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De federale en de Vlaamse overheden 
hebben het verstrekken van goede zorg 
eerder moeilijker dan gemakkelijker 
gemaakt.

De laatste decennia is de ouderenzorg 
steeds verder in de problemen 
gekomen door een combinatie van 
verscheidene factoren: als gevolg van 
de weinig doordachte federalisering zijn 
bevoegdheden vaak niet consequent 
afgelijnd, daardoor wordt samenwerking 
tussen de regeringen bemoeilijkt in plaats 
van gestimuleerd. Tijdens het schrijven 
van dit artikel haalt het gekibbel 
tussen Vlaams minister Wouter Beke 
(CD&V) en federaal minister Philippe 
De Backer (VLD) over de mondmaskers 
weer de krant. Net als een pleidooi van 
Frank Vandenbroucke (SP.A) om de 
jongste staatshervorming en de globale 
gezondheidszorg te herbekijken.

Politieke moed om efficiënt orde op 
zaken te stellen is de laatste decennia 
zelden vertoond. Ondertussen kalven de 
subsidies verder af, wordt  digitalisering 
niet systematisch genoeg doorgevoerd, 
ontbreekt de financiële ruimte voor het 
aantrekken van experts en zijn, last but 
not least, de loonvoorwaarden in de 
sector onaantrekkelijk. De structurele 
onderfinanciering van de ouderenzorg is 
door de pandemie pijnlijk blootgelegd.

Die onderfinanciering is trouwens in 
de loop van de laatste jaren door 
overheidsmaatregelen voortdurend 
verscherpt:
• Het zogeheten ‘derde luik’ werd in 

2019 afgeschaft (regelt de financiering 
in uitvoering van sociale akkoorden in 
de zorgsector, voor de meerkost van 
zorgverstrekkend personeel bovenop 
de financieringsnormen en voor 
ondersteunend personeel).

• Lineaire correcties (verminderingen 
van subsidies) worden meestal in het 
laatste kwartaal toegepast, wat het 
erg moeilijk maakt ze op te vangen: 
‘een vermindering met 0,2% kan in de 
realiteit het wegvallen van duizenden 
euro’s betekenen.’

• Het ‘generatiepact’ is gestopt: dat was 
een statuut waardoor mensen zonder 
diploma tijdelijk aangeworven konden 
worden; die dan intussen werkervaring 
konden opdoen. 

• In het zgn. ‘derde arbeidscircuit’ 
kan wie met pensioen gaat niet meer 
worden vervangen.

• En ten slotte valt een subsidie van 60% 
van de bouwkosten voor de aanpassing 
aan nieuwe normen gewoon weg.

“We proberen dan maar op twee sporen 
te rijden”, zegt Griet Robberechts. 
“Want terwijl het enerzijds nodig is 
de overheid te laten verstaan wat er 
essentieel is en wat er fout loopt, is 
het ondertussen evengoed nodig om 
goed samen te kunnen blijven werken, 
anderzijds ‘realistisch creatief’ met de 
inkomsten omgaan. Dat vraagt, naast 
realisme en creativiteit, doordacht 
structureren en organiseren, zorgen 
dat er zoveel mogelijk handen aan het 
werk zijn in een ‘platte structuur’, dat 
betekent een werkomgeving met zo 
weinig mogelijk hiërarchie. Het concept 
kleinschalig genormaliseerd wonen sluit 
hierbij zeer goed aan.”

Wat verwachten we van de overheid?

Voor een goede werking is het dringend 
nodig dat gezondheids- en welzijnszorg 
op één beleidsniveau komen (niet zoals 
nu het ene federaal bleef en het andere 
regionaal werd), zodat een geïntegreerd 
beleid mogelijk wordt. Alleen dan kunnen 
beslissingen snel en met onbetwiste 
bevoegdheid worden genomen. Er is een 
gemeenschappelijk kader nodig voor de 
verschillende zorgsectoren om efficiënter 
te kunnen werken. De vereenvoudiging 
van de Vlaamse overheidsdiensten (en 
de administratie die ze vereisen) is 
daarbij van groot belang. Er is ook een 
rechtvaardiger kader nodig voor de 
zorgsector, waarin de personeelsnormen 
gelijkgewichtig zijn. In plaats van de 
huidige veelheid aan regels zou de 
sector veel meer gebaat zijn met een 
model van responsabilisering, waarbij 
de verantwoordelijkheden meer bij 

de spelers worden gelegd. Zo wordt 
door regels nu bv. de dagprijs wel van 
overheidswege voorgeschreven en 
beperkt voor de bestaande, maar niet 
voor nieuwe woonzorgcentra. Evengoed 
moeten het middenveld en de koepels 
van experten voldoende gehoor vinden. 
Het beleid moet met hen samenwerken, 
dynamischer worden en proactiever. 

“Specifiek i.v.m. de coronacrisis heeft 
men beperkte financiële compensaties 
voorzien, voor de sluiting van het 
dagverzorgingscentrum, het verlies van 
het zorgforfait en de dagprijs. Maar 
de inzet van bijkomend personeel, 
extra opleidingen en de aankoop van 
beschermmiddelen zijn meeruitgaven die 
slechts gedeeltelijk worden vergoed. De 
leegstand die er nu is, moet aangepakt 
worden na de grootste piek. De snelheid 
waarmee dit kan gerealiseerd worden, 
is een onzekere factor. De vraag blijft of 
dit verlies zal gecompenseerd worden.” 

Kunnen veranderingen in het eigen 
medewerkersbeleid efficiëntiewinst 
opleveren?

Goed werkgeverschap is essentieel: een 
sterke visie en performante organisatie 
leiden tot efficiëntie. Maar daarvoor moet 
structureel aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan:
• Om alles werkbaar te maken of te 

houden moet er meer ruimte zijn voor 
‘innovatieve arbeidsorganisatie’.

• Er zijn extra middelen nodig voor 
stafmedewerkers, voor opleidingen en 
het delen van expertise vanuit diverse 
zones van eerstelijnszorg (artsen, 

thuiszorg, ouderenzorg: professionele 
spelers en mantelzorgers tezamen…)

• Dagelijks applaus is fijn, maar hopelijk 
blijft het daar niet bij: de verhouding 
tussen de inzet van zorgmedewerkers in 
de ouderenzorg en de nettowaardering 
die ze daarvoor krijgen, is jammerlijk 
uit evenwicht. Het personeelstekort en 
de loonvoorwaarden moeten worden 
aangepakt, en wel duurzamer dan met 
een premie. We hebben meer jonge 
mensen nodig die voor het zorgberoep 
kiezen, maar die zullen dat pas gaan 
doen als het ook aantrekkelijk wordt: 
boeiend werk waar je tenslotte ook 
wat voor terugkrijgt. 

Woonzorgnet-Dijleland vs. COVID-19

Griet Robberechts ziet vandaag duidelijk 
de voordelen van een fusieorganisatie 
met een sterke visie en een sterk kader: 
“Vier huizen die volop in hun kracht 
staan met deskundige medewerkers die 
als één perfect team op elkaar inspelen. 
Een netwerk van professionele partners 
waaraan jaar na jaar getimmerd is, zorgt 
vandaag voor wederzijds versterkende 
samenwerking en een solide draagvlak.
Dankzij de keuzes die in het verleden 
werden gemaakt, stonden wij in deze 
crisis sterker: de zorgorganisatie via 
kleinschalige woningen bleek een 
groot voordeel. We hebben ingezet op 
innovatieve arbeidsorganisatie waarbij 
de verantwoordelijkheden in het team 
liggen, zodat de medewerkers eigenaar 
zijn van wat ze doen en beslissen.”

vervolg blz. 2

De Coronacrisis heeft in de ouderenzorg duidelijk een aantal problemen 
en tekortkomingen blootgelegd. Dat vraagt om een diepgaand gesprek 
met Griet Robberechts, algemeen directeur van Woonzorgnet-Dijleland:  
onderstaande bezorgdheden hebben we onthouden.

Rudi Thomassen

COVID-19 een analyse
De overheid heeft het ons eerder moeilijker dan gemakkelijker gemaakt

Griet Robberechts:
goed werkgeverschap is essentieel
een sterke gedragen visie 
en een performante organisatie 
leiden tot kwalitatieve zorg. 

volg op Facebook & Instagram
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“We hebben een duidelijk medisch 
beleid met deskundige coördinerende 
en raadgevende artsen uitgetekend. 
We hebben jaar na jaar geïnvesteerd 
in professionele omkadering en zeer 
korte hiërarchische lijnen uitgebouwd: 
dat allemaal samen, levert vandaag 
efficiënter samenwerken op.”

Op het vlak van de bredere organisatie wil 
Woonzorgnet-Dijleland de gezamenlijke 
visie blijven waarmaken en de financiële 
impact van de crisis managen; daarbij 
spelen volgende factoren:
• Over voldoende middelen beschikken 

(het vrijstellen van medewerkers om 
rond visie en beleid te kunnen werken).

• De bezetting bewaken (aantal bewoners 
tegenover de maximumcapaciteit van 
de woonzorgcentra).

• De toekomst verzekeren, zowel waar 
het gaat om de bewonerspopulatie, 
als het aanwerven van medewerkers 
(bijkomend personeel vinden én de 
geschikte personen selecteren).

• De financiële verliezen, geleden 
tijdens de ‘lockdown’ compenseren 
en  spreiden over de begroting voor de 
komende jaren.

“De crisis is nog niet voorbij”, zegt Griet 
nog: “We moeten oog blijven hebben 
voor wat we de laatste maanden in het 
vizier hadden. Op samenlevingsgebied 
kunnen wij de confrontatie met de 
maatschappelijke kijk op ouderenzorg 
niet links laten liggen. We worden 
uitgedaagd om ondanks de drukte ook 
hieraan positief bij te blijven dragen met 

reacties in de pers en op sociale media. 
Dat betekent dus blijvende aandacht 
voor interne en externe communicatie.”

Het behoud en continueren van de 
kwaliteit van wonen, leven en zorg, in al 
zijn aspecten van fysiek en emotioneel 
welbevinden in crisistijd, blijft altijd het 
streefdoel. Maar door COVID-19 moesten 
er, om een veilige omgeving te bieden, 
vaak maatregelen worden genomen 
die pal tegen de eigen kernwaarden 
en visie van Woonzorgnet-Dijleland in 
gaan. Van een open thuis, waar iedereen 
steeds welkom is, moesten we naar een 
gesloten huis. Zo een omschakeling is 
niet vanzelfsprekend en hakt er bij 
iedereen stevig in, zeker bij bewoners. 

De werkingsprincipes van het ‘kleinschalig 
genormaliseerd wonen’ bleken de 
voorbije maanden een belangrijke hulp. 
De architectuur en de zorgorganisatie, oa. 
in De Wingerd, maken dat de bewoners in 
een vertrouwde omgeving blijven waar 
ze elkaar zien en waar participatie, die 
in crisistijd meer dan ooit aan de orde is, 
hanteerbaar blijft: luisteren, informeren 
en continu bijsturen van die informatie, 
zodat bewoners boven op de zorgen die 
ze al hebben niet nog eens extra ongerust 
worden of spoken beginnen te zien. Zo 
kan het broodnodige vertrouwen blijven 
bestaan.

Er blijven wel een aantal uitdagingen 
overeind, waarvoor de coronacrisis een 
goede leerschool was:
• Voor de bewoners vallen een aantal 

contacten weg; om dat op te vangen 
zijn creatieve initiatieven nodig, bv.  
het (leren) gebruiken van digitale 
hulpmiddelen.

• Er is soms veel vindingrijkheid nodig 
om de contacten tussen bewoners en 
met verzorgers zo te doen verlopen 
dat ze zich veilig voelen en er ten volle 
van kunnen genieten zonder zich al te 
veel zorgen te hoeven maken over een 
mogelijke besmetting.

• De medewerkers krijgen te maken met 
nieuwe en strenge, door de overheid 
opgelegde procedures. Die moeten 
worden vertaald naar bruikbare en 
haalbare werkinstrumenten.

• Het blijft dansen op de koord tussen 
het vermijden van besmettingsrisco’s 
en rekening houden met de menselijke 
kanten van het leven, bv. waardig 
afscheid nemen.

• Onder de mantelzorgers en familieleden 
moet het vertrouwen blijven bestaan.

• De rol die zij opnemen, valt tijdelijk 
weg: dat heeft gevolgen zowel voor 
de bewoners als de zorgorganisatie én 
vooral ook de familie zelf. 

Transparante communicatie zorgt voor 
groeiend wederzijds vertrouwen

“Om het vertrouwen van bewoners, 
familie en medewerkers te bewaren, 
hebben wij voor heldere eenduidige 
communicatie gekozen. En dat heeft 

zichtbaar gewerkt. We zijn met groot 
vertrouwen de crisis in gegaan en we 
hebben dat vertrouwen mede dankzij 
de acties van de collega’s en onze 
ultratransparante communicatie alleen 
maar zien groeien.”

De volgende elementen, steeds in een 
geest van aandacht en empathie, maken 
daar deel van uit:  
1. Updates over besmettingen zowel bij 

medewerkers als bij bewoners.
2. Hoe daarmee werd omgegaan.
3. En niet te vergeten, appreciatie voor 

de inzet van alle medewerkers. 

“Families appreciëren die openheid. 
Een getuigenis van een medewerker 
of een vrijwilliger maakt het geheel 
af en zet anderen aan om zelf ook 
ervaringen en gevoelens te delen. We 
gebruiken daarvoor alle beschikbare 
kanalen: van nieuwsbrieven op papier of 
digitaal en online tot de sociale media. 
Aanvankelijk werden updates niet op de 
websites geplaatst, maar al snel kregen 
we reacties van medewerkers die ziek  of 
thuis waren en de toestand op de voet 
wilden volgen. De website bleek dan een 
efficiënt communicatiekanaal te zijn. 
Ook de persberichten gingen en gaan op 
regelmatige basis de deur uit. Positief in 
het nieuws komen is zo belangerijk, want 
dat steekt iedereen een hart onder de 

riem. Het is een bevestiging van de inzet 
en deskundigheid bij de medewerkers, 
een waardering van de ouderenzorg, 
die in de media keer op keer in een 
negatief daglicht wordt gesteld. Een 
hoopgevende boodschap is broodnodig 
want daar genieten we uiteindelijk met 
z’n allen van.” 

Duurzaam en verantwoord ondernemen 
als antwoord op de globalisering van 
de voorbije decennia

Voor de medewerkers is het essentieel 
dat er blijvend ingezet wordt op 
eigenaarschap en leiderschap. Waar het 
kan, denk daarbij aan leidinggevenden 
en administratieve functies, wordt 
telewerken best zo optimaal mogelijk 
gemaakt. Daarnaast moet er ook in de 
huizen een voldoende veilige werkplek 
worden gegarandeerd, met genoeg 
beschermingsmateriaal op voorraad. 
Naast spontane initiatieven, zoals die 
er bij aanvang van deze crisis zijn 
geweest, wordt er in de toekomst best 
gezocht naar bedrijven uit de regio, 
geen multinationals met fabrieken in 
lage-loonlanden, maar wel KMO’s die zelf 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
schorten en mondmaskers produceren.

“Ook tijdens de crisis hebben wij tijd 
vrijgemaakt voor de nodige opleiding, 
bv. rond het correcte gebruik van 
mondmaskers en handhygiëne. Iedereen 
moet kunnen zwemmen in de stroom.
Om te zorgen dat alle medewerkers een 
dergelijke crisis blijven volhouden, is 

ook psychosociale ondersteuning niet 
overbodig. En om, ook fysieke, uitputting 
te voorkomen, moet de zorgorganisatie 
daarop worden aangepast en adequate 
verlofregelingen voorzien.”

Post-COVID

Er zal zeker een vóór- en een na-corona  
tijdperk zijn. Woonzorgnet-Dijleland zal 
te allen tijde de focus blijven leggen op 
kwaliteit van leven voor de bewoners 
én op de kwaliteit van werken voor de 
fantastische ploeg die de voorbije 100 
dagen véél meer dan het beste van 
zichzelf gegeven heeft. 

Het blijft hopen op politieke moed, nu 
de samenleving goede zorg belangrijk 
genoeg lijkt te vinden om duidelijke 
financiële keuzes te maken. Maar 
ook het maatschappelijk beeld over 
ouderenzorg mag heel wat positiever 
worden. Alleen dan zullen jongeren bij 
hun studiekeuze ook makkelijker naar 
de zorgsector kijken en zullen er straks 
voldoende medewerkers zijn om die 
levenskwaliteit voor iedereen te kunnen 
blijven garanderen.

Rudi Thomassen

De architectuur van De Wingerd 
bleek een groot voordeel

Steunmuur
Geen klaagmuur, maar een oprechte 
lofzang voor alle spontane blijken van 
steun, attenties groot en klein, die 
we van bedrijven, zelfstandigen en 
sympathisanten mochten ontvangen 
in de strijd tegen het coronavirus. 

In willekeurige volgorde en hopelijk 
vergeten we niemand te vermelden 
bij het ter perse gaan van deze 
zomerkrant: boeketten van Lions Club 
Leuven Fiere Margriet en ‘t Blomke,  
terrasplanten van Fiorelli, kilo’s 
chocolade paaseieren en pralines van 
Leonidas Belgium, Neuhaus, HEMA en 
Pain Quotidien – Dagelijks Brood, witte 
schorten van MORA en het Sancta Maria 
instituut, bezoekersplatformen door 
Scouts Herent en de Firma Meekers 
geplaatst, FFP2-maskers dankzij PRS 
Medical en AVEVE - Arvesta, tablets 
in bruikleen van Link in de Kabel vzw 
en ICT-hulp door OzMotion, liters 
roomijs van Coupe Matadi, cakes van 
De Bunzboerderij, smoutebollen van 
’t Wit Madammeke, koffie van Nestlé,  
waardebonnen van ZEB en Schoenen 
Torfs, zorgrobot James ter beschikking 
gesteld door Zora Robotics NV, Stad 
Leuven, politie en brandweer, alle 
vrijwilligers en terrasmuzikanten, 
tot slot maar niet het minst de vele 
anonieme donateurs die tijdens de 
crowdfunding een bijdrage hebben 
gestort op de rekening van de actie 
‘Steun onze Zorgverleners’.

♥   ♥   ♥  ♥   ♥  ♥  ♥  ♥
♥  D A N K U W E L  ♥ 
♥   ♥   ♥  ♥   ♥  ♥  ♥  ♥

Zorgnet-Icuro maakte begin juni ook een evaluatie van de coronacrisis op en oordeelde dat de versnippering onhoudbaar is 
geworden. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder bij de koepelorganisatie van non-profit zorgvoorzieningen, pleit ervoor alle 
bevoegdheden bij één niveau onder te brengen het dichtst bij de mensen. Indien (ouderen)zorg wordt overgeheveld naar de 
gewesten, zouden er nog slechts drie ministers verantwoordelijk zijn: een Vlaamse, een Waalse en een Brusselse. 
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Help de helpers - vrijwilligers springen in de bres

Voor altijd een mijlpaal in onze herinnering

Ze begon te werken op haar 15de en klom in het bedrijf op tot directiesecretaresse. Op haar 50ste leverde ze haar 
firmawagen in en schoolde zich als zij-instromer om tot verpleegkundige. Haar diploma haalde ze met grootste 
onderscheiding en op haar 60ste mocht ze na 45 jaren dienst op pensioen. Toen kwam Corona. Het Agentschap Zorg & 
Gezondheid lanceerde een oproep naar vrijwilligers om de woonzorgcentra en ziekenhuizen bij te springen. En de rest 
van het verhaal vertelt deze bijzondere en bijzonder levenslustige dame jullie gewoon zelf…

Toen de crisis in alle hevigheid in China 
woedde, leek het nog ver van ons bed. 
Reacties die je wel eens hoorde: ‘t Is 
toch erg hé in China? … en hoe snel dat ze 
daar een hospitaal uit de grond stampen. 
Oei, ze vragen ginder om mondmaskers 
op te sturen.

En dan hoor je dat het virus ook in Italië 
plots slachtoffers maakt, daarna is er 
Sint-Truiden en besef je dat we er in 
eigen land ook niet aan ontsnappen. 
België wordt bruusk wakker geschud 
en allerlei initiatieven schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Ook de 
overheid voorziet een platform waar je 
je kan registreren. Verzorgend personeel 
hebben ze nodig: zorgkundigen, artsen, 
verpleegkundigen, maar ook materiaal. 
Mondmaskers, handschoenen, alcoholgel. 
Onvoorstelbaar dat wij in een welvarend 
land als België, onvoldoende materiaal 
ter beschikking hebben voor hen die in 
het heetst van de strijd staan. Burgers 
beginnen zoals in oorlogstijd massaal 
mondmaskers en gelaatsschermen te 
maken. (Is het niet een beetje een oorlog? 
Strijd voeren tegen een onzichtbare 
doder?) Honderden handen zijn dagen in 
de weer met allerhande materiaal.

Ik ben palliatief verpleegkundige, 63 jaar 
en sinds 3 jaar gepensioneerd (wat een 
raar woord, ik wen er niet aan). Zal ik me 
opgeven als vrijwilliger? Ik behoor toch 
ook tot de risicogroep? Leeftijd, astma. 
Maar de drang om te helpen, mezelf 
nuttig te maken, is te groot. Ik moét 
en zal me registreren en we zien wel 
wat er komt. En ja hoor. Enkele dagen 
later staat mijn GSM al roodgloeiend. 
De ene oproep volgt de andere op. 
Allemaal even dringend en soms zelfs 
schrijnend: verpleegkundigen vallen uit. 
Besmet, moeten in quarantaine. Vooral 
woonzorgcentra met heel veel bewoners 
en weinig personeel of beperkte middelen 
worden genadeloos getroffen. 

De eerste nachten heb ik oog in oog 
gestaan met Coronzilla (want zo heb ik het 
onzichtbare monster genoemd). Roeien 
met de riemen die je hebt, vaststellen 
dat iedereen naar eigen vermogen zijn 
best doet. In de steek gelaten door een 
regering die er geen is, een overheid die 
niet in staat is zijn burgers te helpen en 
negen ministers van volksgezondheid, 
zonder meer een absurde toestand.

Jan Vanwezer vraagt me of hij op mij kan 
rekenen indien nodig. En wat zeg je dan 
als je de kans krijgt om De Wingerd op 
deze manier te leren kennen? Drie dagen 
mocht ik samen met Leentje, die op de 
B-site de vaste nacht doet, de bewoners 
begeleiden. Ik werd onmiddellijk warm 
ontvangen. Wat een verademing met 
de vorige plek waar het alle hens aan 
dek was. Er waren hier ook voldoende 
mondmaskers, schorten, handschoenen, 
ontsmettende zeep en handgel aanwezig. 
Dat gaf me een veilig gevoel. Je blijft 
uiteraard op je hoede en volgt strikt de 
voorzorgsmaatregelen op. De bewoners 
hadden, in mijn beleving, weinig of geen 
last van wat er zich afspeelde buiten de 
beschermende omgeving die De Wingerd 
biedt. Af en toe werden we alert gemaakt 
door een alarmbelletje… een bewoner is 
op wandel, iemand wil nog wat drinken, 
of graag naar het toilet. 

Wanneer ik dit schrijf, is de grote rush 
voorbij en gelukkig maar. We bereiden 
ons echter voor op een nieuwe golf. 
Wanneer die er komt, weten we niet 
met zekerheid, maar dat ze er komt, 
staat vast. Ik heb mogen proeven van de 
verschillende actiedomeinen. Klassieke 
woonzorgcentra, de ‘schakelzorgcentra’ 
en kleinschalig wonen zoals De Wingerd. 
Ik ben klaar om zo nodig weer in de 
bres te springen en zal dan met volle 
overtuiging weer voor het kleinschalig 
wonen kiezen. 

Ik heb geen pasklaar antwoord op 
de vraag waarom ik me opgaf om als 
vrijwillig verpleegkundige terug aan de 
slag te gaan in ‘oorlogsgebied’. Volgens 
sommigen is het een roeping, maar ik 
denk dat iedereen, medisch geschoold 
of niet, het verschil zou kunnen maken. 
Je kan op je eentje de wereld niet 
veranderen, maar zelfs als je iets kan 
veranderen in de wereld van één persoon, 
dan loont het al de moeite. Zorgen voor 
mekaar, inspringen waar nodig, iedereen 
kan het, elk op zijn eigen manier en met 
zijn eigen talenten. Wie graag vertelt,  
heeft aan de andere kant iemand nodig 
die naar zijn verhaal luistert. Corona 
heeft ons nu wel wakker geschud, maar 
ik ben benieuwd hoe lang het duurt voor 
we weer in slaap worden gewiegd en 
in onze oude gewoonten hervallen. Ik 
wens iedereen ondertussen een wereld 
toe waar we mekaar blijven helpen en 
steunen.

Frie Pierre

Quarantaine marathon

Vincent Van den Cruijce liep op vrijdag 
24 april 2020 in 4 uur en 2 minuten 
een ‘quarantaine marathon’, zomaar 
eventjes in het Park van Tervuren en dat 
bracht 1.080 euro op voor De Wingerd 
en Tele-Onthaal. 

Een verrassend briefje viel de maandag 
nadien in onze e-postbus: “Mijn naam 
is Vincent. Ik ben de kleinzoon van Jef 
uit woning 11. Eerst en vooral wil ik 
graag iedereen in De Wingerd enorm 
hard bedanken voor de ongelofelijke 
inspanningen om in deze moeilijke 
tijd de best mogelijke zorg te blijven 
aanbieden en het contact met 
familieleden zo creatief te waarborgen. 
Om ook mijn steentje bij te dragen liep 
ik ‘vanuit mijn kot’ een quarantaine 
marathon (42,5 km) om geld in te 
zamelen opdat jullie het fantastische 
werk verder kunnen zetten.” 

Vincent schenkt nu 800 euro aan het 
steunfonds van het woonzorgcentrum en 
draagt met de rest van het sponsorbedrag 
ook zijn steentje bij aan een initiatief 
van de Leuvense Psychologische 
Kring. Die steunen Tele-Onthaal, want 
geestelijke gezondheid is en blijft 
ook onder studenten een nog te vaak 
onderbelicht thema. In coronatijd 
liggen uitzichtloosheid en vereenzaming 
immers ook bij onze jonge vrienden op 
de loer. Het psychosociaal welzijn van 
velen staat tijdens deze crisis onder 
druk, niet alleen bij ouderen in het 
woonzorgcentrum. Een luisterend oor 
is ook voor studenten meer dan ooit 
nodig. Zijn sportieve prestatie en het 
gehele parcours, heel wat rondjes 
rond de vijvers, waren te volgen via de 
sociale media en Strava en alle sponsors 
ontvingen een bedankkaartje. Daarmee 
kunnen ze straks één van de 3 meters 
bier winnen in het HdR (wanneer de 
fakbars in Leuven na hun ‘lockdown’ 
terug opengaan). Prosit Corona !

Stijn

Schrijf in voor dé Bootcamp van deze Zomervakantie
Vallen je reisplannen deze zomer in het water? Weet je nog niet 
zeker welke studierichting je in september precies wil beginnen? 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging in je professionele leven? Geen 
zin in een ‘staycation’ of een weekje kamperen in je eigen tuin? 
Wil je liever zelf elke avond om 20u applaus krijgen in plaats van 
voor je deur in je handen te staan klappen? 

Kom dan vrijwilligen bij de bewoners in De Wingerd en ontdek 
samen met onze professionals jouw eigen zorgtalenten. Wij coachen 
graag de stille helden die gaan zorgen voor later. Krijg de smaak te 
pakken en start in september met een stevige voorsprong aan de 
HBO5-opleiding bij StFran, toekomst verzekerd. Of wie weet zien 
we jou binnen een paar jaar als collega terug na een succesvolle 
passage op de verpleegkunde campus van Hogeschool UCLL. 

Grijp deze kans om ervaring op te doen: stel je kandidaat 
voor onze uitdagende bootcamp en word een zorgpro !

Meer info: Astrid.DeVleeschauwer@wingerd.info of 016/28.47.90
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14 maart 2020 ging ons land in ‘lockdown’. Het is intussen meer dan 3 maanden 
geleden, maar het was een dag die we misschien minder snel zullen vergeten 
dan andere historische data waarvan gezegd werd dat ze ons leven totaal zouden 
veranderen. 11 september 2001 en 22 maart 2016, om er maar een paar te noemen. 
Wat ik me van die data herinner is, behalve de manier waarop de eerste schok 
binnenkwam, het feit dat de ware impact slechts in de uren en dagen nadien 
doordrong.
En ook: de gigantische en onophoudelijke stroom informatie die ons op dat moment 
overspoelde en aan onze bronnen - radio, tv, krant, websites - gekluisterd hield.
Voor informatiejunks een bijzondere ervaring - los van de ernst van de situatie zijn 
het bijzondere momenten waarop de informatiehonger permanent gestild wordt. 
Maar het bleef toen informatievoorziening voor mensen die niet rechtstreeks de 
impact van de feiten voelden.

Anders was het deze keer. De informatie bouwde stilaan op, het besef over de ernst 
en omvang van de epidemie sijpelde gradueel binnen, en zelfs in het weekend van 
de ‘lockdown’ waren er nog een aantal ingrijpende waarschuwingen nodig om ons te 
doordringen van de aard van de crisis waar we in beland waren.  En stilaan beseften 
we ook dat we allemaal betrokken waren in deze pandemie, in tegenstelling tot de 
terroristische aanslagen, die vooral op één of een paar locaties immense schade 
aanrichtten.

Op dat soort momenten zoeken mensen naar zekerheid, naar houvast. Eén van 
de manieren om ze daarbij te helpen, is hen blijven informeren. De dagelijkse 
cijferupdates, die door virologen werden geduid in de journaals, waren een 
belangrijke graadmeter van hoe het virus ons in de greep had.

Diezelfde communicatiereflex heeft De Wingerd gehad. Minder dan een week na 
de ‘lockdown’ startte Jan Vanwezer een dagelijkse communicatie op, om familie, 
bewoners én personeel zo nauwgezet mogelijk te informeren over de evolutie van de 
maatregelen in de verschillende units van het huis, en het aantal infectiegevallen bij 
bewoners én personeel op te volgen en te duiden. Helder en nuchter ‘to the point’.

Als u die saga nog even wil herlezen: www.wingerd.info/corona

Door geregeld te communiceren en vooral de communicatielijnen van familie naar 
bewoners en personeel op korte termijn en met digitale hulpmiddelen open te 
zetten, bleven paniekreacties uit en bleef er vooral een zekere rust en routine in 
de huizen zelf. De bewoners merkten relatief weinig van wat er buiten gebeurde, 
omdat door de snelle isolatiemaatregelen daar waar het nodig was, ook de andere 
eenheden gevrijwaard bleven. 

Paradoxaal genoeg hadden een aantal bewoners met dementie net meer rust in deze 
periode, allicht omdat er minder prikkels waren.
De psychische en sociale druk bevond zich meer bij familie en partners, die van de 
ene dag op de andere alle normale contact met hun familielid verloren.

En uiteraard geen communicatie zonder de vele initiatieven die zich hebben gevormd, 
videogesprekken, terras- en wandelbezoeken om er maar enkele te noemen.

Het was in de communicatie overigens niet alleen zaak om accuraat de cijfers te 
geven en te duiden, ook om een toon te hanteren die de ernst van de pandemie niet 
onderschat, maar tegelijk een zekere rust brengt. 
Dat voelde je ook een aantal keren bij getuigenissen van familieleden en personeel. 
De emotie wordt heel direct neergeschreven, en dan is het nuttig om met enige 
afstand terminologie als ‘slecht nieuws’, ‘crisis’, ‘drama’ bij te schaven zodat er 
toch een lichtstraal binnendringt die enig perspectief biedt.

Hoe belangrijk dat schaven was, werd pas echt duidelijk toen het in de algemene 
berichtgeving plots ging over een aantal snel uitbreidende besmettingshaarden in de 
woonzorgcentra.
Voor de gemiddelde waarnemer leek het even of letterlijk élk woonzorgcentrum met 
één pennenstreek oorlogsgebied was geworden.

De waarheid is en was gelukkig een pak genuanceerder. Ja, er waren een aantal 
plekken waar het virus lelijk huis had gehouden. Ja, er waren een aantal plekken 
waar onderbemanning en gebrek aan de juiste middelen een nijpend probleem waren. 
Maar dit lijkt snel een algemene regel, en zoals altijd is de realiteit genuanceerder 
dan dat.
Het contrast tussen wat je op een bepaald moment in nieuwsbulletins zag en hoorde 
en hoe De Wingerd deze periode overbrugde, was groot. De nood aan nuance, of 
beter diversiteit, in berichtgeving is groot, zeker in tijden waarin beknoptheid soms 
tot jachtigheid leidt.

De manier waarop De Wingerd in deze periode haar hele gemeenschap de rust heeft 
helpen bewaren door eerst dagelijkse, daarna wekelijkse communicatie, is een les 
om niet te vergeten.

       hartelijk, 
       Jan Hautekiet

Column 
van 

Jan Hautekiet

DE RUST 
VAN HET WETEN

Take-Away voor de Zorgcirkels Jongdementie
Eén van de eerste en bijzonder ingrijpende maatregelen was de opgelegde 
sluiting van de horeca. Klokslag middernacht op vrijdagavond 13 maart gingen 
daar de deuren dicht. Ondertussen weten we dat het meteen ook één van de 
laatste sectoren is waar die deuren na 12 weken eindelijk en héél voorzichtig 
weer op een kiertje open mogen. 

Wie kon, schakelde over op een afhaalformule om het sociale bloedbad of zelfs het 
faillissement te vermijden. Want de vaste kosten en een aantal rekeningen loopt 
gewoon door en met hinderpremies alleen komen vele ondernemers er waarschijnlijk 
niet. Maar die moeilijke tijden staan solidariteit duidelijk niet in de weg. Bewoners 
en medewerkers van De Wingerd mochten de voorbije maanden rekenen op heel wat 
extra’s, geschonken door plaatselijke handelaars en bedrijven. Geen dankjewel is 
groot genoeg om al onze sponsors te gedenken.

Leuven helpt
Evy De Messemaeker, chef van wijnbistro Convento, en eigenaar Stéphane Godfroid 
zorgden wekenlang met een groep vrijwilligers voor afhaalmaaltijden en de 
opbrengst, maar liefst 18.734 euro en 15 cent, schenken ze integraal aan Zorgcirkels 
Jongdementie. Woonzorgcentrum De Wingerd droeg graag een steentje bij met een 
bestelling van bijna 500 maaltijden voor het goede doel. “Het is een bedanking van de 
directie om het personeel eens een zorgeloze avond aan te bieden”, verduidelijkte 
Jan Vanwezer rond Moederdag in Het Laatste Nieuws. 

“Heel veel mensen worden geconfronteerd met dementie, ook ik.”, vertelt Evy. “Mijn 
schoonmoeder leed jaren aan dementie. En mijn vrouw Riet werkt voor Zorgcirkels 
Jongdementie waar ontzettend hard wordt gewerkt om mensen te ondersteunen die 
op relatief jonge leeftijd de diagnose dementie krijgen. Zoals overal in de zorg kan 
een financieel duwtje in de rug altijd helpen. En uiteraard ben ik blij weer volop te 
kunnen koken in afwachting van de heropening van onze wijnbistro.”

Op het ogenbklik dat de Nationale Veiligheidsraad beslist dat de cafés en restaurants 
op 8 juni terug open mogen, wordt de sponsoractie afgerond. Als goede buren 
van Hét Ontmoetingshuis en participanten in de zorgcoöperatie voor mensen met 
jongdementie zijn we Evy en haar team ontzettend dankbaar. En natuurlijk ook 
iedereen voor het bestellen en afhalen van al die smakelijke gerechten! 

Een warme uitnodiging om straks, wanneer de keuken bij Convento weer op volle 
toeren draait, een tafeltje te reserveren en u door sommelier Tom een passende fles 
te laten schenken. Meer info: www.convento.be

SP

Ondertussen gaat onze eigen wijnverkoop t.v.v. Zorgcirkels Jongdementie ook nog 
altijd door. Je kan online je bestelling plaatsen, of een uitstekende fles aankopen 
bij het onthaal in het woonzorgcentrum of tijdens de openingsuren direct afhalen 
in Hét Ontmoetingshuis. www.zorgcirkelsjongdementie.be/wijnverkoop
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Met alle restricties van overheidswege 
opgelegd, om het nieuwe coronavirus 
onder controle te krijgen, zoals het 
beperken van contacten, het niet 
bezoeken van familieleden in kliniek of 
woonzorgcentrum, het niet uitnodigen 
van vrienden, het afstand houden, 
en vooral het thuisblijven en het 
niet werken gaan of het thuiswerken, 
veranderde  het leven voor veel mensen 
wel heel drastisch. 

Maar, raar maar waar, er kwamen nogal 
wat reacties - en ze werden in de media 
niet geschuwd - dat deze maatregelen 
voor een deel van de bevolking een 
soort rust meebrachten en dus wel tot 
op zekere hoogte gesmaakt werden. 
Niet iedereen reageerde negatief op de 
beperking van zijn vrijheid: er gingen 
stemmen op van ‘meer relaxed in het 
leven staan’ tot ‘dit is het begin van een 
definitieve verandering’ en ‘verlost van 
de dolle stress die als normaal wordt 
gezien’. 

De Wingerd ontsnapte niet aan de  
afgekondigde ‘lockdown’. Men besloot 
al vlug om de verschillende woningen 
strikt gescheiden te houden en elke 
wooneenheid met bewoners én personeel 
te beschouwen als een op zichzelf 
staande entiteit, een ‘contactbubbel’. 
Alle overkoepelende activiteiten werden 
on hold gezet, het over-en-weergeloop 
tussen de verschillende livings werd een 
halt toegeroepen, bezoek werd verboden 
en de cafetaria ging voor onbepaalde tijd 
dicht. Dit was een strop voor iedereen, 
maar … ook hier klonken er voorzichtig 
positieve geluiden over meer rust in de 
verschillende woonkamers en minder 
prikkels voor de bewoners, waardoor er 
een meer ingetogen sfeer kon ontstaan. 
We steken daarom ons licht op bij dokter 
Satya Buggenhout, ouderenpsychiater 
verbonden aan Woonzorgnet-Dijleland.

De lockdown laat bij nogal wat mensen 
aarzelend een gevoel van ontspanning 
ontluiken: geen activiteiten her en 
der, geen sociale verplichtingen, geen 
vermoeiende bezoeken, geen over-en-
weergeloop, we blijven gewoon ‘in 
ons kot’. Hoe ervaren de bewoners de 
ingevoerde veiligheidspolitiek?

Satya: “Ook bij mensen met dementie 
zijn er types; de karakterkenmerken van 
vroeger blijven bestaan.”

“Er zijn de actievelingen, de ondernemers 
die, voor zover ze het nog kunnen, in 
normale omstandigheden zelfstandig 
contacten leggen onder mekaar en 
in de naburige woningen én daar ook 
vriendschapsbanden smeden. Voor hen 
is deze afzondering een probleem, een 
beknotting van hun vrijheid en hun 
autonomie. Zij lijden hieronder.”

“Maar voor de meesten, en zeker voor 
hen bij wie de dementie al verder 
gevorderd is, brengt het gebrek aan 
‘verkeer’ rust. In normale tijden lopen 
er voortdurend mensen in en uit om iets 
te vragen of te regelen, te brengen of te 
halen. En er is het bezoek op elk moment 
van de dag met gebabbel en gezellig 

gedoe. Nu dit allemaal wegvalt, ontstaat 
er een sfeer van sereniteit die ze wel 
appreciëren. Tevens begrijpen ze niet 
echt de oorzaak van deze veranderingen: 
alle onzekerheid omtrent en bedreiging 
van de ziekte Corona. Ze kennen dus de 
angst ervoor niet.”

Beseffen bewoners die nog niet zo ver 
gevorderd zijn in hun dementie wél  
nog wat Corona is?

“De mensen volgen dagelijks het 
journaal en kunnen vergelijken met 
analoge situaties uit hun jeugd; die 
generatie maakte bv. zeker bewust de 
Aziatische griep mee in de jaren vijftig. 
Ze begrijpen dus wel dat er maatregelen 
genomen worden. Ze maken zich 
misschien boos over het beknotten van 
bezoekmogelijkheden, maar komen niet 
in opstand. Ze waarderen initiatieven 
als raam- en terrasbezoeken en schikken 
zich net in alle maatregelen. Globaal 
genomen heerst er inderdaad meer rust 
dan in niet-coronatijden.”

“Vergeet niet dat personen met dementie 
geen tijdsperspectief meer hebben. Ze 
hebben geen notie van de duur van de 
maatregelen. Ze beseffen niet dat dit al 
máánden aan de gang is en nog héél lang 
kan duren. In hún tijdsbesef hebben ze 
gisteren nog een bezoek gebracht aan het 
Grand Café en gezellig een ijsje zitten 
eten en zal dat morgen ongetwijfeld 
weer kunnen. Ze leven in het moment: 
nú hebben ze geen bezoek, nú zijn ze 
eenzaam.” 

Betekent het telkens weer verklaren 
van al die maatregelen voor de 
bewoners dan ook elke keer opnieuw 
een ‘ramp’, in de zin van ‘Welk onheil 
overkomt ons nu?’

“Bewoners leggen de link niet tussen 
het corona-nieuws en de impact ervan 
op hun leven hier. Ze weten zich hier 
veilig en ervaren geen rechtstreekse 
betrokkenheid bij de berichten van het 
journaal. De zorgverleners proberen 
bovendien de negatieve aspecten van 
de veiligheidsmaatregelen te omzeilen 
door zelf voor activiteiten te zorgen: 
er worden films vertoond, wafels of 
pannenkoeken gebakken, er is gezorgd 
voor ijsjes in de diepvriezer... De 
gevolgen van die ‘ramp’ worden dus zo 
veel mogelijk onderschept. De enige echt 
voelbare verandering is het ontbreken 
van bezoek en dat wordt opgevangen 
door terras- en raambezoeken, of door 
eens lang te skypen met de familie.” 

“Sinds kort mogen ze ook weer gaan 
wandelen, weliswaar altijd met dezelfde 
compagnon, maar het is een grote sprong 
vooruit; het betekent letterlijk een stap 
uit de ‘lockdown’. Met welke vaste gezel 
ze op stap gaan beslissen ze zelf, meestal 
in onderling overleg van de familie en, 
of de mensen van het verzorgingsteam. 
Meestal is de keuze vooral pragmatisch: 
wie woont dichtstbij, wie kan er het 
vaakst komen? En is er geen familielid 
ter beschikking, dan kan het ook met een 
vaste stagiair.”

Het personeel draagt mondmaskers. 
Hoe is de reactie daarop?

“De ‘anciens’ maken daar geen punt van, 
zij herkennen sowieso de vertrouwde 
gezichten maar voor de ‘nieuwelingen’ 
is het een barrière die het smeden van 
een band bemoeilijkt.”

“Hét grote pluspunt voor onze mensen 
is nu het kleinschalig wonen. Bewoners 
moeten niet geïsoleerd worden op hun 
kamer. Ze vormen als het ware een 
gezin, een bubbel waarin ze vrij kunnen 
verkeren. Hun belangrijkste sociale 
contacten blijven behouden.” 

Wordt de taak voor de zorgteams nu 
niet extra zwaar?

“Dit is een medaille met twee kanten. 
Enerzijds mist men de familie voor 
praktische taken als tafels dekken en 
hulp tijdens de maaltijden of voor 
de gebruikelijke dagelijkse babbel, 
maar  anderzijds heeft men minder tijd 
te spenderen aan het onthaal en de 
begeleiding van diezelfde gewaardeerde 
familieleden. En er komen nu ook geen 
overprikkelde bewoners terug van een te 
druk moment in het Grand Café.” 

“De grootste bijkomende zorg lijkt het 
bijstaan van bewoners in de laatste 
levensfase. Omdat enkel tijdens die  
allerlaatste dagen of uren van een 
bewoner wel bezoek van familieleden 
toegelaten wordt, en slechts in beperkt 
aantal, komt de palliatieve begeleiding 
voor een groter gedeelte op de schouders 
van de zorgverstrekkers terecht.”

“We kunnen de vraag naar de invloed 
van Corona misschien eens omdraaien: 
‘Welke uitwerking hebben al die nieuwe 
maatregelen op de familie?’ Dementie is 
een onomkeerbaar én voortschrijdend 
proces. Het verstoken blijven van lijfelijk 
bezoek voor maanden aan een stuk 
betekent dat familieleden dus sowieso 
na afloop van de restricties een ándere 
partner, broer, zus, ouder of grootouder 
zullen aantreffen en dat ànders zijn, 
zal veelal ook mínder zijn. Dat wordt 
dus moeilijk. Er wordt hen een periode 
afgenomen waarin hun familielid nog 
beter - en misschien zelfs veel beter – 
was dan op het moment dat alles terug 
‘normaal’ zal worden.” 

“De families zijn ongetwijfeld heel 
erkentelijk voor al wat hier gedaan wordt 
in de zorg en voor de welwillendheid 
van het team. Maar als ze op bezoek 
komen, beseffen ze ook heel goed dat 
hun geliefde aan het einde van zijn of 
haar leven gekomen is en deze bezoeken 
worden hen tijdelijk niet meer gegund. 
Pas als het echt op z’n eind loopt worden 
ze - onder voorwaarden - wél toegelaten 
en dat maakt het des te schrijnender. 
Voor het zorgteam is het ‘juiste’ moment 
van het weer toelaten van familiebezoek 
zeer moeilijk in te schatten en de facto 
in de ogen van de naasten vaak te laat. 
Er is voor hen geen sprake meer van een 
‘traag’ afscheid waarin de aanvaarding 
langzaam kan groeien.”

“Omwille van Corona wordt het vaak 
een haastig, gedwongen verlies. De 
familie lijdt dus veel meer onder het 
bezoekverbod dan de bewoner met 
dementie, ook al wil niemand dat bewust 
bewerkstelligen.” 

“Ook begrafenissen kunnen niet doorgaan 
met veel volk, vrienden, kennissen en 
uitgebreide familie, evenmin als een 
koffietafel. Terwijl dat vele volk in 
die momenten juist ervaren wordt als 
hartverwarmend, als een uiting van 
meeleven in het verdriet, een gezamenlijk 
ondergaan van pijn, een laatste blijk 
van vriendschap voor de overledene. 
En natuurlijk zal er in veel gevallen 
achteraf een ‘echte’ begrafenisdienst 
plaatsvinden, maar dat kan niet anders 
dan een afkooksel zijn. Troost en steun 
moet je krijgen wanneer het verdriet je 
dreigt te overmannen. In groepsverband 
afscheid nemen op het juiste moment 
is balsem op de wonde. De koffietafel 
met haar rijkdom aan anekdotes, aan 
wijze of karakteristieke uitspraken, 
aan typerende eigenaardigheden, aan 
grapjes – waarom niet? - van en over 
de overleden persoon is als de komma 
in een zin, waarna het verhaal van het 
leven kan voortgezet worden.” 

En Satya besluit: “Als psychiater maak 
ik me grote zorgen over later, over alle 
onuitgesproken verdriet, alle gemiste 
steun.” Corona heeft, vrees ik, vooral op 
de familieleden een niet te onderschatten 
impact.

M. Soens

Coronamaatregelen onder de loep

Interview: Satya Buggenhout over sociale deprivatie bij bewoners en familie

Algemene COVID-test
1 mei 2020: verlossend nieuws, alle 
aanwezige medewerkers hebben 
negatief getest in de screening van 
de Vlaamse Overheid. We blijven 
de komende weken en maanden 
waakzaam en handhaven de 
preventiemaatregelen, want zelfs 
al zitten we bij het verschijnen van 
deze krant al in de staart van de 
besmettingscurve, het coronavirus is 
nog steeds actief. 
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Poëzie

Leren Leven
Heeft leven niet een beetje weg
van dansen op een koord?
Ben je dicht bij de grond begonnen,
en hebt stilaan een beetje
evenwicht en moed gewonnen
en zekerheid, dan weet je
dat je wat hoger kunt proberen
en weer iets moeilijkers kunt leren.

Ga je dan wat harder springen
zal de koord meer swingen.
Maar is je zin voor evenwicht
nog niet genoeg ontwikkeld
dan val je bots op je gezicht.
Dat doet behoorlijk pijn wellicht
maar als je je hebt opgericht
en hebt geleerd uit wat gebeurde
dan zullen de gekleurde
sterretjes algauw verdwijnen
en stilaan ook de pijnen.

Zo groeien wij van plek naar plek,
met meer of minder blauwe.
Soms helpt het vallen op je bek,
soms misschien beter een gesprek
met iemand in vertrouwen.
Of soms dat je gewoon
gaat zitten in de zon en luistert
naar wat het Leven fluistert…

RT, lente 2020

Preekstoel     
Ik mis vooral 'de mis'

Eén van de meest levendige activiteiten in 'De Wingerd' 
is zeker de wekelijkse zondagsmis ... op zaterdag! Als 
aalmoezenier mag ik al mèèr dan dertig jaar voorgaan in 
de Eucharistie. Samen met een grote groep bewoners en 
vrijwilligers vieren wij rond Woord en Brood de levende 
Jezus in ons midden. Dankbaar en vol vreugde vormen wij 
een (h)echte gemeenschap rond die ruwe tafel - tot altaar 
verheven - in een zaal naast de cafetaria.

Het  jaar 2020 kondigde zich vanaf het begin in mineur aan! 
Ik was pas vanuit de kliniek thuisgekomen op de dag dat 
ik in 'De Wingerd' kerstmis zou vieren. Na mijn 12 dagen 
lang verblijf in Gasthuisberg moest ik nog even op adem 
(en op krachten) komen. Ik was immers bijna 'vertrokken'. 
Ik had er zelfs de Ziekenzalving ontvangen. De wekelijkse 
viering was in 't water gevallen. Af en toe werd een 
woorddienst gehouden met Jeannette of met zuster Rosa 
als voorgangster. Vanaf 11 januari lukte het mij - met de 
hulp van Bruno - opnieuw 'de mis' te doen, maar ik was 
achteraf 'dood-op'.

En toen kwamen de dagen van de pandemie! Het landschap, 
de leefwereld, de gewoonten van elke dag veranderden 
kompleet! Ook in 'De Wingerd' uiteraard. Alle activiteiten - 
waaronder 'de mis' - vielen weg. Vrijwilligers mochten niet 
meer komen. De 'lockdown' was gestart! Het gevecht tegen 
het coronavirus was begonnen. Het werd een moedige en 
kordate strijd, waarvoor de directie en alle personeelsleden 
méér dan een gemeend applaus verdienen. 

De tijd zonder 'de mis' begon op zaterdag 14 maart. Geen 
wekelijkse Eucharistieviering meer. Geen palmwijding, 
geen voetwassing, geen Paasmis, geen mis met de scouts 
van Diependaal, geen gezangen rond ons Mariabeeldje in de 
meimaand, geen Hemelvaartsviering en geen Pinksteren (op 
30 mei 2020). De nieuwe Paaskaars ligt nog mooi ingepakt 
ergens in een kast! 

Wanneer mogen wij opnieuw als gelovige gemeenschap 
samen danken en vieren, bidden en zingen? Wanneer mogen 
wij elkaar opnieuw de vrede toewensen met een zoen, een 
knuffel of... een handdruk?

Nu ik dit allemaal zo neerschrijf besef ik pas wat onze 
mensen moeten missen. En wat ik - als pastor - mis. Ja, ik 
mis vooral 'de mis'.

Piet Debruyn

Dagcentrum en kortverblijf hebben 11 
weken de deuren moeten sluiten om 
zoveel mogelijk contacten met derden 
te vermijden. De medewerkers werden 
ingezet om de teams in de woningen te 
versterken en de vaste collega’s waar 
nodig te vervangen. Lara vertelt hoe 
haar ervaring met die onverwachte 
‘interimopdracht’ was.

“De corona-periode was een bewogen 
tijd. Flexibiliteit is een competentie die 
op dit moment een absolute must was 
voor het personeel. Als medewerker van 
het dagcentrum en kortverblijf heb ik 
dat volop mogen ervaren. Verandering 
van dagdienst naar nachtdienst, wat 
toch een grote aanpassing was voor mij. 
Na een maand nachtdienst te hebben 
gedaan, ging het kortverblijf opnieuw 
open en was de aanpassing ook nu 
opnieuw een  speciale ervaring.”

“Het nachtteam heeft mij heel goed 
ondersteund waar ik dankbaar voor ben. 
Maar het was ook een opluchting dat ik 
terug naar mijn vertrouwde werkplek 
kon en opnieuw met mijn eigen collega’s 
kon samenwerken. Het weerzien was dan 

ook zeer fijn. Het werd wel een wikken 
en een wegen om alles te organiseren 
met zoveel extra veiligheidsmaatregelen 
in ons achterhoofd. Op de eerste dag 
van de opening was ik nerveus en blij 
op hetzelfde moment. Nerveus om terug 
mijn dagelijkse werking op te nemen en 
blij om bekende gezichten terug te zien.
De eerste dag in het dagcentrum was een 
succes. Blije gezichten van de bezoekers 
bij hun aankomst en een gevoel van 
voldoening op het einde van de dag!”

Lara

Het dagcentrum is op 28 mei terug 
open gegaan en er wordt vanaf nu met 
‘dagbubbels’ gewerkt. Lore vertelt hoe 
één van de bezoekers de terugkeer 
naar het dagcentrum heeft ervaren.

“Albert komt terug naar het dagcentrum, 
beginnend met één dag per week. Zowel 
hijzelf als zijn vrouw zijn heel erg blij. 
Zodra hij de living binnenkomt fleurt 
hij op. Hier heeft hij wekenlang naar 
uitgekeken en vertelt honderduit. Albert 
noemt de namen van de collega’s die 
hij zo graag terug wilde zien. Voor de 
coronaperiode was hij helemaal niet 
zo’n spraakzame man. Het weerzien met 
Willy, de logistiek medewerker, is zelfs 
een emotioneel moment. Albert heeft 
genoten van zijn eerste dag terug en 
kijkt uit naar volgende week.” 

“Bij iedere telefoon die thuis rinkelt, 
vraagt hij aan zijn vrouw of het iemand 
van De Wingerd is om te zeggen dat hij 
morgen al weer terug mag komen.”

Lore     

Lezersbrief
Een lezer reageerde uitgebreid op de bijdrage ‘Euthanasie 
bij Dementie’, verschenen in het lentenummer. We citeren u 
graag enkele fragmenten uit de pakkende brief.

“Een goede dag, of toch een zo goed als mogelijke dag in deze 
coronatijden.
Ik maak van de extra 'vrije' tijd thuis onder meer gebruik 
om  publicaties te lezen die ik bijgehouden heb en waarvoor 
ik eerder geen tijd vond (of maakte)  om ze te lezen. Ik ben 
er 71, ben  gelukkig - denk ik toch - nog niet aan een vorm 
van dementie toe, maar de jongste twee jaar en de voorbije 
maanden werd ik wel met dementie geconfronteerd, bij familie 
en vrienden. En net als na het bekijken van de 'Nachtwacht'-
uitzending over euthanasie bij dementie, voel ik mij na het 
lezen van deze bijdrage triest. Om niet te zeggen opstandig.”
“Ik hoop dat mij zo een toestanden bespaard worden, en dat  
mijn kinderen en mijn vrienden niet lijdzaam en onmachtig 
moeten toezien hoe het aftakelingsproces zich traag maar zeker 
verder zet. En hoop dat wetenschappers, psychiaters en weet 
ik welke specialisten allemaal de politici met aandrang zouden 
adviseren om euthanasie wél mogelijk te maken,   voor ik - en 
samen met mij zo vele andere mensen - ermee geconfronteerd 
word. Intussen wens ik jullie een - naar lichaam en geest - zo 
goed mogelijke gezondheid toe.”

Herman Meersseman

Leuk om jullie terug te zien

Fijn om terug in het Dagcentrum te zijn !



Heb ik het goed dat er in Vlaanderen 
verschillende woonzorgvormen naast 
elkaar bestaan en dat jij onderzoekt 
hoe die het ervan afbrachten nu we 
met een pandemie geconfronteerd 
worden? 

Lander: “Ja. De Wingerd – maar ook 
nog andere woonzorgaanbieders – 
zijn voorbeelden van instellingen die 
kleinschalig wonen combineren met het 
organiseren van vaste multidisciplinaire 
teams. Wij hebben een sterk vermoeden 
dat de organisaties die opteerden voor 
kleinschalige woonvormen, en dat al  
met vaste teams in praktijk brengen 
met minder besmettingen krijgen af te 
rekenen. We gaan binnenkort onderzoek 
doen om vast te stellen hoe groot de 
invloed van deze manier van werken 
in woonzorgcentra daadwerkelijk is 
geweest. Maar het lijkt evident dat 
bij kleinere groepen bewoners, in 
tegenstelling tot grote groepen van dertig 
of vijftig bewoners waarbij iedereen 
met elkaar contact heeft, het risico op 
virusoverdracht beduidend minder is. 
Het gaat in die kleinschalige woonvorm 
tenslotte slechts om acht, soms negen 
bewoners.” 

“De contacten tussen de bewoners in 
deze kleine groepen mogen dan wel 
intensiever zijn, ze spelen tussen een 
beperkt aantal mensen. De kleinere 
‘bubbel’ heeft ook repercussies op het 
aantal bezoekers van buiten af. Een 
eerste conclusie ligt voor de hand: de 
bewoners zullen minder besmet geraken 
door externen. Dat principe speelt ook 
voor mogelijke besmettingen van of door 
medewerkers, omdat het werken met 
een vast team het risico beperkt. De kans 
dat medewerkers ongeweten het virus 
binnenbrengen in de woning is beduidend 
kleiner dan bij een grootschalige inzet 
van verpleeg- en zorgkundigen die zorg 
verlenen aan alle bewonersgroepen 
van het woonzorgcentrum. Concreet 
betekent het dat één zieke medewerker 
de rest van het team niet kan besmetten 
en dat die collega’s op hun beurt het 
virus niet overal in het woonzorgcentrum 
verspreiden. Het innovatieve karakter van 
het ‘kleinschalig genormaliseerd wonen’ 
zorgt er in De Wingerd effectief voor dat 
bij een uitbraak het aantal besmettingen 
drastisch wordt ingeperkt.” 

Levert kleinschaligheid, los van de 
bizarre Covid19-situatie waar onze 
samenleving in belandde, ook andere 
voordelen op voor de bewoners? 

“Zeker en wel meer dan één. Je kan dat 
duidelijk merken in De Wingerd waar een 
huiselijke sfeer heerst en dat is een eerste 
punt waarvan iedereen onmiddellijk 
aanvoelt dat het een voordeel is. Komt 
daarbij dat bewoners in die setting 
ook over meer autonomie beschikken. 
Ze kennen elkaar beter en dat geldt 
bovendien ook voor de familieleden. Dat 
de medewerkers de bewoners ook beter 
kennen is voor de kwaliteit van de zorg 
een extra groot pluspunt.”

“En een niet onbelangrijk aspect: voor 
de medewerkers blijkt die vertrouwens-
relatie met de bewoner en de familie 
een positief effect te hebben op de 
'werkbaarheid' van hun job. Al zien we 
hier ook wel direct een knelpunt. Pas 
beginnende medewerkers staan al snel 
in hun eentje voor een woning en soms 
kan een te grote betrokkenheid ook een 
probleem vormen. Een ander knelpunt 
ontstaat wanneer je een vast team van 
vijf of zes medewerkers linkt aan één 
woning, waardoor ze mogelijk nog weinig 
contact hebben met andere teams.”
 
Omdat daar dan een eigen en aparte 
groepsdynamiek ontstaat? 

“Neen, niet helemaal, ze staan dan alleen 
in hun woning en missen het delen in de 
werkervaringen van de andere teams. 
Als ik het mij goed herinner, anticiperen 
ze in De Wingerd daarop door teams 
van twee of vier woningen aan elkaar 
te koppelen onder één zorgcoördinator. 
Je behoudt dan woningen die zelfstandig 
functioneren, maar waarbij de teams 
toch de mogelijkheid krijgen om elkaar 
te ondersteunen en feedback te geven 
aan elkaar.” 

Voor alle valkuilen is dus een oplossing 
te vinden en ze wegen niet op tegen de 
voordelen die je eerder opsomde? 

“Het is zonder meer duidelijk geworden 
dat zorginnovatie en kleinschaligheid de 
toekomst is. Deze Covid-crisis heeft dat 
aan het licht gebracht. Als er zich na de 
zomer een tweede golf van uitbraken 
zou voordoen, zal een upgrade naar 
kleinschalige woonzorg, op die plaatsen 
waar dat vandaag nog niet het geval is, 
ervoor zorgen dat er minder slachtoffers 
te betreuren zijn. Met kleinschaligheid 
zal elk woonzorgcentrum beter bestand 
zijn tegen een snelle verspreiding van het 
virus. Het verschil tussen acht of vijftig 
mensen in één groep zal vanzelfsprekend 
gunstige effecten opleveren, alleen al 
omdat mogelijke besmettingen binnen de 
eigen kleine ‘bubbel’ wordt gehouden.”

Zijn er ook voordelen als bv. de griep 
rondwaart in een woonzorgcentrum? 

“Al deze opgesomde effecten blijven 
natuurlijk vrij hypothetisch, aannames 
gebaseerd op geluiden die we vanuit het 
werkveld hebben opvangen. We horen 
zorgmanagers in woonzorgcentra met 
kleine leefgroepen zeggen dat ze minder 
coronabesmettingen kenden, maar ook 
dat ze vroeger reeds merkten dat ze 
tijdens epidemieën van de seizoensgriep 
die de ronde deden ook al minder zieken 
telden. Net door het ontbreken van 
verifieerbare data hieromtrent, is  verder 
onderzoek geen luxe, maar wel noodzaak. 
Hopelijk kunnen we straks de resultaten 
van alle Covid-testen bestuderen, die 
afgenomen werden bij bewoners en 
medewerkers in de woonzorgcentra. Een 
vergelijking tussen de verschillende types 
woonzorgeenheden in gans Vlaanderen 
lijkt daarbij ook mogelijk. Die data gaan 

beslist een waardevol beeld opleveren 
en kunnen wellicht in kaart brengen hoe 
verschillende types van woonzorg het 
ervan af hebben gebracht op vlak van 
besmettingen in deze Coronacrisis.” 

Die kleinschaligheid staat niet in de 
weg dat een woonzorgproject zelf toch 
nog vrij groot kan zijn?  

“Neen, helemaal niet. Kleinschaligheid 
betekent niet alleen dat je ergens 
in een wijk een rijwoning hebt met 
één leefgroep, je kan via kleine units 
probleemloos kleinschaligheid realiseren 
in een grootschalige zorginstelling.” 

Het is natuurlijk nog toekomstmuziek, 
maar àls je met verder onderzoek 
alle twijfel uitsluit en àls blijkt dat 
kleinschaligheid echt een voorwaarde 
is om bewoners en personeel te kunnen 
beschermen, zijn er dan ook voldoende 
middelen en goede wil aanwezig om 
die transitie snel te doorlopen? 

“Een groeiend aantal woonzorgcentra 
evolueert op dit moment in de richting 
van kleinschaligheid en het aantal 
dat deze organisatievorm ten gronde 
implementeert, neemt ook toe. Maar dat 
betekent nog niet dat iedereen er nu al 
mee bezig is. We vangen wel signalen op 
uit de werkgeverskoepels in de zorgsector 
dat men kleinschaligheid op termijn 
hoopt te kunnen realiseren. Al onder 
de vorige Vlaamse regering en minister 
van Welzijn, Zorg en Gezondheid, 
Jo Vandeurzen (CD&V), werd een 
pilootproject opgestart, maar slechts 
een beperkt aantal voorzieningen nam 
daaraan deel. Als ik het me goed herinner 
een dertigtal. Toch lijkt het vrijwel zeker 
dat alsmaar meer woonzorgcentra de 
stap zullen zetten. We horen in elk geval 
bij meerdere stakeholders, werkgevers 
en beleidsorganisaties, dat zij ervoor 
kiezen. Ik hoop alleszins dat deze 
tendens verder wordt opgepikt. En dan 
zal Covid, hoe tragisch deze crisis ook 
was, een katalysator zijn om verdere 
stappen in de goede richting te zetten.”

Guido Joris
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MEMOrabel
Het praatcafé Jongdementie 
(zomereditie) van 26 juni is 

verplaatst naar 23 september.

Nieuw in het documentatiecentrum: 

‘Dat dingetje waar jij van houdt’

Pieter is net 55 jaar als bij hem 
frontotemporale dementie wordt 
geconstateerd. Wat de diagnose 
voor hem betekent is slechts bij 
benadering vast te stellen, voor zijn 
vrouw Atie valt alles op z’n plek. In 
een serie korte stukjes beschrijft 
Atie met humor en zachtheid de 
gezamenlijke tocht van dichtbij. 
Meer nog dan de weergave van een 
tragisch proces is dit het verslag van 
een liefde die zich “voegt’ naar de 
veranderingen, een poging om hoe 
dan ook steeds te omarmen wat er 
nog wél is en de relatie inhoud te 
blijven geven.

Tel: 016/50.29.06 
van 9 tot 12 en van 14 tot 17u.
memo@dementie.be
www.dementie.be/memo

Het innovatieve karakter van De Wingerd leverde betere Corona-aanpak op 
Lander Vermeerbergen, is postdoctoraal onderzoeker en plaatsvervangend docent aan de KU Leuven. Hij onderzocht samen met een collega-wetenschapper de 
kwaliteit en de werkbaarheid van de jobs in de woonzorgcentra. Vooral hoe kleinschaligheid het werk minder belastend maakt voor het personeel en hoe ze minder 
onder voortdurende tijdsdruk moeten werken. In deze pandemische tijden bestudeerde hij in welke woonzorgvorm ‘social distancing’ vlot mogelijk was en in welke 
nauwelijks of niet. We spraken met hem over dit onderwerp in deze bizarre coranatijd. Lander vergelijkt het kleinschalig wonen met de ‘bubbels’ waarin we met 
onze gezinsgenoten leven en waar we binnen blijven om de verspreiding van het virus af te zwakken. 

Guido Joris 
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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 ]
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Bezoek van op de stelling
Het was een verrassende aanblik om de talrijke stellingen te zien in 
De Wingerd. Een bijzonder geslaagd project, waarmee men zijn geliefd 
familielid kan zien en spreken in deze coronatijd.
Van op de stelling zag ik mijn echtgenote door het open raam. Zij was 
op dat ogenblik nogal slaperig. Maar toch, haar nog eens te kunnen zien, 
vredig rustend, gaf mij een geruststellend en vreugdevol gevoel. Een 
beeld, dat mij lang zal bijblijven. Een bewoner in Woning 5 groette mij 
blij, toen hij mij herkende als een bekende bezoeker en bij het horen van 
mijn stem.
De bloemen, waarmee ik naar het personeel wuifde, waren een blijk 
van grote waardering voor hun bewonderenswaardige inzet in deze 
moeilijke omstandigheden. Een blijk van dank voor hun immer aanwezige 
vriendelijkheid, telkens als zij de telefoon opnamen, wanneer ik vroeg om 
een kort gesprek met mijn echtgenote te mogen hebben. 
Thuis verblijvend, mis ik het gewone, nabije contact met De Wingerd.

Marcel Herregods

Een nieuwe muurschildering van Bisser 
is opgedoken in Leuven: ‘Horror Vacui’. 
Het opvallende werk tooit vanaf nu 
de eens grauwe betonnen wand van 
het hellend vlak ter hoogte van de 
keldertoegang van de administratieve 
vleugel en is opgedragen aan alle 
medewerkers die zich ingezet hebben 
tijdens de COVID-pandemie.

De ‘streetart’ van Bisser is al lang een 
fenomeen in het Leuvense: controversieel 
soms, nu en dan met een onderliggende 
boodschap, nooit ‘gewoon’. “Het is een 
soort ‘dank u’ aan al het personeel dat 
in De Wingerd werkt.” legt Bisser zelf uit 
in Het Nieuwsblad, “Toen de vraag kwam 
om die muur te maken, wist ik eerst 
niet goed hoe ik het zou aanpakken. Ik 
haalde inspiratie uit een gelijkaardig 
werk dat ik eerder maakte op een groot 
reclamepaneel aan het begin van de 
Maria Theresiastraat. Dit nieuwe werk 

past in die reeks. De grootste uitdaging 
was een manier te vinden om het 
personeel écht erbij te betrekken. Dat 
werd een groot rood kruis, in het midden 
van het werk, met een 200-tal blokjes 
waarop de namen staan van iedereen.”

De beschilderde wand toont een collage 
van cartooneske figuren, maar het zijn 
géén karikaturen van medewerkers. 
Ook al leken sommige collega’s dat 
tijdens de werkzaamheden, die ruim 
een week in beslag namen, aanvankelijk 
nog te vermoeden. De verzameling 
figuren in onvervalste Bisser-stijl zijn 
universele persona’s, met uitvergrote 
persoonskenmerken, elementen waarin 
iedereen wel ergens iets van zichzelf kan 
herkennen. Slechts hier en daar duikt er 
iemand met een mondmasker op, het is 
een eigentijdse ode aan de zorg, maar 
het moet ook een werk zijn dat zijn 
kracht behoudt lang na deze pandemie. 

Zo kan het een waardevol oponthoud 
worden voor de ‘streetartwalks’ die ook 
vandaag al in de buurt worden gehouden 
om muurkunst te gaan spotten.

“Het eerbetoon zit dus enkel in de bordjes 
met namen”, onderstreept de Leuvense 
graffiti-artiest. “Vooral het ophangen 
van de bordjes vroeg veel tijd. Ik ben 
blij met het resultaat, een werk dat ook 
binnen een paar jaar nog relevant kan 
zijn. Ik vond het te belangrijk om er een 
tijdelijk iets van te maken.” Terwijl we 
dit schrijven, zijn die handgeschreven 
namen allemaal nog af te lezen op het 
centrale kruis. Maar daarmee is het 
creatieve proces en de realisatie van dit 
werk nog niet ten einde.

“De finale bestaat erin dat iedereen, 
die haar of zijn steentje bijgedragen 
heeft tijdens de Coronacrisis, het 
wandtegeltje met de eigen voornaam 

eraf kan halen om het mee te nemen. 
Zo ontstaan er ‘gaten’ in het werk. 
Symbolische uitsparingen in het rode 
vlak waaraan iedereen voor zich een 
eigen betekenis mag geven”, vult Jan 
Vanwezer aan. “Een gemis, een gevoel 
van de sociale deprivatie. Iedereen die 
het eigen blokje eruit heeft gehaald, 
maar ook de toeschouwer, geeft er zelf 
betekenis aan. Wanneer deze ongeziene 
ervaring achter ons zal liggen en de 
intense emoties uitvlakken, kan wie dat 
zelf wil, het rode tegeltje terugplaatsen 
om het werk terug ‘heel’ te maken.”

‘Horror Vacui’ – vrees voor de leegte - 
elke vierkante centimeter op het canvas 
van ons levensverhaal willen we zinvol 
inkleuren. Onnodig een kunstcriticus 
of filosoof te zijn, om de conceptuele 
kracht en de boodschap van dit werk te 
kunnen lezen. 

Stijn

In Beeld: “Horror Vacui” – Bisser

Koninklijke post


