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Pleidooi voor nuance en dialoog
Een uitgestoken (en aangenomen) hand naar minister Beke en de Vlaamse overheid

volg op Facebook & Instagram

De tweede golf van de pandemie 
kwam vroeger dan verwacht, of liever 
eerder dan we hadden gehoopt. De 
maatregelen van het Agentschap Zorg 
& Gezondheid verscherpten, maar in 
de tweede coronagolf waren het niet 
zozeer de ouderen waar het virus lelijk 
woedt. Wel de jongere generaties zijn 
bij het samenstellen van deze krant 
nog altijd de motor van deze nieuwe 
besmettingsgolf en opnieuw aan kracht 
winnende epidemie. 

Deze vaststelling roept half augustus 
vragen op: Waarom zijn we voor 
bewoners in een woonzorgcentrum 
strenger dan voor al de rest?  Iedereen 
kan naast de gezinsbubbel – noem 
het even de leefbubbel, u begrijpt zo 
dadelijk waarom – nauw contact hebben 
met 5 dierbaren. Maar aan bewoners 
van een woonzorgcentrum wordt dit 
door de opgelegde regels feitelijk 
ontzegd. Waarom wordt die optie zelfs 
al op voorhand uitgesloten, wanneer de 
naasten zich tot wederkerigheid zouden 
engageren in die bubbeltheorie? Hebben 
zorgorganisaties niet voldoende expertise 
in huis om naar eer en geweten zelf aan 
goede preventie te kunnen doen?

Net nu hebben ouderen én hun familie 
in het woonzorgcentrum nood aan 
innig contact. Mensen op weg naar hun 
laatste levensfase willen nog kunnen 
genieten van de mooie dingen en het 
kleine dagelijkse geluk. Ze hebben nood 
aan intense, emotionele en affectieve 
ervaringen, niet aan ‘doorgedreven’ 
quarantaine.

De regels die ons van bovenaf werden 
opgelegd gingen telkens voorbij aan de 

specifieke situatie van het kleinschalig 
genormaliseerd wonen. Onze vaste 
zorgteams per unit en beperkte 
leefbubbels per woning zijn niet 
hetzelfde als de woonzorgcollectiviteiten 
waarbinnen het virus sneller circuleert. 
Hier wonen, leven en werken mensen 
zodanig samen dat er geen mega-bubbels 
kunnen ontstaan om het virus te 
verspreiden. Daarom richtten we 
ons rechtstreeks tot de minister met 
een motie, een vraag naar een meer 
gediversifieerd beleid dat wel rekening 
houdt met de bijzondere situatie in 
de huizen van Woonzorgnet-Dijleland 
waar we een JA-cultuur koesteren en 
niet de gewoonte kennen om dingen te 

verbieden. Zorg verstrekken betekent 
hier: steeds weer op zoek gaan naar 
oplossingen en trachten om op elke vraag 
een gezamenlijk antwoord te vinden. 
We denken samen met bewoners en hun 
naasten liever in mogelijkheden dan in 
beperkingen. Dankzij de professionaliteit 
van onze zorgteams durven wij er borg 
voor staan dat aan alle voorwaarden 
voldaan wordt om sociaal contact weer 
toe te laten en alles zo optimaal en veilig 
mogelijk te laten verlopen.

De horrorverhalen die nu al maanden in 
de media verschijnen staan haaks op de 
zorgvisie waar wij als organisatie voor 
staan, waarbij verantwoordelijkheden 
worden gegeven in de plaats van 
afgenomen.

Ook nu medio september de dagelijkse 
besmettingscijfers in Vlaanderen weer 
dramatisch lijken te stijgen, laten we 
in onze huizen de levenskwaliteit altijd 
primeren. Dat wil zeggen dat knuffelen 
hier mag! Wie zijn wij om te verbieden 
dat een bewoner aanwezig is bij de doop 
van het pas geboren achterkleinkind? 
En een 80ste, 90ste, 100ste verjaardag 
moet gevierd worden met familie erbij. 

Respect voor de autonomie en de eigen 
verantwoordelijkheid van de bewoners 
en hun mantelzorgers blijft daarbij altijd  
ons uitgangspunt. Dit pleidooi is dan ook 
geen opgestoken vingertje, maar wel een 
aangereikte hand. Een warme uitnodiging 
om in dialoog te gaan. We twijfelen niet 
aan het nut en het belang van preventie, 
hygiëne en omgangsregels, maar we 
pleiten wél voor meer menselijkheid, 
iets wat we het afgelopen half jaar te 
vaak hebben moeten missen.

Hoogtijd dus om alle doemdenken en 
negativiteit in de media te keren. Het 
globale beleid voor de ouderenzorg 
in haar geheel mag grondig worden 
herdacht. De coronacrisis treft ons 
hard, gelukkig (nog) niet in stijgende 
sterftecijfers, maar een oude wijsheid 
zegt: elke crisis biedt ook kansen. Meer 
dan ooit is er in onze sector nood aan 
maatwerk, niet aan veel te strakke en 
te lang aangehouden regels die straks 
daarbuiten in de samenleving door 
niemand meer worden toegepast !

Griet Robberechts 
algemeen directeur

stop de discriminatie van ouderen in woonzorgcentra
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Als je mij jaren geleden gevraagd 
had hoe De Wingerd het er van af 
zou brengen tijdens een pandemie, 
dan zou ik stellig geantwoord hebben 
dat wij het minder goed zouden doen 
dan een meer medisch georiënteerd 
woonzorgcentrum. Gelukkig kozen 
wij voor een setting van kleinschalig 
genormaliseerd wonen, waarvan nu 
duidelijk is bewezen dat ze ons héél 
hard geholpen heeft om de pandemie 
succesvol te bedwingen. Dat heeft 
zeker te maken met de specifieke 
architectuur en de afzonderlijke 
woningen voor telkens acht bewoners. 
Het kruisen van contacten kon 
zo voorkomen worden, maar nog 
belangrijker is het werk dat we 
eerder leverden om onze medewerkers 
autonomie te geven. Daardoor konden 
ze het gehele proces zelf in eigen 
handen houden en hoefden we geen 
verpleegkundigen in te schakelen in 
tien verschillende woningen.

Aan het woord is Jan Vanwezer die het 
een zegen noemt dat de teams van de 
afzonderlijke woningen niet afhankelijk 
zijn van één centrale leiding. Over 
de strikte bezoekregeling tijdens de 
eerste COVID-19 golf, opgelegd door het 
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, 
Gezin en Armoede is hij kort: de strenge 
maatregelen waren beslist nodig bij de 
uitbraak van de epidemie in de Vlaamse 
woonzorgcentra, maar toen er gaandeweg 
meer preventiemiddelen beschikbaar 
waren en betere medische kennis was, 
vielen ze bijzonder zwaar voor bewoners, 
familieleden én personeel. 

Was dat inderdaad een knelpunt in de 
werking van het woonzorgcentrum? 
Jan: Zeker, en niet alleen voor De 
Wingerd, maar voor alle woonzorgcentra 
in Vlaanderen leverden de richtlijnen 
en het verloop van de bezoekregeling 
serieuze problemen op. De opeenvolgende 
draaiboeken van het Agentschap Zorg & 
Gezondheid verdienden niet onmiddellijk 
een schoonheidsprijs.

Kan je de problemen waar jullie 
tegenaan liepen concreet benoemen? 
Jan: Er werden voor de bewoners nogal 
grote drempels opgeworpen die het quasi 
onmogelijk maakten om  op een intieme 
huiselijke manier met hun bezoekers 
om te kunnen gaan. Dat was hard voor 
hen. Daarbij sprong onmiddellijk het 
verschil in het oog tussen de rechten van 
iemand die niet in een woonzorgcentrum 
verbleef en de rechten van iemand die 
daar wél resideerde. Als je nog maar kijkt 
naar de bubbels, dan mocht elke burger 

naast zijn leefbubbel ook omgaan met 
een sociale bubbel van vijf personen. 
Daar mocht hij mee knuffelen zonder 
mondmasker en zonder sociale afstand 
elke vorm van contact onderhouden. Voor 
bewoners van woonzorgcentra werden 
die mogelijkheden formeel ontnomen. 

Hoe neem je dat dan op? Zeg je ‘et 
alors’ en leg je de regels gewoon naast 
je neer? 
Jan: Neen, dat kon niet zonder de wet te 
overtreden. Maar we hebben in de eerste 
plaats gekeken naar de geest van de wet, 
niet alleen naar de letter van de wet. 

In de praktijk kwam het erop neer dat 
we naar creatieve wegen zochten die 
het virus wel zouden indijken, maar 
waarbij we ook de paden uitstippelden 
die aan de sociale behoeftes van onze 
bewoners tegemoet kwamen. We 
hebben ons daarvoor letterlijk voluit 
op de voorziene ‘uitzonderingen’ in de 
regelgeving gestort. Waar het bezoek 
‘buiten’ kwalitatief kon verlopen, werd 
de voorgeschreven norm aangehouden. 
Maar voor mensen waarbij dat geen 
bevredigende oplossing bood, of die hun 
woning niet konden verlaten, hebben 
we altijd uitzonderingen toegestaan. We 
deden dat in samenspraak met familie, 
directie, zorgcoördinator en arts en 
stelden vast dat uiteindelijk meer dan 
vijftig bewoners van deze uitzonderingen 
gebruik maakten op een groep van 
honderdzevenenveertig bewoners. 
De ‘uitzondering’ werd dus zo ruim 
gehanteerd dat het ronduit belachelijk 
werd. 

Dus als ik het goed begrijp kon elke 
bewoner zijn familieleden toch 
ontmoeten, binnen bij uitzondering of 
buiten in het algemeen. 
Jan: Ja, de uitzonderingen ‘binnen’ en de 
anderen in ‘openlucht’, maar ook in het 
Grand Café want die ruimte behoort niet 
tot het woonzorgcentrum en heeft de 
status van een horecagelegenheid. Daar 
konden we perfect de protocollen van de 
horeca implementeren en zo werd dat 
een prima uitkomst. Daarmee beschikten 
we over een ‘legale’ oplossing om 
ontmoetingen te regelen voor bezoekers 
en bewoners buiten de eigen woning. 

We steken niet onder stoelen of banken 
dat we ons activistisch gedroegen op 
meerdere manieren en poogden – waar 
het maar kon – niet alleen voor de 
bewoners van De Wingerd, maar ook voor 
de andere huizen op te komen. Ik kreeg 
zelfs telefoontjes van familieleden van 
andere woonzorgcentra die vroegen of 
hun familielid naar hier kon verhuizen 
omdat zij niet konden leven met de 
manier waarop hun geliefde geïsoleerd 
werd. 

Wat je in de pers kon lezen over de 
situatie elders was soms pure horror! 
Je kon eruit opmaken dat een aantal 
woonzorgcentra regels hanteerden die 
strenger waren dan die van Leuven 
Centraal… (n.v.d.r. in de gevangenis 
van Leuven mochten gedetineerden 
zelfs nadat een personeelslid besmet 
bleek met COVID-19 nog steeds bezoek 
ontvangen en zelfs in groep deelnemen 
aan de dagelijkse wandeling)

Natuurlijk was er veel begrip in het begin 
van de pandemie en iedereen verstond 
ook de noodzaak van de maatregelen. 
De regels waren  voor iedereen gelijk, 
iedereen moest in zijn kot blijven. Maar 
toen de versoepelingen zich aandienden 
kwamen die er niet voor de mensen in 
een woonzorgcentrum. 

Old lives matter ook in een woonzorgcentrum
Wouter Beke neemt de uitgestoken hand aan en bezoekt op donderdag 27 augustus 2020 WZC De Wingerd

polyvalente medewerkers, autonomie en kennis 
doorslaggevend in het bedwingen van de pandemie

Terwijl er onder ouderen in het ganse land 
sprake is van oversterfte door COVID-19, 
zien we in de statistieken voor De Wingerd 
net iets minder overlijdens dan in dezelfde 
periode vorig jaar. Die cijfers staan jammer 
genoeg wel in schril contrast met de wijze 
van rouw en afscheid in coronatijd.
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En toen dat, o.a. in de sociale media, 
door Woonzorgnet-Dijleland werd 
aangeklaagd, kwam minister Wouter 
Beke (CD&V) zelf kijken? Wat was zijn 
bedoeling? 
Jan: Hij wou vooral afstemmen of 
het binnen de richtlijnen die hij had 
uitgevaardigd mogelijk was om te doen 
wat wij deden. Maar wij hebben de 
minister er dan wel op gewezen dat 
we ons niet comfortabel voelden met 
de formulering van die richtlijnen. En 
evenmin met onze vertaling van die 
onduidelijke regels naar een leefbare 
situatie. Ook al waren we bereid om 
met ons outbreakteam samen in de 
gevangenis te belanden als mocht blijken 
dat het toegestane bezoek als illegaal’ 
zou worden weggezet. 

Samen met Griet Robberechts en de 
campusdirecteuren van Dijlehof, Keyhof 
en Ter Meeren hebben we drie vragen aan 
de minister voorgelegd. Ten eerste: wil 
je expliciet vermelden in een aangepaste 
richtlijn dat bezoekregelingen in 
samenspraak met familie en bewoners 
worden gemaakt. Vervolgens vroegen we 
hem om ouderen positief te discrimineren 
in plaats van negatief: geef hen, in plaats 
van helemaal géén sociale bubbel, juist 
een bubbel die groter is dan die van vijf. 
Dat voorkomt de onethische keuze wie 
van de familie wel en wie niet op bezoek 
mag komen. Tenslotte vroegen we dat 
nieuwe richtlijnen zeer duidelijk zouden 
vermelden dat de directie van een 
woonzorgcentrum in het kader van een 
lokale context de bevoegdheid krijgt om 
de maatregelen indien nodig niet alleen 
te verstrengen, maar evenzeer om ze te 
versoepelen als de situatie dat toelaat. 

Moet de zorgsector kleurencodes 
krijgen zoals het onderwijs? 
Jan: Ik begrijp dat mensen zich beter 
voelen met kleurencodes maar wij 
hebben die echt niet nodig. Het grote 
probleem met corona is sowieso dat 
je met draaiboeken niet ver komt. De 
situaties zijn erg context-gerelateerd 
en specifiek. De evoluties gaan niet 
alleen razendsnel, maar zijn ook nog 
eens zo onvoorspelbaar dat op voorhand 
bepalen wat een code groen, geel of 
rood betekent geen zoden aan de dijk 
brengt omdat het er overal anders zal 
uitzien. De enige effectieve aanpak is 
een gebalanceerd crisismanagement. 
Jezelf een aantal scenario’s voor de 
geest halen is prima, maar een rigide 
kleurcodesysteem zal die aanpak eerder 
bemoeilijken dan vooruit helpen. 

Aan de andere kant gaven de eerste 
richtlijnen een grote bevoegdheid 
aan de directies en artsen van de 
woonzorgcentra en dat is toch goed zo?  
Jan: Ja, maar daarmee kreeg men 
een soort ‘absolute macht’ en dat was 
erover. Het ging zelfs zo ver dat je 
iemand, bij een vermoeden van het niet 
opvolgen van de maatregelen, veertien 
dagen in kamerisolatie mocht plaatsen. 
Als een andere burger in de samenleving 
de regels overtreedt en bijvoorbeeld 
geen mondmasker draagt waar dat wel 
verplicht is, krijgt die gewoon een fikse 
boete en geen celstraf van veertien 
dagen. Het is duidelijk dat dit soort ruling 
power niet toekomt aan een directeur 
van een woonzorgcentrum, noch aan een 
adviserende huisarts. 

We moeten uiteraard wel rekening 
houden met de chronologie van de 
pandemie, want de eerste week verschilt 
wezenlijk van de voorbije weken. Dat er 
in een moment van absolute crisis en 
grote onwetendheid met draconische 
maatregelen gereageerd werd, is 
begrijpelijk, net zoals het begrijpelijk 
moet zijn dat het vandaag anders hoort 
te gaan. 

En dat heb je ook aan Beke voorgelegd 
tijdens zijn bezoek aan De Wingerd?
Jan: Natuurlijk, we gaven een presentatie 
en deze punten stonden ostentatief op 
de eerste dia die we toonden. We hebben 
ze tijdens de uiteenzetting nog eens 
gedetailleerd en met de grootste nadruk 
van heel wat commentaar voorzien. 
Nog een punt dat we aansneden was de 
timing waarmee het Agentschap Zorg 
& Gezondheid nieuwe maatregelen 
doorzond, bijvoorbeeld op vrijdagavond, 
met een implementatiedatum die geen 
of te weinig marge overliet. We hebben 
de minister een koekje van eigen deeg 
gebakken door hem te laten weten dat 
we verwachtten dat onze  eisen de dag 
erna zouden geïmplementeerd zijn. 
(lacht)

En kreeg je een luisterend oor van de 
minister of ging hij in de verdediging? 
Jan: Neen integendeel, hij luisterde 
zeer aandachtig en geboeid. Het bezoek 
was ingepland voor een half uur, maar 
hij is anderhalf uur gebleven. Sterker 
nog, op 3 september arriveerde een 
stel nieuwe maatregelen en werden we 
bijzonder aangenaam verrast door het 
feit dat op al de vragen was ingegaan. 
We kunnen natuurlijk nooit hard maken 
dat minister Beke op het uitdrukkelijke 
verzoek van Woonzorgnet-Dijleland is 
ingegaan. Wat we wel weten is dat wij er 
voluit voor gegaan zijn en dat het in elk 
geval frappant is dat we op donderdag 
onze gemeenschappelijke eisen bekend 
maakten en dat deze de dinsdag erop, 
3 september dus, zonder uitzondering 
werden ingewilligd…

En als je vooruit kijkt naar de komende 
winter die waarschijnlijk weer met de 
nodige coranaperikelen zal gepaard 
gaan hoe luidt dan de conclusie? 
Jan: Vooral dat met die nieuwe 
richtlijnen onze handelwijze van de 
voorbije maanden met terugwerkende 
kracht werd gelegitimeerd en dat zal 
bij een volgende coronagolf zeker de 
stress beperken. Gelukkig maar, want 
het is geen pretje als je voortdurend in 
het grensgebied tussen legaal en illegaal 
handelen moet manoeuvreren om voor 
je bewoners, familie en medewerkers 
leefbare en werkbare oplossingen te 
zoeken. 

Tot slot wil ik nog eens in de verf zetten dat 
wij en iedereen in de woonzorgcentra zelf 
verantwoordelijkheid moeten opnemen. 
De overheid speelt in de aanpak van 
deze crisis zeker een belangrijke rol en 
de minister heeft leiderschap getoond, 
maar de hoofdrol moet weggelegd zijn 
voor het woonzorgcentrum zelf: met 
de stroom mee als het kan, maar soms 
ook tegen de stroom in als het moet. 
Dat vraagt moed, maar het is de enige 
houding die zowel voor de bewoners als 
voor ons dubbel en dik beloond wordt. 

Guido Joris 

Stilte in De Wingerd
18 maart 2020, het moment dat ook De Wingerd in lockdown moet. Weg gezellige 
drukte in het Grand Café, weg muziekuitvoeringen, weg naaiatelier, voorlezen, 
vrijwilligers die mee gaan wandelen. Er daalt een ongeziene stilte neer. Een stilte 
die we nog nooit hadden meegemaakt.

Directie, artsen, personeel, het hele team schoot direct in actie: het virus buiten 
houden is de boodschap maar het mag niet ten koste gaan van de bewoners en 
hun geluk. De kleinschaligheid van de woningen (max 8 personen) maakt het 
makkelijker voor het personeel en directie om zich te organiseren. Tablets worden 
voorzien om te skypen, alleen kunnen niet alle bewoners ermee omgaan. In het 
geval van mijn moeder was dit geen optie. Zij is 98, bijna blind en hoort niet echt 
goed. Dan maar bellen via een smartphone die je op speaker zet. Dit was echter 
niet voldoende voor mijn moeder, die gewend was aan regelmatige bezoekjes van 
haar grote familie. Ondanks haar dementie, begreep zij het verhaal van corona. 
Maar de consequenties die het met zich meebracht kon zij emotioneel niet aan, 
geen knuffel, geen gelach over de ondeugd van de achterkleinkinderen, geen 
lekker ijsje meer gaan eten, niet naar Plankendael...

Mijn moeder begon minder te eten, moeilijk gedrag te vertonen, een vorm van 
levensmoeheid besloop haar en tot overmaat van ramp werd ze ernstig ziek. Ik 
had een uitgebreid gesprek met de zorgcoördinator: dat ik heel bang was dat 
mijn moeder niet lang meer zou leven op deze manier. Nog geen 24 uur later 
belde zij mij op: de artsen, directie en het personeel van de woning hadden een 
oplossing. Ik zou geregistreerde mantelzorger worden in de woning, meedraaien 
en meehelpen waar nodig en speciaal voor mijn moeder zorgen. Ik werd getest 
op corona en zou mij houden aan alle veiligheidsvoorschriften. Ik was de koning 
te rijk. De tranen van vreugde van mijn moeder toen zij mij zag, mij weer kon 
knuffelen en weer een beetje het gevoel kreeg: ik ben niet alleen. Dat gevoel kan 
ik gewoon niet beschrijven.

Het personeel heeft er alles aan gedaan om het gemis aan familie op elke mogelijke 
denkbare manier te compenseren voor de bewoners. Moederdag, een riant buffet 
werd georganiseerd, menig hotel zou jaloers zijn geweest. Een kaartje, bloemen, 
de moedertjes werden gevierd. Op vaderdag werd de enige man in de woning in 
de watten gelegd met opnieuw een geweldig buffet. Een medewerkster probeerde 
de kapsels van de dames op en top te houden. Ik ben blij dat ik de kans heb 
gekregen om het personeel hierbij te helpen terwijl ik mijn moeder bijstond. 
Dankzij de goede zorgen en het gevoel dat zij er niet alleen voor stond, krabbelde 
mijn moeder weer overeind. En nu, enkele maanden later, 21 augustus hebben wij 
haar 99ste verjaardag gevierd.

Wat men heeft beslist van overheidswege, is te begrijpen in een eerste crisissituatie 
(te weinig beschermingsmateriaal, onwetendheid over het virus) maar het is 
een echt persoonlijk drama voor elke bewoner van een woonzorgcentrum. Het 
ontnemen van liefde, warmte, aandacht van de mensen van wie je zelf het meeste 
houdt en die jou het beste kennen en ook het meeste van jou houden, dat doe 
je niemand aan, laat staan een oudere in de laatste fase van zijn leven. Corona 
heeft voor velen hun leven op pauze gezet, maar ouder worden en dementie kun 
je niet pauzeren. Je kunt alleen maar genieten van de momenten die er nog zijn. 
Deze momenten zijn vele bewoners en familieleden ontnomen en zullen ook niet 
meer terugkomen.

De Wingerd heeft met zijn positieve warme visie op waardig oud worden en met 
zijn gedreven personeel geprobeerd om, telkens opnieuw, de bewoner en zijn 
familie centraal te houden in dit coronaverhaal. Het virus kreeg de visie van 
De Wingerd niet klein. Corona, waardig en liefdevol ouder worden kunnen wel 
samengaan. Mijn moeder is daar het beste bewijs van. Graag zou ik de woorden van 
Jan Vanwezer willen herhalen: “We willen corona niet ten koste van alles buiten 
houden, corona in De Wingerd is geen nederlaag, inboeten op levenskwaliteit is 
dat wel”.

Ik kan alleen maar hopen voor alle bewoners in woonzorgcentra dat met de nieuwe 
maatregelen van de Vlaamse overheid nog meer rusthuizen de moed vinden om 
levenskwaliteit opnieuw tot prioriteit te maken ondanks corona.

Carmelita

Foto: aangepast zomerprogramma, zingen bij het vuur net iets minder leuk in coronatijd...
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De lockdown kondigde zich aan en 
als lector verpleegkunde moest ik me 
aanpassen om alles van thuis uit en 
online te organiseren. De zorg kwam in 
een onvoorspelbare situatie terecht en 
ik wilde graag helpen tijdens de twee 
lesvrije weken van de paasvakantie. 
Het uitgelezen moment om nog eens 
letterlijk ‘de vinger aan de pols’ te 
houden en na één telefoontje mocht ik 
beginnen in Woning X. 

Wat een vertrouwen. Eén woning en acht 
mensen met dementie. En dat tijdens 
zo'n aparte periode: geen bezoek noch 
activiteiten en ik mocht wel komen. 
Ik voelde me vereerd en tegelijk ook 
gegeneerd t.o.v. familie, vrijwilligers, 
vrienden, kennissen van de bewoners. 
Ik leerde er acht fantastische mensen 
kennen die me stuk voor stuk deden 
nadenken over mezelf en over de zorg 
die ik al dan niet kon bieden. Nadenken 
over het gemis, wat ze zelf niet altijd 
kunnen benoemen.

Oprechte betrokkenheid is hetgeen wat 
ik het meeste heb onthouden van deze 
dagen. Het zorgteam staat er en geeft om 
ieder persoon. En dat werkt aanstekelijk. 
Niet alleen bij mij, ook bij de bewoners. 
Fantastisch hoe ik iedereen mocht laten 
‘zijn’. Opstaan of liever nog niet? Eigen 
keuze. Hygiënische zorgen? Vaak geen 
evidente opgave, maar samen kwamen 
we eruit. Geen medisch model in Woning 
X. Medicatie is belangrijk, maar niet 
de top-prioriteit. Het laten ‘zijn’ wel. 
Een waardig leven faciliteren, dat was 
althans mijn aanvoelen.  
 
Er was één aspect waarover er bij alle 
bewoners een consensus bestond, dat 
was de maaltijd. Hoe graag ze allemaal 
aan tafel zaten, samen, en elkaar zichzelf 
lieten zijn. Ik keek vaak vol verwondering 
naar die spontane dynamiek. De ene al 
wat loslippiger dan de andere, soms een 
ietwat gulziger type, dan weer een stille 
kracht die zachtjes elk potje confituur 
dichter schuift zonder dat de bewoner 
daarnaar heeft gevraagd. Omdat ze de 
gewoontes kent en er opmerkzaam en 
attent voor is. Ze beseft misschien niet 
half hoe blij ik was dat ze altijd mee aan 
tafel zat. Wat een multitasking wordt 
er verwacht van een ‘zorgverlener’ in 
Woning X. Een mooie attitude, betrokken 
zijn bij je medemens, en vooral: de 
mensen laten ‘zijn’. Als ik naar de 
zorgvisie van De Wingerd kijk, dan heb ik 
alles ervaren op deze korte tijd. 

Geen grote theorieën tijdens deze twee 
weken, wel wonen, leven en zorgen. 
Gewoon laten ‘zijn’. Zelfs in deze 
vreemde tijd werd er gewoon geleefd. 
Meer dan ooit leefden ze met hun acht 
samen. Behoud van familierelaties, best 
moeilijk wanneer bezoek niet meer 
toegelaten wordt door de Nationale 
Veiligheidsraad. Het levensverhaal, 
dat persoonlijke bewonersverleden, 
was iets waar ik achterstand in had. Ik 
kende weinig voorgeschiedenis van de 
bewoners. Ik herinner me een bewoonster 
die me vaak vragen stelde: ‘Waar moet 
ik gaan zitten?’, ‘Wat moet ik nu doen?’, 
‘Moet ik naar daar gaan?’, … 

Ik merkte wanneer ik zelf vragen stelde, 
dat het voor haar moeilijk werd om haar 
gedachten te verwoorden. Tijdens één 
van de skypes met haar dochter, hoorde 
ik hoe ze altijd als lerares had gewerkt 
en nooit getreuzel in de klas had geduld. 
Ik had meteen een beter contact, kon de 
vragen beter kaderen, en kon haar ook 
makkelijker gerust stellen, door zelf niet 
te treuzelen bijvoorbeeld. Ongelofelijk 
hoe zowel zorgverleners als bewoners 
van elkaar leren. 

Het gaf zoveel leermogelijkheden om 
alle verschillende ervaringen te horen, 
de manier waarop er telkens opnieuw 
gezocht wordt naar de beste zorg, is een 
kracht in Woning X. De dagelijkse briefing 
duurde bij mij een hele tijd, omdat ik 
zo graag leerde van het uitwisselen van 
ervaringen. Niet alleen over individuele 
zorgsituaties, maar ook zeker over 
het samen wonen en hoe je dit kan 
faciliteren. Het uitwisselen, samen 
nadenken, stimuleert als het ware de 
metacognitieve vaardigheden en geeft 
je vleugels. Ook al sta je alleen in een 
woning, je voelt je niet alleen. Ik wist 
vooraf niet hoe ik het zorgmodel in de 
kleinschalige woningen als ‘zorgverlener’ 
zou ervaren. Tijdens elke shift is hier 
één persoon verantwoordelijk voor 
acht bewoners. Dat is niet steeds een 
verpleegkundige, het kan ook een 
zorgkundige zijn, een opvoeder, af en 
toe een ergotherapeut.

Hoewel alleen verantwoordelijk 
tijdens zo een shift, voelt het door de 
overdrachten toch sterk interdisciplinair, 
elk kijkend vanuit eigen standpunten en 
verrijkend voor elkaar. Hoe fantastisch 
is dit gezamenlijke leereffect voor 
de studenten die hier straks op stage 
komen! Ik hoop ten volle dat ze het ook 
zo ervaren, zoals ik dit heb ervaren, en 
deze positieve ervaringen meenemen 
in hun latere carrière in de zorg. Want 
dit ‘samen leren’ heeft uiteindelijk één 
groot doel, en dat is nog betere zorg.

Hier draait alles om authenticiteit: geen 
verborgen agenda’s, zeggen wat je doet, 
en doen wat je zegt. Als lector geef ik 
lessen ouderenzorg en communicatie 
bij personen met dementie, vanuit mijn 
vroegere ervaring als verpleegkundige 
op een geriatrische ziekenhuisafdeling.Ik 
hoef je wellicht niet te vertellen dat ik die 
lessen nu wel anders zal aanpakken met 
normalisatie als uitgangspunt, één van 
de fundamenten van het referentiekader 
dementie.   

Heidi Coseyns

Woning X

Hoe de coronacrisis het lesgeven verandert aan de UCLL
Proefpersoon

We schrijven 8 augustus en in mijn mailbox vind ik een bericht: 
In vele onderzoekscentra wereldwijd, ook aan de KU Leuven, wordt koortsachtig 
gewerkt aan een doeltreffend vaccin tegen het coronavirus.
Het Centrum voor Klinische Farmacologie (CKF) van UZ/KU Leuven start nu met 
klinisch onderzoek naar de doeltreffendheid van een nieuw ontwikkeld vaccin 
van Janssen Pharmaceutica en zoekt daarvoor vrijwilligers.

Omdat ik overtuigd ben van de nood aan een veilig en efficiënt vaccin 
tegen COVID-19 verklaar ik me bereid als testpersoon mee te werken in het 
onderzoek. Ik krijg een pak leesvoer: uitleg over het wat en hoe van de studie, 
over het verloop en de duur ervan, de verschillende fases in het onderzoek, 
de procedures, risico’s en eventuele ongemakken. Ik krijg ook een schema van 
de dagen dat ik ter beschikking zal moeten zijn en zwaarwichtige papieren om 
te tekenen. Kortom, er komt veel meer bij kijken dan enkel een spuitje in de 
arm met als inherente beloning - in het beste geval - voor korte of langere tijd 
immuniteit tegen de ziekte. En dat laatste enkel op voorwaarde dat ik geen 
placebo krijg, wat voor enkelen van de niet onaanzienlijke groep gegadigden 
voor het onderzoek zeker het geval zal zijn. 
Het is een zogenaamd dubbelblind onderzoek waarbij – om alle subjectiviteit in 
het beoordelen van de resultaten te weren - noch de arts, noch het personeel, 
noch de proefpersonen zelf weten wie het reële vaccin ingespoten krijgt, wie 
een sterke en wie een minder sterke dosis bekomt en wie het moet doen met 
een simpele zoutoplossing. De veelheid aan informatie die we te lezen krijgen 
gaat daardoor voorbij aan wat mij persoonlijk toch wel belangrijk lijkt, maar 
dat neem ik voor lief.
 
Ondertussen loopt het programma al verschillende weken en gaat alles, 
althans wat mij betreft, naar wens. Als betrokken partij lees ik in de media 
met verscherpte aandacht over de zoektochten in de verschillende landen en 
kijk ik met enig realisme uit naar de periode waarop het eerste vaccin ter 
beschikking zal zijn. Het blijkt duidelijk een wedloop tussen de continenten te 
worden en een concurrentiestrijd tussen de farmaceutische bedrijven om het 
eerste maar vooral ook het beste en veiligste vaccin op de markt te brengen. 
Het aanzienlijke geldelijk gewin is natuurlijk mooi meegenomen.

Hier en daar vertel ik over mijn deelname aan het onderzoek en ben verrast 
over de zeer uiteenlopende reacties. Die variëren van: “Goed dat je dat doet.” 
over “Ik zou zo iets nooit durven.” tot “Ik geloof niet in vaccins.” En even vraag 
ik me af of het wel slim is geweest om direct op de kar van proefpersoon te 
springen. Maar een beetje opzoekwerk op het internet maakt me al een stuk 
wijzer. Dank zij het poliovaccin komt kinderverlamming in België niet meer voor 
en ik denk aan een  klasgenootje uit mijn lagere schooltijd dat als gevolg van 
een poliobesmetting mankend door het leven moest. De oudere garde, waartoe 
ook ik behoor, draagt nog de littekens van het pokkenvaccin dat ze in hun jeugd 
kregen maar sinds enkele decennia is die inenting overbodig en kunnen we het 
woord “pokdalig” uit onze woordenschat schrappen. Mazelen en difterie (de 
zo gevreesde kroep) zien de huisartsen nog amper. Deze bedenkingen sterken 
voor mij het geloof in de belangrijkheid van het onderzoek. Krijgen we als 
testpersoon ernstige bijwerkingen of ziekten dan staat een leger deskundigen 
klaar om op te treden en … doemdenken is niet mijn stijl. Het is trouwens één 
van de intenties van de wetenschappers deze neveneffecten te detecteren 
om ze te kunnen vermijden. Als de zoektocht naar een degelijk en veilig 
coronavaccin slaagt, en daar gaat men algemeen van uit, zal dat de mensheid 
een pak narigheid besparen en wellicht ook levens redden. Voor een piepklein 
beetje is dat dan mede dankzij de proefpersonen. Ha!!

Mieke S.

Foto: aangepast zomerprogramma, Keizer Tinitus coronaproof...
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De morgen treuzelt al een beetje langer.
De zon blijft liggen in haar ochtendbad
waarrond ze kuis een dampgordijn heeft hangen.
En in het gras worden je voeten nat.

Wanneer de wolken weg zijn willen ebben,
verguldt de zon alles met strijkend licht
dat al naar noten smaakt. En spinnenwebben
spannen soms onverwacht je doorgang dicht.

Soms hoor je nog een vogel eenzaam zingen
maar treinen maken nu toch meer geluid.
De schoolbel maakt een eind aan spel en springen.

Toch is het zomerlied nog niet echt uit:
Al gaat elk wingerdblad straks winters dood,
het wordt eerst nog, als jonge wijn, warm rood.

RT, 2008

Als er één uitdrukking dit jaar te pas en soms ook te onpas in de mond is genomen, 
is het wel ‘het nieuwe normaal’. En ook ‘gezond verstand’ natuurlijk.

Zelf heb ik ‘normaal’ al lang geleden opgegeven als begrip. Niemand mag zich het 
recht toeëigenen uit te maken wat ‘normaal’ is. Wie bepaalt de norm, en met welk 
recht van spreken? 
Een uitdrukking als ‘Doe toch normaal, man’ krijgt mij dan ook makkelijk op de kast.
Of iemand ‘gene normale’ noemen, nog zoiets.

Een norm is volgens het woordenboek een gedragsregel die door de leden van een 
gemeenschap als min of meer vanzelfsprekend wordt beschouwd. ‘Min of meer’ en 
‘beschouwd’ zijn hier cruciaal. Je probeert als leefgemeenschap aan te voelen wat 
werkt, en je handelt daar zoveel mogelijk naar. 
Maar cruciaal is dat die norm permanent kan evolueren, zoals onze gemeenschappen 
en de omstandigheden waarbinnen ze functioneren dat ook doen. Wat vandaag 
als ‘normaal’ zou kunnen bestempeld worden is dat morgen misschien niet meer. 
Gelukkig maar, zou ik zeggen, het bewijst dat onze samenleving een organisch geheel 
is dat dynamisch reageert op nieuwe situaties.

‘Courant’ lijkt me correcter weer te geven wat we bedoelen. Courant: wat gangbaar 
is, of gebruikelijk.
Wat is de courante manier waarop we leven, werken, tijd besteden, omgaan met 
onze dichte of wijde omgeving? En achter dat courante kan natuurlijk exact dezelfde 
redenering schuilgaan als achter het zogezegde nieuwe normaal.
En uiteraard verwacht je dat achter die courante handelwijzen en afspraken ook - 
jawel - normen en waarden schuilgaan. Ook al is het des mensen dat je niet graag 
om de oren geslagen wordt met wat iemand in jouw plaats tot norm heeft verheven, 
we willen anderzijds wel graag bij een sociale klasse horen.

De blijf in uw kot-slogan was de eerste dagen van de uitbraak helder in al zijn 
eenvoud, en maakte de urgentie op dat moment kristalhelder duidelijk. Alleen 
moet je daarna de implicaties op alle vlakken beginnen inschatten, en wat in het 
begin een solostem was, is intussen een veelstemmig koor geworden van mensen die 
variëren op het thema,  stilaan begint de harmonie wat dissonantie te vertonen. Dat 
die dissonantie binnen de overlegorganen te horen is, is goed, maar als die op het 
publieke forum wordt geëtaleerd, voed je de polarisatie die zich de jongste weken 
rond onze richtlijnen aan het aftekenen is. En dat is enkel goed als het leidt tot 
voortschrijdend inzicht.

Overigens mogen we nog altijd veronderstellen dat wat we nu gemakshalve het 
nieuwe normaal noemen van tijdelijke aard is, of tenminste nog een aantal keren 
zal aangepast worden aan nieuwe evoluties. Dat dat in alle richtingen kan gaan, is 
voor sommigen onrustwekkend, voor anderen spannend.

Iedereen reageert immers op zijn manier en volgens zijn of haar temperament. 
Sommigen voelen zich afgesneden van hun gewone routine, en hebben de indruk dat 
we met de teletijdmachine 20 jaar teruggekatapulteerd zijn.
Anderen passen zich aan en zoeken naar het best mogelijke binnen de - zeer frequent 
wisselende - richtlijnen van wat mag en wat niet mag.
Dat is vaak wat zoeken naar een evenwicht, maar door de trial and error te durven 
aangaan kom je een heel eind.

De richtlijnen rond coronapreventie legden onvermijdelijke in eerste instantie het 
accent meer op de medische doelstellingen dan op de psychosociale.
Daardoor riskeert een woonzorgcentrum weer meer een verpleeghuis te worden dan 
een woon- en leefgemeenschap waar ook zorg wordt verleend. En dàt is iets waar  
De Wingerd jarenlang aan gewerkt heeft.

Het was Jean-Luc Dehaene die lanceerde wat we vandaag als woonzorgcentra kennen. 
Eén van zijn meest bekende uitspraken was: je moet het probleem pas oplossen 
als het zich stelt. Benieuwd hoe hij het afgelopen half jaar zou gecommuniceerd 
hebben. Hij zou er alleszins niet van afgekomen zijn met Sire, geef mij 100 dagen, 
zoals in 1987.

Jan Hautekiet

Preekstoel   Weg met de  'Almachtige' God!

Tijdens de coronatijd volgde ik de zondagsmis op TV (afwisselend op 'Een' en 
op 'KRO'). Regelmatig kwamen daar gebeden voor, die begonnen met deze twee 
woorden: Almachtige God. Deze aanhef van bidden doet me steeds huiveren. 
Zelf heb ik al lang het woord 'almachtig' vervangen door 'barmhartig'. Omdat 
het rijmt valt het niet zo op. Voor mij is God alleen maar almachtig in Zijn 
barmhartigheid! Ik neem aan dat nog vele mensen een verkeerd godsbeeld 
hebben, dat nog versterkt wordt door de woorden: 'Almachtige' God! Een beeld 
van iemand waarvoor we bang zijn, iemand die ons straft, iemand die alles weet 
én alles kan! 

Hoe begin ik dan mijn gebed? 'Barmhartige God' of 'Liefdevolle Vader' of 'Vader 
van alle mensen'. Daarenboven kan Hij niet alles. Dat staat zelfs in de Bijbel: 
"Zichzelf verloochenen kan Hij niet". Hij kan dus niet ontkennen dat Hij 'Liefde' 
is! Ik neem hier soms de logica bij: "God is Liefde - liefde is blind - dus: God 
is blind!" Ik wil maar zeggen dat Hij onze fouten en misstappen (onze zonden) 
niet ziet. Dat Hij zoals de vader in de parabel van de verloren zoon elke dag 
op uitkijk staat naar de terugkomst van zijn kind en dat de vader tot de oudste 
zoon zegt: 'Er moet feest zijn en vrolijkheid, want die broer van u was dood en 
is weer tot leven gekomen'. (Lc. 15, 32)

En nu ik hier toch aan 't mijmeren ben over Gods goedheid, wil ik nog het 
volgende kwijt. Elk gebed dat met 'God' begint, vermijd ik als de pest. Het 
voelt zo koud aan en het doet me zelfs denken aan een vloek (godverdomme!). 
Persoonlijk pas ik daar een mouw aan en bid ik tot de 'goede God' of gewoon 
'onze Vader'. 

Ik wil hier eindigen met iets dat me in 'De Wingerd' bijgebleven is. Tijdens 
een ontmoeting met een bewoonster was het alsof de liefdevolle God met mij 
sprak! "Pater Piet, zei ze, ik vergeet alles, maar  daar  is één ding dat ik nooit 
vergeet!" "En dat is? vroeg ik" "Dat is: dat ik u gaarne zie!"

Piet Debruyn

Foto: aangepast zomerprogramma, Pianoconcerto...
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Reeds in het prille begin van dit jaar 
hoorden we het in de nieuwsberichten: 
“China had te maken met een nieuw 
en volkomen onbekend coronavirus en 
een volledige stad ging in lockdown.”, 
maar er ging nog geen alarmerend 
belletje rinkelen. Veel meer werd 
er immers niet verteld; het was 
letterlijk te ver van ons bed om ons 
echt te verontrusten en een volledige 
lockdown hier in het westen konden we 
ons niet voorstellen. 

Na enige tijd zagen we de ernst van de 
situatie in: het nieuwe virus was niet 
alleen uiterst besmettelijk maar sloeg 
ook bij wijlen dodelijk toe. In snel tempo 
stak het de Chinese grenzen over om 
niet alleen Europa maar heel de wereld 
te bedreigen. Het bleek helemaal geen 
uit de hand gelopen griepepidemie te 
zijn maar een aartsgevaarlijke pandemie 
waarvan heel weinig of niets gekend was. 
We wisten niet hoe infectueus de ziekte 
was noch hoé ze overgedragen werd of 
waarmee we ze konden bestrijden; we 
hadden er omzeggens geen verweer 
tegen. 

Hoe onderging De Wingerd de aanval 
van die mysterieuze ziekte én hoe 
werd de eerste golf ervan afgeslagen? 

We vragen het aan Jan Vanwezer: De 
Wingerd nam geen risico’s en ging 
in de verdediging. Reeds tijdens de 
krokusvakantie wezen we op het 
belang van zorgvuldige handhygiëne. 
Niettemin lieten we het niet na nog 
een pas gepensioneerde medewerker 
in de bloemetjes te zetten en ook de 
vrijwilligers werden nog uitbundig 
gevierd. Toen ging de bal aan het rollen: 
uit verschillende woningen kwamen 
klachten die symptomatisch leken voor 
Corona. Dankzij doorgespeelde gegevens 
uit China beschikte men hier over testen 
en konden we gericht aan het werk. In 
de beginfase was het nodige materiaal 
ervoor nog makkelijk te verkrijgen. 
Hieruit bleek dat bewoners uit twee 
woningen effectief met COVID-19 besmet 
waren (COVID-19 staat voor COronaVIrus 
Disease 2019). Vanaf dan was het: “Alle 
hens aan dek!!”

Op 11 maart werd een “outbreakteam”  
of OBT samengesteld: 20 leden 
maakten er deel van uit, van directie 
over artsen, zorgcoördinatoren, 
de werknemersafgevaardigde en 
mensen van de personeelsdienst en 
het dienstencentrum, tot personen 
die nauw contact hadden niet alleen 
met alle personeelsleden maar ook 
met vrijwilligers en familieleden. De 
grote diversiteit van dit team en zijn 
multifunctionaliteit was een noodzaak om 
alle geledingen te vertegenwoordigen/
bereiken en alle visies tot hun recht te 
laten komen.

Om te beginnen maakten we een 
up-to-date inventaris van alle 
beschermingsmateriaal en van alle 
personeel. We gingen uit van het 
worstcase-scenario: heel veel zieke 
bewoners maar vooral ook heel veel 
uitvallende verzorgers.  Daarom stelden 
we een lijst op van personeelsleden die 

ooit een opleiding als verzorger hadden 
gehad, maar die functie hier niet effectief 
uitoefenden, ook van vrijwilligers en 
buitenstaanders, zorgpartners van De 
Wingerd met diezelfde kundigheden. 
Zij zouden inspringen in geval van 
een tekort aan verzorgend personeel. 
Onze technici gingen op zoek naar 
beschermingsmateriaal overal waar het 
te vinden én te krijgen was. We hebben 
het dan over alcoholgel, mondmaskers, 
schorten, handschoenen en spatbrillen 
en bij gebrek aan alternatief waren we 
bereid daar soms exuberante prijzen 
voor te betalen. Vrijwilligers werden 
aangesproken om mondmaskers te 
maken en die gingen daar gretig op in. 
Na verloop van tijd was het probleem 
van het materiaal dus opgelost.

EN TOEN KWAM DE LOCKDOWN! 

We schreven 13 maart. Dagverblijf en 
kortverblijf gingen dicht, familieleden en 
vrijwilligers werd de toegang tot de hele 
Wingerd ontzegd. De 16 woningen én de 
flatjes werden elk een quasi hermetisch 
gesloten eenheid; de onderlinge 
verbindingen werden afgesloten. Dank 
zij de specifieke architectuur van De 
Wingerd was dat geen probleem. Het 
betekende echter dat medewerkers in 
de woningen er alleen voor stonden; ze 
moesten het voortaan runnen zonder 
hulp van vrijwilligers of familieleden. De 
vereiste om snel en efficiënt te kunnen 
beslissen en verantwoordelijkheid op te 
nemen was voor hen gelukkig niet nieuw, 
ze zijn er trouwens op geselecteerd én 
getraind. Ook de zorgcoördinatoren 
zaten in eenzelfde schuitje: hen werd de 
toegang tot hun 4 woningen ontzegd en 
dat voelde voor de wederzijdse partijen 
als een amputatie. Hoe konden ze zich 
kwijten van hun taak nl. het bemoedigen 
en ondersteunen van de leefgroepen als 
alle fysiek contact verboden werd? Maar 
voor elk probleem is er een oplossing. 
Er werd gebeld en gewhatsappt als 
nooit tevoren: niet ideaal, soms nogal 
hectisch, maar wel werkzaam. 

Een terechte pluim geef ik hier aan de 
mensen van kortverblijf en dagverblijf 
die werkloos werden, maar zonder veel 
omhaal de besmette personeelsleden 
van de flatjes en de besmette woningen 
vervingen. 

En wat met de bewoners? Zij waren 
toch de mensen waar het allemaal om 
draaide. 

Door de isolatie op woningniveau en 
niet op kamerniveau door te voeren 
behielden de bewoners op elk ogenblik 
sociaal contact met elkaar en de 
woningverantwoordelijke waardoor het 
spook van de eenzaamheid bij hen geen 
kans kreeg. En ja, in die woningen en 
in de flats, waar het virus voet aan de 
grond had gekregen, breidde de ziekte 
zich door die manier van isolering 
aanvankelijk uit naar medebewoners 
maar we achtten het psychisch welzijn 
van de mensen belangrijker dan hun 
fysieke gezondheid. De 5 artsen waren 
trouwens steeds bereikbaar, elk voor 
hun eigen wijk. En zij wisten terdege 
van wanten. Voor de medewerkers in de 

woningen betekenden zij een geweldige 
steun. Tevens werd er dagelijks overleg 
gehouden met alle leden van het OBT. 

We maakten er een punt van volkomen 
open te zijn naar de familie toe. Elk 
geval van besmetting werd meegedeeld 
aan de familie van de betrokkene, aan 
de familie van de leefgroep, aan de 
gehele Wingerd, in die volgorde. En nee, 
de familie had niet echt inspraak, maar 
de volkomen transparantie werd wel 
algemeen geapprecieerd. En eind mei 
was De Wingerd coronavrij.
 
Het evenwicht tussen wat mocht en 
niet mocht, tussen leefbaarheid en 
gezondheid was wel niet altijd evident; 
het was balanceren op een slappe koord. 
We zijn een organisatie die kwaliteit van 
leven laat primeren op kwantiteit en deze 
visie stond soms haaks op de richtlijnen 
van de overheid, denk maar aan de 
isolatie per individu. Die verordening 
vonden wij voor mensen met dementie 
buiten alle proporties en we pasten ze 
dus niet toe.

In normale tijden hebben we 3 belangrijke 
werkingsprincipes:
• Integratie en participatie van de 

bewoners in de woningen: dit is 
compleet onverzoenbaar met de 
opdracht: “Blijf in uw kot”. Het werd 
dus een tussenoplossing: “Blijf in uw 
woning.”

• Bewoners handelen idealiter volgens 
hun eigen regie en in hun eigen 
dagritme. Ook hier moesten we tot op 
zekere hoogte inleveren: alleen op stap 
gaan was uit den boze, het kon echter 
wel in groep. En kijk, elke wolk heeft 
toch haar zilveren randje: de helpende 
hand van familie en vrijwilligers die 
we moesten missen in de woningen, 
werd nu al eens spontaan geboden door 
één van de medebewoners en dat was 
natuurlijk meegenomen.

• We hechten ook veel belang aan 
het behoud van kwaliteitsvolle 
familiebanden maar stricto sensu was 
bezoek niet toegelaten. Zo’n verbod 
is uiteraard een reële domper op elke 
familiale relatie. Wij hebben dus al 
heel vlug de mogelijkheid gegeven 
van raam- en terrasbezoeken. Toen 
ook wandelbezoeken weer konden, 
weliswaar onder voorwaarden, was dat 
voor alle partijen een verademing.

Bezoek mocht uiteindelijk dan toch, 
mits het dragen van een mondmasker, 
het plaatsen van een plexiglazen wand 
of de geijkte afstand van 1.5 meter. Wij 
losten het op een andere manier op. 
Aangezien het Grand Café deel uitmaakt 
van het plaatselijk dienstencentrum 
en niet van De Wingerd kon de familie 
kiezen voor een bezoek aan het GC en 
de regels volgen die golden voor de 
horeca d.w.z. op voorhand registreren, 
geen over en weer geloop van toog naar 
tafel en een mondmasker tenzij je aan 
een tafel zat. En daarvan werd duchtig 
gebruik gemaakt. Bezoek op de kamer 
was, ook weer volgens de regels, enkel 
toegelaten bij hoge uitzondering (als een 
bewoner zich in de palliatieve fase van 
z’n leven bevond). Wij kenden heel veel 
belangrijke redenen om een afwijking 

toe te laten en maakten voor alle 
betrokkenen van de exceptie de regel. 

De regels waren zelfs bepaald unfair: de 
mensen in de buitenwereld hadden recht 
op een gezinsbubbel en daarnaast een 
bubbel van vijf willekeurige personen 
die ze mochten ontmoeten zonder 
masker, zelfs mochten aanraken d.w.z. 
omarmen. Onze bewoners hadden hun 
“gezinsbubbel” van de woning maar een 
bezoek van dochter, partner of kleinkind 
moest met een mondmasker en aanraken 
was taboe. Waar is de logica daarvan? 
Wij pleiten juist voor meer in plaats van 
minder en vragen een sociale kring van 
10 personen voor onze mensen zodat 
er geen restrictie staat op wie hen mag 
bezoeken.

Laten we realistisch zijn. U en ik, de 
meesten onder ons, kijken uit naar de 
dag dat alles weer normaal wordt, ook al 
moeten we nog een lange tijd rekening 
houden met  maskers en afstanden en 
bubbels. Onze bewoners daarentegen 
zullen in veel gevallen het “vroegere 
normaal” niet meer meemaken maar 
de rest van hun leven slijten in een 
COVID-maatschappij. Waarom zouden 
we de beperkte tijd die hen nog gegund 
is verzwaren met regels en wetten die 
niet passen in de toekomstvisie die ze bij 
aankomst hier in De Wingerd, in overleg 
met de familie, verwoord hebben in een 
vroegtijdig zorgtraject? Moeten wij daar 
nu niet langer rekening mee houden? 
Waarom zouden ze wel mogen sterven 
aan een infarct zonder reanimatie toe te 
passen maar niet aan COVID-19? Maakt 
mentaal welzijn geen essentieel deel uit 
van onze gezondheid? Ik pleit daarom 
voor een Wingerd die zich niet laat 
inpakken door het coronavirus maar het 
met overleg en in wijsheid beheerst.

En wat met een volgende golf? 

Het grote verschil zal zijn dat we veel 
meer zullen weten van het virus en van 
de ziekte. We zullen vechten tegen 
een vijand die we beginnen te kennen. 
We zullen  gewapend zijn met een pak 
ervaring, we kennen nu de pijnpunten en 
kunnen ons daarover bezinnen en daarop 
werken. We zijn zeker niet van plan ons 
te laten kisten.

Zo sprak Jan Vanwezer.
Mieke S.

De Wingerd en corona
Een evaluatie van de eigen aanpak tijdens de eerste golf ...



leven in het nu, 
denken aan later
Het voorbije jaar reviseerden tal van 
experts uit Nederland en België het 
boek ‘Dementie op jonge leeftijd’ 
van Annemie Janssens & Marjolein 
de Vugt. Het boek is er voor iedereen 
die te maken heeft met dementie op 
jonge leeftijd: professionals, jonge 
personen met dementie, familieleden 
en vrijwilligers.

De herziene uitgave is vanaf 6 oktober 
te koop bij MEMO, maar de geplande 
boekvoorstelling met symposium wordt 
omwille van de onzekere virologische 
situatie over het jaareinde getild naar 
een latere datum. Topwetenschappers 
uit Vlaanderen en Nederland zullen u 
tijdens die nog te plannen studiedag 
informeren over de best mogelijke 
zorg op medisch en psychosociaal vlak 
en over palliatieve zorg. 

Hou de berichtgeving op de sociale 
media in de gaten. Wordt vervolgd...
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Tel: 016/50.29.06 
van 9 tot 12 en van 14 tot 17u.
memo@dementie.be
www.dementie.be/memo

MEMOrabel
MEMO werkte jarenlang samen met de 
cel ouderen en thuiszorg van de dienst 
welzijn en gezondheid bij de provincie. 
Zo ontwikkelden we samen met de 
provincie Vlaams-Brabant een folder: 
DEMENTIE, u staat er niet alleen voor.

Een interne Vlaamse staatshervorming 
hertekende de afgelopen jaren heel 
wat bevoegdheden bij de provincies en 
bracht die nog dichter bij de burger, 
namelijk bij de lokale besturen. 
Andere beleidsdomeinen heeft men 
geharmoniseerd en worden nu centraal 
ingevuld voor gans Vlaanderen. 

Iedereen zit met dezelfde vragen 
wanneer er in het eigen gezin of naaste 
familiekring plots een diagnose dementie 
is of zelfs nog maar een vermoeden van. 
Deze folder wilde een duidelijk antwoord 
geven op sommige van die vragen: Wat 

is dementie? Wat is de oorzaak van 
dementie? Hoe herkent u dementie? Is 
het dementie? Kan dementie behandeld 
worden? Beseft een persoon met 
dementie wat er met hem misgaat? Hoe 
kunt u best omgaan met personen met 
dementie? Meer weten en lezen over 
dementie? Waar kan ik terecht?

Ter gelegenheid van Werelddag Dementie,  
op 21 september, stelt ECD Vlaanderen 
in samenwerking met partners als de 
VVSG, de Vlaamse Ouderenraad, de 
Diensten Maatschappelijk Werk van 
de ziekenfondsen en de Alzheimer 
Liga Vlaanderen een opvolger van die 
brochure voor: DEMENTIE, als je ermee 
te maken krijgt.

Deze herziene uitgave is dringend nodig, 
want er wonen in Vlaanderen nu al meer 
dan 130.000 mensen met dementie. In 

2035 zullen dat er naar schatting bijna 
190.000 zijn. En nog minstens drie keer 
zoveel mensen zullen nauw betrokken 
zijn bij de zorg voor deze mensen. We 
weten ondertussen dat iedereen die 
met dementie te maken krijgt een grote 
nood heeft aan specifieke en correcte 
informatie. Die wordt in deze nieuwe 
brochure op een bevattelijke wijze 
samengebracht: de eerste tekenen, de 
rol van de huisarts en de specialist, de 
juridische aspecten, een omgangsadvies, 
het diverse aanbod van beschikbare 
hulp- en dienstverlening binnen de 
verschillende steden en gemeenten.

De nieuwe brochure kwam tevens tot 
stand dankzij een aantal mensen met 
dementie en hun mantelzorgers die 
eraan meewerkten. Je kan dit handige 
informatie-instrument bestellen via 
MEMO of online: www.dementie.be

Vrijdag 11 september 2020, een hele 
dag in conclaaf rond de prangende 
vraag ‘Wat zou jij doen?’. Een bonte 
verzameling stakeholders tekende 
in De Wingerd present om een breed 
gedragen aanbeveling op te stellen die 
moet uitmonden in een beter beleid 
inzake ouderenzorg:

Corona zet onze samenleving onder 
hoogspanning. Als burger, zoon, dochter 
of moeder, vader, partner, vriend, buur, 
hulpverlener zijn we betrokken bij zorg 
in de breedste zin van het woord. We 
beseffen zeer goed dat corona nog een 
tijd ons leven zal beïnvloeden. Maar 
toch, is er dan echt geen perspectief 
voor wie zorg nodig heeft en zorg geeft? 
Corona gaat over ons allemaal. Vandaag 
lijkt het er steeds meer op dat corona 
ons leven overneemt. Wordt het niet de 
hoogste tijd om dit om te keren? 

Cruciaal hierbij is het zoeken naar 
een levenswijze die de kwaliteit van 
leven centraal stelt en waarbij we de 
aanvankelijke gevoelens van angst voor 
het virus terug omzetten in positieve 
energie. We moeten bekijken hoe je dit 
vorm geeft voor mensen met een beperkt 
levensperspectief: hoe beperken we 
de remmingen in de mogelijkheden om 
contact te hebben met onze dierbaren? 
Stel je voor dat je als mantelzorger niet 
meer betrokken wordt bij het leven van 
je naaste. Stel dat je hulpverlener bent 
en je gevraagd wordt om het contact 
met zorgvragers te beperken.Wat als 
die nodige ondersteuning en houvast 
zich vanaf nu weer meer zou richten 

op kwaliteit van leven in de plaats van 
enkel het beperken van risico’s? Dan 
dringen zich een aantal andere keuzes 
op.  Keuzes die volgens ons niet alleen 
van medische aard zijn.  

Geef de gastvrijheid, de huiselijkheid, 
het vertrouwen en vooral de dialoog 
opnieuw een plek. Ga het gesprek aan 
met wie onze samenleving inhoud, kleur 
en vorm geeft. 

Weg van het isolement. 
Weg van de betutteling.

Ook als we ons in een kwetsbare 
situatie bevinden hebben wij een stem. 
We willen ook dan deelnemen aan de 
samenleving en de richting van de zorg 
en het leven kunnen bepalen. Ieder van 
ons moet steeds de mogelijkheid hebben 
om op elk moment de nodige zorg te 
ontvangen, ook tijdens de kritische fases 
van de coronacrisis.

Kwaliteit van leven moet voorop staan. 
Corona bepaalt niet alléén hoe wij 
leven. Het gaat veeleer om leven aan de 
dagen toe te voegen, dan dagen aan het 
leven. In het nieuwe normaal moeten we 
zo normaal mogelijk doen: dat is doen 
wat we graag doen, waar we houvast 
aan hebben, binnen een veilige context. 
Dat is activiteiten doen waarvan we 
genieten en die ons leven betekenis 
geven. Dat betekent elkaar ontmoeten, 
verhalen delen. En voor mensen met een 
beperkt levensperspectief betekent dat 
ook een verderzetting van vroegtijdige 
zorgplanning en palliatieve zorg. 

We varen nu niet meer blind. De oproep 
die we willen lanceren is eenvoudig maar 
tegelijk ook duidelijk: laten we lessen 
trekken uit de afgelopen zes maanden, 
maar laten we vooral ons gezond verstand 
gebruiken in de verdere uittekening 
van een zorgzame samenleving waarin 
kwaliteit van leven voorop staat.

Lijst met ondertekenaars:

• Christine Aspeele, sectorverantwoordelijke 
dementie Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid

• Christine De Cafmeyer, Federatie Palliatieve 
Zorg Vlaanderen

• Tanja Everaert, WZC Aymonshof, Dendermonde
• Jan De Lepeleire, Academisch Centrum voor 

Huisartsgeneeskunde, KU Leuven
• Johan De Muynck, Zorgbedrijf Antwerpen
• Leentje De Wachter, ECD Vlaanderen 
• Karen Lambrechts, Huis Perrekes, Geel
• Joke Lemiengre, zorgethicus Expertisecentrum 

Resilient People, Hogeschool UCLL 
• Mathieu Martens, OKRA Zorgrecht
• Carla Molenberghs, Huis Perrekes, Geel
• Riet Pauwels, Alzheimer Liga Vlaanderen
• Griet Robberechts, Woonzorgnet-Dijleland
• Joris Rombaut, WZC Sint-Elisabeth, Eeklo
• Jul Geeroms, Vlaamse Ouderenraad
• Jan Steyaert, ECD Vlaanderen 
• Saar Van Gils, Kom op tegen Kanker
• Sam Van de Putte, CGG Brussel en ECD brOes
• Joris Vandebosch, opleiding ergotherapie PXL 

Hogeschool
• Herman Van den Broeck, CRA Huis Perrekes, 

Tessenderlo
• Liesbeth Van Eynde, RECD Tandem, Turnhout
• Jan Valy, opleiding ergotherapie PXL 

Hogeschool
• Nele Vanveuren, WZC Bulskampveld 

(GVO-groep), Veurne 
• Jan Vanwezer, WZC De Wingerd, Leuven
• Evy Vergauwen, Heder vzw
• Ida Verleyen, GZA Zorg en Wonen
• Inge Vervotte, Emmaüs, Mechelen
• Jurn Verschraegen, ECD Vlaanderen

Wat zou Jij doen ?
Open brief met aanbevelingen voor een deugdelijk ouderenbeleid
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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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Brusselsestwg. 100 
3000 Leuven

Hoe krijg je effectieve en kwalitatieve 
eerstelijnszorg zo dicht mogelijk bij de burger 
en maak je die voor iedereen toegankelijk? 
Over die vraag boog de Vlaamse overheid zich 
al in 2017 en het antwoord werd uiteindelijk 
gevonden in de oprichting van Eerstelijnszones, 
structurele samenwerkingsverbanden 
waarbinnen lokale overheden en private zorg- 
en hulpverleners het zorgaanbod op elkaar af 
stemmen. In Vlaanderen werden ondertussen 
60 eerstelijnszones opgericht. 

Die ‘eerste lijn’ dat zijn de zorg- en hulpverleners 
die het dichtst bij de persoon met een zorg- 
of ondersteuningsnood staan: huisartsen, 
apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, 
psychologen, welzijnswerkers… Zij zijn het 
eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- 
en welzijnsvragen. Een eerstelijnszone wordt 
gevormd door non-profit organisaties, publieke 
diensten en private partners waarbij de genoemde 
zorgverleners actief zijn. Toen het overleg met een 
aantal zorgpartners in de regio werd opgestart, 
om uiteindelijk te komen tot ‘Eerstelijnszone 
Leuven’, trokken we onmiddellijk mee aan de 
kar. Meer efficiëntie en betere zorg voor iedereen 
is dan ook één van onze belangrijkste drijfveren.

De partners van de eerstelijnszone zijn in 
de eerste plaats de zorggebruikers en de 
mantelzorgverenigingen, zij worden in deze 
nieuwe structuur vertegenwoordigd in de geleding 
‘personen met een zorg- en ondersteuningsnood’. 
De beroepsactoren zijn in drie clusters 
vertegenwoordigd in de: ‘openbare besturen’, 
‘gezondheidszorg’ en ‘welzijn’.

Griet Robberechts, algemeen directeur van 
Woonzorgnet-Dijleland, zetelt in de geleding 
‘welzijn’  van de ‘Zorgraad’. De vergadering bij 
uitstek waar samenwerking binnen de regio wordt 
afgestemd en richting gegeven wordt aan het 
erg diverse eerstelijnsaanbod van de betrokken 
zorgpartners.

De eerste resultaten van die samenwerking 
waren er al snel. Denk aan Katrien Vanderbist, 
eerstelijnspsychologe voor ouderen, die in lokaal 
dienstencentrum Wijnveld al een tijdje een vast 
spreekuur heeft. Maar na zes maanden van sterke 
focus en volharding, in een onder andere door de 
coronacrisis snel transformerend zorglandschap, 
was het tijd om even achterom te kijken, te 
reflecteren, te nuanceren en vooral om naar de 
samenwerking in de toekomst te kijken. 

Met steun van de Koning Boudewijn Stichting 
konden vertegenwoordigers van maar liefst 
20 woonzorgcentra uit de eerstelijnszones 
van Leuven, Leuven Noord en Leuven Zuid 
samengebracht worden voor een netwerkdag in 
de Heerlijckyt van Elsmeren. Het gebeurt niet 
snel dat drie koepels (openbaar, privé en vzw) 
elkaar vinden rond inspirerende ideeën voor 
nog beter op de vraag afgestemde ouderenzorg. 
Tijdens de workshop ‘Scherp & Uitdagend WZC’ 
bleek er voldoende raakvlak voor een gezamenlijk 
engagement. Met campusdirecteur Jan Vanwezer 
en zorgcoördinator Antje Proost, nam De Wingerd 
ook deel aan dit netwerkmoment, we bouwen 
samen mee aan de zorg van morgen.

Stijn

Ongehoord
We sprokkelen reacties op onze digitale media en wanneer ze met 
stip genoteerd staan, delen we die graag met de analoge lezer. 

Een hittegolf in coronatijd, dat kunnen we goed aan. We maken ons 
wel wat zorgen over de extra hulp van familie en vrijwilligers die 
door de verstrengde maatregelen wat moeilijker loopt, zegt Jan 
Vanwezer tijdens het VRT-middagjournaal van 3 augustus.

“Heel goed verwoord Jan, wat we allemaal denken. Hoop dat 
het beleid dit ook gehoord heeft.” - Annemie Hemelaers.

Tijdens de zomermaanden organiseerden we in De Wingerd een 
bootcamp voor jongeren en zij-instromers met interesse voor een 
job in de ouderenzorg. #ZorgenVoorLater

“Een inloopdag met Beate en dan de vrijwille stage in de woning. 
Ik  heb geprobeerd om de bewoners zo veel mogelijk te helpen 
en met hen bezig te zijn. Met Lieveke meelopen naar haar kamer 
om wat te babbelen over de mooie schilderijen die daar hangen. 
Met de zuster een praatje maken over haar naaikwaliteiten en 
een wandeling met de flinke stappers. Zo veel hartelijkheid en 
warmte. Niet alleen door de hittegolf. Genoten van een apero op 
het terras! Châpeau. Jullie verzetten echt bergen en niets was 
te veel, altijd met de glimlach! Jullie hebben me overtuigd dat ik 
in deze richting verder wil. Ik start op 7 september de opleiding 
zorgkundige. Dankjewel Beate, Brigitte, Jolien, Katrien, Julie 
en alle lieve bewoners van woningen 13 en 14. Jullie zijn echt 
lieve schatten!” - Sonia Andries na haar deelname.

We hopen jou terug te zien na je opleiding Sonia, veel succes !

De afgelopen maanden kwamen Dimphna Van Reijen, Anke Chovau, 
Melissa Deliens als verpleekundigen onze teams versterken, Julie 
Vleeschouwers en Martine Christiaens als logistiek medewerkers, 
Jelisa Ferré als zorgkundige en Leen Trippas als orthopedagoge. 

Blij dat jullie er vanaf nu ook bij horen !

In Beeld: Eerstelijnszone Leuven


