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Lessen voor de toekomst 
De Wingerd als co-housingproject en de pandemie als een kans

volg op Facebook & Instagram

De Koning Boudewijnstichting (KBS) 
richtte eind maart 2020 het Fonds voor 
Solidaire Zorg op, in het kader van 
de strijd tegen het coronavirus en de 
ziekte COVID-19. Er zijn ondertussen 
maar liefst 21 projecten geselecteerd, 
waarvan 16 Nederlandstalige, die 
als doel hebben hulp te bieden aan 
zorginstellingen om onder andere 
de continuïteit van de zorg en de 
levenskwaliteit te waarborgen. 

Veel van de weerhouden projecten 
buigen zich over het structureren van 
samenwerkingen tussen ziekenhuizen en 
andere zorginstellingen om te helpen bij 
het implementeren van maatregelen. Een 
opvallend project is dat van Kwaito om 
een allesomvattend draaiboek te maken 
voor woongelegenheden waar mensen in 
kleine groepjes in een huiselijke sfeer 
(begeleid) wonen. 

Kwaito is een netwerk van organisaties 
zoals Oostrem en VZW Hejmen die op 
een sociaal verantwoorde en duurzame 
wijze willen ondernemen ten gunste van 
kwetsbare groepen in de samenleving. 
‘Pandemie: iedereen gelijk aan de start’, 
kortweg PIGAS, wordt een pandemieplan 
voor crisismanagement, opleiding en 

heldere communicatie; een draaiboek 
dat residentiële zorginstellingen en 
co-housingprojecten daadkrachtiger een 
pandemie wil laten aanpakken. 

Project-coördinator Sofie Stoop sprak 
met campusdirecteur Jan Vanwezer en 
beluisterde de voordelen van kleinschalig 
genormaliseerd wonen voor mensen met 
dementie in coronatijd.

Jan: “Het huidige overheidsbeleid 
gaat uit van een eerder enge definitie 
van gezondheid. Daarin gaat minder 
aandacht naar psychische en sociale 
aspecten en zingevingsbeleving. De 
kwetsbaarheid van mensen wordt een 
beetje over het hoofd gezien in de strijd 
tegen de pandemie. Het voorkomen 
van contact primeert boven alles. Laat 
deze pandemie een aanzet zijn om onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
te herbekijken.”

Voor ouderen is er geen later

“Onze missie is levenskwaliteit van 
de bewoners garanderen. Tijdens een 
pandemie treft men strenge maatregelen 
met het perspectief op een beter leven 

later. Voor veel ouderen rest er weinig 
of geen later. Beperkende maatregelen 
kunnen voor oudere bewoners nooit een 
doel op zich zijn. Dingen nu opgeven 
omdat het later weer beter zal worden, 
klinkt erg hol voor hen. Het komt er op 
aan die levenskwaliteit nú te garanderen. 
Verbondenheid kan in de laatste fase van 
het leven niet vervangen worden door 
strikte preventierichtlijnen. Dat maakt 
een overlijden zeer eenzaam.”

“Bezoek weren, heeft grote gevolgen, 
zeker voor kwetsbare bewoners. Veel 
ouderen in zorgcentra vinden de zin 
van het leven juist in het contact met 
hun naasten. Als dat door beperkende 
maatregelen wegvalt, valt ook hun 
zingeving weg. Bezoek is en blijft 
een recht en het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de organisatie, 
over de bewoner, tot het ganse netwerk 
om ervoor te zorgen dat dit kan.”

De meest menselijke strategie

“De de perceptie, die op het hoogtepunt 
van de coronacrisis in de Vlaamse 
woonzorgcentra ingang vond, luidde: als 
je vijf besmettingen hebt, dan ben je 
slecht bezig en dus ontstaat er paniek.” 

“In De Wingerd hebben we de deuren 
open gehouden en bezoek gecontroleerd 
toegelaten, natuurlijk met de nodige 
voorzorgsmaatregelen. In sommige 
woningen hebben wij besmettingen 
gehad, in andere niet. Bij ons was de 
strategie niet om géén besmettingen 
te hebben, wel om een grote uitbraak 
te vermijden, juist omwille van de 
menselijkheid.”

Kans tot verbondenheid

“Een mondiale gezondheidscrisis met 
het bijhorende gemis aan sociaal contact 
dwingt de samenleving om andere 
vormen van wonen en (samen)leven te 
bekijken. We willen allemaal ‘iets’ voor 
anderen betekenen, want dat maakt 
ons leven zinvol. Mensen snakken naar 
verbondenheid die hen ontnomen is door 
een pandemie. Het besef dat het morgen 
gedaan kan zijn, helpt ons elke dag het 
beste te halen uit het leven en uit onze 
relaties. Zo kunnen we een pandemie 
ook zien als de uitgelezen kans om terug 
tot de essentie te komen.”

Stijn

Bezoek is een recht en een gedeelde verantwoordelijkheid
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Heropening Grand Café
De afbouw van de coronamaatregelen volgt het tempo van de 
vaccinatiecampagne in de bredere samenleving en we durven stilaan 
opnieuw dromen van een mooie en een vrijere zomer. Eerst was er ‘Take 
Away’, kort daarna stonden de deuren al open voor bewoners van het 
woonzorgcentrum en hun bezoek. Sinds woensdag 9 juni 2021 mogen we 
net zoals de Leuvense HoReCa eindelijk iedereen terug verwelkomen in 
het Grand Café, uiteraard met respect voor de geldende afstands- en 
preventieregels. 

Het middagrestaurant is vanaf nu open voor het grote publiek en cateraar 
Sodexo verzorgt ‘s middags opnieuw een dagmenu. Het vaste aanbod 
vind je elke maand terug op de webpagina van lokaal dienstencentrum 
Wijnveld en op de sociale media. Daarnaast zijn er ook wekelijks enkele 
suggesties, die afficheren we ter plaatse.

Iedereen welkom zonder reservatie

Het restaurant is voor de lunch dagelijks open vanaf 11.30u en vooraf 
reserveren is niet nodig. Elke namiddag, van 14.00u tot 17.30u serveren 
we onze bezoekers graag een snack, een drankje of een ijsje. Hopelijk 
zijn jullie even enthousiast als wijzelf en de vrijwilligers die zoals vanouds 
opnieuw de bar bemannen!

En er is meer: we bieden op dinsdag en donderdag ook huisgemaakte soep 
aan, vers bereid door de bewoners en de vrijwilligers van ‘het soepatelier’. 
In de maanden juli en augustus wordt er niet gekookt, maar de lekkere 
gerechten uit grootmoederskeuken kan je na de vakantieperiode opnieuw 
komen afhalen of ingevroren kopen aan democratische prijzen, gewoon 
aan de toog in het Grand Café.

Liesbet Volders

BelevenisTafel
Nog meer goed nieuws: dankzij de Redevco Foundation beschikken wij sinds kort over 
een BelevenisTafel. Meer weten? Surf even naar: www.belevenistafel.nl

Ook jij kan hier samen met je familielid mee aan de slag. Het is een intuïtief toestel en 
de bediening verloopt vrij eenvoudig. Een aantal programma’s en spellen zijn ook fijn om 
samen met (klein)kinderen te doen.

We zetten jou er graag mee op weg, neem even contact op met Mia De Brabander, 
zij spreekt een moment af om de verschillende mogelijkheden van het interactieve 
aanraakscherm uit te proberen: mia.debrabander@wingerd.info

Nathalie Swinnen (onderzoekster aan 
de KU Leuven) haalt op de vooravond 
van de redactieraad de kranten met 
een nieuw rapport dat de effecten van 
videospelletjes of ‘exergames’ op het 
afremmen van dementie bevestigt. Het 
is fijn om lezen dat de inzichten van het 
UCLL-project waaraan we meewerkten 
hiermee nog eens bekrachtigd wordt. 

Anderzijds bewandelen we in De Wingerd 
met de bewoners, soms letterlijk, de weg 
van ‘autonomie en geborgenheid’. We 
zetten ook in op ‘activatie en beweging’ 
waar het nog kan. Dat wil zeggen: we 
proberen bewoners met dementie in 
de eerste plaats een kwalitatief leven 
te bieden en beweging is een deel van 
de comfortzorg die daarbij hoort. Alle 
aandacht die door wetenschappelijke 
publicaties en sensibiliseringscampagnes 
uitgaat naar de preventie van en het 
remediëren bij dementie, kan ons 
streven naar kwaliteit van leven mét 
dementie wat in de schaduw stellen. 

Hoe dan? Soms wordt er gesuggereerd 
dat meer bewegen en gezonder leven 
dementie kan uitstellen of voorkomen 
maar die bewering is niet hard te 
maken. Nog erger is dat wie er toch mee 
geconfronteerd wordt daarmee wordt 
weggezet alsof het de eigen leefstijl is 
geweest die tot de ziekte heeft geleid. 
Daar passen wij voor.

Daarom laten we onze kine-collega’s 
Riekje Akkerman en Jo De Clercq in 
het herfstnummer even aan het woord 
zodat zij de visie van De Wingerd toe 
kunnen lichten en feedback geven op 
het interview dat journalist Guido Joris 
voor deze krant met de wetenschapster 
in kwestie had. 

Smartphone bewijst goede 
diensten voor het geheugen 
 
Tijdens de lockdown waren we dankbaar 
voor de virtuele communicatie die ons 
via WhatsApp, Zoom, Messenger of 
Skype in staat stelde om toch contact 
te onderhouden met onze geliefde in De 
Wingerd. Natuurlijk gaat er niets boven 
een echte fysieke ontmoeting, maar 
ook daar kunnen apps een positieve rol 
toebedeeld krijgen. Of het nu is om 
gewoon lekker te relaxen, om in een 
tijdmachine te stappen naar ‘de tijd van 
toen’, het bestaat allemaal en het loont 
de moeite om er zelf eens enkele uit te 
proberen. 
 
Pure ontspanning 
De apps die je op een smartphone kan 
installeren en kan gebruiken om samen 
te ontspannen zijn niet meer bij te 
houden. Het belangrijkste: je hoeft 
niet echt iets te doen om van dit soort 
apps te genieten. Er zijn nogal wat 
aquarium-apps te vinden waar je leuke 
bewegende en prachtige gekleurde 
vissen voorbij kan zien zwemmen. Tik 
gewoon ‘aquarium’ in op Google Play of 
zoek even in de App Store voor je iPhone.  
Mag het toch wat (inter)actiever? Wat 
dan bijvoorbeeld te denken van een 
koivijver waar je de vissen kan voeren 
of nog sterker waarmee je virtueel kan 
vissen op deze grote Japanse karpers. 
Bovendien kan je met één van zo’n apps 
zelfs de vijvers van andere gebruikers 
bezoeken! De vissen bijten niet maar 
komen wel gezellig aan je vingers 
knabbelen. Zowel beschikbaar voor 
iOS als voor Androidtoestellen en het 
programmaatje luistert naar de naam 
‘Pocket Ponds’. 

Terug in de tijd 
Reminiscentie of het bewust ophalen van 
positieve herinneringen doet een beroep 
op hetgeen de persoon met dementie 
nog kan en weet. Het is voor mensen die 
voortdurend geconfronteerd worden met 
een afnemende geheugencapaciteit, een 
verademing te ondervinden dat ze nog 
wel in staat zijn deze herinneringen op 
te halen en te delen. Muziek, beelden 
en emoties blijven het langst hangen en 
daarvan kan je gebruik maken dankzij 
apps als Spotify of YouTube. 
 
Met Spotify kan je naar elk tijdsgewricht 
afreizen om naar retromuziek te 
luisteren. Hoor jijzelf of de bewoner 
graag Elvis of Marlene Dietrich? Het is 
maar een paar tikjes op het scherm van 
je smartphone verwijderd. Met YouTube 
kan je fragmenten van ‘Schipper naast 
Mathilde’ terugkijken of videoclips 
van de expo ‘58 in Brussel. Je kan een 
bezoek brengen aan het atomium, naar 
Toni Corsari of Fernandel kijken. Het 
aanbod is vrijwel onbeperkt en het is 
genieten geblazen. Ook met deze apps 
kan je relaxerende geluiden en/of 
muziek opzoeken. Kabbelende riviertjes, 
knetterende haardvuren, bruisende 
golven op het strand, regenbuien met 
muziek. Je kan het zo gek niet bedenken 
of het bestaat. 

Een bijzondere app 
Voor bewoners van De Wingerd is het 
soms lastiger om een gesprek te starten. 
Daarnaast weten ook bezoekers niet 
op elk moment waarover ze kunnen 
beginnen praten. Met de app ‘Dat ben 
ik’ kan je zelf de mooie momenten uit 
het verleden vastleggen en samen met 
familie en vrienden verhalen verzamelen 
die positieve herinneringen oproepen. 

Blader door de voorbeelden en de 
filmpjes in de app die zullen beslist 
bruikbare ideeën opleveren. Zo kom 
je bijna vanzelf in gesprek over die 
favoriete sport, een leuke vakantie, de 
muziek of de mode van weleer…
 
Deel de inhoud van je eigen app met 
het woningteam, want dat geeft ook 
aan hen extra gespreksstof en het leert 
hen enorm veel over je familielid dat er 
woont. 

‘Dat ben ik’ is gebaseerd op een idee van 
Robin van Otterdijk en werd ontwikkeld in 
samenwerking met Alzheimer Nederland, 
het bedrijf SAP en Proxcellence. Ook 
deze app is zowel voor Android als iOS 
beschikbaar. Heb je zelf ook een toffe 
app gevonden laat het ons dan even 
weten!

Guido Joris

Exergames & smartphone-apps
Beweging tegen dementie en geheugentraining dankzij nieuwe technologie
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Het zesde Vlaams Intersectoraal 
Akkoord van 30 maart 2021 voor de 
social/non-profitsectoren voor de 
periode 2021-2025 telt maar liefst 
140 pagina’s en omvat niet alleen 
éénmalige koopkrachtmaatregelen, 
de zogenaamde en fel besproken 
coronapremies. Wie de tekst erop 
naleest, vindt er verder nog heel 
wat positieve maatregelen in, maar 
tegelijk tempert een realistische 
analyse onmiddellijk alle mogelijk 
overspannen verwachtingen.

Er komt een versnelde en algemene 
invoering van het IFIC-loonmodel(*) wat 
voor heel wat functies een opwaardering 
betekent. Met een ‘relanceplan’ wil 
de Vlaamse regering op korte tot 
middellange termijn extra personeel 
aantrekken voor de zorgsector en 
inzetten op kwaliteitswinst voor 
bewoners en werkbaar werk voor de 
medewerkers. 

Griet Robberechts, algemeen directeur 
bij Woonzorgnet-Dijleland, geeft tekst 
en uitleg bij het nieuwe overheidsbeleid 
voor de komende 4 jaar en licht de 
concrete gevolgen voor De Wingerd toe.

Corona effende het pad 

“Het is sowieso historisch dat de opdeling 
ROB en RVT wordt verlaten, daaraan 
waren erkenningen én vergoedingen 
gekoppeld aan lichtere en zwaardere 
zorgprofielen. Door de maatschappelijke 
evolutie was dit een opdeling die niet 
meer relevant was. Mensen verblijven 
steeds langer thuis, komen dus later 
naar een woonzorgcentrum waardoor 
in gans Vlaanderen de zorgzwaarte 
bij bewoners stijgt en dat betekende 
dat ook de zorgkosten toenamen in de 
zogenaamde ROB-plaatsen die initieel 
enkel voor lichtere zorgprofielen waren 
voorzien. Dankzij de nieuwe normering 
zal de financiering eindelijk de 
zorgzwaarte gaan volgen. In de praktijk 
betekent dit dat we vanaf 1 oktober 

met 2 nieuwe erkenningen erbij voor 
159 bewoners in De Wingerd eindelijk 
de juiste financiering krijgen en dat is 
natuurlijk heel goed nieuws.” 

Vóór deze reconversie had De Wingerd 
44 ROB- en 113 RVT-erkenningen, samen 
goed voor 159 woongelegenheden in 
kleinschalig genormaliseerde woningen, 
de zorgflats en het kortverblijf. Maar 
de realiteit was dat bijna de helft van 
die 44 personen in een zogenaamd 
‘rustoordbed’ (ROB) toch een zwaarder 
RVT-profiel hadden. We zijn dus tevreden 
met het nieuwe sectorakkoord en het 
extra personeelsmandaat.

“Er is helaas ook een keerzijde aan 
die medaille. Er blijft nog altijd een 
discrepantie in de personeelsnormen 
tussen de verschillende zorgsectoren. 
De residentiële gehandicaptenzorg 
bijvoorbeeld krijgt nog steeds 2/3de 
meer personeelsmandaat toegewezen 

per cliënt. We blijven met de nieuwe 
regelgeving voor de ouderenzorg ook na 
de invoering van VIA6 dus nog altijd in 
de schaduw staan van andere eveneens 
belangrijke sectoren. Die structurele 
onderfinanciering vanuit de overheid 
compenseert Woonzorgnet-Dijleland al 
jaren zelf. Met eigen middelen betalen  
we het ‘bovennormpersoneel’ en vandaag 
tellen we bijna evenveel medewerkers 
als bewoners.”

“Dat we jarenlang zelf bijpassen waar de 
overheid al die tijd tekort is geschoten, 
wordt onvoldoende gehonoreerd. De 
extra middelen die in het nieuwe 
akkoord worden toegekend, moeten we 
terecht aanwenden om effectief nieuwe 
medewerkers aan te trekken. Maar de 
lonen van het zorgpersoneel dat we al 
jaren inzetten bovenop het wettelijke 
minimum, kunnen we met dat extra 
geld niet betalen. Vinden we dat erg? 
Neen, natuurlijk niet. We zouden liefst 
nog veel meer mensen in kunnen zetten. 
Maar het financieringsmodel wringt 

daardoor op zijn zachtst gezegd toch wel 
een beetje.”

Betere verloning en meer waardering

Concreet komt de extra financiering 
voor De Wingerd neer op de loonkost 
van maximum 3 voltijdse medewerkers. 

De impact op de werkvloer is klein voor 
een groot woonzorgcentrum met 16 
woningen, 9 zorgflats en een dagcentrum 
met kortverblijf. De absolute cijfers 
relativeren het optimisme enigszins. 
Komt daar ook nog eens bij dat er 
al geruime tijd krapte heerst op de 
arbeidsmarkt. Wel is het zo dat steeds 
meer jonge mensen en zij-instromers 
voor een zorgopleiding kiezen. 

Gelukkig kunnen er wel andere 
functies worden aangeworven met 
het bijkomende budget, om de 
woningteams te komen versterken. 
denk aan logopedisten, maatschappelijk 
werkers, muziektherapeuten, enz. 
De beleidsopties in VIA6 gaan erg 
breed, ook op vlak van waardering en 
attractiviteit van de zorgberoepen. De 
verloning van de (zorg)medewerkers 
begon lang voor de coronacrisis al aan 
een inhaalbeweging met de nieuwe 
IFIC-barema’s. Reeds in 2019 konden de 
medewerkers voor IFIC-verloning kiezen 
en zo kregen ze dan een loonsverhoging, 

18,25% van het verschil tussen het oude 
barema en het IFIC-barema. Er waren 
ook medewerkers die ervoor kozen om 
de bestaande regeling te behouden 
omdat het niet voor alle functies en elke 
anciënniteit even voordelig was. Met de 
VIA6 akkoorden wordt de IFIC nu volledig 
uitgerold, wat heel goed nieuws is. 

Griet: “Iedereen had de keuze en onze 
personeelsdienst maakte voor alle 
collega’s een individuele simulatie. 
Dat gaan we straks opnieuw doen, nu 
het IFIC-model integraal zal uitgerold 
worden, want het is vooral voor jonge 
mensen interessant omdat de nieuwe 
looncurve vooral aan het begin van de 
loopbaan snel stijgt. Wie kiest voor 
het aangepaste vergoedingsmodel 
zal retroactief ook voor april, mei en 
juni een herberekening van het loon 
ontvangen. Wie niet voor IFIC kiest, zal 
een éénmalige compensatie krijgen.”

Naast deze structurele aanpassingen, 
komen er nog heel wat acties en toelagen 
om de volgehouden inspanningen van de 
sector te belonen en alle medewerkers 
klaar te stomen voor de digitalisering 
in de toekomst, een proces dat door de 
pandemie sneller dan verwacht werd 
ingezet. De afslag naar een modernere 
zorgsector is genomen, maar de weg is 
dus nog lang! 

SP

Lichtpuntjes aan een donkere hemel zijn het begin van een opklaring
Edito: VIA6 - het nieuwe ‘sociaal akkoord’ voor de social- en non-profitsector doorgelicht

Vlaamse overheid honoreert proactief personeelsbeleid niet

In Beeld 

Gezellige drukte in het soepatelier 

Zin in verse soep? 
De bewoners begonnen in de eerste plaats samen te koken 
voor eigen volk, maar u kan sinds kort ook een emmertje 
bestellen om mee te nemen naar huis. Met de opbrengst 
kopen we extra materiaal aan om ons soepatelier verder 
uit te bouwen en zo nog meer bewoners opnieuw hun 
eigen potje te helpen koken.

Dit unieke project loopt in samenwerking met Zorgcirkels 
Jongdementie. Interesse? Neem dan even contact op met 
Lore Poulussen, zij leidt samen met vrijwilligster Martine 
alles in goede banen.

(*) IFIC: het Belgische Instituut voor Functieclassificatie



Als je ergens je licht kan opsteken over 
organisatie, kwaliteit en effectiviteit 
van zorg en welzijn in woonzorgcentra 
dan is het HIVA de aangewezen 
plaats. HIVA, voluit Hoger Instituut 
voor Arbeid en Samenleving, doet 
in samenwerking met de faculteit 
Sociale Wetenschappen aan de KU 
Leuven onderzoek. Multidisciplinaire 
teams verrichten wetenschappelijk 
beleidsgericht onderzoek dat heel 
concreet kan inspelen op actuele 
vragen van overheden en bedrijven. 
‘En dat werkt’, is hun adagium. 

Hoe kijken ze naar innovatie in 
woonzorgcentra en wat vinden ze van 
een CARE TRADE label en wat zijn de 
criteria waaraan zo een label moet 
voldoen? We vroegen het aan prof.dr. 
Geert Van Hootegem, hij is de algemeen 
directeur van het HIVA en al snel wordt 
duidelijk dat hij zijn appreciatie voor 
de aanpak van De Wingerd niet onder 
stoelen of banken steekt. 

Innovatie betekent verandering en de 
eerste vraag is: hoe snel kan dat? 

G.VH: Als de coronapandemie ons iets 
getoond heeft dan is het wel dat men 
overal, maar zeker in de zorgsector, 
zeer snel kon veranderen. En een 
demografische situatie waarbij we 
afstevenen op grotere aantallen mensen 
die gebruik gaan maken van zorg noopt 
tot gelijkaardige aanpassingen aan die 
nieuwe realiteit. 

Hoe kijkt u zelf naar het CARE 
TRADER label voor de zorg? 

G.VH: Ja, ik ken de plannen om dat 
‘CARE TRADE(R) label’ te realiseren 
en ik ken ook De Wingerd trouwens als 
een zorginstelling waar innovatie geen 
hol begrip is. Omdat vernieuwing een 
nooit-eindigend-verhaal is, eist het 
voortdurende reflectie, bijsturing en 
verandering, ook goede opvolging en 
juist daarvoor heb je een onafhankelijke 
beoordelingsinstantie nodig. 

Afgezien daarvan zou het ook nogal 
blasé zijn om van je eigen organisatie te 
zeggen dat ze goed is. (lacht)

Binnen mijn kennissenkring was er een 
dame die in een woonzorgcentrum 
terecht kwam en van wie we hoorden dat 
het leek alsof ze in een communistisch 
regime terecht gekomen was. Ze had 
haar hele leven genoten van een glaasje 
wijn bij haar eten en dat werd vanaf 
dag één vervangen, voor iedereen, door 
tafelbier. Radio Klara luisteren zat er 
niet meer in, ze moest noodgedwongen 
meeluisteren naar Radio 2. 

Waarom denkt u aan dit voorval? 

Wel, met deze anekdote komt wellicht 
het allerbelangrijkste criterium voor een 
kwaliteitsvolle zorg in beeld: namelijk 
dat de zorg persoonsgericht of noem het 
klantgericht hoort te zijn. 

Het gaat om de zorg en om het welzijn 
van elk individu dat van die zorg 
gebruikt maakt of een zorgvraag stelt. 
Als je weet dat er in de zorg een paar 
duizend (!) beroepen zijn met elk een 
eigen specialisatie, dan wordt het al 
snel duidelijk dat er door die strikte 
afbakening van zorgtaken in de loop 
der jaren enorme efficiëntielekken zijn 
ontstaan. 

De schotten tussen de verschillende 
types zorgberoepen zijn dus eigenlijk 
‘zorgremmers’? 

Natuurlijk zijn er wel verschillen in 
competenties tussen een bijvoorbeeld 
een verpleegkundige op ICU (afdeling 
intensieve zorgen n.v.d.r.) en een 
psychiatrisch verpleegkundige, maar we 
hebben door de coronapandemie ook 
gezien en ervaren dat de overlappende 
competenties wel degelijk en bijzonder 
snel elders ingezet kunnen worden. 

Eén kant van het plaatje zijn de 
bewoners, aan de andere kant 
staan de medewerkers van het 
woonzorgcentrum. Wat zijn de eerste 
lijnen die zich aandienen bij jullie 
onderzoek? 

G.VH: Echt innovatieve en klantgerichte 
zorg kan slechts gerealiseerd worden door 
organisaties met bepaalde kenmerken. 
Een eerste kenmerk is dat ze bepalen 
wat de zorgnoden zijn en kijken naar 
wié die zorgvraag stelt om vervolgens 

die informatie als guideline te nemen 
om hun zorg te organiseren. Een tweede 
kenmerk is dat ze voorbereidende, 
ondersteunende en bestuurlijke taken zo 
dicht mogelijk bij het zorgproces leggen.

Ingrepen als deze leiden vanzelfsprekend 
naar kleinschalige leefeenheden. Dat 
soort instellingen organiseert het werk 
ook liever in functie van competenties 
en voorkeuren van de medewerkers. En 
ze verliezen vooral ook niet uit het oog 
dat management, administratie, overleg 
en coördinatie stille mee-eters zijn die 

middelen bedoeld voor zorg opsabbelen 
en die daarom beter tot een minimum 
beperkt worden. 

Samengevat: ‘draag zorg voor je 
zorgverleners’, want die zullen de 
omslag moeten realiseren? 

Juist. Want zonder dat zal er van goede 
innovatieve zorg geen sprake zijn.

Nabeschouwing prof. Van Hootegem is een 
visionair academicus en zoals het echt grote 
wetenschappers betaamt spreekt hij de 
zeldzame ‘taal der engelen en der mensen, 
lees gewone mensen. Daarom besluit ik op 
zijn minst zijn boek Onbezorgd (uitgeverij 
ACCO) te gaan lezen en mocht hij een lezing 
geven in De Wingerd en vrijwilligers worden 
uitgenodigd dan zit ik op de eerste rij.

Internet: www.wingerd.info

4.

Care Trade & innovatieve zorg
Een gesprek met Prof. dr. Geert Van Hootegem 
In onze vorige editie kon u lezen hoe het CARE TRADE label door bedrijven en 
ondernemers kan aangewend worden om hun maatschappelijke betrokkenheid 
invulling te geven en innovatieve zorg te garanderen. Het maakt bedrijven en 
organisaties aantrekkelijk als sociaal betrokken partners en laat toe om zich 
te profileren ten aanzien van de consumenten. Een CARE TRADER label voor 
zorginstellingen kan bij de keuze van een woonzorgcentrum de gebruikers, lees 
bewoners en hun familieleden, ervan verzekeren dat hun keuze ook staat voor 
kwaliteitsvolle zorg. In twee woorden zouden deze labels, een project dat vanuit 
De Wingerd en Woonzorgnet-Dijleland wordt gelanceerd, een einde kunnen maken 
aan de paradoxale situatie waarbij het streven naar innovatie en kwaliteit resulteert 
in een verlies aan werkingsmiddelen, ondermeer omdat de zorginstelling de extra 
kosten zelf moet ophoesten voor de investeringen in nieuwe technieken en methodes. 
De labels bieden beide partijen mogelijkheden waarbij letterlijk iedereen wint. 

Guido Joris Prof. dr. Geert Van Hootegem 
algemeen directeur van HIVA - Instituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven)

CARE TRADE label belangrijk voor maatschappelijk geëngageerde 
ondernemers die innovatieve zorginstelling willen steunen

In Beeld  
Preventieadviseur Maria Bragina organiseert samen met brandweerman Tim Renders 
een reeks van 3 sessies workshops op maat, met theorie en praktijk, niet alleen voor 
medewerkers. We betrekken er vrijwilligers én familie van de bewoners bij, want 
ook dit aspect van wonen, leven en zorgen in De Wingerd is altijd een gedeelde 
verantwoordelijkheid.
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Het Grand Café is een begrip. Het is 
er gezellig en de spijs- en drankkaart 
biedt voor elk wat wils. Hier nestelt 
de familie zich, op bezoek bij een 
geliefd persoon, en gezamenlijk geniet 
men van een pint, een ijsje, een kopje 
koffie of een maaltijd. 

Vaak wil de bewoner zijn bezoekers 
trakteren; hij voelt zich immers gastheer 
of is gewoon dankbaar voor hun komst. Hoe 
deugddoend zou het voor oma zijn haar 
kleinkinderen te kunnen vergasten op een 
ijsje, of voor opa zijn gezelschap te laven 
met thee, bier, koffie, water of wijn na hun 
lange en vermoeiende autorit? Maar dat kan 
niet: contanten worden al te gemakkelijk 
verloren en het gebruik van een bankkaart 
is voor iemand met dementie een te hoge 
drempel. Moeder/vader is genoodzaakt te 
krijgen in plaats van gul te geven. 

Maar! Dit strookt niet met de visie die De 
Wingerd verdedigt om zo veel en zo lang 
mogelijk de bewoners autonoom te laten 
handelen. Daarom moet er iets veranderen! 

Er worden veel activiteiten ingericht: van 
geheugenkoor tot breien, zwemuurtjes 
of wandeltochten… noem maar op. 
Vaak worden de deelnemers tijdens of 
na afloop van die bedrijvigheid in het 
Grand Café getrakteerd. Er worden al 
eens buitenstaanders ontvangen voor 
vergaderingen, overleg of een rondleiding 
en daarbij voorzien van drank. En op 
warme zomerdagen worden er ijsjes in de 
woningen verdeeld om de hitte draaglijker 
te maken. Want ook dit is De Wingerd: 
sfeer scheppen, hoffelijk zijn, geregeld 
zorgen voor een aangenaam extraatje. Die 
welkome verkwikkingen komen uiteraard 
uit de kasten van de cafetaria en worden 
“gratis” aan de verbruiker geleverd. 

Omdat die niet aangerekende drankjes 
veelal ook niet ingevoerd worden in de kassa 
komen de aankoop- en verkoopgegevens 
niet overeen, wat de boekhouding en 
rapportering bemoeilijkt. Om dit laatste 
te vermijden is het van primordiaal belang 
dat élke consumptie in de kassa vastgelegd 
wordt. Aan de prijs kan gesleuteld worden 
maar niet aan de registratie.

Ook voor het beheer van de voorraden is het 
belangrijk om elke consumptie in de kassa 
te registreren. Niet ingetikte producten 
blijven zogenaamd in voorraad, ook al zijn 
ze in werkelijkheid geconsumeerd.

En dus werd er door een groep slimme 
betrokkenen tegen de sterren op 
gebrainstormd: hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat bewoners op een makkelijke en 
financieel veilige manier over geld kunnen 
beschikken en hoe kunnen we voor zowel 
groepen als individuen, in welbepaalde 
omstandigheden onze dranken, ijsjes … aan 
een verlaagde prijs slijten zonder dat we 
de boekhouders in moeilijkheden brengen?

Hoe werkt het?

De oplossing werd gevonden in het 
ontwerpen van betaalkaarten waarop een 
beperkte som geld gezet wordt en waar 
bij elke consumptie de waarde van de 
betaalkaart verlaagt. Je hebt dan geen 
cash geld nodig en het gebruik is simpel: 
je doet je bestelling aan de kassa, je kaart 
wordt gescand en klaar is kees. 

Eender wie kan in het Grand Café een 
aanvraagformulier invullen en het in de 
daartoe bestemde brievenbus steken. 
Eens de kaart op naam van de kaarthouder 
geleverd, kan deze (of een familielid) haar 
een waarde toekennen door in het Grand 
Café een willekeurige som te betalen die in 
het geheugen van de kassa wordt genoteerd. 
De gebruiker van de kaart kan een bewoner 
zijn maar ook een budgethouder die bv. 
het budget van een woning beheert, een 
familielid of een buurtbewoner. De kleur 
van de kaart bepaalt het prijsniveau 
(gewone prijs of korting prijs). Elke kaart 
heeft een unieke barcode die gelinkt wordt 
aan de ingevoerde gegevens: kaarthouder, 
prijsniveau en saldo. Door het scannen van 
deze code herkent de kassa de gebruiker 
van de kaart, past de juiste prijs toe 
én geeft het saldo op de kaart. Bij een 
consumptie wordt dit saldo met het juiste 
bedrag verlaagd.

Op elk moment kan de kaart terug 
bijgeladen worden door een nieuw tegoed 
vooruit te betalen. Omdat de geldwaarde 
van de kaart in het geheugen van de kassa 
zit is een eventueel verlies ervan helemaal 
geen ramp; er kan immers zó een nieuwe 
betaalpas aangemaakt worden op dezelfde 
naam die op zijn beurt gelinkt wordt aan 
de kassa waardoor die het saldo van de 
verloren kaart overneemt. 

Een gevonden kaart kan ook dank zij 
de vermelde naam van de kaarthouder 
makkelijk terugbezorgd worden.

Kleurcodes

Er zijn gele kaarten: deze zijn in de eerste 
plaats bestemd voor de bewoners van het 
woonzorgcentrum en bezoekers van het 
dagcentrum, al kan willekeurig wie zich 
een gele kaart aanschaffen. De prijzen die 
bij een consumptie zullen aangerekend 
worden zijn de prijzen van de menukaart.

De rode kaarten zijn bestemd voor 
personeelsleden en vrijwilligers. Deze 
kaarten geven op restaurantniveau een 
korting, voor dranken geldt echter steeds 
de volle prijs.

De blauwe kaarten zijn bestemd voor 
budgethouders; dit zijn veelal personen die 
instaan voor het betalen van consumpties 
van groepen. Iemand kan een dergelijke 
kaart gebruiken om bv. met een groep 
bewoners van een woning naar het Grand 
Café te trekken. Dan betaalt de begeleider 
van de groep met de blauwe woningkaart, 
aan een sterk verminderde prijs. Ook deze 
kaart wordt op voorhand opgeladen door 
een som uit het woningbudget te versassen 
naar de kassa in het Grand Café. 

Zo’n kaart is er ook voor het verenigingsleven 
want hier horen o.a. de traktaties na 
een dansoefening, een zwemuitstap of 
verteluurtje thuis. Met een gelijkaardige 
kaart wordt het lekkers, door directie 
of personeelsleden aan bezoekers van 
De Wingerd aangeboden, geregistreerd.

Meer autonomie

Een goeie verstaander heeft wellicht 
begrepen dat de gele kaarten een bewoner 
de mogelijkheid geven autonoom naar het 
Grand Café te gaan en zichzelf op een 
biertje te vergasten, of zijn familie op 
een zonnige zondag te trakteren. Opgelet: 
omdat een betaalkaart slechts een 
beperkte waarde heeft moet ze regelmatig 
terug opgeladen worden. Hier wordt best 
een oogje in het zeil gehouden door een 
familielid of een vertrouwenspersoon.

Meer duidelijkheid

Met de blauwe kaarten worden de vroeger 
zogenaamd ‘gratis’ consumpties in de 
kassa geregistreerd en bekostigd uit het 
budget van de budgethouder; een woning, 
het verenigingsleven, De Wingerd of 
Woonzorgnet-Dijleland. 

Tevens zouden de vage, hopeloos 
ingewikkelde en dus onhoudbare afspraken 
van vroeger, over wie onder welke 
omstandigheden wát kan krijgen aan een 
verminderde prijs, voorgoed van de baan 
moeten zijn.

Een bijkomend streefdoel van De Wingerd 
is een grotere participatie en integratie 
in de buurt, ook in de wat wijdere 
omgeving. Het welzijn van zijn bewoners 
kan immers mede bewerkstelligd worden 
door regelmatige contacten met anderen, 
mensen van allerlei slag. Het Grand Café 
kan daar een rol in spelen als een warme 
en gastvrije ontmoetingsplaats die zich 
niet beperkt tot de familie en vrienden van 
de bewoners maar ook buitenstaanders 
omarmt. Dat kunnen wandelaars of fietsers 
zijn die op café bij een drankje willen 
uitblazen, buren die willen genieten van 
een ontspannen sfeer in een mooi kader, 
gezinnen die op een luie dag het koken voor 
gezien houden en opteren voor een lunch 
buitenshuis. De koffie wordt er geserveerd 
met een extraatje, de ijsjes zijn er lekker 
en gul geschept, het middagmaal is er 
even smakelijk als thuis. Om een grote 
diversiteit te krijgen in de bezoekers is 
echter niet alleen de kwaliteit van het 
gebodene van belang, maar ook de prijs: 
die moet laag zijn. Een sterke troef hierbij 
zijn de lage personeelskosten gezien 
het werk grotendeels door vrijwilligers 
gedaan wordt. Een tweede troef zou 
kunnen bestaan uit een samenwerking 
met het project “Zorgzaam Wilsele-dorp/
Kareelveld dat kadert in het grotere geheel 
van “Zorgzaam Leuven”. Beide projecten 
herbergen een reeks organismen die elk op 
hun niveau en met hun middelen streven 
naar meer welzijn voor hun bevolking. 
Met de praktische medewerking en 
financiële steun van deze partners zouden 
er kunnen betaalkaarten geleverd worden 
met een hogere waarde dan de beoogde 
kaarthouders ervoor betalen, waardoor ook 
de meer kwetsbaren uit de niet zo verre 
buurt zouden kunnen genieten van het 
uitgebreid gamma dat de cafetaria biedt. 
Het zou hun welzijn en levenskwaliteit 
zeker ten goede komen én het zou het 
Grand Café helpen een afspiegeling te zijn 
van de werkelijke wereld en niet enkel van 
een kwalitatief hoogstaand rusthuis voor 
mensen met dementie. 

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met 
Yannic Brandt, Jan Vanwezer, Liesbet Volders 

en Mieke Soens.

Waarom eigen betaalkaarten en hoe werken ze?
Gele, rode en blauwe pasjes geven bewoners een stuk autonomie terug en vereenvoudigen de administratie
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Column 
van 

Jan Hautekiet

HET NIEUWE 

NORMAAL

Zelden hebben we de zomer zo met gemengde gevoelens onthaald als dit jaar.
Met een lichte opwinding omdat het sociale leven terug in een vertrouwde plooi 
valt, maar ook met de wetenschap dat het oude normaal nog lang niet terug is, en 
misschien niet snel zal terugkomen.
Het dwingt ons om ons ten volle in de armen van het nieuwe normaal te storten. 
Zonder dat we eigenlijk goed weten wàt dat is. En of er ooit wel iets normaals 
terugkomt. 
Want wat is normaal, en wie bepaalt wat de norm is? Gelukkig kent niemand het 
antwoord op die beide vragen.
We leven van versoepeling naar versoepeling en leren terug, een beetje onwennig, 
genieten van wat vroeger for granted werd genomen. Een concertje op een terras, 
een wandeling met meer dan 2 man, ja binnen afzienbare tijd zal een festival er ook 
weer inzitten.

De ‘Rijk der Vrijheid’-wortel werd ons al kort na Nieuwjaar voorgehouden door 
onze Minister van Volksgezondheid. De vaccinatiecampagne was net gestart, en we 
mochten weer wat moed scheppen.
Ik vond dat toen op zijn minst gezegd een beetje voorbarig. En verrassend van iemand 
die altijd redelijk precies en gematigd communiceerde rond de situatie.
Net als de I want to dance again-rave die Studio Brussel toen aankondigde. Locatie: 
Sportpaleis. Datum: to be confirmed. Goed bedoeld, daar twijfel ik geen nanoseconde 
aan. Maar of het de moraal vooruit helpt? Ik durf het te betwijfelen.

Als vrijheid aan banden ligt mag je dromen. Moét je dromen, of je houdt het niet uit.
Maar als die droom een naam krijgt, en een locatie, en nét geen datum, kan dat een 
averechts effect hebben. Of het geeft de illusie dat we er bijna zijn - quod non, blijkt 
intussen dus - of het wrijft het gebrek aan perspectief er nog eens extra hard in.

Dat Rijk der Vrijheid bleek te komen van de Duitse filosoof Hegel, en later van Karl 
Marx. 
Enfin neen, eigenlijk uit het evangelie. Mensen zijn vrij om God te dienen. 
Een beetje dubbel dus, qua vrijheid.
Hegel had het blijkbaar over het einde van de geschiedenis. 
Marx uiteraard over materiële ontwikkeling naar een klassenloze maatschappij.
De geschiedenis heeft intussen geleerd dat van die vrijheid waar Marx van droomde 
niet veel is overgebleven onder figuren als Stalin en Mao.
Als jonge trotskist droomde Vandenbroucke allicht wel eens van een vrije samenleving.
Maar nu bedoelde hij uiteraard iets anders: de vrijheid om geen maatregelen meer 
te moeten opvolgen.
En sociaal gesproken uiteraard ook een vrijheid van ongelijkheid, een collectieve 
vrijheid van zorgen.

Over vrijheid en gelijkheid gesproken: voor de zorgsector is er licht aan het einde 
van een lange tunnel met een nieuw sociaal akkoord dat voor meer koopkracht moet 
zorgen, voor meer handen in de zorg, en dus voor meer veerkracht voor de Vlaamse 
zorgsector.
Een hogere eindejaarstoelage vanaf dit jaar, en eenmalig een aanvulling op 
de eindejaarstoelage van vorig jaar. Het is het minste wat we als samenleving 
kunnen overhebben voor de mensen die dag in dag uit onder niet altijd evidente 
omstandigheden de best mogelijke zorg verstrekken.
En laat veerkracht nu net dàt zijn wat het afgelopen anderhalf jaar enorm op de 
proef is gesteld.

Ook in de woningen wordt wat aan de koopkracht gedaan: ze kunnen nu ook nog meer 
bewonersgericht levensmiddelen en dagelijkse producten aankopen. 

En ook voor de bewoners van De Wingerd wordt de koopkracht verstevigd. Of 
tenminste vorm gegeven. Ze kunnen nu in volle waardigheid met op maat gesneden 
betaalkaarten hun aankopen in het Grand Café betalen. En zo als volwaardige burgers 
ook eens hun gasten trakteren in plaats van omgekeerd.

De Wingerd heeft vrijheid altijd hoog in het vaandel gevoerd.

Het bewijst dat je niet per se alleen maar naar het oude normaal moet terugverlangen, 
maar ook permanent werk maken van een nieuw normaal dat lessen trekt uit hoe 
het ooit was.

Jan Hautekiet

Poëzie

Zomerzang
Kijk, liefste, hoe de vogels
op de vleugels van hun gezang 
de kleuren schragen van de zomergeuren.
En ook de nachten zijn alles behalve schraal: 
hoor, wat een diepte
klinkt in de hoogste tonen van de nachtegaal.

De zomer is een vat vol goede wijn
waarvan de smaak zijn tegenstrijdigheden zijn:
zonder de zon geraken kleuren van de wijs
en worden op den duur tinten van grijs,
maar zonder regen zie je in de tuin
algauw nog maar schakeringen van bruin.
En vind jij na een gloeiend hete dag
de koelte van de avond geen genot?
Is ’t lekkerste niet ’t laatste in de pot?
En is de beste saus over elk eten
niet honger? Dat is toch al lang geweten?

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

RT

Preekstoel       De 10 geboden in Coronatijd

Bovenal blijf in uw kot
nies niet ijdel, hoest noch spot
Heilig steeds het zeepje smeren
handen geven zult gij weren
zoen niet en geef ook geen kiss
doe nooit wat onhygiënisch is
vlucht het knuffelen en ‘t bevliegen
ook het aaien en het wiegen
wees steeds kuis in uw gedachten
dus ook als ‘t kriebelt moet je wachten.

(geplukt van ‘t Internet)
Piet Debruyn

Afscheid in coronAtijd
Woensdag 7.30u tel. van spoedarts. Slecht nieuws: door verwikkelingen zal mama waarschijnlijk 
de avond niet halen. En dan stopt de wereld even met draaien.. Alle plannen en afspraken 
worden onbelangrijk. We hebben nog nooit zo in het NU moeten leven. Omwille van Corona zou 
het scenario zijn: mama blijft in het ziekenhuis, familie kan en mag geen afscheid nemen. Slechts 
1 persoon kan bij haar blijven. En dan is het plots enkel en alleen dankzij...
Dankzij de spoedarts die mee ging in ons plan: we nemen mama mee en zorgen zelf voor haar. 
Dankzij de verpleegkundigen van de ziekenwagen die ons toelieten om mee te rijden in de 
ambulance. Dankzij Antje die het normaal vond dat mama terug naar huis kwam (naar huis, want 
zo voelde het voor ons al na amper 6 maanden in De Wingerd). Wat de voorspelling was.. mama 
haalt de avond niet meer.. daar dacht mama anders over.. uren zouden dagen worden. Maar 
daardoor gaf ze ons een ongelofelijk mooi geschenk, iedereen kon rustig afscheid komen nemen. 
Dankzij het warme onthaal en medeleven en de ongelofelijke inzet van iedereen werden de 
volgende dagen droomdagen.
We konden mama in woning 14 zelf verzorgen op haar ritme en volgens haar noden, waren 
24/24u bij haar. Alles verliep vlekkeloos. Voor ons leek Corona ver weg. Door goede afspraken te 
maken rond bezoek konden zelfs de kleinkinderen nog bij haar langskomen. En de ‘zorggevers’ 
maakten dit allemaal mogelijk. De liters koffie, een ‘kommeke’ soep, een zacht klopje op de deur 
en stoor ik niet? Om te vragen hoe het ging… en of we iets nodig hadden… Dat alles maakte 
dat mijn zus en ik ons ongelooflijk gesteund, comfortabel en omarmd voelden. Wij zijn beiden 
verpleegkundigen en hebben 12 jaar geleden hetzelfde kunnen doen voor papa. Waken en zorg 
geven. Dat we dit, uitgerekend midden in coronatijd ook zo zouden mogen doen hadden we nooit 
kunnen dromen.
Ik kan nu enkel voor mezelf spreken maar ik hoop dat ik op dezelfde manier kan sterven als 
mama... Oud en met dementie als enige ziekte in een kamer van De Wingerd !
Het gaat jullie goed !

- familie van Alphonsine -



Praatcafés
Studiedagen & vormingen

De normale programmatie wordt zo 
snel mogelijk hernomen. Raadpleeg 
de online kalender en volg de 
updates via de sociale media van 
expertisecentrum MEMO.

Levensmoeheid
Studiedag met Marc Dierick, hoofd 
ouderenzorg bij OCMW Kampenhout 
en Hein Vanhuyse, begeleider wonen 
en leven in WZC Ter Lembeek en 
docent ouderenzorg.
2 oktober 2021 bij UCLL – Campus 
Gasthuisberg; Herestraat 49 in Leuven
Deelname: 55 euro.

Tijdig online inschrijven voor deze 
vormingsdagen is noodzakelijk.
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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: omgaan met veranderend gedrag en emoties
Webinar met Christian Bakker over het nieuwe boek ‘Dementie op jonge leeftijd’. 
Meer dan 300 geïnteresseerden uit 
Vlaanderen en Nederland tekenden 
op 23 februari present voor de online 
lezing, een onverhoopt succes. Annemie 
Janssens, gastvrouw en co-auteur van 
hét boek over jongdementie, trekt 
stipt om 20u het webinar op gang 
met een korte voorstelling van Dr. 
Christian Bakker: 20 jaar werkervaring 
met dementie op jonge leeftijd, 
gespecialiseerd in zorg en begeleiding 
van gezinnen en professionals, 
gezondheidszorgpsycholoog en 
onderzoeker bij het Universitair 
Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen 
en het Radboud University Medical 
Center.

De centrale gast van de avond schreef 
over het onderwerp van deze avond, 
‘Omgaan met veranderend gedrag en 
emoties’, een hoofdstuk in de vernieuwde 
uitgave van ‘Dementie op jonge 
leeftijd’. In andere omstandigheden had 
dit een boeiend en massaal bijgewoond 
praatcafé kunnen worden, vandaag 
onder de coronamaatregelen zijn we al 
heel blij dat alle deelnemers de weg 
naar de Zoom-sessie hebben gevonden 
en ingelogd raken. Achter de schermen 
levert Tom technische ondersteuning 
terwijl Kristel Denruyter en Riet 
Buvens, de collega’s van de Zorgcirkels 
Jongdementie, de chatfunctie modereren 
en alle publieksvragen bundelen 
tijdens het eerste deel van de digitale 
gespreksavond.   

Christian steekt meteen van wal. 
Dementie op jonge leeftijd vindt hij 
namelijk een héél belangrijk onderwerp 
en het thema van dit webinar, ‘omgaan 
met veranderend gedrag en emoties’, 
is duidelijk iets wat heel veel mensen 
boeit. 

Wat is probleemgedrag?

Om het te kunnen hebben over 
‘veranderend gedrag’, moet eerst 
worden uitgeklaard wat dit precies 
inhoudt. ‘Alle soorten gedrag dat door 
de persoon met dementie zelf of door 
de omgeving als belastend of risicovol 
wordt beleefd.’ Het zegt iets over hoe 
we naar veranderend gedrag moeten 
kijken. Heeft de persoon in kwestie er 
geen last van, of de mensen errond, 
dan is het immers géén probleem. De 
oorzaken en diagnoses, studies en cijfers 
over Alzheimer op jonge leeftijd komen 
uitgebreid aan bod en Christian houdt de 
aanwezigen met een reeks publiekpolls 
bij de les.

Bij jonge mensen met dementie is het 
merendeel van de personen een man, 
terwijl het bij ouderdomsdementie vaker 
over vrouwen gaat. Die vaststelling leidt 
potentieel tot het ontstaan van andere 
gedragsproblemen. Jonge mensen met 
een oncontroleerbare bewegingsdrang 
vertonen bijvoorbeeld sneller storend 
gedrag dan ouderen met een beperkte 
mobiliteit, gewoon maar omdat ze nog 
zo jong en mobiel zijn. 

De problematiek van veranderend gedrag 
speelt sterk bij (thuiswonende) personen 
met jongdementie en weegt daardoor 

op het gezin of de mantelzorger. 
Jonge mensen met dementie in een 
thuissituatie slikken vaker pillen om de 
effecten van het veranderend gedrag te 
controleren én om neerslachtigheid of 
depressie omwille van het ziektebesef 
te temperen. In het woonzorgcentrum 
benadert men het veranderend gedrag 
vaak anders, omdat een analytischere en 
systematischere aanpak er mogelijk is. 

Er is geen pasklare oplossing, maar het 
universele uitgangspunt voor de omgang 
met veranderend gedrag moet altijd 
zijn dat de persoon in kwestie er zelf 
niets aan kan doen. Als naaste of als 
zorgverstrekker kan je er ook niets aan 
veranderen. En de persoon met dementie 
kan het effect van het eigen ontremde 
gedrag op zijn omgeving vaak ook niet 
inschatten. Het veranderend gedrag is 
het gevolg van de dementie. Hoofdstuk 
13 in het boek ‘Dementie op jonge 
leeftijd’ gaat hier even dieper op in en 
reikt een aantal praktische tips aan rond 
‘spankracht’ en zinvolle dagbesteding 
thuis of in het woonzorgcentrum.

Vragenronde

De theoretische uiteenzetting lokt 
heel wat interessante reacties uit bij 
de toehoorders, terwijl iedereen 5 
minuten koffiepauze neemt worden 
alle opmerkingen en vragen thematisch 
gebundeld. 

‘Welke manier is het meest aangewezen 
om als professional jonge mensen met 
dementie zonder ziekte-inzicht te 
benaderen?’ ‘Hoe blijf je zoeken naar 
de mogelijkheden die iemand nog wel 
heeft? Ik hoor vooral wat niet meer 
kan…’ ‘Hoe ga je om met agressie en is 
er een manier om dit te voorkomen? Een 
duidelijke oorzaak lijkt er niet altijd te 
zijn voor het opkomen van de agressie…’ 
‘Goede uitgangspunten, maar nogal 
een opgave voor de mantelzorger!’ ‘We 
gaan een afdeling opstarten voor jonge 
mensen met dementie, waar moeten 
we zeker rekening mee houden? Of wat 
moeten we zeker niet doen? Of heeft u 
nog goede tips voor ons?’

Annemie pikt er de vaakst voorkomende 
vragen uit en ééntje is wel heel erg raak. 
Een kwestie die tegelijk heel persoonlijk 
is en toch ook heel universeel: ‘Wat is 
de grens wat betreft het niet meer thuis 
kunnen wonen? Is daar iets over bekend?’

Christian benadrukt dat het iets heel 
individueel is, maar dat partners van 
jonge personen met dementie uit liefde 
de zorg heel lang blijven opnemen, 
vaak ook tot het de eigen draagkracht 
overschrijdt. Uit onderzoek blijkt dat 
het dubbel zo lang duurt vooraleer 
jonge mensen worden opgenomen in 
een woonzorgcentrum vergeleken met 
ouderen met dementie. Gemiddeld duurt 
het 9 jaar vanaf het moment van de 
eerste ziekteverschijnselen, waardoor 
er in de thuissituatie vaak regelmatig 
gedragsproblemen zijn. 

Het is belangrijk om als mantelzorger 
goed na te denken over de eigen 
grenzen. Wanneer kan ik zelf niet meer 
voor mijn partner zorgen? Als hij of zij 
incontinent wordt? Soms is dat moment 
daar, maar dan wordt die grens toch weer 
vooruitgeschoven. Toch is het nuttig om 
duidelijk grenzen af te lijnen en tijdig 
naar de toekomst te kijken en een soort 
plan op te maken. Daarbij kan een 
‘trajectcoach’ of ‘casemanager’ helpen, 
zegt Christian. Nederlandse termen voor 
wat we bij de Zorgcirkels Jongdementie 
de ‘zorgbegeleider’ hebben genoemd. 
Wie een duidelijk plan heeft, wordt 
uiteindelijk minder overvallen door de 
dingen die onvermijdelijk op je pad 
komen. Het maakt de beslissing rond 
opname misschien niet makkelijker, maar 
de argumenten wel overzichtelijker.

Omstreeks half tien ’s avonds rondt 
Annemie het gesprek af. De feedback 
was enkel lovend. En of er een vervolg 
komt? Wie weet…

‘Super interessant webinar! Dank, 
Christian en Annemie.’ ‘Praktisch en 
goed boek, echte aanrader!’ ‘Organiseer 
een halve dag, reuze methodiek met de 
polls, ik kan nog uren luisteren...’

SP

Bestel het boek online en krijg het voor € 25,99 per post thuis geleverd !

www.dementie.be/memo/jongdementie/boek-jongdementie/
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woonzorgnet-dijleland vzw
Samen met de woonzorgcentra Ter Meeren in Neerijse, 
Keyhof in Huldenberg en Dijlehof in Leuven, 
werkt De Wingerd aan kwaliteitsvolle zorg in deze regio. 

[ www.woonzorgnet-dijleland.be ]

Werkten mee aan deze editie

Maria Bragina, Yannic Brandt, Mia De 
Brabander, Piet Debruyn, Jan Hautekiet, 
Guido Joris, Lore Poulussen, Antje Proost, 
Griet Robberechts, Mieke Soens, Rudi 
Thomassen, Margriet Vanvolsem, Jan 
Vanwezer en Liesbet Volders.
 

Meewerken aan de huiskrant ?
Contacteer ons !

We spreken graag iets af.
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Reageren via: redactie@wingerd.info
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/!\ Sponsors gezocht /!\
Verzeker ook in 2021 deze uitgave 

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

Personeels- & Bewonersnieuws

Welkom collega’s: Sanne Smits en Els Ceulemans als verpleegkundigen 
en Arne Van Essche als logistiek medewerker in het dagcentrum en het 
kortverblijf; Kelsey Cremers start als zorgkundige op 1 juli in Woning 1-4; 
Pieter De Ley en Geert Verhaegen als zorgkundigen en Silvia Molino als 
verpleegkundige in Woning 9-12; Malka PeterJohn als zorgkundige en Judith 
Biro als verpleegkundige in Woning 13-16; Sigrid De Geyter als coördinator 
en Sara Vandenwyngaerden als psychologe bij MEMO.

We verwelkomen ook mevr. Mariën, mevr. Van Hove, mevr. Veugelen in Woning 
2; dhr. Vansteenbeeck, dhr. Versaen in Woning 3; dhr. Bleukx in Woning 5; 
mevr. D’Olieslager in Woning 6; mevr. Bergmans, mevr. Mosselmans, dhr. 
Vanautgaerden in Woning 7; mevr. Janssens in Woning 9; mevr. Vandervelde 
in Woning 11; mevr. Surkyn in Woning 12; mevr. Buylin Woning 13; mevr. 
Gezelin, mevr. Huyben Woning 14; mevr. Rochette in Woning 15; dhr. en 
mevr. Bruggeman-Deckers en dhr. en mevr. Truyens-Stas in de Flats. 

We deelden in de rouw van de families en namen de voorbije maanden 
afscheid van de bewoners: Hans Bethke, Alphonsine De Gauw, Myriam 
De Hertogh, Gust Draelants, Irene Heymans, Gilbert Lorent, Jose Mbeka 
Makoso, Hettie Passenier, Marie-Louise Perdieus, Germaine Torbeyns, Ivan 
Uytterhoeven, Anita Verschuren en Cecile Vervoort. 

Hoofdredacteur op rust
Aan de leden van de redactieraad en de lezers van huiskrant De Wingerd.

       Na 30 jaar trouwe dienst bied ik mijn ontslag aan als lid van de redactie. Weet dat ik 
al die jaren graag met jullie allen heb samengewerkt. Door het verplicht ophokken voel 
ik steeds minder aan wat er nu in De Wingerd leeft, te weinig om nog inhoudelijk deel te 
nemen aan de redactie van deze krant. 
Op mijn “wijze” raad mogen jullie eventueel nog eens een beroep doen, maar de laatste 
nummers tonen aan dat de kwaliteit gebleven is: dus doe zo voort!

’n Oud-strijder van het eerste uur en levenslang sympathisant,
Paul Coosemans

 “Ontslag aanvaard, in zoverre je uit De Wingerd ooit ontslag kan nemen. 
Wanneer we terug onbeschaamd mogen samenscholen, vieren we dit jubileum toch nog 
eens zoals het past ...”

Met dit goede voornemen zeggen we samen met campusdirecteur Jan Vanwezer, alle 
collega’s en alle vrijwilligers in de redactieraad van deze krant d-a-n-k-j-e-w-e-l voor de 
jarenlange en mooie samenwerking. We zien elkaar nog en vooral; Paul het ga je goed !

Toptechniekers & FixForm, een handige app
Stefan, Marc en Isayas hebben één missie: zorgen voor het dagelijks comfort van de bewoners 
en hun collega’s ondersteunen waar het kan. De technische dienst werkt vaak achter de 
schermen, maar hun resultaten zijn zichtbaar in gans het gebouw.

Er is niets dat uit zichzelf werkt

De verwarming die draait, de lift die je naar boven brengt, het water dat uit de kraan komt …
Evidente zaken. Zo lijkt het, maar in realiteit is het een hardwerkend team van toptechniekers 
dat dit elke dag weer mogelijk maakt. Van optimaal werkende nutsvoorzieningen en 
installaties tot het technisch onderhoud, preventie en het oplossen van storingen, onze 
straffe mannen doen het allemaal !

Scan - Meld - Herstel

Dit onmisbare team denkt vooruit en dankzij de introductie van de mobiele toepassing 
FixForm komen we samen tot een beter beheer van alle meldingen en reparatievragen. 

Heb je de QR-code stickers ook al zien hangen? Sinds eind mei tref je ze op diverse locaties 
in De Wingerd aan. Een lamp die moet vervangen worden? Een kraan die lekt? Een toilet dat 
niet doorspoelt? Een slot dat niet werkt? Allemaal vervelende situaties die iedereen zo snel 
mogelijk opgelost wil zien. Met die QR-codes en een smartphone of tablet kan je gemakkelijk 
elk technisch probleem, een storing of defect melden. Scan de code, maak een foto en 
beschrijf het probleem. 

Dit pilootproject loopt in samenwerking met een jong bedrijf dat na een proefperiode, 
nieuwsgierig is naar jullie feedback. Op basis hiervan passen zij het systeem verder aan. Zo 
is iedereen tevreden. 

Meer weten? Kijk even op: www.fixform.com (Engelstalige informatie)
SP

Duofiets
Bij mooi weer kan je nog steeds gebruikmaken van onze duofiets. 
Sinds midden mei staat die gestald aan de gele tuin en de sleutel 
kan afgehaald worden bij de Flats. Gewoon even aankloppen aan 
de voordeur en de collega's helpen jou graag op weg. Daar lever je 
ook de sleutel en de batterij weer af zodat die voor de volgende 
gebruikers terug opgeladen kan worden. Bij het ontlenen noteren 
we ook graag je naam en een telefoonnummer in de map. 

VEEL
FIETSPLEZIER


