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Kwaliteitsvolle zorg is geen All-in-vakantie
In een soort van hotelrelatie wordt het leven snel heel erg arm

Jan Vanwezer mocht op 19 oktober een praktijkcase brengen over ‘kleinschalige
en belevingsgerichte zorg’ tijdens de 9e editie van het jaarevent van de SPRYG
Real Estate Academy: ‘Zorgvastgoed België 2021’. De voorstelling van de
zorgvisie bij Woonzorgnet-Dijleland en het innovatieve traject van De Wingerd
kwamen er als interludium aan bod tussen speeches van o.a. Vlaams minister
Wouter Beke (CD&V), topambtenaar Karine Moykens (Agentschap Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin) en Margot Cloet (Zorgnet-Icuro).
De CEO’s van grote investeringsholdings
en andere vastgoedbonzen mogen dan al
meewarig hebben geluisterd en gekeken
naar het curiosum dat De Wingerd in hun
ogen is, er werd toch indruk gemaakt
op de aanwezige pers. Het resultaat:
er verscheen in De Morgen een eerder
kritisch en bijzonder uitgebreid dossier
waarin de balans wordt gemaakt van
een aantal grote commerciële spelers en
van de vaak gebruikte sale & leasebacktechniek die vooral winst lijken op
te leveren voor vastgoedfondsen en
beleggers.

Wat ooit begon als een ‘gesticht voor
dementerenden’, zoals het onomwonden
in de krant beschreven staat, groeide
dankzij jarenlang eigen pionierswerk en
het delen in de expertise van anderen
uit tot De Wingerd zoals iedereen die
vandaag kent. Lennard, verpleegkundige
en toevallig aan de slag in de woning
tijdens het bezoek van de journalisten,
vertaalt de werkingsprincipes van ons
Kleinschalig Genormaliseerd Wonen naar
de praktijk: “Het zo normaal mogelijk
samenwonen en -leven in kleine groepjes.
In elk huis is er telkens één verpleeg- of
zorgkundige aanwezig die de bewoners
begeleidt en hen waar nodig helpt. We
leggen hen ook geen strak schema op,
zoals in de meeste rusthuizen. Hier doen
we het net andersom. Sommigen slapen
graag eens uit en ontbijten pas om 11u.
Dit is hun huis, zij doen hier gewoon wat
ze graag doen.”

“We worden vaak nog als buitenbeentje
bekeken vanuit het commerciële deel
van de zorgsector, men vindt ons
bedrijfsmodel wat exotisch”, lacht Jan
Vanwezer, die terugdenkt aan de reacties
op zijn passage tijdens die bewuste
Real Estate Academy. “Ze bekijken ons
nog altijd als iets wat financieel niet
haalbaar is. Dat klopt niet. Onze ratio’s
zijn prima en elk jaar streven we naar 3%
begrotingsoverschot. Dat herinvesteren
we in ons project, de gebouwen zijn
onze eigendom. We hebben die destijds
met overheidsmiddelen kunnen bouwen
en zijn toen ook een lening aangegaan
bij de bank, die betalen we nu nog af.”
De MARA-analyse (2018) die de financiële
situatie van de non-profitsector onder de
loep neemt, toont aan dat De Wingerd het
uitstekend doet op vlak van solvabiliteit,
liquiditeit en rentabiliteit.

Zorg verstrekken is voortdurend zoeken naar de ‘sweet spot’
Mocht de regulerende Vlaamse Regering
de ouderenzorg net iets duurzamer en
net iets creatiever durven organiseren
dan zouden niet alleen de bewoners en
hun naasten, maar ook de medewerkers
en vooral de samenleving er stukken
beter bij varen. Uiteraard is rendabel
ondernemen nodig, ook in de publieke
sector en de non-profit, maar de zorgwinst
moet altijd prevaleren op de dividenden.
En volgens de onderzoeksjournalisten
loopt het daar nu en dan wel eens stevig
mis. Wat volgt, is een bloemlezing uit die
krantenartikels.
Stijn Paemelaere

“Kleinschaligheid is onbetaalbaar, hoor je
vaak zeggen, vooral door de commerciële
spelers in de ouderenzorg. Maar klopt
dat wel? In De Wingerd bewijzen ze dat
het wél kan”, schrijven Cathy Galle en
Dimitri Thijskens op 13 november nadat
ze de proef op de som namen. Het is
rustig in Woning 6, enkele bewoners
kijken televisie in de woonkamer. Agnes
zit met haar echtgenoot Rik koffie te
drinken aan de eettafel. En Jacqueline
dartelt vrolijk rond door de woning en
schenkt iedereen die ze tegenkomt een
stralende glimlach.

Het is een andere visie op ouderenzorg
en De Wingerd wil zich distantiëren van
anderen, die daarom niet noodzakelijk
minder goede zorg leveren, maar wel
eerder een hotelconcept of all-in-vakantie
met zorg aanbieden. “We ondersteunen
onze bewoners daar waar dementie een
probleem vormt, maar het is niet onze
ambitie om hun leven over te nemen”,
legt Jan Vanwezer uit. “Wie hier komt
wonen doet bijvoorbeeld zelf de afwas,
tenzij dat niet meer lukt. Als je alleen
nog maar in een soort van hotelrelatie
staat, dan wordt je leven snel heel arm.”

Wie hier werkt, krijgt geen afgelijnde
takenlijst voorgelegd en er is ook geen
spreadsheet die berekent wat er tegen
welke tijd moet afgewerkt zijn. Dat
vergt van de medewerkers heel wat extra
vaardigheden omdat ze grotendeels zelf
moeten aanvoelen wat, hoe en wanneer.
Jan benoemt het Fingerspitzengefühl wat
de collega’s zo typeert met een term die
vaak gebruikt wordt in de tenniswereld.
Het is een voortdurend zoeken naar de
‘sweet spot’.
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Jan Vanwezer: “Vrij vertaald naar onze
context: het juiste moment tussen het
stimuleren van de autonomie en het
bieden van geborgenheid. Bijvoorbeeld:
wanneer stop je met iemand de afwas te
laten doen? Op het moment dat het de
persoon in kwestie meer angst oplevert
dan vrijheid. Maar dat moment goed
bepalen is een moeilijk proces, het is
vooral zoeken naar evenwicht.”
Medewerkers in De Wingerd zijn er zich
voortdurend van bewust dat ze werken in
iemands woning en dat er niet toevallig
ook iemand woont op hun werkplek.
Ook de familieleden en mantelzorgers
worden heel nauw betrokken bij de
dagelijkse werking en zijn ook voor
het beleid binnen onze organisatie een
onmisbaar deel van het geheel.

“De familie beschikt over een expertise
die wij niet bezitten. Ze kennen de
persoon door en door. Voor ons is het
belangrijk om het levensverhaal van
onze bewoners te kennen. Bij iemand
met dementie spelen bepaalde zaken uit
het verleden bij een crisis soms hevig op.
Een emotioneel betrokken persoon met
een professioneel betaalde medewerker
kan samen voor meer kwaliteit van leven
zorgen.”
Jacqueline getuigt als vrijwilligster van
achter de toog in het Grand Café over
de bijzondere band van de familieleden:
“Mijn vader heeft hier verbleven. We
zijn hier zo goed opgevangen dat het
voor mij evident is om nu mijn steentje
bij te dragen. En dat geldt hier voor de
meeste vrijwilligers.”
bron: De Morgen, 13 november 2021

Toekomstdroom
Ik zie een zorgmodel met woningen verspreid over de stad Leuven waar telkens
vier bewoners wonen, die begeleid worden door één zorgverlener. Het idee is
om niet langer mensen die zorg nodig hebben uit hun buurt te halen en naar De
Wingerd te brengen, maar als organisatie naar hun buurt te gaan. En we denken
dat het mogelijk is. Ook financieel. Zo een project doe je natuurlijk niet alleen,
wel in samenwerking met verschillende partners zoals bijvoorbeeld Zorg Leuven.
Als de nodige steun en middelen gevonden worden, zal het een mooie aanvulling
vormen op het zorgaanbod in de regio.
Het moet een inclusief woonproject worden voor mensen met speciale woonwensen.
Dat kunnen personen met dementie zijn, maar evengoed jongvolwassenen die
behoefte hebben aan begeleiding.

Een boeiende namiddag met De Persmobiel
Actieve deelname aan het persen van
onze appelen door ‘de persmobiel’, een
gezellig samenzijn in De Rozenkrans om
terug op te warmen na het druilerige
weer. Wat wil je vandaag nog meer!?
Er werden zomaar 210 appelen geplukt
door vrijwilligster Huberthe met de hulp
van bewoners, studenten en mezelf. Na
een week gezamenlijke appelpluk en de
verwerking van de oogst, kwamen wij tot
een mooi resultaat; 30 dozen appelsap
van 5 liter!
Met een bus vol bewoners en een
lading appelkratten trokken we op
een regenachtige namiddag samen
naar Vlierbeek, waar de persmobiel
die dag zijn standplaats had. Sommige
familieleden reden met hun partner
of ouder in de eigen wagen tot daar.
Anderen wachtten ons ter plekke op.
Met heel veel helpende handen werd
de inlaadbak van de persmobiel gevuld.
In kleine compartimenten werden de
appelen elektrisch naar omhoog getild en
verpulverd tot sap en pulp. De appelpulp
kwam in een grote bak terecht en zou
later bezorgd worden aan de boer die
zo zijn koeien van een lekker dessert
voorziet. Onze appelen brachten veel
sap voort, wel 1 liter per 1.5 kg appelen.
Dat sap zelf kwam in kokers terecht ter
pasteurisatie op 80° waardoor microben
en bacteriën vernietigd worden. Via een
vernuftig luchtdicht systeem, werd het
sap daarna in vijfliter zakken geperst,
met manuele bijsturing aan het kraantje.

2.

We hebben nu een concrete site op het oog, waarvan we hopen dat de stad
die aan ons in erfpacht geeft. Dat er vandaag middelen uit de zorg afvloeien
naar private vastgoedfondsen om aandeelhouders te verrijken, is een politiek
probleem. Maar het is evengoed verkeerd dat vzw’s een enorm patrimonium
opbouwen als vastgoedbelegging.
Wij willen werken in een coöperatief model, waarbij het zelfs de bedoeling is dat
op termijn de bewoners mee eigenaar zijn van de gebouwen. Want vaak houdt
dat de mensen tegen om veel geld uit te geven aan zorg: ze willen er graag iets
voor in de plaats. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.
Jan Vanwezer

In Beeld
Wandeling Vlierbeek - 7 oktober 2021

Als laatste stap belandden deze zakken
in onze gekende kartonnen dozen. Ze
moesten nog even afkoelen, daarom
bleven de dozen voorlopig open. Zo
kreeg de zoon van Det, die de dozen
vervoerde, een appelsauna aangeboden
op de terugweg…
Een gesloten doos is twee jaar houdbaar,
eens geopend blijft het sap- op
voorwaarde dat het in de koelkast wordt
bewaard- twee maanden lekker, dus puur
genot van een heerlijk drankje appelsap.

Santé!
Om weer op te warmen nuttigden we
aan het einde van onze ‘appel-pers-dag’
samen nog een drankje in het cafee bij
de Abdij van Vlierbeek; zelfs de oxo valt
daar mee! Een prachtig moment met
bewoners en familie.
Iedereen in De Wingerd kan het verse
appelsap proeven, want het wordt te
koop aangeboden in ons winkeltje.
Hilde & Annemie

Palliatieve zorg

Eigentijds kerstverhaal

Ingrid Huylebroeck, synoniem van veelzijdigheid en grondigheid

Ondergedompeld in liefde

Jef, eerstejaars HBO5 verpleegkunde StFran,
werkte een maand intens mee in Woning 16. Hij
is enorm blij met die ervaring ook al was het bij
momenten heel emotioneel en confronterend.
We laten hem zelf aan het woord.
Heel erg dankbaar omdat ik aanwezig mocht zijn bij
het familieoverleg, waar ik met interesse geluisterd
heb. Vergeef het mij als ik wat daar allemaal gezegd
werd misschien mis begrepen of geïnterpreteerd
heb. Maar wat voor mij als belangrijkste thema aan
bod kwam, is ‘beleving’. Hoe beleef ik mijn ouder
of partner, hoe beleef ik de woning, hoe beleef
ik de zorg die aangeboden wordt en wat kan het
betekenen om ‘samen te beleven’.
Graag kom ik terug op de eerste dagen van mijn stage, omdat deze in groot
contrast staan met hoe ik die stage(plaats) nadien ervaren heb. Die eerste
dagen waren voor mij heel zwaar! Het was mijn eerste kennismaking, zowel
met ouderenzorg als met mensen met dementie. En hoewel ik nog geen
‘familiale’ band had met de bewoners, denk ik dat de intense emoties die
ik toen voelde wel aansluiten bij wat ik hoorde tijdens dat familieoverleg.
Die eerste dagen werd ik echt geconfronteerd met alles wat de bewoners
niet meer zelf konden en vooral met mijn eigen tekortkomingen om met die
mensen in contact te treden. Ik voelde me hulpeloos en onbekwaam. Eerlijk
gezegd wou ik liever niet weten dat dit aspect van hulpbehoevend worden
bestond. Aanvankelijk zag ik weinig of geen meerwaarde, niet voor mezelf
en ook niet voor de bewoners en de families. Dat ging zelfs zo ver dat het in
leven houden van deze mensen voelde als een egoïstische daad.
Maar wat ben ik vandaag blij dat ik hier terecht gekomen ben — ik kon dan
ook niet weg tenzij ik met mijn opleiding zou stoppen en dat wou ik niet
doen.Door deze stage begin ik te zien hoeveel liefde er in de woning leeft,
in alle richtingen. Van de zorgverleners naar de bewoners en de families en
omgekeerd, van de vrijwilligers en de familie naar de bewoners en naar de
zorgverleners. Het waren pijnlijke, confronterende momenten waarin ik
ondergedompeld werd, maar sindsdien zie ik vooral schoonheid.
Het voortdurend streven naar een fijne beleving, het leven in het moment,
waarbij elke betrokkene zich volledig geeft om te zoeken naar wat dat
allemaal inhoudt en hoe daartoe te komen. Het voortdurende afvragen: ‘wat
wil je, waar heb je nood aan’. Ik kan me nog steeds niet inbeelden wat het
betekent om het dementieproces bij je eigen familie te zien. Maar ik wil wel
met jullie delen hoe mijn blik op het samenzijn in de woning is geëvolueerd.
Toen ik mijn stage begon keek ik door mijn eigen bril, vanuit mijn eigen
beleving. Van daaruit zag ik voornamelijk wat er niet meer kon, de
beperkingen eigen aan de bewoners. Ik leerde te kijken door de ogen van
wie in De Wingerd woont en leeft. Proberen te lezen hoe de beleving is bij
de bewoners. Ik leerde herkennen hoe veel meer er in een blik verscholen
ligt dan ik in eerste instantie zag. Dat hen ruimte laten een ander niveau
bloot legt en dat stilte, eens voorbij mijn ongemak, zo wonderbaarlijk is. Ik
leerde dat mijn ervaring ook maar net 'mijn ervaring' is. Waarmee ik bedoel
dat mijn ervaring niet DE waarheid is, mijn ervaring is hoe ik 'de realiteit'
ervaar. En dat kan, in mijn geval althans, in groot contrast staan met hoe
iemand anders, bv. de bewoner, deze realiteit ervaart.
Ik heb geleerd, heel dankbaar, om nu op een andere manier te kijken
naar dementie, naar wonen, leven en zorgen. Dankbaar dat ik de tijd heb
gekregen om te wennen aan deze voor mij onbekende vorm van samenzijn,
Kleinschalig Genormaliseerd Wonen. Mijn aanwezigheid bij de bewonerszorg
was ook niet zomaar een evidentie, ik bedoel, er werd elke keer uitdrukkelijk
toestemming gevraagd aan de bewoner. Als een bewoner niet instemde, kon
ik uit respect de kamer even verlaten. Dat was soms moeilijk omdat mijn
(goede) intenties plots ondergeschikt bleken.
Maar net dat aspect van de stage was zo enorm belangrijk voor mijn
persoonlijk groeiproces en wat daarbij enorm waardevol bleek, was wèl
die toestemming en dat vertrouwen te krijgen van de bewoners om zelfs
de intieme zorg te mogen verlenen. Niet als een taak die afgevinkt moet
worden, maar als een eer om dit te mogen doen. En natuurlijk heb ik ook
ervaren dat, als bepaalde zorgen strikt noodzakelijk waren, er door de
medewerkers op een héél correcte en respectvolle manier, met veel liefde
en geduld werd aangedrongen bij de bewoner.
Wanneer ik nu, aan het einde van mijn stage, door de woning loop, dan
kijk ik naar wat de aanwezigen uitstralen. Dat kan elke emotie zijn. En dan
is dat waarmee ik omga. Ik benoem en bevraag wat ik zie en probeer van
daaruit te bedenken of ik iets kan bijdragen aan het dagelijkse leven. Ik ben
iedereen heel erg dankbaar voor wat ik in deze korte periode mocht leren.
Jef Vertessen

Wie kent deze duizendpoot? In alle stilte werkt ze met de bewoners van De Wingerd: om hen
een aangename verwentijd te bezorgen, om hen te bevrijden van stress en spanning, om hen
beter te leren kennen en soms om hen bij te staan in de laatste uren van hun leven.
Als geen ander nam Ingrid toevallige
gebeurtenissen in haar leven te baat om
opleidingen te volgen die haar beter beslagen
op het ijs lieten komen, die perspectieven
openden naar meer weten, steeds weer
andere onderzoeksdomeinen voor haar
ontsloten en haar een grotere mensenkennis
bijbrachten. Dan hebben we het over
een scholing in massagetechnieken, een
gefundeerde kennis van aromatherapie, lessen
in diversiteitsmanagement en interculturele
verschillen, verdieping in het proces van
sterven en rouwen en bovenal het leren
luisteren naar mensen, met aandacht ook voor
gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. En
van al deze kennis maakt ze nuttig gebruik in
haar vrijwilligerswerk, vertelde ze me in een
gesprek met haar.
“In de woningen kennen ze mij als diegene die
massages geeft aan handen en voeten, maar ik
beschouw zo’n behandeling niet alleen als een
aangename en deugddoende fysieke ervaring
die ik een bewoner bezorg, maar tevens als
een opstapje naar een gesprek met hem of
haar, een manier om die persoon beter te
leren kennen. Er ontstaat immers al vlug meer
dan een lichamelijk contact. Fysiek contact
toelaten is op zich al een blijk van vertrouwen,
en wordt een zachte aanraking vaak ook niet
ervaren als een vorm van liefkozing? Er groeit
daardoor een intiemere band tussen beide
betrokkenen en dat leidt wel eens vaker tot
diepgaande gesprekken.”
Het masseren gebeurt niet toevallig of
willekeurig: de zorgcoördinator of de
zorgkundigen van de woning zijn het best
geplaatst om aan te voelen wie nood heeft
aan een behandeling en/of een gesprek. Zij
doen dan een beroep op Ingrid om aan deze
behoefte te voldoen.
“Voor mij is het wel belangrijk dat, in
het geval van een massage, de bewoner
altijd zijn uitdrukkelijke toestemming geeft
en dat met een woord, een gebaar of een
gezichtsuitdrukking. Autonomie is immers
primordiaal. De aromatherapie kan hierbij
een invloedrijke rol spelen; zo is het effect van
lavendelgeur zeer rustgevend.”
“In eerste instantie ga ik op zoek naar
het interessegebied van de bewoner. Een
prentenboek voor volwassenen dat vertelt over
de moeilijkheden in het leven, de keerpunten
en de zegeningen is daarbij vaak hét middel
om het gesprek te openen. Samen overlopen
we dan de grote gebeurtenissen in zijn of haar
leven. Op die manier komen we niet zelden tot
een indringende conversatie.”
“Ik ben de zorgkundigen, wier inzet ik
enorm bewonder, zeer dankbaar voor hun hulp
hierbij. Van hen heb ik geleerd hoe tot een écht
gesprek te komen met iemand, de tips die ze
mij gaven over de manier van omgaan met één
of andere bewoner, zijn vaak van onschatbare
waarde gebleken. Ik hoop dat ze dat zullen
blijven doen want ik wil deze vaardigheid nog
beter onder de knie krijgen.”
“Naast het geven van massages probeer
ik soms ook bewoners die het sterven nabij
zijn, bij te staan in dit ultieme moment. In
veel gevallen tracht de familie in die laatste
dagen tegenwoordig te zijn maar als dit niet
of maar een gedeelte van de tijd lukt of indien

de bewoner geen familie meer heeft, spring
ik zo mogelijk in. Soms bestaat mijn bijdrage
enkel in het zwijgend aanwezig zijn, overdag
of ’s nachts, en aandachtig te kijken naar de
gezichtsuitdrukking en de ademhaling. Een
verandering kan immers heel plots optreden
en het is zaak dit zeer snel op te merken en
tijdig hulp te zoeken zodat, indien nodig, de
verwanten kunnen verwittigd worden. Tijdens
het waken praat ik ook wel eens heel zachtjes
tegen de bewoner en houd ik hem/haar bij de
hand. Ik zeg ook dat het einde nabij is – wat
hij/zij trouwens naar mijn aanvoelen vaak
reeds beseft had - en ik stel hem/haar gerust,
verzeker dat alles goed komt… Wanneer ik
na het waken de kamer verlaat wens ik de
stervende ook altijd een goede reis omdat ik
zelf geloof in een leven na de dood.”

Is dit geen vorm van ‘palliatieve zorg’?
Dit is zorg die niet heelt, maar wel de pijn
verzacht en de kwaliteit van het leven als
belangrijkste oogpunt heeft. En dat is hier
precies het geval: nabijheid en een goed
gesprek kunnen juist bovenmatig heilzaam
zijn. Zoals bij de geboorte is er bij het sterven
nood aan symbolische handelingen of zijn er
zeer uitgesproken en persoonlijke verlangens.
Sterven is toch één van de meest intieme en
meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven
en het betekent ongetwijfeld een wereld
van verschil voor de betrokkene als die zich
gedragen weet door een familielid of een
naaste die het samen met hem of haar beleeft
en al het mogelijke doet om het sereen en
goed te laten verlopen.
“Ik vind het belangrijk dat de kamer van
de stervende een zekere warmte uitstraalt
maar vooral dat ze tot rust aanmaant. Dat
kan o.a. door te zorgen voor een fijne geur,
gedempt licht, gordijnen al of niet te sluiten,
en door het laten horen van zachte muziek,
bij voorkeur de lievelingsmuziek van de mens
die stervende is. Zo herinner ik mij een man
die graag luisterde naar Franse chansons en
dan vooral naar Mireille Mathieu. Hij stierf
uiteindelijk op het moment dat zij de woorden
‘Adieu, Adieu’ zong. Dit kan toch geen toeval
zijn? De nabestaanden kunnen, om het sterven
te verzachten en het meer persoonlijk en
betekenisvol te maken, de ‘levensmand’
gebruiken die in de woning ter beschikking is.
De inhoud hiervan bestaat o.a. uit CD’s, boekjes
met aangepaste teksten, een kruisbeeld,
paternoster, lichaamslotion, LED-lichtjes,
mondverzorgingsstaafjes, wijwater, verstuiver
voor de essentiële oliën, ...”
“Ook na het sterven staat er nog veel te
gebeuren. De volksmond spreekt van het
‘afleggen’ van de dode maar ik heb het liever
over de ‘nazorg’: het wassen, de haren kammen,
het aankleden, het voor het laatst zachtjes
strelen,… En daarin kunnen familieleden,
indien ze dat wensen, een significant aandeel
hebben. Ik spoor hen aan dit te vragen.”
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“Het zijn handelingen die voor sommige
mensen ál te emotioneel zijn maar voor
anderen juist overkomen als de meest
geëigende manier om afscheid te nemen van
hun geliefde. Voor mij persoonlijk is het bv.
zeer belangrijk geweest dat ik mijn mama vóór ik haar definitief uit handen gaf – nog
mocht begeleiden naar de rouwkamer.
Tevens druk ik de nabestaanden op het hart
hun gevoelens en verlangens te uiten bij het
plannen van de begrafenisplechtigheid zodat
ze nadien geen bittere spijt krijgen van dingen
die anders liepen dan zij gewenst hadden. Ook
medebewoners krijgen de mogelijkheid om op
een eigen manier vaarwel te zeggen aan de
persoon met wie ze korte of langere tijd lief
en leed gedeeld hebben.”
“En zo vaak heb ik ervaren hoe attentvol de
zorgverleners van de verschillende woningen
en het nachtteam omgaan met dit indringend
gebeuren: hoe zij de familie alle aandacht,
ruimte en tijd verlenen voor een laatste
samenzijn in die kamer waar zo veel gebeurd
is, waar zo’n sterke gevoelens doorleefd
zijn, waar de energie vaak nog nazindert. Die
ogenblikken hebben een enorme betekenis in
het rouwproces dat volgt.”
“Het heeft voor mij helemaal geen belang
of deze mensen gelovig zijn of niet, al of
niet vertrouwen op een hiernamaals en een
terugzien; hoofdzaak is dat het leven van hun
geliefde op een persoonlijke manier afgerond
wordt met voor hen zinvolle rituelen. Ik heb
het grootste respect voor elke overtuiging over
wat er na dit leven is.
Na het sterven schrijf ik een brief naar
de verwanten en daarin vertel ik hen hoe ik
hun familielid ervaren heb, wie hij of zij was
in mijn ogen. Ik ga zo mogelijk ook naar de
begrafenis.”
“Hier in De Wingerd is er elk jaar rond één
november een herdenkingsviering voor alle
bewoners die het afgelopen jaar gestorven
zijn. Dat is een héél mooi en zinvol gebeuren
waar heel hard aan gewerkt wordt en dat
enorm geapprecieerd wordt. Maar eigenlijk
denk ik dat er meer mogelijk is. Zeker voor

families waarbij het sterven heel wat maanden
voordien gebeurde komt, denk ik, deze viering
vrij laat. Ongetwijfeld zijn er onder hen
mensen die op het einde van wat toch vaak een
heel lange en zware periode in hun persoonlijk
leven is - de dementie, de neergang en de
dood van een dierbare - nood hebben aan
contact met lotgenoten om hun ervaringen
te delen, hun verdriet samen te beleven. Dit
zou op gezette tijden in de woning kunnen
gerealiseerd worden. Samen een koffietje
drinken en luisteren naar eenieders verhaal;
hoe het nu met hen gaat en of het allemaal wel
lukt. Dit zou, denk ik, voor sommige mensen
heel zinvol kunnen zijn.
Ook een kaartje bij de eerste verjaardag van
het overlijden met een persoonlijke boodschap
zou ongetwijfeld een sterk teken zijn dat in
De Wingerd een vroegere bewoner niet zomaar
vergeten wordt.
Misschien zou het ook fijn zijn – en nu droom ik
luidop - als aan de hand van anekdotes, foto’s,
een geliefd kledingstuk… met de familie die
hiervoor voelt, een soort aandenken gecreëerd
kon worden, iets tastbaars om te koesteren en
te bewaren.”
“Om een lang verhaal kort te maken: ik
bekijk de mensen die hier in De Wingerd wonen
of gewoond hebben als mensen die, ondanks
hun dementie, erg waardevol zijn en vooral
ook wijs; iets wat door de maatschappij veel
te weinig beseft en ervaren wordt omdat er
te veel vooroordelen en misvattingen rond
bestaan. Ik laat me graag onderdompelen in
hun ongelooflijke levenswijsheid. Zo boeiend
is dat!”
Dit is Ingrid ten voeten uit: een vrijwilliger
met een ongelooflijke dosis empathie en
een positieve nieuwsgierigheid naar de
verzuchtingen van mensen met dementie,
waaraan ze met alle mogelijkheden die ze
heeft en met een grondige onderlegdheid
probeert tegemoet te komen. De geurige oliën
mogen dan al een balsem zijn voor de handen
en voeten van onze bewoners, het praten met
hen op het moment van het ultieme afscheid is
ongetwijfeld een lafenis voor hun ziel.

Leven in het nu, denken aan later
Digitaal symposium ‘Dementie op jonge leeftijd’
Annemie Janssens, Nele Huwels en Ellen Bertels

Het geactualiseerde standaardwerk rond jongdementie, van Annemie
Janssens (ECD Memo) en Marjolein De Vugt (Alzheimer Centrum Limburg)
kon op donderdag 2 december 2021 eindelijk officieel voorgesteld
worden. Door wisselende coronamaatregelen werd het symposium, dat
bij voorkeur fysiek zou doorgaan, herhaaldelijk uitgesteld. Uiteindelijk
hakten de collega’s de knoop door en kozen resoluut voor het online
alternatief. Het boek dat we al eerder voorstelden in deze krant is nog
steeds te koop bij MEMO in De Wingerd.
De auteurs werden bij de start van de virtuele studiedag in de opnamestudio’s
van 3 HOOG even in de bloemetjes gezet door Jurn Verschraegen, directeur
van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, die het digitaal symposium
officieel mocht openen. Aansluitend volgden enkele boeiende presentaties
van o.a. Prof. Mathieu Vandenbulcke (Leuven Brain Institute), Prof. Raymond
Koopmans (Radboudumc) en Prof. Marjolein De Vugt (Alzheimer Centrum
Limburg) over diagnosestelling en zorg op maat.

M. Soens

Inspire Health & Care 2021
Jan Vanwezer, campusdirecteur bij De Wingerd en Jo De Clercq, expert comfortzorg en
innovatie voor Woonzorgnet-Dijleland tekenden op donderdag 9 december present voor een
online sessie tijdens het sectorevent ‘Inspire Health & Care 2021’ georganiseerd door In4care
en Probis Group. Gespreid over twee volle dagen passeerden er meer dan 80 sprekers voor
lezingen en debatten over de meest uiteenlopende zorgtopics.
De aftrap werd gegeven door minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) en onze collega’s
namen samen met o.a. Didier L’homme van Zorg Leuven de onderdelen ouderenzorg en
thuiszorg voor hun rekening. Inspireren en innoveren door expertise en ervaringen te delen,
maar ook het leren van andere professionals, gaat ook in coronatijden nog door.

Studio 3 HOOG

Prof. Vandenbulcke, behalve dementiespecialist bij het UZ Leuven ook
ondervoorzitter bij Woonzorgnet-Dijleland, kijkt hoopvol uit naar nieuwe
manieren om een diagnose te stellen. Maar daarnaast is het vandaag nog
steeds van belang om vanuit een persoonsgerichte benadering in te zetten
op de behoeften en mogelijkheden van mensen met dementie op jonge
leeftijd. Prof. Koopmans voegt eraan toe dat de zorgplanning best zo vroeg
mogelijk start en er vooral op gericht moet zijn om de levenskwaliteit van
de persoon met dementie en van zijn gezin te verhogen.
In de loop van de namiddag konden de deelnemers een aantal online workshops
bijwonen, ’arbeid en dementie op jonge leeftijd’, ‘eHealth ondersteuning
voor mantelzorgers van jonge personen met dementie’, ’liefde en een zinvol
leven met jongdementie’ en ‘frontotemporale dementie’. Deze sessie werd
door Nele en Ellen live in de studio en met verve ingevuld aan de hand van
een reeks boeiende casussen en goede praktijkvoorbeelden uit Woning 1.
Dokter Jo Lisaerde, CRA in De Wingerd, gaf via videoconferentie een druk
bijgewoonde workshop ‘kwaliteit van leven tot aan het levenseinde’.
Ben je op zoek naar meer informatie over het boek of wil je het
graag bestellen? Neem dan zeker hier even een kijkje:
https://www.dementie.be/memo/jongdementie/boek-jongdementie/

Stijn
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Goede praktijkvoorbeelden en creativiteit halen media

Vaccinatieplicht

Bloemlezing uit twee jaar nieuwsberichten over ouderenzorg tijdens pandemie
Opvallend hoe vaak gebeurtenissen bij Woonzorgnet-Dijleland kranten en tijdschriften haalden. Deze bewering is niet het
resultaat van natte vingerwerk, maar van een heuse opzoeking in het archief van de Vlaamse kranten en tijdschriften.
Verrassend daarbij is de vaststelling dat een opvallend groot aantal items de nationale pers bereikten (n.v.d.r. ook radioen TV-journaals en duidingprogramma’s). De afgelopen twee jaar - hoe kan het ook anders - was berichtgeving over en
uit woonzorgcentra vrijwel altijd corona-gerelateerd. Of het nu gaat om verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel of de
meerwaarde van kleinschalig genormaliseerd wonen tijdens deze crisis, steeds vaker komen journalisten in De Wingerd en
de andere huizen terecht en dat is dan weer een pluim op de hoed van iedereen die er meewerkt aan kwaliteitsvolle zorg.

Minister Frank Vandenbroucke verplicht
vaccinatie voor alle zorgpersoneel,
maar tussen droom en daad staan
heel wat bezwaren. Eddy Devolder,
campusdirecteur bij WZC Ter Meeren,
stipt op 7/11/2021 in een gesprek
met De Morgen de bezorgdheden van
Woonzorgnet-Dijleland aan.

Guido Joris
De teneur van de berichtgeving over de zorgsector heeft jammer genoeg te vaak in schril contrast gestaan met de vrolijke en
zelfs kleurrijke berichten uit betere tijden zoals bijvoorbeeld dit opmerkelijk artikel “vrouw bevallen op het voetpad” dat op
28 maart 2019 verscheen in het Nieuwsblad: Het was wel het dagje voor de Leuvense Antje Haenen, verpleegster in De Wingerd.
Dinsdag hielp ze samen met een studente en de papa van het kindje een jonge vrouw bij de bevalling op het voetpad langs
de Tiensesteenweg in Leuven. “Op een bepaald moment zag ik het hoofdje van het kindje er al uitkomen”, vertelt Antje. “De
papa vroeg nog om hen met de auto naar het ziekenhuis te voeren. Maar daarvoor was het te laat. Zelf voelde ik van binnen de
zenuwen gieren, maar uiterlijk heb ik geprobeerd daar niets van te laten merken”, aldus Antje aan de krant die het heugelijke
nieuws bracht dat de baby gezond en wel op straat ter wereld kwam nog voor de politie en de ziekenhuiswagen arriveerden.
En toch was het vorig jaar en ook in 2021 niet altijd kommer en kwel, wanneer het over ouderenzorg ging in de media. Laat dat
soort lichtpuntjes en hoopvolle nieuwtjes dan ook een houvast zijn voor 2022. Hieronder volgen enkele sterk ingekorte artikels
die tijdens de covidpandemie in de pers zijn verschenen én waarbij de auteurs zelf opmerken dat De Wingerd tot voorbeeld
strekt of zelfs een pioniersrol vervult: denken in mogelijkheden en zoeken naar creatieve oplossingen die het leven van bewoners
en familie wat mooier en aangenamer kunnen maken.

Stellingen voor raambezoek

1.088 zonnepanelen

Pioniers in kleinschaligheid

De investering wordt volledig gedragen
door ECoOB. Als kers op de taart zien
we onze energiefactuur ook nog dalen.

De Wingerd in Leuven en Huis Perrekes
in Geel passen het concept al meer dan
35 jaar toe.

Een fragment uit Het Laatste Nieuws
van 24/06/2020 waarmee De Wingerd
terecht als milieubewuste organisatie de
actualiteit haalt.

Trends magazine publiceert op 4/02/2021
een artikel met de prangende vraag:
Overleeft het klassieke woonzorgcentrum
corona?

Frans Van Hulle, bestuurder van ECoOB,
kijkt met trots terug op de realisatie.
"Met grote zonnedaken (360 kWp) zoals
hier op De Wingerd kunnen we echt een
verschil maken op weg naar het halen van
de klimaatdoelstellingen in de regio."

“De Wingerd bestaat al veertig jaar
en biedt plaats aan 157 mensen, in
woningen van acht bewoners. Ik wil niet
zeggen dat woonzorgcentra vandaag
geen sterk medisch beleid nodig
hebben. Integendeel: de mensen in de
ouderenzorg hebben vaak meerdere
medische problemen. Maar er is een
kwaliteitsparadox in de ouderenzorg.
Wij worden gefinancierd op basis van
zorgbehoevendheid. Dat zorgt ervoor
dat hoe harder je kwaliteit probeert te
bieden, hoe meer je financieel wordt
bestraft. Iemand langer mobiel houden
vraagt bijvoorbeeld extra inspanningen,
maar het vermindert de inkomsten
omdat de zwaarte van de zorg lager is.
In zo’n context is het lastig mensen te
blijven motiveren. Ik geloof dat we de
komende jaren het pad van een steeds
verdere specialisatie in de ouderenzorg
moeten verlaten”, zegt Jan Vanwezer.
“Er zal natuurlijk altijd wel een soort
gespecialiseerde zorg nodig zijn, maar
toch geloof ik meer in een buurtgericht
zorgmodel.”

WZC De Wingerd uit Leuven heeft
een creatieve oplossing bedacht om
bewoners van hogere etages toch
bezoek te gunnen: een bouwfirma
en de lokale scoutsgroep komen er
stellingen plaatsen.
Dat schreef o.a. De Standaard in de
editie van 17/04/2020, een bericht dat
niet alleen in de kranten kwam maar ook
op TV te zien was.
Het is een euvel waar veel woonzorgcentra
deze dagen mee kampen. Bezoek aan
het raam is vaak maar mogelijk op het
gelijkvloers. Daardoor moeten ouderen
die op hogere verdiepingen wonen in
sommige centra beurtelings een plaatsje
aan het raam reserveren. Anderen kunnen
vanop hun terras dan weer toekijken
op kinderen, kleinkinderen of andere
familieleden die beneden staan. Al
verloopt ook dat contact niet altijd even
gemakkelijk omdat de afstand groot is.
Om dat probleem op te lossen heeft het
Leuvense woonzorgcentrum De Wingerd
nu een creatieve oplossing gevonden.
Een bouwfirma die vorige maand nog op
de site werkte, zal enkele woonblokken
van stellingen voorzien zodat bezoekers
tot aan de aanliggende terrassen kunnen.
Ook de lokale scoutsgroep van Herent
zal helpen. Zij zullen voor een tweetal
gebouwen stellingen sjorren.

"Samenwerking van de burgercoöperatie
met het woonzorgcentrum creëert
een vruchtbare voedingsbodem voor
de verspreiding van de centrale
hernieuwbare energie. De samenwerking
met installateur Energyking uit
Herent is een pluspunt voor de lokale
tewerkstelling. Door het coronavirus is
het later dan gepland, maar sinds begin
juni zet het zonnedak op De Wingerd
de zomerzon volop om in 'burgerzon'
voor haar bewoners." De geschatte
jaaropbrengst bedraagt ongeveer
325 MWh. Dit komt overeen met het
jaarverbruik van ongeveer honderd
huishoudens. De Wingerd ziet zo naar
schatting 38% van haar jaarverbruik
gedekt door hernieuwbare energie die
lokaal geproduceerd wordt."

Logistiek medewerkers, technische
en administratieve diensten blijven in
het plan van de minister buiten schot.
Koepelorganisatie Zorgnet-ICURO wil
de vaccinatie verplicht maken voor
iedereen die in de ouderensector werkt
en in contact kan komen met bewoners
van het woonzorgcentrum.
Nuance in een verhit debat
De vaccinatiegraad bij WoonzorgnetDijleland ligt héél hoog. De vaste ploeg
medewerkers en vrijwilligers doet er
zonder onderscheid al bijna 2 jaar alles
aan om het virus buiten te houden.
Hoewel letterlijk alle medewerkers
in Neerijse gevaccineerd zijn, heeft
campusdirecteur Devolder principieel
problemen met een maatregel die het
niet-gevaccineerde collega’s elders
onmogelijk maakt om vanaf 1 april 2022
hun beroep nog uit te oefenen door hun
visum pf erkenning in te trekken.
“Het welzijn van bewoners wordt
niet enkel bepaald door hun risico om
een corona-infectie op te lopen.”
Het beleidsteam van WoonzorgnetDijleland vreest al langer dat de
kwaliteit van de zorg achteruit zal
gaan als medewerkers die om welke
reden dan ook (nog) geen prik kregen
straks onder dwang van de werkvloer
verdwijnen. De starre houding van oa.
Margot Cloet (Zorgnet-ICURO) biedt
geen soelaas voor de problematiek waar
de rusthuizen en sommige ziekenhuizen
vandaag mee kampen.
Er is namelijk geen personeel te veel
en in onze regio is de arbeidsmarkt
nu al héél erg krap. Als er door de
vaccinatieverplichting medewerkers
plots de sector verlaten, ontstaan er
mogelijk nog grotere tekorten op de
arbeidsmarkt.
Dit pleidooi om werkbare en zo
veilig mogelijke alternatieven te
zoeken voor de vaccinatieplicht in de
zorg vindt steun bij de vakbonden.
Collega’s broodroven omwille van hun
vaccinatiestatus, blijft een brug te
ver zolang de vaccinatie niet voor alle
volwassenen verplicht zal worden.
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van
Jan Hautekiet

Leer de blues!
In de vorige Wingerdkrant kon je het verhaal achter
‘VerpleegThuis’ lezen, het boek van de 22-jarige
verpleegkundige en student zorgethiek Teun Thoebes.
Hij schrijft over zijn leven in een verpleeghuis voor
mensen met dementie, en bracht zowel in Nederland
als Vlaanderen een heel debat op gang over hoe we er
voor zorgen dat mensen met dementie een waardig en
niet van de realiteit afgesloten bestaan kunnen leiden.
Hij pleit ervoor om niet over de bewoners te spreken en
beslissen, maar om in samenspraak met hen de zorg- en
leefomgeving in te richten.
Dat is exact wat De Wingerd doet, mochten we enkele
weken terug ook nog uitgebreid in De Morgen lezen.
Het is paradoxaal dat we in deze tijden van sociale
hyperactiviteit via diverse kanalen toch worstelen
met isolatie, eenzaamheid, gebrek aan waardig
sociaal contact. Eind oktober wijdde het Universitair
Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven de studiedag
‚Uit Het Oog, Uit Het Hart‘ aan eenzaamheid en
geestelijke gezondheid bij ouderen.
Specialisten uit Noord en Zuid kwamen er hun expertise
delen over sociaal isolement bij ouderen en de gevolgen
daarvan.
Eenzaam: het achtervoegsel -zaam wijst erop dat
iemand in staat, geneigd, of gezind is tot het alleen
zijn. Een beetje zoals -some in het Engels: handsome,
awesome. Woorden als heilzaam, buigzaam, duurzaam,
deugdzaam, werkzaam wijzen op kwaliteiten, positieve
elementen. De paradox wil dat eenzaamheid niet
meteen als een kwaliteit wordt gepercipieerd maar
als iets wat je overkomt. En in de realiteit klopt het
ook dat mensen die sociaal geïsoleerd raken daar vaak
onder lijden.
Toch geloof ik er in dat eenzaamheid iets is wat je kunt
leren, waar je je kunt tegen wapenen, en dat je door
te bouwen aan een stevig sociaal netwerk tijdens je
actieve en gezonde jaren, een dam opwerpt voor die
momenten waarop eenzaamheid een lot wordt en geen
keuze.
En toch is het niet zo eenvoudig. Als ik aan het gevoel
van eenzaamheid denk, moet ik onveranderlijk denken
aan Yasmine, de populaire zangeres en presentatrice
die intussen meer dan 12 jaar geleden uit het leven
stapte. Iemand die haast dagelijks connecteerde met
honderdduizenden mensen, voelde zich toch helemaal
alleen in de strijd tegen haar demonen. Zij had
honderdduizenden hulplijnen kunnen uitgooien, en
toch lukte dat niet.
Eenzaamheid is behalve een meetbaar fenomeen iemand met weinig of geen contacten - ook en vooral
een gevoel. Een gevoel dat soms opduikt op momenten
waarop je minder sterk staat. Een partner valt weg, er is
geen familie, of ze houdt geen contact, vriendschappen
verwateren. Wanneer je fysiek en psychisch in een
minder weerbare fase van je leven komt, is de kans
groter dat het gebeurt.
Het is niet iets wat je acuut overkomt, het is een
sluipend gegeven dat zich gaandeweg nestelt.
Je voelt je niet of nauwelijks verbonden met anderen,
de contacten zijn oppervlakkig.

Ik maak me sterk dat het kan helpen als je net als
fysieke mobiliteit ook sociaal mobiel blijft in de actieve
fase van je bestaan en ook daarna. Je definieert jezelf
toch in relatie met anderen.

Pater Alleluia
Nu mijn laatste 'Preekstoel' verschenen is, wou ik
- zolang ik nog kan - iets neerpennen onder mijn
bijnaam 'Pater Alleluia'.
Deze naam kreeg ik toegeworpen door Rooske,
bewoonster van Salve Mater in Lovenjoel, waar
ik ook aalmoezenier was. Ik kon op verschillende
tonen 'alleluia' zingen, voor en na het evangelie. Ik
vond de jaarlijkse vastentijd maar triestig, omdat
het 'alleluia' dan weg viel. Als het - na 40 dagen Pasen werd, liet ik de lofzang 'alleluia' veelvuldig
klinken. Plots riep Rooske luid naar mij: "Gaai mê
have alleluia altaaid! Pater Alleluia!"
Zo had ik mijn bijnaam vast en... ik ben er fier op.
Dank u wel, Rooske.

Dat sluit niet uit dat eenzaamheid - het alleen
functioneren - een recht is en voor sommige mensen
zelfs deugdzaam kan werken.
Maar wie ouder is, in minder goede conditie en mensen
uit zijn omgeving verliest, is kwetsbaarder.
Dan is het belangrijk dat je tenminste nog de keuze
hebt om contacten te leggen of te onderhouden.
Deel uitmaken van een gemeenschap betekent niet
dat je de sociaal actiefste van de hoop moet zijn, het
betekent wel dat je een kapitaal aan contacten hebt
dat je kunt aanspreken op momenten dat het minder
goed gaat.
Dat eenzaamheid bij ouderen een probleem kan
vormen, staat vast.
Te vaak krijgen we de beelden voorgeschoteld van
65+’ers die nog hyperactief in het leven staan.
De realiteit is niet altijd zo. Velen blijven erg actief na
de pensionering, anderen verliezen behalve hun baan
ook een sociale omgeving die een te grote plek is gaan
innemen
En dus is het belangrijk dat je niet enkel in je eigen
generatie, maar ook in de generaties daarna, contact
houdt met mensen. Contact dat kan verwateren, maar
dat - en onze generatie zal daar allicht iets handiger
in zijn - ook digitaal terug kan aangewakkerd worden.
Onlangs kreeg ik bericht van een vriendin die
onrustwekkende geruchten had gehoord over een
gemeenschappelijke kennis. Ten onrechte, zo bleek, en
via een paar messenger-berichten werd niet alleen het
gerucht de kop ingedrukt, maar ook het contact dat
jaren verwaterd was opnieuw gelegd.

In Bierbeek wou priester Fons (d'Hoogh) dat de
gelovigen me aanspraken met priester Piet. Dan
had ik nog liever dat ze me gewoon Piet noemden.
Maar hoe kwam ik dan aan Pater Piet? Immers, ik
ben namelijk geen pater, maar een priester van
het Bisdom Mechelen-Brussel. Wel dat zit zo: bij
mijn benoeming van aalmoezenier in 'De Wingerd'
in 1988 werd ik de opvolger van (een echte) pater
Ferdinand. Voor de mensen aldaar was het klaar
dat ik 'pater Piet' als roepnaam kreeg. En dat de
kleinzoon van Staf eens zei dat ik een pater was,
die gene pater is. Hij sprak me aan met Pieter Paat!
Om nog even terug te komen op 'pater Alleluia'. Het
woord 'alleluia' is Hebreeuws en het bestaat uit twee
delen: 'allel' en 'ya' of 'looft' en 'Yahweh'. Alleluia
wil dus zeggen: 'Looft Yahweh/God' of gewoon in 't
Vlaams: Leve God!
Het is dus een applaus voor God! Daarom hou ik
zoveel van mijn bijnaam 'pater Alleluia'. Hiermee zit
ik heel dicht bij de kern van mijn geloof. Hierover
vertel ik meer in een volgende bijdrage.
Piet Debruyn

Poëzie

Daarom ben ik een believer in hoe technologie ons kan
helpen om eenzaam te zijn wanneer we dat zelf willen,
maar toch sociaal mobiel te zijn op momenten dat we
het nodig hebben.
Digitaal contact - ik zeg met opzet niét virtueel - is
zeker niet alleen zaligmakend, maar het is een hulpbron
die als hefboom kan fungeren en de verbondenheid
aanwakkeren.
In de loop der tijd heeft melancholie verschillende
benamingen gekregen: , spleen, ennui, saudade,
weemoed, zwaarmoedigheid, Weltschmerz, toska,
duende, Fernweh, Mal du Siècle.Melancholie, het
gevoel van verdriet en onvervuld verlangen, heeft in
de cultuur en met name in de muziek veel schoonheid
gecreëerd: blues, fado, chanson, levenslied…
Eenzaamheid noemen Amerikanen ook: the blues.
De bitterzoete muzikale verklanking van sociaal
onvermogen en gemis heeft tot veel moois geleid.
Daarom: léér de blues te hebben, laat het toe, het maakt
deel uit van het leven, naast vele andere muziekjes.
				
				Hartelijk,
				Jan Hautekiet
RT
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MEMOrabel

		

In Hét Ontmoetingshuis kan je sinds
kort Lieselotte Vlekken tegenkomen.
Ze is net 37 jaar en afkomstig uit
Geetbets, in het dagelijkse leven niet
alleen een enthousiaste mama voor
Tuur en Kasper, maar ook een erg
gemotiveerde en geëngageerde dame.
We stellen haar graag aan jullie voor.
Lieselotte bleef na haar studies in
Leuven ‘plakken’, of tenminste toch op
professioneel vlak, en tijdens de zomer
van 2021 reageerde ze spontaan op een
vacature bij de Zorgcirkels Jongdementie
waar zorgbegeleider Kristel Denruyter
met hoge verwachtingen uitkeek naar
een ‘innoverende coördinator’. Het
dagelijks bestuur selecteerde geschikte
kandidaten: sociaal geëngageerde,
praktische talenten, bereid om mee te
pionieren in de eerste zorgcoöperatie
waar personen met jongdementie en
hun gezin het eigenaarschap delen met
de zorgpartners. Hoogtijd dus voor een
kennismakingsgesprek.
Zorgverstrekkers coachen en aansturen,
eigen projecten uitwerken, transparant
communiceren en vragen capteren van
zorgvragers en professionals; een hele
boterham, wat moet je allemaal in huis
hebben om die uitdaging aan te nemen?
Lieselotte: “Na een jaar verpleegkunde,
besefte ik dat ik wel in de zorg wilde
blijven, maar ook dat ik niet in de
wieg gelegd was voor een carrière in
medische handelingen. Daarom ging ik
Maatschappelijk Werk studeren aan de
KHLeuven en deed er nadien nog een

Nieuwe gezichten bij het Expertisecentrum Dementie en de Zorgcirkels Jongdementie
master Criminologische wetenschappen
bij. Mijn eerste werkervaring deed ik een
tijdje later op als educatief medewerker
bij Kazou Leuven, de jeugddienst van de
CM. Die ervaring nam ik mee naar OCMW
Leuven waar ik via een aanwervingsronde
als arbeidstrajectbegeleider art. 60§7
aan de slag kon. Maar mijn hart ging
uit naar de zorg en dat uit zich in mijn
professionele pad, want toen er zich een
jobkans aandiende als stafmedewerker
bij Familiehulp en coördinator van
het Overlegplatform Zorgberoepen bij
provincie Vlaams-Brabant greep ik die
met beide handen.”

Lieselotte: “Dat ik in mijn persoonlijke
leven van nabij geconfronteerd werd
met jongdementie, mijn mama kreeg
de diagnose, zorgde ervoor dat ik me er
steeds meer in ging verdiepen. Bovendien
ging ik op zoek naar organisaties die
ons konden ondersteunen of advies
geven. Zo leerde ik de Zorgcirkels
Jongdementie al tijdens hun beginjaren
kennen. Als mantelzorger ervaarde ik
al snel dat er in Vlaanderen nog niet
zoveel lokale ondersteuningsnetwerken
voorhanden waren na de diagnose, dat
je zelf heel veel moest uitzoeken en
dat er hier eigenlijk nog geen ‘case
managers’ waren zoals in Nederland.
Vanuit mijn professionele achtergrond
vond ik uiteindelijk wel alle nodige
info en advies, maar hierdoor besefte
ik dat zoiets niet voor iedereen even
gemakkelijk gaat. Dit bracht me op het
idee om een brug te slaan vanuit mijn
professionele leven en ik ben dan ook
erg blij dat ik vanaf nu mijn schouders
‘professioneel’ mee onder de Zorgcirkels
Jongdementie kan zetten.”
Succes in je nieuwe job. We kijken
nu al uit naar de samenwerking met
De Wingerd en de innoverende projecten
die na de winter hopelijk met minder
coronamaatregelen door kunnen gaan.

Hét Ontmoetingshuis is een ‘open’ huis voor personen met jongdementie, mantelzorgers en hun
familie en vrienden. Loop eens binnen, voor een babbel of een kop koffie: ‘s Hertogenlaan 97
in Leuven vlakbij De Wingerd. Wil je zeker zijn dat we er zijn, stuur dan eerst even een mailtje:
zorgcirkelsjongdementie@zcjd.be of bel Kristel en Lieselotte op het nummer: 016/29.50.59.
www.zcjd.be

De programmatie wordt in het
voorjaar van 2022 hernomen.

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

Sara studeerde in Brussel, waar ze Tom
leerde kennen om er samen te blijven
hangen tot 2006. Ondertussen wonen ze
met hun twee flinke tienerzonen Vince
en Lars ‘op den buiten’ in Opvelp. Geen
tijd voor een midlife crisis op haar 40ste,
wel een nieuwe start. De gezinswagen
werd -deels- vervangen door de fiets en
haar job noemt ze nu haar tweede thuis.

achter de diagnose, voor autonomie,
geborgenheid, kwaliteit van leven, met
humor en warmte. Nadien miste ik die
manier van werken in mijn loopbaan,
dus besliste ik in 2016 om terug te gaan
studeren: ouderenpsychologie. Ik wilde
dolgraag meewerken aan kwaliteitsvolle
zorg voor personen met dementie, dat is
ondertussen een passie geworden.”
En zo kwam je uiteindelijk zelf ook als
medewerker bij MEMO terecht?

Dat lijkt een rijk gevulde professionele
loopbaan tot hiertoe, die ervaringen
zullen je zeker van pas komen als
coördinator in het Ontmoetingshuis. Wat
overtuigde jou om voor die job bij de
zorgcirkels te solliciteren?

Meer weten?

Praatcafés
Vormingen & Studiedagen

Het team van MEMO breidde dit jaar uit met twee nieuwe collega’s. Beiden
zijn momenteel al even aan de slag, maar ze kregen nog geen ‘air play’ in deze
krant. Bij deze zetten we die vergetelheid meteen even recht. Maak kennis met:
Sara Vandenwyngaerden en Sigrid De Geyter.

Werken als consulent is waarschijnlijk
meer een roeping dan een job?
Sara: “Ik volgde Germaanse Taalkunde
optie psycho- en neurolinguïstiek aan
de VUB en tijdens mijn stages en eerste
werkervaringen mocht ik al even proeven
van wat persoonsgerichte zorg is. Ik
ontmoette er mensen met veel kennis
en een grote dosis nieuwsgierigheid;
collega’s met aandacht voor de mens
Sigrid De Geyter besliste op 15-jarige
leeftijd dat ze verpleegkundige wilde
worden, daartoe geïnspireerd door haar
tante die als diensthoofd werkte in een
Brussels ziekenhuis. Zij is tot op de dag
van vandaag (nu 89 jaar) nog altijd een
voorbeeld en inspiratiebron.
Zorgen zit duidelijk in je genen, welk
parcours legde je af voor je hier bij ons
terecht kwam?
Sigrid: “Verpleegkunde gaan studeren
in Brussel en in Leuven, want ik was
nieuwsgierig naar de verschillen tussen
de twee steden, en de zin voor avontuur
brachten me bij het Tropisch Instituut
te Antwerpen. Met een kwalificatie
Tropische Geneeskunde op zak vertrok
ik naar Zuid-Afrika, maar de liefde
van mijn leven riep me na een paar
maanden terug naar huis. Mijn drang
naar kennis was nog niet gestild dus
schreef ik me als werkstudent in voor
een licentiaatsopleiding Medisch-Sociale
Wetenschappen. Met een thesis over
cognitieve stoornissen bij ouderen in
de thuiszorg en een aggregatie op zak
startte ik tenslotte mijn carrière in de
ouderenzorg. Ondertussen ben ik ook
getrouwd met die liefde van mijn leven
en heb ik drie kinderen op de bank,
vandaag prachtige adolescenten die me
als moeder heel erg trots maken.”
Hoe geraakte je geboeid door de zorg
voor mensen met dementie?
Sigrid: “Ik heb verschillende jobs gedaan,
maar zoals je zal zien vormt dementie

Sara: “Ja, de concrete visie, die miste ik
eerst nog, tot ik op een zekere dag een
workshop van Caroline Terranova volgde,
over omgaan met mensen met dementie.
Daar was die visie, zij toonde mij hoe
het wél kan, met warmte én humor! Als
werkstudent volgde ik ook de opleiding
referentiepersoon dementie, twee jaar
geleden. Dat was voor mij de bevestiging
dat het plaatje helemaal klopt en na
mijn laatste examen psychologie heb ik
onmiddellijk gesolliciteerd bij MEMO en
daarvan heb ik nog geen seconde spijt
gehad. Als vrijwilliger in coronatijden
leerde ik ook de zorgcirkels en heel wat
inspirerende mensen kennen via het
ontmoetingshuis, tijdens de open-raammomenten en de wandelingen naar De
Wingerd. De visie hier en de manier van
werken is me ondertussen niet meer
vreemd, maar ik kijk er toch naar uit
om straks ook de andere huizen van
Woonzorgnet-Dijleland te leren kennen.”
daarbij de rode draad. De motivatie is
ook bij mij een persoonlijke ervaring,
door als 19-jarige voor mijn eigen
inwonende grootmoeder te helpen zorgen
en nadien ook nog voor een suikertante
met dementie. Met die ervaring stond ik
mee aan de wieg van een centrum voor
dagverzorging in Brussel, voor personen
met dementie. Nadien vroeg men mij
om als directeur bewonerszorg aan de
slag te gaan in het woonzorgcentrum
waaraan het DVC verbonden was. Er
ging daar veel aandacht naar bewoners
met dementie en ik was best wel trots
op de vooruitstrevende visie daar, rond
persoonsgerichte zorg en zorg op maat.
Zo waren we ook betrokken bij de
oprichting van ECD BrOes (waar is de tijd)
en de voorbije 20 jaar kwam ik op vraag
van Jasmijn Driegelinck wel eens langs
als gastspreker tijdens de praatcafés
dementie die MEMO organiseert in de
regio Halle-Vilvoorde.”
Zo kwam je dus met MEMO in contact...
Sigrid: “Het was kerstvakantie 2020 toen
ik de vacature zag voor een coördinator/
consulent met als titel: ‘De match van je
leven?’ En dat was het ook, de match van
mijn leven, want alles wat ik interessant
vind wordt nu verenigd in één job. En
daarbij nog het geluk hebben om in een
schitterend team terecht te komen met
een super enthousiaste directeur in een
organisatie met een visie die gedragen
wordt van boven tot onder. Zoals ze bij
ons in de gemeente zeggen: Ge zet mè o
gat in de bouter gevalle!”
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’t Is goed in ’t eigen hart te kijken ...
Bart De Greef neemt al geruime tijd een actieve rol op in de raad van bestuur bij
Woonzorgnet-Dijleland, hij ‘zetelt’ er niet zomaar om de legitimiteit van die VZW
te onderbouwen. Het is een gedreven man die voortdurend meedenkt en onze focus
scherp houdt.
Als financieel directeur bij Z.org KU Leuven, de GGZ-organisatie gelieerd aan
de universiteit KU Leuven, die onder andere het UPC KU Leuven en PVT Andreas
exploiteert, brengt Bart dan ook heel wat ervaring mee.
Zijn nuchtere kijk op de organisatie van zorg in onze regio en onze visie op de
ouderenzorg van de toekomst delen we bij wijze van eindejaarsreflectie graag.

De redactie wenst alle lezers
zo fijn mogelijke feestdagen
een veilig eindejaar
en het allerbeste
voor 2022

Stijn

‘Achteruit blikken’, maar in de eerste plaats ‘vooruit kijken’
en dan vooral naar de ‘grote lijnen’, dat is hetgeen een
raad van bestuur doet (enigszins zwart-wit gesteld). Zijn
er nog bedrijfsprocessen die dienen te verbeteren? Halen
we onze minimale budgettaire doelstellingen? Vinden we
het nodige personeel op de krappe arbeidsmarkt? Wat met
de (toekomstige) infrastructuur?
In deze nieuwjaarsboodschap ben ik blij om vooral even
te mogen ‘stilstaan’ bij onze organisatie en dan vooral bij
de essentie, nl. de ‘unieke mensen’ die deze organisatie
maken. Woonzorgnet-Dijleland en De Wingerd hebben
maar één finale bestaansreden en dat is kwalitatieve zorg
leveren aan de bewoners.
Als het over goede zorg gaat, zijn bovenstaande vermelde
randvoorwaarden belangrijk, maar kom je finaal toch
steeds terecht bij het engagement en de inzet van alle
(zorg- én ondersteunende) medewerkers. Het zijn zij die
de woorden van procedures en draaiboeken omzetten in
krachtdadige acties. Het zijn zij die het verschil maken en
dat wordt effectief gemaakt bij Woonzorgnet-Dijleland.
Alhoewel het applaus voor ons als zorgmedewerkers een
beetje weggeëbd is, is de COVID-pandemie dat zeker nog
niet. Golf na golf hebben we moeten trotseren, waarbij
het ondertussen –onterecht- ‘business as usual’ geworden
lijkt. De coronacrisis lijkt vandaag dan ook harder toe
te slaan dan een jaar geleden. Ik kan alleen maar hopen
dat ieder van jullie de kracht vindt om verder te blijven
zorgen voor elkaar en voor de bewoners.

Het mooie aan onze COVID-aanpak is dat we de eerder
uniforme richtlijnen van de overheid niet zomaar als enige
waarheid nemen. Steeds trachten we -en dat typeert
ons- te denken vanuit de (levens)kwaliteit voor de
bewoner. Waar nodig werden duidelijke keuzes gemaakt
tussen bewonersveiligheid enerzijds en levenskwaliteit
anderzijds, bijvoorbeeld het isolement van bewoners is
maximaal vermeden. Wat is een bewoner immers met
extra tijd als die tijd zinloos en leeg aanvoelt? De meeste
bewoners hebben immers niet de luxe om de verloren tijd
later nog in te halen. Waar nodig hebben we deze visie ook
in het publieke debat verdedigd.
Ik meen dat we hier een juiste middenweg in hebben
gevonden en hoop dat we deze focus steeds zullen
behouden in de verdere COVID-uitdagingen, maar ook in
alle toekomstige uitdagingen.
De COVID-pandemie heeft ons daarnaast ook een aantal
zaken geleerd; bijvoorbeeld dat sommige bewoners gebaat
zijn of meer rust vinden bij minder bezoek. Deze lessen
zullen we –vanuit het perspectief van de bewoner- zeker
dienen mee te nemen naar ons toekomstig beleid.
Ondertussen starten ook een aantal andere dossiers terug op,
waarbij het DNA en de focus van onze organisatie opnieuw
duidelijk wordt. Het werken aan nieuwe zorginitiatieven,
nog meer verregaande familieparticipatie, een zorgzame
buurt realiseren, …

We moeten immers blijven groeien en al die mooie ideeën
verdienen een kans om verder te worden uitgewerkt. Ik
kijk al uit, samen met mijn collega-bestuurders, naar de
voortgang die het management en heel de organisatie
zullen realiseren.
Wij trachten hiervoor het kader te scheppen en mee
richting te geven. De focus op goede bewonerszorg is
immers ook de primaire focus van de raad van bestuur.
Maar naast dat ‘vooruit kijken’, moeten we dus ook af en
toe de tijd nemen en ‘stilstaan’ om te genieten van wat we
dagdagelijks samen realiseren en in het leven van anderen
kunnen betekenen.
Afsluitend wil ik iedereen die verbonden is met De Wingerd
(bewoners, familie, sympathisanten en medewerkers) een
zeer warm, gezond en liefdevol 2022 toewensen.
De huidige situatie leert ons immers wat echt belangrijk is.
Alle medewerkers wens ik bijkomend de nodige veerkracht
en werkvreugde om elke dag het beste van zichzelf te
blijven geven voor de bewoners. Ik hoop dat jullie -net
als ik- trots kunnen zijn om voor een vooruitstrevende
organisatie als Woonzorgnet-Dijleland en meer specifiek
in De Wingerd te werken.

Alvast een welgemeende merci!
			
			

Bart De Greef
bestuurder Woonzorgnet-Dijleland VZW

Minne en meer tijdens #DWW21
Eén op de vijf Vlamingen geeft aan niet zichzelf te kunnen zijn, om hoe ze eruit zien, om wie ze graag zien, omdat
ze minder kansen krijgen in het leven of omdat het mentaal of fysiek (even) wat minder gaat. De acties in het kader
van de Warmste Week 2021 staan dan ook helemaal in het teken van ‘kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen’.
Nieuwigheid: je steunt niet één goed doel, maar alle 200 geselecteerde projecten.
Vanuit ECD Paradox (Gent) en ECD MEMO ontwikkelden we drie gezelschapsspelen over beminnen en graag zien
bij personen met dementie. Dit project werd door de jury van de Koning Boudewijnstichting weerhouden en krijgt
samen met de 199 andere goede doelen financiële steun van het DWW-fonds. Die drie spelen willen we straks graag
inzetten om intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken bij zowel personen met dementie, mantelzorgers als
hulpverleners.

Caroline

Werkten mee aan deze editie

Wingerdstraat 14 - 3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90
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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Jo De Clercq, Sigrid De Geyter, Bart De
Greef, Piet Debruyn, Annemie Degeyter,
Jan Hautekiet, Annemie Janssens, Guido
Joris, Griet Robberechts, Mieke Soens,
Caroline Terranova, Rudi Thomassen, Lut
Vanaerschot, Sara Vandenwyngaerden,
Margriet Vanvolsem, Jan Vanwezer, Jef
Vertessen en Lieselotte Vlekken.
Meewerken aan de huiskrant ?
Contacteer ons !
We spreken graag iets af.
Eindredactie & Grafische vormgeving:
Stijn Paemelaere
Tel.: 		

016 28 47 90

Reageren via:

redactie@wingerd.info

Jaarabonnement:
€ 15,00
Steunabonnement:
€ 50,00
IBAN:
BE69 7343 5622 0078
BIC:
KREDBEBB
met vermelding ‘Huiskrant Wingerd’

Personeels- & Bewonersnieuws
Nieuwe collega’s: Haleluya Ayele en Jessica Dockx, zorgkundigen in
de groep van W13 - 16; Anna Doclo, muziektherapeute in W10; Jenny
Gurung en Aglaja Glorieux in het team van de Flats.
Nieuwe bewoners: mevr. Renders, dhr. Verhenneman in W1; mevr.
Franssens, dhr. Binon, dhr. Fontaine in W3; mevr. Lavigne in W5;
mevr. De Backer in W7; dhr. Goemans in W9; mevr. Van Vyve in W10;
mevr. Van Doorselaere in W11; dhr. Masschelein in W14; mevr. Van
Herrewegen in W15; mevr. Debusschere in W16; mevr. Van Baelen en
dhr. Splingaer in de Flats. Welkom in De Wingerd!
Dhr. Kelchtermans uit W10 keerde terug naar huis.
We namen de voorbije maanden afscheid van: Christiane Ghyoot,
Hendrik Versaen, Marguerite Vandervelde, Mim Van den Bosch, Sien
Diels, Roger Vanautgaerden, Maurice Binon, Francis Albert, Hilde
Meers, Agnes Van Develde, Lucienne Thomas en Suzy Bergmans. Onze
gedachten gaan uit naar de families en alle naasten.

/!\ Adverteers gezocht /!\
Verzeker in 2022 opnieuw de uitgave van deze krant
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.

