werd persoonlijk aangegrepen door het verhaal van Pomm, de Thaise moeder 
die voor iemand anders zijn moeder zorgt en daardoor haar eigen vier kinderen 
nauwelijks nog te zien krijgt. Hij bracht de prent onder de aandacht van de 
redactie en legde onmiddellijk de link naar de onderfinanciering van de Vlaamse 
zorg en de onderwaardering van het zorgkundige beroep: “Even schrijnend is het 
hier gelukkig nog niet, maar zorgkundigen kennen in Vlaanderen wel nog altijd een 
achterhaald statuut waardoor de taken die zij mogen uitvoeren veel te beperkt 
zijn. De loonbaremiek maakt het werk niet bijzonder aantrekkelijk. Nochtans ligt 
net in de opwaardering van dat statuut een mogelijke oplossing voor het tekort 
aan verpleegkundigen in de sector, speciaal opgeleid om verpleegtechnische 
handelingen uit te voeren.”

Boven: Pomm en de Zwitserse Elisabeth, een scene uit de film ‘Mother’.
Foto links: Indische verpleegkundigen komen aan in StFran (beelden van ROBtv).

Het akkoord tussen N-VA, Open VLD 
en CD&V voorziet enkele belangrijke 
aanpassingen in de financiering van de 
ouderenzorg. Het globale budget voor 
het departement Welzijn stijgt gestaag 
van 13 naar 15 miljard op het eind 
van deze regeerperiode, toch blijven 
er nog heel wat uitdagingen liggen 
waaraan de regering Jambon en het 
kabinet van Vlaams minister Wouter 
Beke het hoofd moeten bieden.

StFran, de nieuwe verpleegkundeschool 
op de campus van het UZ Gasthuisberg,  
ontving begin oktober een 24-tal 
Indische studenten. Ze hebben in hun 
thuisland al een diploma verpleegkunde 
behaald en komen straks ook in de 
huizen van Woonzorgnet-Dijleland 
stage doen en Nederlands leren. 
Over enkele maanden kunnen ze dan 
effectief in Vlaanderen aan de slag.
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Plovie geeft De Wingerd een pluim 

Over burgerparticipatie in de woonzorg - deel 2

Hoe kan de zorgsector een goede uitvoering geven aan 
die burgerparticipatie?

Fundamenteel is dat de participatie echt als het 
uitgangspunt wordt gezien waarbij verschillende 
actoren als partners samenwerken om samen zorg  te 
realiseren. Belangrijk daarbij is de gelijkwaardigheid 
tussen de betrokken actoren in die samenwerking . 
Vertaald naar De Wingerd betekent dit onder andere dat 
de inbreng van de persoon met dementie en zijn familie 
evenwaardig is aan de kennis van de professionals in 
het woonzorgcentrum. Je zet als het ware deze twee 
vormen van kennis op een gelijkwaardige manier in.

Vaak waart participatie rond, vermomd in de  gedaante 
van ‘inspraak’. Maar dat betekent meestal dat de 
zorgprofessionals vooraf al een plan in hun hoofd hebben 
en die inspraak dient dan enkel nog om dat plan af te 
toetsen bij bewoners en familie. In werkelijkheid gaat het 
bij deze ‘instrumentele invulling’ om schijnparticipatie: 
men luistert wel naar je, maar je krijgt geen enkele 
garantie dat er ook maar iets mee gedaan zal worden.

En welke mechanismen kan je inbouwen om dat te 
voorkomen?

Het belangrijkste is de keuze die een organisatie maakt 
om écht en voluit voor bewonersparticipatie te gaan. Bij 
De Wingerd merk ik dat men met overtuiging en ambitie 
voor waarachtige participatie opteerde, dat men koos 
voor een gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
eigenaarschap van de zorg. Men maakt er uitdrukkelijk 
werk van om samen met bewoner en familie vorm te 
geven aan de organisatie van het woonzorgcentrum 
en de zorgpraktijk. Ik ben er nu al een aantal keer 
geweest en uit de vragen die ik daar opvang, proef ik de 
intrinsieke motivatie om participatie als uitgangspunt 
te nemen. Men schakelt de ervaring en kennis van 
bewoners en familie in om met het personeel te doen 
‘wat er te doen is’. Ik concludeer dat niet alleen omdat 
ik vergelijkingspunten heb met andere woonzorgcentra, 
maar ook met andere contexten buiten de sector zoals 
gemeenten en sommige openbare besturen waar ik 
tot andere vaststellingen kom. Eén uitspraak van een 
burgemeester is me bijvoorbeeld bijgebleven. Hij liet 
me weten: “Ik ben voorstander van participatie, zolang 
ze maar achter mijn plannen staat.”  

In De Wingerd herken ik een geëngageerd zoeken naar 
hoe mensen ook op de meest kwetsbare momenten 
in hun leven nog kunnen aangeven wat voor hen 
belangrijk is en hoe je hun inbreng als een gelijkwaardig 
inzicht kan implementeren binnen de professionele 
omkadering. De onderste trap op de participatieladder is 
het geven van goede informatie en bovenaan de ladder 

staat het mede-eigenaarschap. Vergelijk het met de 
scoutsvereniging of een andere jeugdbeweging waarbij 
jonge leiders zelf bepalen welke activiteiten er aan 
bod komen. Vaak beoordeelt men die bovenste trap op 
de ladder als het walhalla van het engagement. Maar 
dat zie ik anders, want elke vorm van engagement is 
belangrijk, hoe groot of hoe klein dat ook moge zijn, 
het is uiterst waardevol. Afhankelijk van de thematiek 
of van de beschikbare tijd zijn mensen minder of meer 
betrokken.

Ik kan me levendig voorstellen dat je na een lange 
periode als mantelzorger niet onmiddellijk een groot 
engagement op kan nemen in een woonzorgcentrum, dat 
je eerst tijd nodig hebt om op adem te komen. Dat moet 
ook ok zijn, want anders wordt participatie het nieuwe 
moeten. Het is aan de organisatie om verschillende 
participatiekansen aan te bieden en ruimte te laten 
aan bewoners,  familie en buurtbewoners om daarin 
te groeien. Je mag de verwachtingen omtrent het 
engagement van een bewoner of zijn familieleden niet 
zelf invullen, want dan help je een aantal mogelijkheden 
gewoon om zeep. Mensen denken dan al vlug: ‘oei dat 
ga ik nooit kunnen waarmaken’ en dan haken ze af. Als 
je goed nadenkt en het aanbod met de nodige openheid 
blijft aanbieden, kan vroeg of laat een thema wel in 
de belangstellingsfeer vallen. Het vergt maatwerk en 
een nooit eindigend zoeken op welke terreinen de 
participatiemogelijkheden zich voordoen. Een zoeken 
naar transparante communicatie en een permanente 
uitnodiging naar de betrokken personen om deel te 
nemen aan het proces.

Maar vroeg of laat ga je toch een soort structuur 
ontwikkelen, gewild of ongewild, waardoor je de 
participatie gaat inbedden. Wat zijn daar de nieuwe 
valkuilen?

Wat je vaak ziet is dat er zich een formele procedure 
ontwikkelt, een voorbeeld daarvan is het organiseren van 
een bewonersraad. Ik kan het vergelijken met situaties 
die ik soms vaststel in de adviesraden van steden en 
gemeenten. Mensen hebben dan wel een zitje in die 
raad, maar zonder zich nog af te vragen wat ze daar 
concreet aan het doen zijn. Een bewonersraad hoort de 
plek te zijn en te blijven waar mensen hun ervaringen 
met de zorg, die ze dagdagelijks meemaken, inbrengen  
en delen zodat die verhalen verbonden kunnen worden 
en een collectief karakter krijgen.  Het is dus niet het 
eigen persoonlijke verhaal, maar wel het collectieve 
verhaal dat op de agenda terecht moet komen. Je houdt 
als organisatie de vinger aan de pols en verwerft inzicht 
waar de uitdagingen liggen in de zorg. Het gevaar dat 
om de hoek loert bij een te sterk accent op de procedure 
an sich is dat het aftoetsen hoe, waar en wat te 
ondernemen aan belang inboet. Uiteindelijk kom je dan 
terug terecht in een situatie waarbij de professionals de 
thema’s op de agenda bepalen en komen we weer bij 
een instrumentele vorm van participatie uit. Een van 
de kenmerken daarvan is dat niet langer de relevante 
kwesties aandacht krijgen, maar dat men gaat rommelen 
in de marge. Een letterlijk en figuurlijk schoolvoorbeeld 
daarvan is de leerlingenraad in een school: die mag 
bijvoorbeeld gaan over welke frisdrank er al dan niet 
in de automaat op de speelplaats komt, maar die nooit 
toekomt aan het verbeteren van relaties tussen leraren 
en studenten.

“Ik heb vaak het gevoel dat mensen het woord participatie vaak in de mond nemen, maar als je naar de 
praktijk gaat kijken dan blijkt de invulling daarvan niet te volstaan om het als échte participatie te kunnen 
bestempelen. Dat doen ze in De Wingerd gelukkig anders en veel beter.” aldus Elke Plovie in gesprek met de 
huiskrant. Plovie verbindt haar fenomenale expertise op het gebied van burgerparticipatie met gedrevenheid 
en passie voor het onderwerp. Dat net De Wingerd van haar een goed rapport krijgt, is fijn om te horen! 

Guido Joris

In deel 3 van dit gesprek lees je niet alleen waarom het grote vrijwilligersengagement in De Wingerd een indicatie 
vormt voor een gezonde burgerparticipatie, maar ook waarom mensen zich op een andere manier verbinden met 
een organisatie in vergelijking met enkele decennia geleden. Welke lessen we daaruit kunnen trekken, vind je 
straks terug in het eerste nummer van deze krant, 30ste jaargang - lente 2020.

Herdenkingsviering

Een hartelijk dankjewel aan iedereen die op zaterdag 
9 november meewerkte aan of present was tijdens 
de jaarlijkse herdenkingsviering voor de overleden 
bewoners. Met ruim 190 aanwezigen was de viering 
een succes en we ontvingen heel wat waarderende 
opmerkingen over de manier waarop mensen werden 
begeleid bij het afscheid van hun dierbaren, maar 
vooral over de zorg en de inzet van het personeel. 

Mia

“Het was een mooi moment, alweer! Dankuwel aan 
de initiatiefnemers, de uitwerkers, de vele helpende 
handen, niet alleen vorige zaterdag, maar op eender 
welk moment. Zo'n viering zou nooit zo'n impact 
kunnen gehad hebben als het verblijf voordien 
diezelfde warmte niet zou gekend hebben. Hoedje 
af voor de hele ploeg!”  - Riet Buvens -

Expo Wijnveld
Nog tot eind 2019 stelt Inge Oeyen een reeks 
olieverfschilderijen tentoon. Ze verbeelden 
beklijvende verhalen die Inge oppikt als 
kinderpsychologe. Stuk voor stuk stille getuigen 
van de breekbaarheid, maar ook van de explosieve 
kracht van mens en natuur. 

Deze expositie is tevens een eerbetoon aan haar 
papa, Renaat, die meer dan twee jaar lang woonde 
en leefde in De Wingerd.



Internet: www.wingerd.info
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Column van Jan Hautekiet
DOELSTELLING 2020

De Wingerd wordt steeds meer een campus van geestelijke zorg. Een dorp aan 
de rand van een stad, zeg maar.
Met een kleurrijke mix van bewoners, gasten, begeleiders, zorgpersoneel.
Mensen die om den brode of uit vrije wil er alles aan doen om iedereen die 
er verblijft de hoogst mogelijke levenskwaliteit te bieden en alle naasten, 
familie, vrienden, kennissen zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen in 
het verwerkingsproces waar ze hoe dan ook door moeten.
Gelukkig hebben burgers nog de drive, de energie en het engagement om 
solidariteit concreet vorm te geven.

Ieder individu is anders, iedereen heeft andere behoeften, andere vaardigheden. 
Iedereen kan iets, maar iedereen heeft op één of andere manier ook steun 
nodig.
Het erkennen en valoriseren van dat persoonlijke profiel en levensverhaal is 
cruciaal.
Hoe meer iedereen de kans krijgt zijn of haar identiteit uit te drukken, en hoe 
meer de gemeenschap daar oog voor heeft, hoe groter de kans dat bewoners 
op een waardige en kwaliteitsvolle manier hun verblijf kunnen beleven.
Die identiteit is niet in steen gehouwen, en het karakter van mensen met 
dementie kan wisselingen kennen. Zoals dat bij hun omgeving ook het geval 
kan zijn.
Mekaar leren kennen en de beste begeleiding bezorgen kost tijd. En tijd, dat 
leert het spreekwoord, heeft financiën nodig.

Onze samenleving heeft zeker het afgelopen jaar langs vele kanten onder 
zware druk gestaan, en holt van besparingsronde naar besparingsronde. 
Sectoren kijken naar mekaar en proberen zo goed mogelijk te ontsnappen aan 
budgettaire snoeibeurten.
In dat opzicht zijn met name zorg en cultuur veeleer bondgenoten dan 
opposanten. Want cultuur kan ontzettend veel betekenen voor mensen die 
zich bijvoorbeeld moeilijker in taal kunnen uitdrukken.

In tijden van wensen voor een nieuw jaar, kun je daarom niet anders dan te 
hopen dat we ons ook in 2020 bewust blijven van het belang van kwaliteitsvolle, 
goed onderbouwde zorg.

Voor de bewoners, maar ook voor mekaar, want iedereen die zich professioneel 
of vrijwillig inzet voor de werking van De Wingerd heeft ook grote en kleinere 
zorgen te dragen.
Niemand in De Wingerd is van steen, laten we dat ook in 2020 niet vergeten.

Hartelijk, 
Jan Hautekiet

Preekstoel

De schone schijn ...

Hyacinth uit de TV-serie “Schone Schijn” is fantastisch in haar rol van hoogmoedige, 
ijdele vrouw, die overal de voornaamste plaats opeist. Ze is verlegen voor haar 
vader die lijdt aan dementie, voor twee van haar zussen en voor haar rondborstige 
schoonbroer, die zelden of nooit een hemd aantrekt. Haar brave echtgenoot Richard 
duwt ze in een hoekje. Als een schoothondje moet hij aan de leiband lopen en als 
chauffeur moet hij voor haar de autodeur opendoen. Haar naam Mrs. Bucket verandert 
zij in chic Frans: ‘Mrs. Bouquet, the lady of the house’. Regelmatig organiseert zij 
bij haar thuis een avondmaal bij kaarslicht. Enkel edele lieden en hooggeplaatste 
personen worden uitgenodigd. Ze schaamt zich voor armen en sukkelaars... die wil 
ze niet in haar buurt.

De schone schijn ophouden! Wij kennen vele mensen die zo leven. Wie echter te 
hoog vliegt, zal laag vallen! Misschien hebben wij allemaal iets van Hyacinth in ons 
bloed. Iets wat ruikt naar hoogmoed of schijnheiligheid? In ‘t Frans zegt men: “Qui 
fait l’ange, fait la bête!”. Ach, mochten wij maar gewoon mens zijn! Wij zijn immers 
geen engelen, maar ook geen dieren.

Als christenen hebben wij de opdracht ‘mens te worden’ naar het beeld van die éne 
unieke mens Jezus van Nazareth, die onze broer werd. Die tot ons zei: “Leer van 
Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart”. (Mt. 11, 30)  Jezus, die als een 
dienaar de voeten van zijn leerlingen heeft gewassen en die beeld en gelijkenis is 
van God, die Liefde is!

Wie ben ik? Een geliefd kind van God, een uniek wezen, waardevol en de moeite 
waard, een parel in Gods ogen. Ik mag er zijn zoals ik ben! Wat is het toch moeilijk 
om dit voor zichzelf te aanvaarden. Nochtans mèèr moet dat niet zijn. Liefde is 
de essentie van mijn bestaan. Op deze manier mag ik mijzelf liefhebben... dat is 
helemaal geen egoïsme.

Wanneer Hyacinth zo goed haar rol speelt, kunnen wij alvast van haar leren hoe wij 
niet moeten zijn!

Piet Debruyn

In Beeld
Het vroegere ‘Sint-Fransiscusinstituut voor verpleegkunde’, waarvan we al 
verschillende generaties studenten over de vloer hebben gekregen, is verhuisd van de 
oude gebouwen naast het H. Hartziekenhuis naar een volledig nieuwe campus op de 
site van Gasthuisberg. Zorgcoördinatoren Saskia, Rita en Nansie woonden samen met 
Jan Vanwezer de feestelijke opening bij van de nieuwe school. De HBO5-opleiding 
verpleegkunde gaat voortaan door het leven als: Stfran. 
En kijk wat hangt daar tegen de muur: een foto van collega Herman, zij-instromer 
en oud-student van StFran. Samen met hem kijken we al uit naar alle studenten 
verpleegkunde die straks stage komen doen en naar zij die na hun opleiding bewust 
kiezen voor een job in de ouderenzorg. Welkom!

Keeping Up Appearances
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Alzheimermedicatie straks niet meer terugbetaald?

De oude middelen werken niet voor iedereen en het nieuwe medicijn is er nog niet ...

Jan Vanwezer: “Het is helaas zo dat de 
bestaande geneesmiddelen, of liever 
medicatie om de ziekte van Alzheimer af 
te remmen, bij de meeste bewoners in 
De Wingerd slechts heel beperkt effect 
hebben. Mensen ervan genezen of zelfs 
nog maar het dementieproces stoppen, 
doen de vandaag verkrijgbare pillen niet. 
Net om die reden hanteren de CRA’s in 
De Wingerd al enkele jaren een eerder 
terughoudend voorschrijfbeleid en 
wordt elke vorm van medicatie continu 
geëvalueerd.”

De praktijkervaringen van huisartsen en 
specialisten bevestigen de overwegingen 
en argumenten binnen De Wingerd, 
maar toch blijft het al dan niet 
gebruik van de momenteel gekende 
geneesmiddelen telkens weer een hoogst 
individuele afweging per bewoner en een 
weloverwogen beslissing van de arts in 
samenspraak met alle bertrokkenen. We 
vroegen Dr. Eric Triau, neuro-psychiater 
verbonden aan Woonzorgnet-Dijleland 
en expert ter zake, om een reactie.

Wat gebeurt er straks met middelen 
zoals Aricept, Exelon, Reminyl en Ebixa 
die jarenlang werden voorgeschreven 
om de symptomen van Alzheimer af te 
zwakken en die mits een akkoord van 
de adviserende geneesheer door de 
mutualiteit werden terugbetaald?

Eric Triau: “De voorbije 20 jaar en tot op 
heden kennen we een erg gedetailleerde 
erkenningsprocedure waarbij niet alleen 
de diagnose dementie een rol speelt, 
maar bijvoorbeeld ook de MMSE-score 
of de zogenaamde ‘mini mental state’.  
Een aanvraag is nog ontvankelijk bij een 
score hoger dan 10, maar hoger dan 24 
vraagt de terugbetalingsinstantie dan 
weer een bijkomend neuropsychiatrisch 
onderzoek en een hersenscan om 
eventueel andere oorzaken van cognitief 
falen uit te sluiten. Daarnaast worden 
ADL en IADL scores, waardes die 
weergeven hoe autonoom een persoon 
nog is in het dagelijkse leven en hoe 
goed die nog sociaal functioneert, mee 
in rekening gebracht voor de goedkeuring 
van een terugbetalingsaanvraag. Ook het 
therapeutische behandelingsplan van 
huisarts en professionele zorgverleners 
is in deze procedure van belang, net als 
de ondersteuning door de mantelzorgers. 
Pas als aan al deze voorwaarden is 
voldaan, kan de adviserende arts van 
de mutualiteit een goedkeuring tot 
terugbetaling verlenen voor in eerste 

instantie 6 maanden. Dan dienen de 
effecten van de medicatie opnieuw 
geëvalueerd te worden en indien 
effectief bevonden, volgt een verlenging 
van 1 jaar.” 

“Sinds de introductie van de generische 
geneesmiddelen een achttal jaar 
geleden, is de kost van deze medicatie 
aanzienlijk verminderd. We schrijven 
nu op stofnaam voor en de vroegere 
merken werden vervangen door: 
donepezil, rivastigmine, galantamine en 
memantine. Dat laatste trouwens altijd 
in een combinatietherapie. Waar men 
vroeger bijvoorbeeld 100 euro per maand 
op tafel moest leggen voor Aricept komt 
dat vandaag neer op 11 euro of 4 euro 
mits terugbetaling. Dat is toch een 
aanzienlijk verschil. Zelfs indien artsen 
deze medicijnen na 1 juli volgend jaar 
blijven voorschrijven, omdat ze voor 
een bepaalde groep van patiënten toch 
nuttig zijn, blijft de meerkost dus eerder 
beperkt tot ongeveer 7 euro per maand 
oftewel 84 euro per jaar. Alleen pleisters 

blijven duur en deze worden ook alleen 
maar toegepast wanneer de pillen niet 
goed worden verdragen. Het individuele 
effect van de geplande schrapping van 
de terugbetaling is dus eigenlijk niet zo 
groot.”

“Specifiek voor De Wingerd is het 
zo, gezien het voortschrijdende 
ziekteproces, dat dit type medicatie nog 
maar weinig wordt toegepast en alleen na 
zorgvuldige evaluatie. Onderzoek wees 
uit dat slechts bij 1 op de 4 patiënten 
een meetbaar effect vastgesteld werd, 
gedurende 6 maanden tot een jaar. 
Nadien neemt de doelmatigheid van 
deze medicatie meestal af. Doordat 
we mensen zo lang mogelijk in hun 
thuissituatie willen ondersteunen, is het 
meestal nog weinig zinvol deze pillen 
voor te blijven schrijven van zodra men 
omwille van een toenemende dysfunctie 
niet meer thuis kan wonen en naar het 
woonzorgcentrum komt. Maar nogmaals, 
het wordt altijd individueel bekeken of 
iemand er baat bij kan hebben en als 
dat zo is, dan zullen we deze middelen 
blijven voorschrijven.”

Uitdoofscenario
Bij de ziekenfondsen valt wel te horen 
dat ze geen ‘harde’ stopzetting zullen 
doorvoeren, eerder een afbouw door 
sensibilisering bij de voorschrijvende 

artsen en het niet meer opstarten 
van nieuwe terugbetalingsdossiers. 
Patiënten die nu nog Alzheimer-
medicatie voorgeschreven krijgen, 
mogen op terugbetaling blijven rekenen. 
Dat was alleszins de boodschap die Anne 
Hendrickx, namens de Socialistische 
Mutualiteiten, en Luc Van Gorp, van de 
Christelijke Mutualiteiten unisono aan 
de pers mee hebben gegeven. “Er mogen 
geen nieuwe patiënten meer bijkomen 
en tegelijk moeten we de discussie 
aangaan over hoe we de patiënten beter 
begeleiden. We mogen niet langer de 
indruk geven dat er medicijnen zijn die 
het ziekteverloop vertragen.” 

Alleen al het niet meer toelaten van 
nieuwe erkenningsaanvragen zou naar 
schatting 2 miljoen euro besparen op het 
globale budget van de terugbetaling van 
medicatie die oploopt tot ruim 4 miljard 
euro per jaar. De uittredende federale 
regering, met federaal minister Maggie De 
Block (Open VLD) op Volksgezondheid, en 
het Riziv dringen bij de zorgverzekeraars 

en de farmaceutische sector aan op een 
budgettaire inkrimping van 160 miljoen 
in de globale uitgaven voor medicijnen. 
Het voorschrijfgedrag en het gebruik van 
vaak te weinig afdoende geneesmiddelen 
zorgt jaar na jaar immers voor groeiende  
budgetoverschrijdingen. Geld dat er niet 
is, of elders beter kan ingezet worden 
in de gezondheidszorg. Daarover is 
iedereen het eens.

Toch zijn de meningen niet onverdeeld, 
Sebastiaan Engelborghs, diensthoofd 
neurologie aan het UZ Brussel, is 
niet gelukkig met deze maatregel 
en reageerde in De Standaard: “De 
medicatie maakt misschien geen groot 
verschil bij cognitieve tests. Veel 
belangrijker: studies wijzen erop dat 
patiënten dankzij die medicatie wel 
langer thuis kunnen blijven wonen.” 

Die genuanceerde visie vertolkt ook 
Jurn Verschraegen, directeur van het 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 
in het duidingsprogramma ‘De wereld 
vandaag’: “Betaal alleen nog terug als 
de behandeling effect heeft gehad, 
zorg ervoor dat een startdatum ook 
meteen een stop-perspectief heeft en 
schenk aandacht aan zowel ziekte- als 
zorgdiagnostiek en mantelzorg. We 
moeten vermijden dat we het kind met 
het badwater weggooien. We moeten 
ervoor zorgen dat de levenskwaliteit 

van mensen met dementie en hun 
mantelzorgers ondersteund wordt.”

Dan toch een medicijn 
tegen Alzheimer ?

Net wanneer dit maatschappelijk 
debat in volle hevigheid woedt pakt de 
Amerikaanse farmareus BioGen uit met 
een primeur. Ze brengen een nieuw 
middel tegen dementie op de markt: 
‘Aducanumab’. Nieuwe testresultaten 
zouden indicaties opleveren dat het 
medicijn tòch werkt. Eerder leek het 
onderzoek op een dood spoor te zitten. 
Prof. Dr. Bart De Strooper, beter bekend 
als de Alzheimer-professor die probeert 
om het ziekteproces te doorgronden, 
gewaagt van ‘spectaculair nieuws’.

De nieuwsploeg van VTM kwam reacties 
sprokkelen op dit spectaculaire nieuws. 
Lieve, een bewoonster in Woning 13, 
verwoordde het zo: “Natuurlijk ben ik 
blij, hé mijnheer. Maar voor mij is het 
te laat. De ene heeft een lam been, bij 
mij is dat het verstand. Ik heb dementie, 
maar ik geloof niet dat ik het nog heb 
gehad sinds ik hier ben...”

Voor deze generatie Alzheimerpatiënten 
komt het aangekondigde middel 
sowieso te laat. Als er met Aducanumab 
eindelijk een medicijn is dat de ziekte 
kan vertragen, stoppen of zelfs kan 
voorkomen vanaf de eerste diagnose, 
dan is het nog niet voor morgen. Ook al 
leek het eind oktober wel even zo, daar 
zijn we helaas nog lang niet.

>> blz. 6

Midden oktober, een schokgolf gaat door het land wanneer bekend wordt dat de 
medicatie tegen Alzheimer vanaf 1 juli 2020 niet meer terugbetaald zal worden 
wegens te weinig effect en dus een niet doelmatige inzet van de financiële 
middelen. Dat budgetvoorstel van het ‘verzekeringscomité’ van het Riziv, een 
commissie met vertegenwoordigers van artsen en ziekenfondsen, moet dan nog 
wel door de Algemene Raad van de overheidsdienst bekrachtigd worden. De 
eerste reacties die we zien verschijnen op het nieuws, tonen de ontgoocheling 
en de bezorgdheid van velen. Hoog tijd dus voor wat nuancering en duiding bij 
de actualiteit van de voorbije weken. 

Stijn Paemelaere

Geen nieuwe erkenningsaanvragen 
om 2 miljoen euro te besparen

‘Lieveke’ voor de vrienden

VTM nieuwsdienst



Op zoek naar een fijn relatiegeschenk waarmee u meteen ook jonge mensen 
met dementie steunt? Wij bezorgen je een rode en witte wijn om je te laten 
wegdromen, wegdromen naar onvergetelijke vakantiemomenten. 

Tegelijkertijd kan je mensen laten dromen van een fijne opvang, van een plaats 
waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ook de mantelzorgers even kunnen wegdromen 
van de dagelijkse zorgen. 

Drinken voor het goede doel, met mate, en liefst met heel veel maten. :-)

DOE JIJ OOK MEE ?

Om het voortbestaan van de Zorgcirkels Jongdementie te kunnen garanderen, 
organiseert Jacques Roggen, samen met de Raad van Bestuur een wijnverkoop 
tijdens De Warmste Week: “Ikzelf ben partner van Karin, dit jaar op 15 maart 
overleden. Ze was amper 63 jaar en had sinds haar 52ste jongdementie. Bij haar 
was het de ziekte van Alzheimer. Zij heeft moedig voort geworsteld met het 
leven. Ik heb geholpen, dikwijls zo wanhopig. En toen we met onze rug tegen de 
muur stonden, waren er  ineens de Zorgcirkels Jongdementie. Met begeleiding 
voor Karin, maar ook voor mij. Ik ben hen dankbaar, en wil dat ze kunnen blijven 
voortbestaan.”

http://dewarmsteweek.be/goede-doelen/zorgcirkels-jongdementie

Wie na het lezen van dit artikel met vragen achterblijft 
omtrent de zin of onzin van de bestaande medicatie, de 
uitdovende terugbetaling daarvan of de medische aspecten 
van de neerslaande amyloïd-eiwitten in de vroege stadia 
van de ziekte, kan bij de behandelende artsen of via de 
zorgcoördinatoren in De Wingerd ook bij Dr. Eric Triau terecht. 
Meer informatie over het behandelen van personen met 
Alzheimer en andere vormen van dementie krijg je bij de 
consulenten van het Expertisecentrum Dementie MEMO.

Internet: www.wingerd.info
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Poëzie

Kerstmis
Lichtjes in de bomen
Maar waarom ben ik vergeten
Ze zeggen dat Kerstmis is gekomen
Ik zou dit moeten weten

Vroeger vierden wij het altijd
Met z’n allen bij elkaar
Nu raak ik het langzaam kwijt
Maar ooit was het mij dierbaar

Toen versierden wij ons huis
Vierden feest met hen die kwamen
Kerstmis leefde bij ons thuis
Het was een feest voor samen

Teruggaan naar toen is wat ik wil
Om nog één keer te zien wat het is
Want het is nu zo’n verschil
Omdat ik dit jaar echt Kerst mis ...

Speciaal voor de feestdagen heeft Judith van den Berg - van Beek een passend gedicht geschreven 
op dementie.nl. 

Lennert

We wensen iedereen heel mooie, warme en gezellige feestdagen !

Het geneesmiddelenonderzoek wat leidde tot ‘Aducanumab’ roept hier en daar 
wel twijfel op. De grootschalige studie leverde aanvankelijk geen resultaten op 
en BioGen stopte de ontwikkeling. Dat doet een bedrijf niet zomaar als het eerst 
miljoenen geïnvesteerd heeft. Dat ze nu een half jaar later toch met het nieuws 
komen dat er een vergunningsaanvraag voor hetzelfde middel wordt gedaan in de 
VS, doet bij sommigen de wenkbrauwen fronsen. 

Kleine doelgroep 
De werking van Aducanumab richt zich op de amyloïd-eiwitten in de hersenen 
waardoor de ontwikkeling van Alzheimer kan worden tegengegaan. De schade van 
die eiwitten is mee de oorzaak van de ziekte, maar dan behandelt het nieuwe 
middel nog maar één van de vele aspecten die leiden tot dementie. Het zou daarom 
alleen geschikt zijn voor mensen in een vroeg stadium van Alzheimer, bij jonge 
mensen met dementie en bij een héél vroege diagnose. Bij ouderen hangt dementie 
wellicht ook nog samen met andere verouderingsmechanismen in de hersenen.

Dr. Triau, hoe schat u de kansen in dat dit medicijn dé doorbraak is, waar we met 
z’n allen op zitten te wachten?

“Deze immunotherapie is zonder meer een hoopgevende ontwikkeling. Prof. 
Mathieu Vandenbulcke doet aan de KU Leuven trouwens onderzoek naar vroegtijdige 
diagnoses aan de hand van PET-scans waarbij de beginnende opstapeling van het 
eiwit in de hersenen gevisualiseerd wordt, vóór het begin van de geheugenstoornis. 
Het is ook niet de eerste keer dat een veelbelovend product, om dit proces tegen 
te gaan, toch geen goede testresultaten oplevert in de praktijk. Dat men nu bij een 
herweging van de resultaten toch een effect lijkt vast te stellen, is veelbelovend. 
Maar het blijft altijd afwachten. Het is positief nieuws, maar nog niet dé ontdekking 
waarmee we iedereen zullen kunnen helpen.”

In Beeld
Zaterdag 23 november 2019: niet minder dan 140 luisteraars verwarmen zich in het 
Grand Café aan de muziek van drie ‘Fijne Venten’. Het toegangsticket? Gewoon 
een lekkere fles wijn van de Zorgcirkels Jongdementie, om er onmiddellijk en ter 
plaatse van te genieten of om gezellig mee naar huis te nemen. 

De wijnen zijn uiteraard nog steeds te koop aan het onthaal in De Wingerd of 
tijdens de openingsuren van hét Ontmoetingshuis.

Haiku voor Christianne

“Christianne komt,
dinsdag, knappende croquet,
bewoners smullen.”
De bezoekster bereidt, zeer hulpvaardig, elke dinsdag, een lekkere versnapering voor de 
bewoners van Woning 5.  - Marcel -                                                       
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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

MEMOrabel
‘Dementie en nU’

Programma 2020

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle 
mensen met dementie thuis, alleen of 
met een naaste. Na de diagnose van 
een of andere vorm van dementie zijn 
er vaak heel wat vragen. Praktische 
vragen, zoals ‘Dementie … en nu?’, 
maar ook vragen op emotioneel 
vlak. Zorgen voor een persoon met 
dementie en tóch ook zorgen voor 
jezelf: een hele opdracht.

Om de zorg voor de persoon met 
dementie vol te houden, helpt het 
om …

• meer te weten over dementie, 
over de impact ervan en over 
mogelijke ondersteuning;

• beter te kunnen omgaan met 
je eigen gevoelens, gedachten en 
zorgbelasting;

• mensen te ontmoeten die je 
steunen en begrijpen.

Doelgroep
Iedereen die thuis zorg draagt 
voor iemand met (jong)dementie. 
De persoon met dementie kan op 
hetzelfde moment deelnemen aan 
een ontmoetingsgroep. 

In de 10 bijeenkomsten van ‘Dementie 
en nU’ doe je kennis en vaardigheden 
op en krijg je ruimte om te praten 
met lotgenoten. Deze sessies gaan 
op vrijdagvoormiddagen door in de 
lokalen van LDC Wijnveld op 10 en 
24 januari, 7 en 21 februari, 6 en 
20 maart, 3 en 24 april, 8 en 29 mei 
2020, telkens van 9.30 tot 12.30 uur.
 
Praktisch
Deze sessies proberen we in een 
vaste groep te houden, met 10 à 12 
mantelzorgers van een persoon met 
(jong)dementie. Kinderen kunnen 
samen met hun ouders deelnemen.

Deze cursus wordt georganiseerd 
door CM Leuven i.s.m. het 
CM-Thuiszorgcentrum, dagcentrum 
De Bezelaer en ECD Memo.

Meer informatie

Cathy Sweerts
coördinator
thuisondersteunende diensten
T: 016/28.48.00 
E: cathy.sweerts@wingerd.info

Op 21 oktober laatstleden luisterden 
we naar een uiteenzetting rond het 
boek  "Het verdriet van Vlaanderen" 
waarin Kristien Hemmerechts het 
getuigenis verwoordt van de zonen 
van Hendrik Van den Broecke en Lies 
Verschueren (ik noem hen met hun alias 
uit het boek, niet met hun werkelijke 
naam). Beide ouders functioneerden 
tijdens WO II in de collaboratie met 
de bezetter en ondergingen na de 
bevrijding de zware bestraffing van 
de repressie. Uiteindelijk werd hen 
genade verleend en konden ze, zeker 
na het afkondigen van  een algehele 
amnestie, terug een "normaal" leven 
leiden. Lies Verschueren legde zich 
van dan af uitsluitend toe op haar rol 
als moeder en vervulde die met alle 
toewijding en warmte die een moeder 
geven kan. Op hoge leeftijd kreeg ze 
dementie en werd ze opgenomen in  
De Wingerd. 

Men streeft bij dementie naar een 
kwalitatief hoge zorgverlening voor 
elkeen en hiervoor steunt men o.m. op 
het principe van een persoonsgerichte 
zorg. Omdat iemand met dementie heel 
wat van zijn vroegere mogelijkheden 
verliest en daardoor in de ogen van 
velen minder mens wordt, kiest men 
ervoor hem te zien als de persoon zoals 
hij vroeger was. Het spreekt vanzelf 
dat een teruggrijpen naar de rol die 
Lies Verschueren in oorlogstijd vervuld 
had en de hoge positie die zij in die tijd 
innam, voor de zorgverleners niet de 
juiste aanpak kon zijn om hun houding 
tegenover haar te bepalen aangezien die 
stoelde op feiten uit haar vroeger leven 
die moeilijk als eervol kunnen worden 
beschouwd. Rijst hier de vraag: In welke 
mate speelt in een dergelijke situatie 
het verleden een rol in de houding die 
men als zorgverlener tegenover de 
persoon met dementie aanneemt? Mag 
dat verleden hier überhaupt meespelen?

We steken ons licht op bij zoon Hein en 
vragen hoe zijn moeder zelf terugkeek 
op de oorlogsjaren en hun afschuwelijke 
nasleep. "Zij sprak nooit meer over 
dat verleden" vertelt hij "en wou niet 
meer geconfronteerd worden met alle 
ellende van de vergeldingspolitiek.  
 

Ze liet evenmin ooit blijken dat dat deel 
van haar leven (nog) op haar woog. De 
oorlog en zijn gevolgen waren voor haar 
voltooid verleden tijd. Althans, zo wilde 
zij het." Haar zonen respecteerden die 
houding en stelden geen vragen. Ook 
toen ze dementie had hield ze dat deel 
van haar levensgeschiedenis volledig 
bedekt en repte er met geen woord over.

Het terugkijken naar vroeger is dus 
zeker niet altijd adequaat. Ook Jurn 
Verschraegen, directeur van het 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, 
kijkt met een zekere nuance naar 
het begrip persoonsgerichte zorg. Hij 
verklaart: “Persoonsgerichte zorg doet 
appél op de zorgverlener om zich te 
verdiepen in wie de zorgvrager is (zijn 
persoonlijkheidskenmerken en zijn 
leefstijl). De persoonsgerichte zorg 
mag echter niet als een dogma gezien 
worden, maar wel als een middel 
om op een authentieke wijze met de 
zorgvrager in relatie te gaan. Zorg bij 
dementie is relationele zorg waarbij 
men de ander vooral accepteert zoals 
hij/zij zich aan ons presenteert. En dat 
is natuurlijk uitdagend voor iedereen 
die met mensen met dementie werkt 
en hen hierbij ondersteunt. In hoeverre 
sluit men aan bij hun leefwereld en 
vooral: dienen we aan te sluiten bij het 
‘vroegere ik' dat zich vormde, met de 
relaties en de tijdsgeest van toen, of 
dienen we alerter te zijn en vooral aan 
te sluiten  bij de ‘huidige wijze van hoe 
die persoon nú met die dementie leeft 
en haar beleeft’. Ik durf nogal eens 
spreken over mee-vibreren; dat doet 
meer recht aan de persoon met dementie 
omdat je als hulpverlener vanuit een 
betrokkenheid altijd toch een zekere 
distantie bewaart. Dat kan bijvoorbeeld 
betekenen dat je, wanneer je weet hebt 
van delicate informatie uit het verleden 
van de persoon met dementie, ook 
al komt het niet direct aan bod in de 
hulpverleningsrelatie, je dit toch laat 
meespelen omdat het géén rekening 
ermee houden schadelijk zou zijn voor 
de persoon in kwestie. Neem een man in 
een vergevorderd stadium van dementie 
van wie je weet dat hij ooit omwille 
van een misdrijf enkele maanden in de 
gevangenis heeft doorgebracht, daar 
weliswaar nooit over spreekt, maar 
wel duidelijk angstreacties heeft bij 
het betreden van een kleine ruimte. 
Dan houd je uiteraard rekening met 
die angst, wat een effect heeft op de 
dagelijkse routine. 

Wat doet ertoe en wat niet? Mag het 
ongezegde een plek hebben? Kennis 
hebben over de levensgeschiedenis 
van de bewoner kan helpend zijn op 
voorwaarde dat het bijdraagt tot de 
levenskwaliteit van de betrokkene. 
Zolang het gaat om redelijk onschuldige 
informatie als hobby's en interesses en 
dit voor de persoon met dementie een 
prettig gevoel oplevert, lijkt er weinig 
aan de hand. Als het gaat over gevoelige 
informatie, dan is het maar de vraag in 
welke mate wij moeten tussenkomen om 
die mee te nemen in bijvoorbeeld een 
overlegmoment tussen professionals. 
Laat staan welk effect dit heeft op de 
sfeer in een woning waar meerdere 
mensen met elkaar het huis delen. 
Hierbij dienen we ook rekening te houden 
met de asymmetrie in de machtspositie 
waarin de hulpverlener zich bevindt. Of 
we het willen of niet, de hulpverlener 
wint aan macht en de persoon met 
dementie verliest ze naarmate het 
ziekteproces vordert. Concreet moet 
de hulpvrager voldoende gevrijwaard 
worden van een verregaande inmenging 
in zijn privéleven. De essentiële 
oefening zal er in bestaan om aspecten 
als autonomie en geborgenheid met 
elkaar te verzoenen en vooral op de rem 
te gaan staan als de integriteit van het 
individu op de helling dreigt te komen.”

Tot zover de opinie van Jurn Verschraegen. 
Hierbij kunnen we aansluiten met de 
woorden van Jan Vanwezer: “Verliezen 
we vooral niet uit het oog dat we het 
levensverhaal van iemand nooit ten 
gronde kunnen kennen, dat we iemand 
nooit volledig kunnen doorzien en dat 
voorzichtigheid in onze beoordeling van 
een persoon of zijn/haar verleden dus 
altijd geboden is.”

In het lentenummer van dit krantje 
wees ook Christine Verbruggen erop 
dat het belangrijk is, zich in de zorg 
voor personen met dementie vooral niet 
uitsluitend aan feiten uit het verleden 
vast te klampen – ook niet als die positief 
zijn - omdat de mens met dementie 
ondertussen in een heel andere sociale 
positie is terechtgekomen. Het is in die 
situatie dat hij/zij, eventueel met hulp 
van mantelzorgers en/of verzorgenden, 
moet kunnen standhouden.

Persoonsgerichte zorg: misschien een 
edelsteen, maar dus wel één met heel 
veel facetten.

MS

Persoonsgerichte zorg 
Een aanpak met meerdere facetten

Toon & Hein
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Wingerdstraat 14 - 3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90  F: 016 20 44 45
E: wingerd@wznd.be      

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

Kleinschalig Genormaliseerd Wonen 
Zorgflats voor echtparen
Sociale Dienst De Wingerd
T: 016 28 47 93 E: brenda.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 ]

Werkten mee aan deze editie

Catherine Ackermans, Riet Buvens, Paul 
Coosemans, Mia De Brabander, Piet 
Debruyn, Jan Hautekiet, Inga Hertecant,  
Marcel Herregods, Guido Joris, Mieke 
Soens, Eric Triau, Margriet Vanvolsem en 
Jan Vanwezer.
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Jaarabonnement: € 15,00
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IBAN:  BE69 7343 5622 0078 
BIC:  KREDBEBB 
met vermelding ‘Huiskrant Wingerd’

Sponsors

Personeelsnieuws
Diego Leclerc kwam het team van Inga Hertecant 
versterken als logistiek medewerker. Welkom !

Bewonersnieuws
We verwelkomen dhr. Merckx, dhr. Van Oost 
in Woning 1; mevr. Bonicin Woning 2; mevr. 
Neuhard, mevr. Cresens in Woning 6; mevr. Baes, 
dhr. Janssens in Woning 7; mevr. Grootjans in 
Woning 9; dhr. van der Veen, mevr. Michiels, mevr. 
Malcorps in Woning 10; mevr. Delerue Woning 11; 
mevr. Nijs in Woning 12; mevr. Verhulst Woning 16; 
dhr. en mevr. Schouten-Everaert en Boni-Weckx in 
de Flats .

We deelden in het verlies en de oprechte rouw 
van de families: Claus, D’Hoogh, De Breucker, 
Gasia, Jans, Michiels, Naeye, Oortman, Peeters, 
Ronsen, Van Hoef, Van Thorre, Vanderschoot, 
Vanfraechem, Vanluffelen, Vos en Wollaert.

Verzeker ook in 2020 deze uitgave !

Neem contact op met het secretariaat, stort uw sponsorbedrag en 
bezorg ons het logo van uw firma. Dan nemen we u hier op in de 
vier volgende oplagen in onze beschermlijst.

 
  
Brusselsestwg. 100 
3000 Leuven

onze redactie
de directie

het bestuur van
Woonzorgnet-Dijleland

wensen alle lezers
van deze krant

een zalige kersttijd
en een voorspoedig

Nieuwjaar !

In Beeld
In het najaar ontving De Wingerd delegaties van onder andere de ‘Seoul Metropolitan Council’ voor een werkbezoek. 
Met bijna 10 miljoen inwoners draagt de Koreaanse lokale overheid er zorg voor heel wat mensen met dementie. Jan 
Vanwezer leidde hen rond in het woonzorgcentrum en vertelde met vuur over onze zorgvisie. Woonzorgnet-Dijleland en 
de gepassioneerde collega’s en vrijwilligers in De Wingerd blijven anderen inspireren. 

KVLV - Vrouwen met vaart, steunt projecten in het zuiden en ze werken via de NGO ‘Trias’ samen met de plaatselijke 
bevolking in verschillende landen zoals Tanzania. In het kader van een uitwisselingstraject kwamen een aantal 
Tanzaniaanse vrouwen en de KVLV-vrijwilligers eens kijken hoe wij het doen in De Wingerd. Zorgcoördinator Inga 
Hertecant ontving hen en deed onze werkingsprincipes uit de doeken. De Afrikaanse vrouwen waren erg benieuwd om 
ons bijzondere zorgconcept te zien, want in Tanzania bestaan rusthuizen niet. De levensverwachting ligt er met amper 
63 jaar heel wat lager dan in Vlaanderen. En als mensen daar dan toch ‘oud’ worden, blijven ze bij hun familie wonen 
die voor hen zorgt. Ze waren ook heel verwonderd dat hier mannen de zorg doen. 

Mwanahamisi Hussein: “We proberen vrouwen  te sensibiliseren tot meer zelfvertrouwen om leiderschap op zich te 
nemen. Ik zeg tegen de vrouwen dat leiderschap niet alleen een mannenzaak is. Ook vrouwen kunnen dat aan.” 

KVLV - vrouwen met vaart

Seoul Metropolitan Council


