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Crowdfund #SamenTegencorona  
Beste vrienden van De Wingerd, ik vraag jullie steun! 

In De Wingerd geven 180 zorgverleners het beste van 
zichzelf in het midden van een crisis met gevaar voor 
henzelf en hun families. 

Wij trachten hen op alle mogelijke manieren te beschermen. 
Met het schaarse materiaal zoals mondmaskers, schorten, 
brillen en handschoenen. Maar ook met aandacht voor hun 
psychisch welzijn. Het is van het grootste belang dat ze fit 
en sterk blijven. Onze logistieke diensten zijn er samen 
met veel vrijwilligers en solidariteit in geslaagd om het 
juiste materiaal te vinden of te maken. Dit heeft, ondanks 
de vele gratis aangeboden materialen, nu al handen vol 
geld gekost.

Daarom een oproep. Kan u een klein bedrag doneren? 
Wij verzekeren u dat elke euro integraal gaat naar het 
ondersteunen van onze collega’s in de frontlinie. Alleen 
door hen te beschermen, kunnen zij voor de bewoners 
blijven zorgen.

Stort op rekeningnummer: BE69 7343 5622 0078  
met vermelding “SOZ personeel De Wingerd” 

SOZ = steun onze zorgverleners

     Jan Vanwezer  
     campusdirecteur

Kent u dat? De computer blokkeert, het beeld 
bevriest, niks raakt nog aan de praat. Je hebt al op 
ongeveer alle toetsen gedrukt en nog komt er geen 
beweging in. Een beetje computerspecialist zegt je 
dan: als je alles geprobeerd hebt, doe dan een harde 
reset. De powerknop uitdrukken, even wachten en 
dan terug aanzetten. De powerknop is uitgedrukt, in 
de ‘even wachten’-fase zit de wereld vandaag. Hoe 
lang dat wachten nog duurt, niemand die het weet. 
Zal alles meteen weer naar behoren functioneren? 
Waarschijnlijk niet, we zullen hier en daar wel een 
programma opnieuw moeten installeren.

Tot zover een nuchtere techneuten-analyse van 
de situatie. Achter deze oververeenvoudigde 
vaststelling sluimert natuurlijk een realiteit die 
niemand had durven voorspellen, een situatie die 
je, als je ze in een fictiefilm zou zien, zou wegzetten 
als het product van een oververhitte fictieschrijver.

De impact van de crisis en het engagement dat van 
ons, burgers, werd gevraagd, werd de eerste dagen 
van de crisis met een kwinkslag, maar ook met een 
aanmoediging gevat in deze leuze:

Your grandparents were  
called to war. You’re being  
called to sit on a coach.

You can do this! ..   
 
Je grootouders moesten naar het front, jij moet 
alleen maar in de zetel blijven zitten. Je kunt het!

Vele bewoners van De Wingerd hebben nog een 
wereldoorlog of de uitlopers daarvan meegemaakt. 

In 6 pijnlijke oorlogsjaren verloren wereldwijd meer 
dan 70 miljoen mensen het leven, in België meer 
dan 86.000. Zij waren er dan ook getuige van hoe 
ons Europese continent na die ravage toch terug de 
draad kon opnemen, en stap voor stap de machine 
terug op kruissnelheid kon brengen.

De vergelijking lekt langs alle kanten uiteraard: 
vandaag is onze infrastructuur ongeschonden, geweld 
komt er niet aan te pas. Maar de machteloosheid van 
zowel burgers als de helden - en dat zijn vandaag 
in eerste instantie de zorgverleners, en iedereen 
die werkt in sectoren die men levensnoodzakelijk 
noemt - is allicht wél vergelijkbaar met het gevoel 
van toen.

Niemand van ons heeft voor dit gezondheidsconflict 
gekozen, en zeker niet voor de manier waarop de 
druk onevenredig verdeeld is. 

Voor sommigen is het even een rustige periode die 
ze nadien wel doorkomen, voor anderen zal het 
economisch hard ontwaken zijn, maar voor velen 
is het vandaag dagelijks geconfronteerd worden 
met de directe impact van wat we een paar maand 
geleden nog afdeden als een lokaal probleem in 
China.

De Belgische samenleving heeft zich in de eerste 
dagen van de gezondheidsmaatregelen meteen ook 
van haar warmste kant getoond, met verschillende 
acties om de dankbaarheid tegenover de zorgwerkers 
te uiten. 

Dat stak de eerste dagen schril af tegen de 
partijpolitieke maneuvers die in de eerste dagen van 
de crisis een rem zetten op de huidige regering met 
volmachten.

Het proces van die maneuvers moet hier en nu niet 
gemaakt worden; er zijn andere prioriteiten, maar 
als iedereen straks terug in de spiegel kijkt, moet 
het gezond verstand - waar onze virologen zo sterk 
de nadruk op leggen - het kompas zijn om het straks 
beter te doen.

De Wingerd heeft vanaf dag 1 daadkracht, empathie 
en weerbaarheid getoond. 

Het omkaderend personeel heeft meteen de juiste 
beslissingen genomen, binnen de filosofie van 
De Wingerd - de organisatie past zich aan aan de 
bewoners, niet omgekeerd.

De zorgwerkers hebben koelbloedig de nodige 
voorzorgsmaatregelen genomen en hebben de dienst 
op een andere manier, maar met de grootste zorg 
voor de gezondheid van de bewoners, verzekerd. 

De fabrikanten van loftrompetten zullen overuren 
moeten draaien om dat op muziek te zetten.

De bewoners hebben zo goed als hun conditie het 
toeliet blijk gegeven van vertrouwen en respect 
voor het zorgpersoneel, dagelijks hun directe 
aanspreekpunt.

Voor de familie is het grootste ongemak het gebrek 
aan contact met de bewoners. 
Gelukkig bieden moderne communicatiemiddelen 
toch enig soelaas. Ze zijn dan toch voor iéts goed, die 
tablets en pc’s, zullen de digitale sceptici zeggen.

En zo zijn we terug in de computertaal: de reset 
hebben we gehad, even geduld, de go komt eraan.

Jan Hautekiet

Reset & Go
Een uitzonderlijke ‘Column van Jan Hautekiet’      Leuven, 24 maart 2020

De Wingerd in ‘lockdown’ vele lokale handelaars tonen zich 
spontaan solidair. Grote ruikers bloemen, klaar om vanuit de 

woningen afgehaald te worden bij het onthaal. 
Met dank aan bloemisterie Het Blomke.

VANDAAG GEEN BEZOEK



Internet: www.wingerd.info
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Benefiet op de helling

Zal Music for Luc op 15 mei kunnen doorgaan in Het Depot?
De ‘social distancing’, om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, 
zet mogelijk ook het muzikale benefiet t.v.v. de Zorgcirkels Jongdementie 
op de helling. Overal in het land worden evenementen afgelast en naar later 
verdaagd. Zal Music for Luc, ondertussen al de 4de editie, doorgaan? Dat is bij 
het ter perse gaan helaas nog altijd koffiedik kijken. We spraken lang voor het 
losbarsten van de COVID-crisis met Erik Meulemans die op 22 juni 2017 samen 
met Marleen Ruelens een eerste concert organiseerde voor dit goede doel. We 
wachten de verdere evolutie af en hopen dat de editie 2020  vooralsnog door 
zal kunnen gaan. Hou dus de sociale media in de gaten !

Niemand minder dan radiomaker Jan 
Hautekiet, behalve columnist voor 
deze krant ook nog ambassadeur van de 
zorgcirkels, stond toen samen met de 
legendarische ‘De Laatste Showband’ 
op het podium in een uitverkochte  
stadsschouwburg. Door het succes van dat 
eerste optreden verhuisde het evenement 
in 2018 naar Het Depot, de populaire 
concerthal op het Martelarenplein, 
voor een nog grootser opgezet benefiet: 
Music for Luc. Dat muzikale feest werd 
meteen een eerbetoon aan Luc Claes, 
die op 51-jarige leeftijd de diagnose 
van jongdementie te horen kreeg. 
Ondertussen namen ze afscheid van Luc, 
jeugdvriend van Erik en echtgenoot van 
Marleen, maar zijn enthousiasme en zijn 
liefde voor het leven en voor muziek 
blijven ook in 2020 een inspiratie om 

opnieuw de schouders onder het goede 
doel te zetten. 

Dat is nodig, want jongdementie hakt 
bijzonder hard in op het dagelijks leven. 
‘Zorgcirkels Jongdementie’ is sinds 
2016 erkend als proeftuin, maar moet 
het voorlopig nog altijd stellen zonder 
structurele subsidies, een belangrijk 
punt waarover we minister Beke in hét 
Ontmoetingshuis ook heel graag hadden 
verteld. Helaas dat ging niet door. De 
organisatie draait ondertussen verder 
met vrijwilligers en de werking wordt 
grotendeels betaald met gulle giften 
en benefieten. Zo bracht de eerste 
editie van ‘Music for Luc’ niet minder 
dan 21.500 euro bij elkaar. Met het 
Bel-pop-optreden vorig jaar, inclusief 
‘special guests’ Isabelle A en Guga Baul, 

wisten Erik Meulemans en Isabelle 
Mertens dat fenomenale bedrag nog 
te overtreffen. Dit keer wisten ze met 
Raymond Van Het Groenewoud zelfs 
nog een bekendere naam te strikken. Erik 
ontmoette Raymond in 2011 tijdens het 
festival Eurofolies, dat hij in die periode  
organiseerde ten voordele van Bijzonder 
Onderwijs Ter Bank. Sindsdien hield hij 
altijd contact met diens manager Johan 
Kerckhof die er voor zorgde dat Raymond  
op de affiche van Music for Luc 2020 
verscheen. Zo stond vrijdag 15 mei met 
Music for Luc al een tijdje met een rode 
stift omcirkeld in onze agenda. Helaas 
ook dat was buiten het coronavirus 
gerekend, want het zou die avond weer 
een spetterend feest geworden zijn met 
Raymond en zijn live-band. 

Zelfs als tegen die datum de strengste 
maatregelen rond ‘social distancing’ en 
strikt noodzakelijke verplaatsingen al 
versoepeld zouden worden, dan zullen 
grotere indoor evenementen sowieso 
nog niet toegelaten zijn. U leest het, 
we spreken hier voorzichtig in de heel 
voorwaardelijke wijs, want de federale 
overheidsdiensten beginnen de restricties 
pas weer af te bouwen wanneer het risico 
op een nieuwe piek in de virusuitbraak zo 
goed mogelijk vermeden is. 

We kijken voorlopig nog samen met Erik 
de kat uit de boom. Wie al tickets heeft 
gekocht, houdt dus best de berichten via 
de sociale media even in de gaten. 

Wordt vervolgd... 
Stijn

We zitten allemaal samen in dit schuitje 
en het gaat hard over woelige baren. Bij 
het (her)schrijven van dit edito ziet het 
er ook nog niet naar uit dat de storm snel 
zal gaan liggen. In het beste geval maken 
we in het zomernummer van deze krant de 
balans al op, in het andere geval houden 
deze onfortuinlijke dagen nog een tijdje 
aan. Vandaag kijken we veiligheidshalve 
gewoon even naar de toekomst, naar de 
zorg zoals wij die zien of graag zouden 
zien in het POST-COVID-tijdperk. 

Hoe kunnen wij als woonzorgcentrum 
wegen op politieke beslissingen? 

Politiek bepaalt immers grotendeels de 
marges waarbinnen wij kwaliteitsvolle 
zorg proberen aan te bieden. De 
overheid legt vast met welke middelen 
wij als zorgprofessional kunnen werken. 
Dat besef was in het voorjaar van 2019 
de insteek voor de campagne ‘Zorg aan 
Zet’.  Zoals u in het vorige lentenummer 
hebt gelezen, startte Zorgnet-ICURO een 
maatschappelijk debat over de zorg van 
morgen. De koepelorganisatie bundelde 
de wensen van zorgverleners en cliënten. 

De hamvraag daarbij: Wat verwachten 
wij als samenleving en vooral hoeveel 
euro’s hebben we daarvoor veil? In volle 
corona-crisis blijft die vraag eens te 
meer actueel. De beschermingsmiddelen 
voor zorgverstrekkers zijn plots uitgeput 

en wat er nog op de markt te krijgen is 
kost handen vol geld. Alleen dankzij de 
vrijwilligers die aan het naaien zijn gegaan 
en een lading aangepaste mondmaskers 
uit kleinschalige stikateliers van oa. 
De Posthoorn in Beringen worden onze 
medewerkers en bewoners ten minste 
nog wel tegen het virus beschermd. 
De situatie in Vlaanderen en in de 
rusthuizen is bijzonder ernstig. In de 
eerste week van fase 2 met verscherpte 
maatregelen, na de feitelijke Belgische 
corona-uitbraak, doet Jan Vanwezer al 
een oproep: “Ik vraag jullie steun!”  

Hoe kunnen wij de stijging van  
de zorgkosten straks betalen? 

Dat zal dé vraag voor de toekomst 
wellicht zijn, want op 17 januari kopte 
De Standaard al: “Voor almaar meer 
mensen wordt een rusthuiskamer 
onbetaalbaar.” Waarom blijft de dagprijs 
stijgen? Vlaams minister Wouter Beke 
(CD&V) wijt het in diezelfde krant 
aan de toenemende levensduurte en 
de vernieuwbouwprojecten waarmee 
zorgaanbieders tegemoet willen komen 
aan de comfortwensen van de bewoners. 
“We zullen via het zorgbudget tot 400 
euro per maand extra geven aan ouderen 
met een laag inkomen.” aldus Beke. 

Die maatregel moet tot op vandaag nog 
concreet worden uitgewerkt. Over de 

som, die de Vlaamse regering ervoor 
wil uittrekken, is op dit moment nog 
altijd niets beslist. Reden te meer om 
het publieke debat gaande te houden. 
Dit nummer verschijnt een paar dagen 
later dan gepland omdat we de minister 
op 18 maart in hét Ontmoetingshuis 
zouden treffen. Als COVID-19 geen roet 
in het eten had gestrooid, hadden we 
minister Beke graag uitgelegd dat niet 
de huurkost van een kamer, maar wel de 
extra personeelsinzet dé oorzaak is van 
de stijgende prijzen. Die uitgaven zijn 
eigen aan de toenemende zorgzwaarte 
en onverwachte crisissen helpen de 
werkingsbudgetten al evenmin vooruit.

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen 
de juiste zorg blijft krijgen?
 

Onze bekommernissen draaien natuurlijk 
niet alleen om geld. We zoeken ook naar 
antwoorden op andere uitdagingen waar 
iedereen in de sector mee te kampen 
heeft. Waar vinden we vandaag nog 
mensen die willen werken in de zorg en 
hoe kunnen we jongeren warm maken 
voor studiekeuzes die leiden naar 
zorgjobs om de krapte op de arbeidsmarkt 
in te vullen? 

Dat is het soort vragen die niet alleen 
de politiek zich moet stellen, maar wij 
allen, iedereen die van dichtbij of veraf 
betrokken is bij de zorg voor kwetsbare 

ouderen en waardevolle mensen die 
we als maatschappij willen blijven 
koesteren. Die zoektocht is een gedeelde 
verantwoordelijkheid.

Diezelfde visie wordt ook vertolkt door 
Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder 
bij Zorgnet-Icuro, in Het Nieuwsblad op 
22 januari. Dit is het soort nieuws dat 
wij met kritische interviews en positieve 
verhalen in deze krant willen brengen.

Met onze zorgvisie en een concrete 
boodschap willen wij op het publieke 
forum blijven wegen !

Vanuit die optiek wordt uw vertrouwde 
huiskrant nu en dan wel eens gebruikt 
als een breekijzer of als knuppel in 
het politieke hoenderhok. We doen dus 
zelf niet aan politiek, of juister: we 
doen als bezorgde zorgprofessionals 
niet aan partijpolitiek, maar het is wel 
degelijk onze betrachting en die van 
Woonzorgnet-Dijleland om opiniemakers 
en politici aan te zetten tot positieve 
keuzes. 

Alleen zo kunnen we zorgen voor een 
faciliterend beleid waarbinnen het 
mogelijk blijft om de kwaliteit van leven, 
wonen, zorgen en werken te garanderen. 
Iets wat wij in De Wingerd willen blijven 
bieden. 

Het voorpagina-interview in het winternummer bleef niet onbesproken. 
Enkele lezersreacties hebben de redactieraad ertoe aangezet om de 
visie van De Wingerd even aan te scherpen en te verduidelijken. Intussen 
hebben Sars-CoV-2 en COVID-19 (voluit corona Virus Desease 2019) onze 
dagelijkse realiteit ernstig overhoop gehaald. Europa gaat in ‘lockdown’ 
en de strijd aan met het coronavirus. De pandemie dwingt iedereen 
om zich te schikken in een onwennige situatie met ongeziene federale 
maatregelen. 

Stijn Paemelaere, 21 maart 2020

De Wingerd aan zet

We doen niet aan politiek, we willen er in het POST-COVID-tijdperk wel op blijven wegen

Margot Cloet, hoofd van Zorgnet-Icuro
de grootste koepel van zorginstellingen 

in Vlaanderen: “De zoektocht naar 
geschikte mensen in de zorg is een 

gedeelde verantwoordelijkheid.”
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Sinds alle woonzorg- en dagcentra op 
last van het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid voor het publiek gesloten 
blijven, stuurt Lut Vanaerschot bijna 
dagelijks een ‘corona-update’ uit voor 
de familie van de bewoners. De sociale 
media puilen uit van het ‘fake news’ en 
vaak tegenstrijdig of achterhaald ‘echt 
nieuws’. Dat voedt de ongerustheid 
onder de mensen en daarom vroegen 
we aan dokter Ursula Segaert naar een 
duidelijke en deskundige uitleg bij de 
preventiemaatregelen en procedures 
in De Wingerd.

We worden al dagen om de oren 
geslagen met termen als: quarantaine, 
isolatiemaatregelen, druppelinfectie en 
cohort-zorg. Wat betekent het? 

Dr. Segaert: “Er werd een bezoekverbod 
opgelegd, dat is een zeer begrijpelijke 
en een verantwoorde beslissing, maar 
daarom niet minder hard voor bewoners 
en familie. De dwingende richtlijnen 
van FOD Volksgezondheid schrijven voor 
dat een bewoner met ‘een vermoeden 
van COVID-19’ op de eigen kamer 
afgezonderd blijft. Daarom worden alle 
bewoners met luchtwegeninfecties in 
hun kamer geïsoleerd. En tijdens de zorg 
dragen de medewerkers ter bescherming 
een mondmasker, schort, handschoenen 
en spatbril.”

“Huisartsen beschikken zelf niet over 
corona-testen. Die worden zoals u in 
het nieuws vernam, gereserveerd voor 
gehospitaliseerde patiënten en het 
testen van zorgpersoneel met mogelijke 
symptomen. Als arts moeten we elke 
luchtwegeninfectie als ‘een vermoeden 
van COVID-19’ beschouwen. Bewoners 
met dementie in de eigen kamer isoleren 
blijkt extra moeilijk, soms onmogelijk. 
In dat geval zien we ons genoodzaakt 
over te gaan tot ‘cohort-zorg’: de hele 
woning gaat mee in quarantaine. Om 
kruisbesmetting van de ene naar de 
andere woning tegen te gaan, blijven de 
medewerkers vast verbonden aan één 
woning. De wachtwerking van de artsen 
verloopt ook woninggebonden en is 24/24 
en 7/7 ter beschikking. We beperken de 
risico’s maximaal !”

Als er in het labo van het UZ Leuven 
niet altijd getest wordt, hoe weten we 
dan of iemand besmet is en wat doet 
het nieuwe coronavirus precies? 

“Een COVID-19 infectie verloopt in 
80% van de gevallen zoals een gewone 
verkoudheid. De symptomen worden 
met de courante middeltjes verlicht. 
Elke verkouden bewoner blijft ook 7 
dagen op de kamer. Zijn de symptomen 
niet verdwenen, dan verlengen we de 
quarantaine met een week. Bij 20% van 
de infecties ontwikkelen patiënten een 
ernstigere luchtwegenaandoening die 
gepaard kan gaan met koorts. Ook dan 
valt de differentiële diagnose tussen 
COVID-19 en een gewone pneumonie of 
longontsteking zonder test eigenlijk niet 
te stellen. Pneumonie is helaas de meest 
voorkomende complicatie bij personen 
met dementie, door slikproblemen en 
verlaagde weerstand.”

Waarom isolatiemaatregelen in de 
eigen kamer en geen opname in het 
ziekenhuis als een bewoner mogelijk 
het virus opgelopen heeft? 

“In functie van de met familie en 
bewoner afgesproken zorgcode wordt 
slechts zelden een ziekenhuisopname 
overwogen. De collega’s in De Wingerd 
zijn experten in ondersteunende en zo 
nodig palliatieve zorgen. Familie blijft 
tijdens een palliatieve fase en bij het 
afscheid uiteraard welkom volgens de 
afgesproken regels.”

En ten slotte: kunnen we dit echt aan, 
zoals minister Maggie De Block en prof. 
Marc Van Ranst ons op het hart blijven 
drukken na elke update van de officiële 
corona-cijfers voor ons land?

“Het is hartverwarmend om te zien 
hoe toegewijd de medewerkers in deze 
moeilijke periode zijn. Met ongelofelijk 
veel geduld leiden ze een dolende 
bewoner met zachte hand terug naar de 
isolatie in diens kamer. Het is evident dat 
alle hygiënische maatregelen rigoureus 
worden opgevolgd, oa. dankzij in 
solidariteit aangeboden schorten en door 
vrijwilligers gestikte mondmaskers. De 
meeste bewoners merken geen verschil 
tussen deze corona-dagen en andere. 
Contradictorisch stellen we zelfs minder 
gedragsstoornissen vast, wellicht door 
het wegvallen van een aantal externe 
prikkels.”

“Om alles in goede banen te leiden komt 
het ‘outbreak-team’ dagelijks samen en 
maakt een stand van zaken op. Iedereen 
in de zorg heeft nu ook nood aan zelfzorg 
en omkadering door het eigen gezin. Als 
we binnenkort uit deze crisis geraken, 
wordt onthaasten een heel belangrijk 
werkwoord.”

Dr. Ursula Segaert is niet alleen CRA in  
De Wingerd, maar ook voor andere 
huizen bij Woonzorgnet-Dijleland. Wie 
achterblijft met praktische vragen, na 
het lezen van deze bijdrage (dd. 21 
maart 2020), kan contact opnemen met 
Jan Vanwezer, campusdirecteur, via 
het algemeen nummer 016/28.47.90 of 
mailen: jan.vanwezer@wingerd.info 

 

Met algemene vragen omtrent de epidemie 
kan je tijdens de kantooruren  terecht 
op het gratis nummer 0800/14689 of 
info-coronavirus@health.fgov.be

SP

COVID-19 door de ogen van een huisarts

Met CRA’s en zorgteams hebben we sterke expertise in huis

Een bewoner aan het woord

Juliette (77) vertelt ons zelf hoe zij de corona-crisis ervaart
Ik wil u graag vertellen wat ik hier in Woning 11 observeer. Plezierige, maar ook 
andere dingen, als ik hier zo rond mij kijk. Aandoenlijk hier en daar, grappig is 
het soms ook. Vandaag was er een mijnheer jarig. Zijn dochter gebruikte haar 
smartphone zodat ze mekaar toch konden zien en horen. Wat hadden ze samen 
een plezier!
 
Ook gewone dagelijkse dingen worden plots aandoenlijk. Hoe de mensen hier 
in de woning mekaar nu helpen: Wil ik koffie voor u inschenken? Wil je nog een 
koekje? Allemaal zo lief! Deze week zag ik een andere mijnheer die het al een 
tijdje moeilijk had met stappen. Ineens stapte hij gezwind de living door, want 
hij wist niet dat ik keek. Zo menselijk, dat wel, maar eigenlijk toch wat grappig. 

Soms zijn de mensen hier echt wel moe en slapen ze veel. Ook dat moet kunnen 
hé. Als ik zo nadenk, dan had de zorg nog wel een beroep voor mij kunnen zijn.
Zou ik 20 of 30 jaar jonger zijn… Er is in De Wingerd zoveel vriendschap tussen 
de mensen. Zou ik hier nu werken, ik zou er ook nog wel van kunnen genieten!

JV

Ans en haar dochter Marieke bezorgden 
ons naar aanleiding van de actuele 
gebeurtenissen een bijzonder mooie tekst. 
Deze wijze woorden van Rosalinda Weel, 
uit Heerhugowaard in Nederland, zetten ons 
alvast aan tot een moment van bezinning in 
een moeilijke tijd. 

Zou het kunnen zijn...
Dat terwijl wij ziek worden,
de aarde kan helen 
Dat nu van alles verandert en stopt,
de natuur weer door kan gaan

Zou het kunnen zijn...

Dat nu de wereld vertraagt,
de liefde kan versnellen
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen,
de rust vinden en naar binnenkeren wordt

Zou het kunnen zijn....

Dat als we thuis moeten blijven,
we weer kunnen ervaren van wie we houden 
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg,
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is

Zou het kunnen zijn...

Dat de wereld en de luxe om ons heen  
nu kleiner wordt,
zodat we ons eigen grote hart  
weer kunnen voelen
Dat nu we goed voor onszelf  
en anderen moeten zorgen,
Ontdekken dat zelfliefde  
en naastenliefde noodzakelijk is.

Zou het kunnen zijn...

Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde,
de eenheid in de verschillen kan worden 
gevonden
Dat als we elkaar nodig hebben,
herontdekken hoe saamhorigheid voelt

Zou het kunnen zijn....

Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
een nieuwe wereld wordt geboren
Dat na de angst en onzekerheid,
de liefde en waardering voor elkaar  
en de aarde terugkeert

Zou het kunnen zijn....
Dat het zo moet zijn,
opdat de liefde wederkeert.

In Beeld    #vlaanderenhelpt

Het lijken plots wel Cora en Flora uit 
de TV-reclame die kamers poetsen en 
bewoners verzorgen met de Mmmmm van 
Mora. De collega’s poseren enthousiast 
voor de foto met de witte labojassen die 
we van de firma even in bruikleen hebben 
gekregen.

Ook directeur Willy Lemmens van Sancta 
Maria Leuven stelt zijn ongebruikte 
beschermingsmiddelen ter beschikking 
vermits de lessen ten minste tot de 
paasvakantie ‘opgeschort’ zijn. Deze 150 
witte schorten zullen goed van pas komen 
om veilig te kunnen werken.

26 maart 2020 - vlak voor het ter perse gaan 
van deze krant, maakt Vlaams minister van 
Welzijn, Wouter Beke (CD&V) bekend  hoeveel 
bewoners van woonzorgcentra er mogelijk 
besmet zijn met het coronavirus. Het zijn er 
1.266, van wie er 92 naar het ziekenhuis zijn 
gebracht en 55 overleden. Alleen die laatste 
twee getallen zijn ondubbelzinnig. Hoeveel 
bewoners echt besmet zijn, is on zeker, omdat 
lang niet iedereen getest wordt. Prof. Dr. Marc 
Van Ranst: “Bewoners testen is nodig om op 
een goede manier aan ‘outbreak control’ te 
kunnen doen. Het voorstel ligt op tafel en maakt 
deel uit van de uitbreiding van de testcapaciteit, 
waar we volop aan werken. Er zijn dan ter 
plekke mensen nodig die de stalen kunnen 
afnemen, maar dat valt te regelen.”
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Moeten ook mensen met dementie 
euthanasie kunnen krijgen als ze dat 
willen? In de luwte van de aanslepende 
federale regeringsvorming worden 
een aantal ethische dossiers in het 
parlement van onder het stof gehaald. 
De VRT-uitzending van ‘Nachtwacht’ 
was er op 7 maart aan gewijd. 

Jacinta De Roeck, de studiogast op 
zaterdagavond, begon haar politieke 
loopbaan bij AGALEV, later Groen!, 
waarvoor ze een legislatuur in de Senaat 
zetelde. Ze bleef de ethische dossiers 
(onder andere euthanasie) volgen en 
hield als directeur van de Humanistisch-
Vrijzinnige Vereniging (HVV) de 
uitbreiding van de euthanasiewet op de 
politieke agenda. Daarvoor kreeg ze in 
oktober 2013 de LEIFtime Achievement 
Award. In juni 2014 ging ze als adviseur 
inzake medisch-ethische dossiers aan de 
slag voor de studiedienst van Open VLD.

Ze wil dat euthanasie mogelijk wordt, 
áls mensen ervoor gekozen hebben 
vóór ze juridisch ‘wilsonbekwaam’ zijn 
geworden en dat ook zo hebben laten 
optekenen. Jan Leyers, de talkshowhost,  
stelde heel wat vragen: Moet euthanasie 
mogelijk zijn bij dementie? Wie beslist? 
Is het leven met dementie nog een 
zinvol leven? Wat is dementie precies? 
Volgt er straks een euthanasietsunami? 

Euthanasie bij dementie, het laatste 
woord is er nog niet over gezegd

Maar wie heeft hier het laatste woord? 
Waarom niet de persoon met dementie 
zelf? Vele mensen zijn bang van 
dementie. Hen wordt verteld dat een 
persoon met dementie zichzelf ‘verliest’ 
en ‘ontgeestelijkt’. Zij hebben zogezegd 
enkel nog een levensdrang, kunnen niet 
meer voor zichzelf beslissen en leiden 
zo een betekenisloos en mensonwaardig 
leven.

Jan Vanwezer: “Als directeur van De 
Wingerd, waar we erg veel ervaring 
hebben met een heel divers spectrum 
van personen met dementie, wil ik dit 
beeld ten stelligste ontkennen!”

“Er is niets ‘onmenselijks’ aan personen 
met dementie. Zij zijn net zoals jij en 
ik. Zij hebben een verleden, zij hebben 
een toekomst en zij hebben een recht 
op autonomie. Net als iedereen mogen 
zij voor zichzelf beslissen of ze van 
mening willen veranderen. Wat vandaag 
een onwaardig leven kan lijken kan in 
de toekomst er heel anders uitzien. 
Mijn kijk op het leven is in 44 jaar sterk 
geëvolueerd, net zoals mijn brein. Mooi 
dat dat kan. Ik ben vele ikken en zal er 
nog vele zijn. Laat ons autonomie niet 
reserveren voor een select clubje van 
cognitieve superperfomers, voor de ik 
van een welbepaald ogenblik.”

“Laat ons de tijd nemen om de wereld 
van personen met dementie te leren 
kennen. Zij verdienen dit en wie weet 
steken we er iets van op. In onze 
samenleving waar we hele nachten de 
voorbije week trachten te herkauwen 
en piekeren over de toekomst, kunnen 
personen met dementie ons de weg 
wijzen hoe we in het hier en nu kunnen 
genieten van een mooie dag, goed 
gezelschap… Maar laat ons alstublieft de 
wereld niet verdelen in ‘menswaardigen’ 
en ‘mensonwaardigen’.”

“Alleen als we mensen met dementie 
als volwaardige mensen blijven zien 
en blijven behandelen, kunnen we een 
eerlijk euthanasiedebat voeren. Als 
we hen beschouwen en behandelen 
als organische robotten geven we hen 
vandaag en in de toekomst geen schijn 
van kans…”

Stijn

Euthanasie bij dementie 
Jan Vanwezer dient Jan Leyers van antwoord

Wat vooraf ging: net nadat het winternummer van deze krant overal in de 
brievenbus viel, verscheen een weekendeditie van De Standaard met een 
dossier over euthanasie voor mensen met dementie. Niet zomaar, want Open 
VLD lanceerde een paar dagen eerder een niet eens zo nieuw idee: ook mensen 
met dementie moeten euthanasie kunnen krijgen, punt. Journaliste Veerle Beel 
kwam op bezoek in De Wingerd om zich ervan te vergewissen wat de bewoners 
er zelf van vinden. Het blijft een delicaat debat en dat blijkt onmiddellijk bij 
het lezen van de titel waaronder ze haar relaas publiceerde:

Als kind kun je toch moeilijk vragen: 
spuit mijn moeder dood?

Robby De Caluwé (Open VLD) dient, 
geflankeerd door voorzitster Gwendolyn 
Rutten, met de liberale fractie een 
voorstel in om de bestaande euthanasie-
wet te amenderen om de vraag tegemoet 
te komen met het wettelijk kader: “Veel 
mensen denken dat ze nu al euthanasie 
kunnen krijgen als ze dement worden, 
aangezien ze dat in een voorafgaandelijke 
wilsverklaring hebben laten vastleggen. 
Maar dat is niet zo, daarom wil Open Vld 
de wet aanpassen zodat ook mensen met 
dementie (en ook andere vormen van 
verworven wilsonbekwaamheid) recht 
kunnen hebben op euthanasie. Omdat 
iedereen het recht heeft om zelf over 
een waardig en zelfgekozen levenseinde 
te kunnen beslissen.”

SP.A is de uitbreiding van de euthanasie-
wet al langer genegen en de Leuvense 
politica Karin Jiroflée, zetelend in de 
socialistische kamerfractie, is opgetogen 
over het wetsvoorstel van De Caluwé:  
“Mensen zijn werkelijk ongerust over een 
mensonwaardig levenseinde en willen de 
controle daarover in eigen handen hebben.  
Wij pleiten er al meer dan één legislatuur 
voor dat euthanasie ook zou moeten 
kunnen bij vergevorderde dementie. 
Daarvoor moet de wilsverklaring dus 
ook gelden bij dementie en niet alleen 
bij een onomkeerbare coma. Maar de 
meerderheid, ook Open Vld, heeft 
die boot altijd afgehouden. Ik ben 
bijzonder opgetogen dat ze zich vandaag 
voorstander tonen.”

‘Ik bén hier ook helegans thuis’, zegt Lieve, een nog fitte bewoonster 
‘Mijn huis is weg nu. Mijn ouders zijn overleden, we waren met tien. Oh, 
wacht, ik ben zelf ook al oud. Mijn zussen en broers zijn allemaal aan 
het beven. Was ik gestorven op 80 jaar, dan had ik dit nu niet gehad. Ik 
heb dementie, maar ik kan nog spreken, hoor. Ik kan nog genieten. Ik kan 
nog léven. Ik heb een pensioen en als ik doodga, krijg ik dat niet meer. 
Het is toch waar, hè?’ De directeur, die Veerle meegenomen heeft naar 
de woning van Lieve en zeven anderen, bevestigt: ‘Ja, dat is waar.’ Lieve 
kijkt hem aan en vraagt: ‘Ik ken u precies ergens van. Wie zijt gij?’ 

Directeur Vanwezer in De Standaard van 14 
december 2019: “Het thema leeft enorm 
bij de familieleden. Infoavonden over 
euthanasie lokken steevast een bomvolle 
zaal. Vanuit de praktijk geloven wij dat 
levenskwaliteit mogelijk is bij personen 
met dementie. De samenleving moet 
wel bereid zijn een omgeving te creëren 
die deze levenskwaliteit ondersteunt. 
Een euthanasie die gemotiveerd is bij 
gebrek aan zorg of inclusie is een schande 
voor onze solidaire welvaartsstaat. 
Persoonlijk ben ik voor een uitbreiding 
van de wetgeving omdat ik meen dat 
mensen met dementie evenveel rechten 
moeten hebben als gezonde personen. 
Wilsonbekwaamheid is een statuut dat 
vaak te snel en onterecht aan een persoon 
met dementie wordt toegewezen. Ook in 
een zeer laat stadium kunnen mensen 
met dementie nog een wil hebben en 
uitdrukken. Ze hebben het recht een 
mening te hebben en van mening te 
veranderen. Het is de plicht van mensen 
zonder dementie om goed naar hen te 
luisteren. Het huidige voorstel komt daar 
niet aan tegemoet. Het mikt vooral op 
de angst van personen zonder dementie 
om in mensonwaardige omstandigheden 
terecht te komen. Onze ervaring, in dit 
woonzorgcentrum, leert dat veel mensen 
met dementie nog geluk ervaren. Voor 
een kleine minderheid geldt dat niet en 
kan zelfs goede zorg hun doodswens niet 
wegnemen.”

Etienne en zijn echtgenote hebben een 
wilsverklaring euthanasie ondertekend 
in 2015: ‘Mijn vrouw drong daar toen 
op aan. Vandaag weet ze dat niet meer. 
Wanneer zou ik die zware beslissing 
voor mijn echtgenote moeten nemen? 
Misschien als ze voortdurend te bed zou 
liggen, niets meer kan, niets meer zegt en 
niemand meer herkent. Zover is het nog 
niet. We zijn vanmorgen samen naar het 
pianoconcert geweest. De dames sloegen 
af en toe een verkeerde toets aan, maar 
we hebben toch genoten.’

Een breed gedragen visie in De Wingerd: 
de bestaande euthanasiewet, die de 
bedoeling in zich heeft om personen te 
beschermen wanneer zij zelf niet meer 
kunnen uitdrukken wat hun wens rond 
het levenseinde is, hoeft om voor de 
hand liggende reden niet noodzakelijk 
uitgebreid te worden. Mensen met 
dementie ervaren meer levensgeluk 
en levenskwaliteit dan men soms nog 
verwacht, maar mensen met dementie 
hebben ook nog een mening en vandaag 
wordt die juridisch helaas niet meer 
gewaardeerd. Om dat hiaat recht te 
trekken zou men beter de wettelijke 
bepalingen rond wilsbekwaamheid van 
mensen met dementie herzien.  

 

Jan Vanwezer

Ook in een laat stadium 
kunnen mensen met dementie 

hun wil uitdrukken
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Poëzie
Vanmorgen aangereikt vanuit een boom:

MEREL

Er zong daarstraks een merel in de tuin.
Zijn lied was helder en de klanken zeiden 
zilveren dingen die mijn hart verblijdden 
en het omhoogtrokken naar boven in de kruin.

En daar zat God, die in de merel lachte
en die mij wenkte om dat na te doen
en wees naar het klein beetje lentegroen 
dat ons voorzichtig Pasen doet verwachten.

De merel zong en op zijn klanken rijpen
de bloesems, nu nog schuchter in de knop.
De eerste tulpen richten al hun kopjes op.

Zijn onbaatzuchtig lied zong van begrijpen 
dat wat we doen slechts kans op slagen heeft 
als wie het doet vanuit de liefde leeft.

© Rudi Thomassen, 17 maart 2020

Preekstoel

Allen worden hier nederig en klein

Hier, waar is dat? In de kliniek, bv. op de Gasthuisberg te Leuven, waar ik 
van 12 tot 24 december 2019 werd opgenomen met ernstige darmproblemen. 
GHB... wat een enorm bedrijf... eindeloze gangen, voorzien van verschillende 
gekleurde pijltjes... een heen-en-weergeloop van bezoekers, zieken, 
verplegenden en dokters, medewerkers en logistiek personeel. Maar als men 
er 'ligt' is iedereen gelijk: sjeik of vrachtwagenchauffeur, bedrijfsleidster of 
poetsvrouw, bisschop of pastoor, en ga zo maar door!

Ik lag er twaalf dagen in een kamer van twee, behalve tweemaal alleen in 
'Spoed'. Niet minder dan zeven mannen hebben naast mij gelegen. Eén ervan 
was Jozef, de vader van onze verpleger Johan, de schoonvader van onze 
lachende Bernadette! Telkens moest ik meemaken hoe lang het duurt eer men 
eindelijk naar huis mocht... wachten op de 'papieren' van de specialist!

Maar 'chapeau' voor het verplegend personeel: toegewijd en vriendelijk, 
geduldig en menselijk nabij, niettegenstaande de hoge werkdruk. Toch een 
negatief punt: de poreusheid der muren. Slapeloze nachten, die eindeloos 
lijken, worden echt erg door de nachtelijke geluiden en dat stomme enorme 
uurwerk voor je neus!

Gedurende één week kreeg ik eten noch drinken. Voedsel via baxters en een 
minuscuul sponsje, dat ik in water mocht doppen om mijn droge mond te 
verfrissen! Wat smaakte die eerste boterham met confituur!

Ik voelde mij in GHB "Een mens te zijn op aarde" uit het lied nr. 306 in Zingt 
Jubilate: "een levende, een dode, een mens in wind en vuur". Graag citeer ik 
een tekst over 'de Kliniek' uit het boek 'Paula' van Isabel Allende:

"De kliniek is een reusachtig gebouw met ontelbare gangen. Het is er nooit 
nacht. De temperatuur is er altijd gelijk. Overdag blijven de lampen branden. 
De routinehandelingen herhalen zich met stompzinnige nauwkeurigheid. De 
kliniek is het rijk van de smart. Hier komt men om af te zien, zo denkt toch 
bijna iedereen. De ellende van de ziekte maakt ons aan elkaar gelijk. Hier 
is niemand arm of rijk. Alle voorrechten gaan bij het overschrijden van de 
drempel in rook op en allen worden er nederig en klein."

Piet Debruyn

In Beeld #bouwen

Het winterweer bleef zacht 
waardoor de verbouwingen 
en uitbreidingswerken aan 
het dagcentrum en kort- 
verblijf tegen de tweede 
helft van april zo goed 
als afgerond moeten zijn 
zodat de (binnen)tuinen 
straks terug toegankelijk 
zijn wanneer het echte 
lenteweer doorbreekt.

Het Vlaamse woonzorgdecreet legt 
aan de ouderenvoorzieningen een 
toenemende graad van inspraak op 
en dat is goed. Anno 2020 ligt de 
tijd ver achter ons dat bewoners 
voor een vergadering in de cafetaria 
samenzaten om te luisteren naar wat 
‘mijnheer directeur’ voor nieuws zou 
brengen. Vandaag is het Scandinavische 
‘Tubbe-model’ erg in trek en dankzij 
projectsubsidies van de Koning 
Boudewijnstichting ook in Vlaanderen 
populair als sociaal experiment dat tot 
doorgedreven bewonersparticipatie 
moet leiden. 

Al in het kwaliteitsdecreet van 2003 
werden ‘gebruikersraden’ als echte 
inspraakorganen ingeschreven, niet 
alleen als een informatieve raad, maar 
een echt overlegorgaan waarin de cliënt 
daadwerkelijk het reilen en zeilen in 
het woonzorgcentrum kon evalueren en 
adviseren. Dat traject waarbij bewoners 
- eventueel vertegenwoordigd door hun 
partner of kinderen - niet alleen gehoord 
worden, maar zelf mee het beleid 
bepalen, is een hobbelig maar boeiend 
pad gebleken. De interviews met Elke 
Plovie, in het herfst- en winternummer 
van deze krant, staven dat échte 
burgerparticipatie niet zo evident is 
als het op het eerste zicht lijkt bij het 
inkijken van het kwaliteitshandboek dat 
elk woonzorgcentrum door de jaren heen 
heeft bijeen geschreven. 

elke voorziening treft de nodige 
maatregelen voor inspraak in 
de algemene werking van de 

voorziening en in de individuele  
hulp- en dienstverlening

Die klassieke inspraak verwijst zowel naar 
individuele als naar collectieve inspraak. 
De individuele inspraak duidt op de 
medezeggenschap van de bewoner waar 
het gaat om de hulp- en dienstverlening 
of de persoonlijke aspecten van het leven 
in het woonzorgcentrum. Concreet: de 
zorg. De collectieve inspraak slaat op de 
algemene werking van de organisatie, het 
verenigingsleven en de dienstverlening. 
Maar die oude bepalingen volstaan 
vandaag eigenlijk niet meer. We leven 
met z’n allen in een wereld waarin 
autonomie en medezeggenschap dé 
leidende factoren zijn. We willen in het 
dagelijkse leven alsmaar meer inspraak: 
over de aanleg van een buurtpark in onze 
wijk, over de modal shift van het verkeer 
in onze stad,… Waarom zou een bewoner 
in De Wingerd dan niet mee kunnen 
bepalen wat er wanneer precies gegeten 
wordt, hoe en wie welke zorg verstrekt 
en, sterker nog, hoe de beschikbare 
financiële middelen geïnvesteerd worden 
om het leven – hun leven – in huis een 
stukje aangenamer te maken?

Wie vertrekt van een persoonsgerichte 
en participatieve benadering moet 
de grenzen duidelijk aangeven 
waarbinnen de concrete inspraak en 
het mede-eigenaarschap georganiseerd 
worden. 

Bewoners in alle stadia van het 
dementieproces, tekenen vanaf 
nu het beleid mee uit. Eventueel 
vertegenwoordigd door hun naasten die 
dan geacht worden te spreken namens 
hun bewoner, als ‘tolk’ en niet door 
het ‘vertolken’ van hun persoonlijke 
visie als mantelzorger. We vragen 
hen te spreken vanuit het oogpunt 
van de bewoner. De inspraak in het 
beleid van het woonzorgcentrum via 
de bewonersadviesraden was al vrij 
groot, maar dit jaar schakelen we 
nog een paar versnellingen hoger. Op 
donderdag 23 januari is de allereerste 
bewonersadviesraad op ‘straatniveau’ 
gehouden. We noemen het geen ‘Tubbe-
model’, maar we evolueren stilaan wel 
van inspraak naar directe democratie!

In de praktijk overleggen Woning 11 en 
12 momenteel samen, terwijl Woning 9 
en 10 beslisten om het leven, wonen, 
zorgen en werken elk apart voor hun 
huis te organiseren. Er kwam tijdens 
die eerste ‘samenwerkingsmomenten’ 
alvast zeer interessante input en 
feedback van bewoners en familieleden. 
De bewoner met dementie beslist via 
deze nieuwe stuurgroepen mee over het 
algemeen beleid van De Wingerd:  wat 
vindt de bewoner het belangrijkste in 
de begroting, extra materiaal of extra 
personeel? Naast het woning-, straat- en 
organisatieniveau beslist de bewoner al 
langer zelf in welke mate hij of zij vanuit 
het woonzorgcentrum nog deelneemt aan 
de samenleving. Gaan we straks opnieuw 
stemmen of laten we ons in het stemhokje 
per volmacht vertegenwoordigen? Gaan 
we met de duo-fiets of de deel-auto naar 
de markt boodschappen doen of houden 
we het op hetgeen via Sodexo in het 
Wingerdwinkeltje aangeboden wordt? 

Bewoners bepalen dus net zoals in het 
Scandinavische model de koers die 
we varen met De Wingerd. Toch gaan 
we vandaag nog niet zover dat zij ook 
het functioneren van het zorgteam 
bindend evalueren. Als zorgprofessionals 
blijven we ons terdege bewust van 
de machtspositie waarin wij soms 
noodgedwongen zitten wanneer het 
om medische adviezen, verpleeg- of 
zorgtechnische aspecten gaat. Anderzijds 
zijn de bewoners ook baas op hun eigen 
niveau, het is hun huis, hun zorg en 
dus hebben zij ook ‘macht’ over de 
zorgverstrekkers. Klant is koning, maar 
autonomie is altijd in verbondenheid, 
we bepalen samen het dagelijkse 
leven in de woning. En de bewoners 
informeren via het ‘spoormodel’ 
en het ‘betrokkenheidsmodel’ de 
leidinggevenden over alle aspecten van 
die samenwerking. Maar het blijven wel 
de zorgcoördinatoren die samen met 
de campusdirecteur beslissingen nemen 
inzake personeelsbeleid. De overheid 
laat die optie ook open, er is vandaag 
geen inspraak nodig bij aanwerven of 
ontslaan van medewerkers. Gelukkig 
maar, zelfs al stelt die kwestie zich tot 
op heden helemaal niet. De tevredenheid 
bij bewoners, familie en collega’s is dan 
ook terecht heel groot!

JVW | SP

Directe democratie in het woonzorgcentrum 

Bewonersraden vanaf nu op ‘woning-’ of ‘straatniveau’ 
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Hernieuwbare energie voor een beter klimaat

Vanaf dit jaar gaat De Wingerd 35% van het eigen stroomverbruik zelf produceren. 
De voorbije weken hebben we ongeveer 1.000 zonnepanelen op het dak laten 
installeren. Die zijn goed voor een stroomproductie van circa 315MWh. De verwachte 
stroomopbrengst zal overeenkomen met het gemiddelde verbruik van een 90-tal 
gezinnen. Hiervoor werken we samen met de burgercoöperatie ECoOB. Wij verlenen 
hen opstalrecht op het dak van het woonzorgcentrum en de ‘Energie Coöperatie 
Oost-Brabant’ garandeert ons de volgende 20 jaar groene stroom tegen een vast 
tarief. Zo besparen we aanzienlijk op onze jaarlijkse energiefacturen. Tijdens de 
infosessies op 30 december en 6 januari tekenden een aantal van onze stakeholders 
meteen in voor een coöperatief aandeel, of een pakket aandelen. Familieleden 
van bewoners, medewerkers en vrijwilligers kregen een ‘voorkooprecht’ bij deze 
duurzame belegging. Nadien ging ECoOB naar de markt om deze investering mogelijk 
te maken. Stap voor stap vergroenen De Wingerd en Woonzorgnet-Dijleland. Dat is 
goed voor uw en onze portemonnee, én beter voor het klimaat!    jvw

Rita Passchyn is de nestor onder de 
personeelsleden van De Wingerd. Het zal dus 
niemand verbazen dat ze nu de fakkel doorgeeft 
en definitief een punt zet achter haar werk in het 
WZC om met even veel vuur haar taak van oma 
op te nemen.
 
Enkele maanden geleden gingen we op zoek naar 
het geheim achter haar permanent enthousiasme, 
haar onvermoeibare inzet, haar manier van zijn in De 
Wingerd. Want op enkele weken verwijderd van haar 
pensioen gaf Rita zich nog voor de volle 100% aan 
haar taak.

Rita, we kennen jou als voortdurend bezig, altijd 
in de weer, nooit te verslaan. Waar haal je die 
gedrevenheid vandaan of is die geleidelijk gegroeid?

Ik heb in de loop van mijn carrière enkele 
fundamentele gedragskenmerken ontwikkeld die mij 
van veel nut zijn geweest en die erg belangrijk zijn 
gebleken voor het werk hier. Ik leg het even uit: Ik 
begon als verpleegkundige in één van de leefgroepen 
van “De oude Wingerd”. Toen de flatjes werden 
gebouwd, hadden die geen vaste verzorgingsploeg 
en sprong ik daar regelmatig in als er nood was aan 
een verpleegkracht. Toen reeds kreeg ik de liefde 
voor deze echtparen en hun specifieke problematiek 
te pakken. Later kregen de zorgflats een eigen team 
onder coaching van Kris Matuscsak. Ik vond het zalig 
daar te werken. Ik heb toen ook gedurende een jaar 
de taak van Kris overgenomen tot er mij gevraagd 
werd leefgroepverantwoordelijke te worden in Berk 
en Linde samen met Henri Meulemans. Eens we 
naar de Wingerdstraat verhuisden werd deze functie 
omgedoopt tot “zorgcoördinator” en dan stond je 
in voor 4 woningen van elk 8 bewoners. Ik werd 
zorgcoördinator van de flats én van woning 9, die toen 
nog 15 bewoners telde.  

De takenlijst van zo’n zorgcoördinator is echter wel 
zeer breed. Hoofdzaak is en blijft natuurlijk de zorg 
voor de bewoners. Daarin komen zeer moeilijke 
maar ook lichtere periodes voor, afhankelijk van de 
graad van dementie van je mensen, veel of weinig 
nieuwelingen op korte tijd, overlijdens, verschuivingen 
in het personeel. Maar ook de familieleden hebben 
recht op een vorm van zorg en begeleiding. De 
zwaarte hiervan hangt af van hun nood enerzijds 
en hun draagkracht anderzijds. En tenslotte is er 
het aansturen van het verzorgend personeel en de 

nodige bekommernis voor de goede werking van het 
ganse team. Gelukkig heb ik altijd kunnen rekenen op 
trouwe vrijwilligers als Pol en Dea, Ivette en Roland, 
Kris en Lily, Jacqueline en ook nog Mia  en Lut.  

Maar het is meer dan “zorg” strictu sensu. Er zijn 
de werkroosters die moeten opgesteld worden. 
Was er vroeger iemand speciaal aansprakelijk voor 
de logistiek in gans het gebouw, dan maakt de 
organisatie hiervan sinds de verhuis in 2007 deel uit 
van het takenpakket van de zorgcoördinator, evenals 
de bestelling van medicijnen. 

Een pluspunt is wel dat ik als zorgcoördinator 
niet langer insta voor de fysieke verzorging 
van de bewoners waardoor ik niet de rug- en/of 
schouderklachten heb van vele leeftijdgenoten. Dat 
brengt uiteraard een belangrijke werkverlichting mee 
en het is een significant aspect om het vol te houden. 

Die voortdurende veranderingen en uitbreiding van 
taken brengen wel spanningen mee. En vaak schrikt 
het me in eerste instantie af, maar ik heb geleerd ze 
te zien als uitdagingen die ik niet uit de weg mag of 
wil gaan. Mijn lijfspreuk is daarom: “IK KAN HET! 
HET KOMT WEL GOED”. En telkens weer lukt 
het me om nieuwigheden onder de knie te krijgen of 
moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden. 

Het verplegen van mensen met dementie leidt 
niet naar een genezingsproces. Je weet dat alle 
bewoners uiteindelijk zullen overlijden. Is dat niet 
moeilijk?

Nee. Ik leef in het moment, in het uur van vandaag, 
van deze week. Wat kan ik nú betekenen voor die 
mensen? Heeft er iemand bv. speciale zorg nodig 
omwille van een ziekte, los van de dementie, dan is 
het voor mij en het gehele team alle hens aan dek om 
díe mens nog meer nabij te zijn. De rest wordt hieraan 
ondergeschikt. IK STEL MIJN PRIORITEITEN. 
First things first en de rest komt wel.

Anderzijds kan ik enorm genieten van een echtpaar 
dat iets te vieren heeft: een verjaardag, een promotie 
van één van de kinderen, een nieuw kleinkind of 
achterkleinkind, een verrassend bezoek… Maar ook 
het dagelijks terugkerend gezamenlijk middageten 
vind ik goud waard; dat zijn ogenblikken om vast te 
houden. PLUK DE DAG was dus een tweede 
dierbaar motto. 

Superbelangrijk is het een bestaande situatie, 
zowel positieve als negatieve, uit te buiten en 
te proberen alles er uit te halen. Ik tracht, hoe 
moeilijk het soms ook is, mijn eigen zorgen opzij 
te zetten en mij volledig te laten leiden door wat 
zich hier en nu afspeelt, er te zijn voor deze 
mensen. Het is dus een kwestie van LEEF IN 
HET MOMENT.

De personeelsleden die onder jouw leiding 
werken moeten ook dat blijvend enthousiasme 
verwerven. Hoe verkrijg je zoiets?

Mijn teamgenoten zijn uiterst belangrijk voor 
mij. Men heeft het vaak over het kennen van 
het levensverhaal van de bewoners en die 
wetenschap te laten meespelen in de omgang 
met hen. Maar dat geldt evenzeer voor de 
medewerkers. Ik neem de tijd om naar hen te 
luisteren, rekening te houden met moeilijke 
momenten in hun thuissituatie. Het team 
kan maar adequate zorg geven als het als 
ploeg in goede conditie is en dan moet om te 
beginnen iedereen zich goed in zijn vel voelen. 
Zijn er problemen of wrijvingen dan luister ik 
en proberen we samen naar een oplossing te 
zoeken. 

Het zorg dragen voor mekaar is primordiaal en 
een absolute vereiste voor de vlotte werking van 
de gehele ploeg. Het maakt ook dat eenieder het 
kan volhouden. Ik zorg dat ik LUISTER EN 
KIJK naar mijn mensen en hen bevestig in wat 
ze doen. En als er al eens een opmerking moet 
gegeven worden, dan probeer ik het diplomatisch 
aan te pakken door er een ludieke wending aan 
te geven. Dat leer je ook door ervaring, ik ben 
daarin gegroeid. Ik verlies nooit uit het oog dat 
ik met mensen werk, dat wil zeggen met emoties 
van zowel bewoners en familieleden als van 
medewerkers. 

Ook voor de familieleden ben je ongetwijfeld 
nu eens klaagmuur, dan weer psycholoog en 
therapeut? 

Ik probeer altijd de familieleden empathisch te 
benaderen. Deze mensen zitten vaak met grote 
zorgen, angsten ook, gevoelens van verdriet 
en rouw en daar moet je zeker rekening mee 
houden. Vooral dàt tracht ik aan mijn ploeg door 
te geven. 

Er zijn wel eens spanningen, maar ook hier 
weet het team dat ze op mij kunnen terugvallen 
als het hun krachten te boven gaat of als 
er afstand moet genomen worden. En onze 
huisarts, Jo Lisaerde, en de gerontopsychiater, 
Satya Buggenhout, kunnen hier door hun 
deskundigheid een helpende hand bieden.

En nu? Hoe kijk je tegen de toekomst aan: 
een leven zonder De Wingerd?

Ik zal zeker met spijt weggaan want mijn werk is 
mijn hobby. Hier laad ik mijn batterijen op, hoe 
raar dat ook klinkt. Maar ik heb sinds kort een 
kleindochter én een kleinzoon (triomfantelijk) 
en daar wil ik alles voor doen wat in mijn 
macht ligt om hen gelukkig te maken. Ik wil ook 
zeker, zolang er in de flatjes echtparen zijn die 
ik ken, nog terugkomen en met hen een kop 
koffie drinken, iets lekkers klaarmaken in de 
keuken en gezellig keuvelend GENIETEN van 
de samenhorigheid en de vriendschap die hier 
heerst. 

Tot zover ons gesprek met Rita. 

Nu is het zo ver. Ook duizendpoten komen 
aan een fin de carrière en gaan op pensioen. 
En dat is met veel luister en gevoel gevierd. Bij 
die gelegenheid voerde haar man Jo het woord 
en schetste ons een beeld van zijn Rita. Hij 
noemde haar zijn “multitaskende superwoman” 
die in huize Hertogs terzelfdertijd kok, animator, 
zorgkundige, verpleegkundige, dagelijks 
verantwoordelijke én algemeen directeur is en 
deze veelzijdige, alles omvattende opdracht met 
warme begeestering en oprechte liefde vervult, 
gelardeerd met de nodige doortastendheid en 
een heel eigen humor. Vele toehoorders hadden 
bij dit relaas ongetwijfeld een déjà vu.

Over haar leven in De Wingerd vertelde hij: 
‘Elke keer sprong ze in Wilsele op de fiets om in 
weer en wind, bergop bergaf, ’s morgens vroeg, 
’s avonds laat – in het begin van haar carrière 
ook nog op zaterdagen, zondagen, feestdagen 
en schoolvakantiedagen – Noormannenstraat 
en later in de Wingerdstraat. Ze deed haar werk 
uitermate graag en bracht bij elke gelegenheid 
aan iedereen die het horen wilde verslag uit over 
de vele ervaringen die ze opdeed, de grote en 
kleine gebeurtenissen die haar dag kleurden 
en betekenis gaven. Met zin voor drama en 
zelfs niet helemaal vrij van pathos, maar vooral 
met glinsterende pretogen liet ze anderen mee 
genieten van haar geestdrift en haar ijver.  “Waar 
het hart van vol is loopt de mond van over” werd 
bij ons thuis dagelijks gedemonstreerd.’

Rita is nu met pensioen en geniet ongetwijfeld 
van haar kleinkinderen – voor zover dit kan 
in deze vervloekte coronatijd – en de nieuwe 
levensfase. Maar haar grote principes blijven 
onverwoestbaar gelden en geven haar de 
massa energie waarmee ze elk stadium in haar 
bestaan aanpakt en het leven voor haarzelf en 
haar naasten rijk en gelukkig maakt. We kunnen 
er misschien iets van leren; wie het schoentje 
past trekke het aan.

M. Soens

Een duivel-doet-al gaat met pensioen
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MEMOrabel   alle praatcafés dementie en geplande evenementen van het Expertisecentrum zijn tijdelijk opgeschort

Gewoon een ‘vriendelijke gemeente’ - initiatieven van Stad Leuven en lokale samenwerking

Leuven meet zich officieel het pak 
aan van een ‘Dementievriendelijke 
gemeente’. Wie het label voert, 
verbindt zich ertoe meer draagvlak te 
creëren en te zorgen voor een betere 
omgang met personen met dementie 
in het dagelijkse leven. En dat is ook 
nodig want geheugenproblemen zorgen 
er nog te vaak voor dat mensen de 
deur niet meer uit gaan en dat leidt 
tot een isolement van de personen 
met dementie en soms zelfs van hun 
mantelzorgers. 

De stuurgroep ‘Dementievriendelijk 
Leuven’ heeft de opdracht om het 
lokaal beleid en het openbare leven 
dementievriendelijker te maken. Bij het 
aantreden van de huidige bestuursploeg, 
onderstreepte burgemeester Mohamed 
Ridouani deze ambitie. Dementie-
vriendelijkheid is dan ook één van de 
10 grote ambities voor Leuven, iets 
waar de bevoegde schepenen Bieke 
Verlinden en Denise Vandevoort (sp.a) 
samen aan werken. In de 166 pagina’s 
tellende beleidsnota staat letterlijk: 
“De stad Leuven gebruikt haar erkenning 
als Dementievriendelijke stad als 
hefboom om bewustwording in de lokale 
gemeenschap te verhogen, en zal actief 
projecten en initiatieven ondersteunen 
die hier prioriteit van maken.”

Concreet beleid

Schepen Verlinden concretiseert, door ons 
gevraagd om wat meer toelichting, het 
voornemen uit de beleidsnota: “Katrien 
Ilsbroux, onze mantelzorgcoördinator 
bij Zorg Leuven, zal vanaf 2021 een 
‘Opleiding dementie voor mantelzorgers’ 
aanbieden vanuit de thuiszorg. En 
voor onze basismedewerkers komt er 
een diepgaande thema-opleiding rond 
dementie. De dienst thuiszorg beslaat 
een uitgebreid aanbod dat dagelijks 
een zeer gevarieerde doelgroep 
bereikt, waaronder een groot aantal 
nog thuiswonende Leuvenaars met 
dementie. In 2019 hielpen we ruim 500 
cliënten met gezinszorg en 635 cliënten 
met de poetsdienst. We noteerden 490 
aanvragen bij onze klusjesdienst en 
tellen meer dan 250 gebruikers voor 
onze warme maaltijden aan huis.”

“We zetten ook volop in op outreachende 
LDC-medewerkers, we organiseren 
praatcafés en vanuit Stad Leuven komen 
er in samenwerking met oa. CERA ook 
culturele initiatieven die werken aan 
de bewustwording rond dementie”, 
gaat schepen Verlinden verder. “Tijdens 
die praatcafés komt er telkens een 
deskundige aan het woord over bepaalde 
aspecten van dementie, in de vorm van 
een lezing, een theatervoorstelling 
of een reizende tentoonstelling. 
Daarna is er ruimte voor een open en 

informeel gesprek en vragen uit het 
publiek. Iedereen is welkom op de gratis 
praatcafés, die telkens plaatsvinden in 
één van de woonzorgcentra van Zorg 
Leuven.”

Extra aanbod

De samenwerking tussen Stad Leuven en 
Cera levert een rijke culturele agenda 
op. Daarvoor werken ze samen met het 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 
en het regionaal expertisecentrum 
Memo Leuven. Dit programma wil een 
genuanceerde beeldvorming bieden 
over dementie en zou op 7 mei van 
wal steken met de vernissage van ‘Ik, 
jij, samen MENS’. Deze tentoonstelling 
van fotograaf Leo De Bock, in het 
Cera-gebouw aan de Muntstraat, wordt 
omwille van de COVID-19 maatregelen 
uitgesteld tot het najaar. 

Een aantal geplande activiteiten uit 
het socio-culturele aanbod, in de 
periode april - mei, werd om dezelfde 
reden geannuleerd. In het aanbod voor 
het najaar onthouden we alvast de 
zorgmonoloog ‘Va is koning’ van Willy 
De Jaeghere. Die speelt op donderdag 
15 oktober in WZC Ter Putkappelle in 
Wilsele. En op donderdag 22 oktober 
nodigt WZC Ter Vlierbeke in Kessel-Lo uit 
voor de theatervoorstelling ‘Mistig Land’. 
De beide voorstellingen starten telkens 
om 14u en het gevarieerde – overigens 
gratis – aanbod kan je online raadplegen 
bij Zorg Leuven. 

Expertisecentrum Dementie – MEMO 
en Zorgcirkels Jongdementie nemen 
een adviserende rol op in de stuurgroep 
van Stad Leuven, net als De Wingerd. 
Als professionele partners in de zorg 
stellen we de inzet en de samenwerking 
met het lokale bestuur heel erg op prijs. 
We denken vanuit onze ervaring en de 
expertise aanwezig hier in huis ook graag 
mee na over praktische vragen als: Wat 
bevordert het contact tussen personen 
met dementie en de omgeving? Hoe 
stimuleer je een persoon met dementie 
om zelfstandig een taak op te nemen? 
Hoe stem je een stedelijke omgeving af 
op toegankelijkheid ongeacht de conditie 
of beperking van de inwoners?

Jan Vanwezer: “Stad Leuven zet in op 
het ‘dementievriendelijk’ maken van de 
eigen dienstverlening en stimuleert de 
burgers en de lokale handelaars om oog 
te hebben voor inwoners met beginnende 
geheugenproblemen. Dat is een grote 
stap vooruit, want een niche-beleid 
voor deze doelgroep blijft nodig. Maar 
als we van Leuven met zijn allen gewoon 
een ‘vriendelijke gemeente’ zouden 
kunnen maken, dan blijven mensen met 
dementie sowieso autonomer en voelen 
ze zich thuis in de stad.” 

Als de hele stad toegankelijk is  
kan iedereen zich vrij bewegen

“Wanneer alle diensten en winkels 
toegankelijker worden, dan kan iedereen 
zich vrijer en veiliger bewegen. Denk 
aan het principe van ‘Universal design’ 
waarbij gebouwen worden ontworpen 
om iedereen langs hetzelfde traject 
naar binnen te begeleiden. Zowel valide 
personen als rolwagengebruikers volgen 
daar een hellend vlak of nemen samen 
de lift, er is geen aparte ingang meer, 
geen aanpassingen voor een specifieke 
doelgroep. Als iedereen meer oog heeft 
voor de bijzondere noden van de andere 
en als we onze stad inrichten zodat 
iedereen er makkelijk zijn of haar weg in 
vindt, dan zijn we met z’n allen een stuk 
vrijer. Dàt is het Leuven waar we met 
De Wingerd naartoe willen, vriendelijk 
voor alle Leuvenaars, mét dementie en 
zonder.”

Bieke Verlinden: “Natuurlijk is het niet de 
bedoeling om elkaar te beconcurreren. 
Maar met de vernieuwbouw van het 
Booghuys spelen wij ook in op de 
specifieke noden van mensen met 
dementie. We zullen in Leuven samen 
met alle betrokkenen die puzzel moeten 
leggen, ook met De Wingerd. Zorg is 
‘bindwerk’, geen bandwerk!” 

In het vorige lentenummer, jaargang 2019 
van deze krant, verscheen onder de titel 
‘We halen onze mosterd in De Wingerd’ 
een interview van journalist Guido Joris 
met de schepen over de geplande transitie 
van het Booghuys. Het jarenlange 
pionierswerk en de opgebouwde ervaring 
met het ‘kleinschalig genormaliseerd 
wonen’ van De Wingerd inspireert. 

Stijn

De mosterd van het Booghuys
Het nieuwbouwproject voor het Booghuys voegt een nieuwe dimensie toe aan het 
zorgaanbod voor personen met dementie in Leuven. Het oude gebouw bood niet 
langer de optimale omstandigheden en bij de vernieuwing hebben we heel bewust 
gekozen voor het concept van kleinschalig wonen. Telkens negen bewoners gaan 
er samen leven in één woning. Er komen in totaal acht woningen, die duidelijk 
van elkaar afgescheiden zijn, maar die zich wel onder één dak bevinden. 

Els Ronsmans, directeur bij WZC Booghyus van Zorg Leuven, spreekt met lof 
over De Wingerd: “In 2018 zijn we gestart met het transitietraject om van 
een klassiek woonzorgcentrum de omslag te maken naar een kleinschalige en 
genormaliseerde werking. We maken in dit traject dankbaar gebruik van de 
inbreng en ideeën van iedereen: bewoners, familie, bezoekers, vrijwilligers, 
medewerkers, studenten en stagiairs, wetenschappers, ervaringsdeskundigen… 
Als eerste stap hebben we samen onze visie en onze huiswaarden bepaald: 
waarderende benadering, huiselijkheid, afstemming, verantwoordelijkheid 
en inlevingsvermogen. Vervolgens zijn medewerkers op verkenning gegaan in 
andere woonzorgcentra die kleinschalig werken, o.a. in De Wingerd. We zijn de 
collega’s daar heel erg dankbaar dat ze hun ervaringen en expertise met ons 
hebben gedeeld. Dat heeft ons veel geleerd en in staat gesteld om onze eigen 
versie te maken van een kleinschalig woonzorgcentrum.” 

Els blikt enthousiast vooruit naar het nieuwe woonzorgcentrum en licht een tipje 
van de sluier op: “We hebben met het nieuwe gebouw straks heel veel troeven in 
handen die ten goede zullen komen aan de bewoners, hun naasten én aan onze 
medewerkers. Het ligt midden in de stad wat toelaat om de bewoners deel te 
laten uitmaken van de gemeenschap buiten de muren van het woonzorgcentrum. 
In de andere richting staan onze deuren open voor iedereen die een bijdrage 
kan en wil leveren aan het leven van de bewoners. We hebben de intentie om, 
na de opstartfase van het nieuwe Booghuys, in het nieuwe gebouw ook nog 
een ‘inloophuis dementie’ uit te bouwen. Van daaruit willen we personen met 
dementie die nog thuis wonen en hun naasten ondersteuning bieden. Met dit 
hele project draagt Zorg Leuven alvast meer dan één steentje bij om van Leuven 
een nog meer dementievriendelijke stad te maken. Als alles goed loopt (met een 
bouwproject weet je nooit !) verhuizen we in oktober van 2020 met z’n allen 
naar het nieuwe huis en de nieuwe thuis van onze bewoners.” 

‘Ik, jij, samen MENS’, fototentoonstelling 
van Leo De Bock - najaar 2020 i.s.m. CERA
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Eerst leek het nog iets van heel veraf, maar na de krokusvakantie was het plots alle 
hens aan denk. Het nieuwe coronavirus dook met de teruggekeerde skiërs ook op 
in ons land. Kunnen we dit aan? Natuurlijk, samen sterk! En we volgen gewoon de 
voorschriften van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Handen wassen en 
kuchen in de armplooi, simpel. 

Tot de eerste vermoedens en mogelijke infectie opdoken in de eigen familie of 
vriendenkring. Paniek eerst, daarna nuchtere bezorgdheid. Hoe gaan we onszelf en de 
bewoners beschermen? Lockdown Belgium, alles gaat op slot. Niet alleen de rusthuizen, 
ook de markt met hygiënische mondmaskers en andere beschermingsmiddelen. Online 
winkelrekken leeg en alles uitverkocht! Onmiddellijk werd de vraag aan de mensen 
van het Naaiatelier gesteld: ‘Willen jullie mondmaskers maken? Want we vrezen 
voor een groot tekort aan medisch materiaal...’ Zonder nadenken of verpinken: 
Natuurlijk, ja!

Ida, Gitte, Gerda en Marie gingen direct aan de slag. Maar de vraag om 50 stuks 
werd al heel snel 100. Daarna was 1000 mondmaskers het uiteindelijke streefdoel. 
Dit moest efficiënt worden aangepakt. Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen aan 
de slag krijgen, want dit vraagt héél wat inzet. Wat is het beste model, hoeveel 
lagen, met elastiek of strikken, welke stof gebruiken we, kan elastiek warm genoeg 
gewassen worden? Hoeveel maskers krijgen we uit een coupon van één meter en wie 

tekent een degelijk patroon? De vrijwilligers en ons Naaiatelier gingen onverwijld aan 
de slag. Ondertussen werden de maatregelen voor het sociale leven en de handelaars 
verstrengd. Waar halen we nog stof en elastiek alvorens de winkels sluiten? De druk 
werd alsmaar maar groter. Er werd veel over en weer gebeld, materiaal aangekocht, 
patronen en werkwijze gekopieerd en daar werden pakketten van gemaakt. Dank 
daarvoor aan het team van het naaiatelier. Met man en macht gingen ze er tegenaan, 
niets was hen teveel.

Een oproep werd gelanceerd: haal een doe-het-zelf-pakket af en ga er thuis mee 
aan de slag. De hulp stroomde toe uit vele hoeken: vrijwilligers, buurvrouwen van 
vrijwilligers, personeel en moeders van personeel schoten ter hulp. Heel snel was de 
voorraad verdeeld. Uren werd er door jullie geknipt, gestikt, geknoopt en een paar 
dagen later kwamen dee maskers binnengestroomd. 

DANK AAN ALLEN VOOR ZOVEEL HULP DANK AAN ALLEN VOOR ZOVEEL HULP 
DANK OM DIRECT MEE AAN DE SLAG TE GAANDANK OM DIRECT MEE AAN DE SLAG TE GAAN

DANK OM MEE TE DENKEN EN MEE TE ORGANISEREN DANK OM MEE TE DENKEN EN MEE TE ORGANISEREN 
JULLIE ZIJN ONGELOOFLIJK !JULLIE ZIJN ONGELOOFLIJK !  

Mia De Brabander

Zonder vrijwilligers en spontane hulp zijn we in een crisis als deze feitelijk verloren ...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Om niet al het naaiwerk steeds door dezelfde handen te moeten 
laten gaan, ging Jo De Clercq voor Woonzorgnet-Dijleland op 
zoek naar KMO’s om de vrijwilligers een handje te helpen. 

Het stikatelier van maatwerkbedrijf De Posthoorn in Beringen 
engageerde zich om 800 mondmaskers met speciale pasvorm 
te maken. Samen met al het materiaal dat de vrijwilligers  
maakten, kunnen onze collega’s zichzelf en de bewoners 
beschermen tijdens hun werkzaamheden. 

Ondertussen heeft de Vlaamse regering een paar miljoen 
‘chirurgische maskers’ aangekocht en worden deze via de 
officiële kanalen verdeeld.     
          #samensterk

Hernieuwing abonnement  

Waarde lezer,

Wij bieden u graag dit eerste nummer van de 30° jaargang van 
onze huiskrant aan. Het had een feestelijke jubileum-editie 
kunnen worden, ware er geen coronavirus geweest. Ondanks 
de nieuwe media die we vandaag inzetten om iedereen te 
informeren over wat er leeft in en rond woonzorgcentrum De 
Wingerd, doen wij met de krant al vele jaren ons best om ook 
de oudere lezers en liefhebbers van het gedrukte nieuws te 
bedienen.

Wij zouden het erg op prijs stellen indien wij u als bewoner, 
als familielid, als bezoekers of gewoon als sympathisant van De 
Wingerd ook dit jaar opnieuw tot onze trouwe abonnees mogen 
rekenen. Een abonnement kost € 15 en een steunabonnement 
€ 50, over te schrijven op onderstaand rekeningnummer met 
vermelding “huiskrant 2020”. Zo ontvangt u de volgende drie 
nummers van onze huiskrant ook bij u thuis in de brievenbus.

Mocht u intussen uw abonnement reeds hebben vernieuwd, dan 
danken wij u bij deze alvast hartelijk voor het vertrouwen!

Jan Vanwezer    Paul Coosemans

In Beeld  Uit het Wingerd-archief

Tijdens de uitreiking van de Gouden Schoen editie 2017 kroop Lon 
Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur, in haar stoute pen want de helden 
in de verpleegkunde en de verzorging vallen zelden in de prijzen.

Daarom stelde Lon met een kwinkslag voor om naar analogie met de 
awards voor de meest verdienstelijke voetballer, het beste team en 
de meest inspirerende coach ook een witte schoen uit te reiken aan 
een straffe zorgverlener. 

In januari 2018 was het dan plots zover: topvoetballer en Leuvense 
trots Dries Mertens kwam speciaal naar De Wingerd om er die 
fameuze  witte schoen te overhandigen aan niemand minder dan 
zorgcoördinator Rita Passchyn. 


