
Afgiftekantoor 3000 LEUVEN 1 
Erkenningsnummer P708430

V.U.: Woonzorgnet-Dijleland VZW, Wingerdstraat 14 te 3000 Leuven

Driemaandelijkse huiskrant van het woonzorgcentrum 

 ¤ Kleinschalige groepswoningen voor personen met (jong)dementie 
 ¤ Zorgflats voor echtparen 
 ¤ Centra voor Dagverzorging & Kortverblijf
 ¤ Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
 ¤ Expertisecentrum Dementie Vlaams Brabant — MEMO  

In deze editie:
Elderspeak, niet zo onschuldig als het lijkt 1
Edito: Beginnen aan de zorg van morgen 2
Breng de zorg terug dichter bij de mensen 3
Jouw verhaal telt! 3
Tafelvoetbal verbindt 4
Toonaangevende zorginnovatie 4
Hoe zit het met de bewonersadviesraden? 5
Column van Jan Hautekiet 6
Hand in hand met EcoOB door de energiecrisis 6
Poëzie 7
MEMOrabel 7
Message in a bottle  8
In Beeld  8
Colofon  8

32ste jaargang, nr. 1 — lente 2022 e-post: wingerd@wznd.be 1.

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

22444

Elderspeak, niet zo onschuldig als het lijkt
Betutteling komt ongewild nog te vaak voor in het contact met ouderen...

volg op Facebook & Instagram

Wanneer we met ouderen in contact 
komen, lijkt het alsof we plots anders 
communiceren dan hoe we dit met 
anderen doen. We passen onze houding, 
intonatie en ook onze woordenschat aan. 
Daarnaast spreken we regelmatig over 
ouderen heen, betrekken we ze soms 
onvoldoende bij beslissingen of worden 
deze in hun plaats genomen. Deze manier 
van omgaan met ouderen beschouwen wij 
als betuttelend en zelfs infantiliserend. 
Hoewel dit veelal vanuit goede intenties 
voortvloeit, om zorg uit te drukken en 
communicatie te bevorderen, heeft 
het voornamelijk negatieve gevolgen 
voor het mentaal en fysiek welzijn van 
ouderen.

Elderspeak 
De wijze waarop we ons aanpassen in 
communicatie met ouderen lijkt op hoe 
we communiceren met jonge kinderen. 
Door de gelijkenis tussen die zogeheten 
‘babytalk’ en de kenmerken van de 
communicatie met ouderen spreekt men 
over ‘secondary babytalk’ of ‘elderspeak’: 
trager en luider spreken, het gebruik van 
korte zinnen, vereenvoudigde grammatica 
en woordenschat, verkleinwoorden, een 
verhoogde toonhoogte en overdreven 
liefkozing en intonatie. Ook het toepassen 
van voornaamwoorden zoals “Zijn we 
klaar voor ons bad?” of “Hebben we goed 
gegeten?” zijn typerend voor elderspeak. 

Het fenomeen is wijd verspreid en komt 
internationaal frequent voor. Onderzoek 
toont aan dat 22% van de communicatie 
tussen zorgverleners en bewoners 
‘elderspeak’ bevat. Ouderen die verblijven 
in een woonzorgcentrum en daarnaast een 
bepaalde afhankelijkheid of kwetsbaarheid 
hebben, zoals bijvoorbeeld dementie, 
vormen een belangrijke risicogroep voor 
het gebruik van dit soort betuttelende 
communicatie.

We beschouwen elderspeak nog te vaak 
als een natuurlijke, positieve, zorgende 
manier om met ouderen te praten en zijn 

er ons te weinig bewust van dat ouderen dit 
niet zo ervaren. Meer nog, zorgverleners 
die elderspeak gebruiken worden zelfs 
als minder vriendelijk, minder zorgzaam 
en minder competent beschouwd door 
ouderen. 

Verbale en non-verbale betutteling
Ouderen worden ook non-verbaal op allerlei 
manieren betutteld. Elke handeling waarbij 
we de ander de mogelijkheid ontnemen 
om zelf keuzes te maken is een vorm 
van betutteling. Bijvoorbeeld wanneer 
we hen met de beste bedoelingen helpen 
met dingen die ze eigenlijk zelf kunnen of 
wanneer er een (zorg)beslissing genomen 
wordt zonder dit met hen te bespreken, is 
er sprake van betutteling. 

Daarnaast moeten we er ons van bewust zijn 
dat we de persoonlijke ruimte van ouderen 
binnentreden telkens als we gewoon 
dichtbij komen, hen aanraken zonder dit 
eerst af te toetsen met de oudere zelf, 
ook al is dat om een vriendelijk bedoeld 
schouderklopje te geven. Betuttelen is 
eigenlijk een vorm van ‘over de grens van 
de ander heen gaan’. 

Zowel de verbale als non-verbale vormen 
van betutteling zijn wijd verspreid en zien 
we niet alleen terug in een zorgcontext 
binnen het woonzorgcentrum, maar in een 
brede maatschappelijke context.

Negatieve gevolgen
Het Vlaams Ondersteuningscentrum 
Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) duidt 
het ‘infantiliseren’ aan als een vorm van 
ouderenmisbehandeling. 

Ouderen ervaren het gebruik van 
betuttelende communicatie zelf als 
negatief, neerbuigend en onrespectvol. 
De gevolgen ervan tonen zich in gevoelens 
van angst, woede, onmacht, frustratie 
of verdriet wat vaak leidt tot specifiek 
gedrag zoals zorgweigering. Daarnaast 
reageren ouderen ook met ander gedrag op 
betutteling zoals minder zelfvertrouwen, 

depressie, zich vaker terugtrekken en 
toename van afhankelijkheid.

Afhankel i jk gedrag wordt vaak 
positief bekrachtigd in de zorg terwijl 
zelfstandigheid eerder genegeerd 
wordt. Ouderen leren hierdoor dat 
afhankelijkheid belangrijk is in de 
zorgrelatie. Zorgverleners die afhankelijk 
gedrag verwachten, gebruiken ook vaker 
betuttelende communicatie. Wanneer 
betutteling herhaaldelijk voorkomt, zullen 
ouderen ook geloven in hun incompetentie 
en zoeken ze hulp voor dingen die ze 
eigenlijk zelf kunnen. Betutteling leidt dan 
indirect tot een vicieuze cirkel van nog 
meer afhankelijkheid.

Individuele afstemming
Toch zijn sommige aanpassingen in 
taalgebruik niet noodzakelijk nefast voor 
de kwaliteit van onze communicatie en 
onze zorg: herhalingen of trager spreken 
kunnen soms net bijdragen aan een 
beter begrip. Het is hierbij belangrijk om 
rekening te houden met de individuele 
noden van de oudere. Wanneer je 
bijvoorbeeld eenvoudige, korte zinnen 
gebruikt in communicatie met een persoon 
met gevorderde dementie, draagt dit zelfs 
bij tot betere communicatie.

“Goedemorgen Maria. Heb je zin om in 
bad te gaan?” Deze oprechte vraag wordt 
pas ‘elderspeak’ door het gebruik van 
verkleinwoorden of liefkozingen die geen 
communicatieve meerwaarde hebben 
en de betutteling in de hand werken: 
“Goedemorgen Mariake. We gaan een 
badje nemen, hè.” Een ander aspect 
vinden we in het luider spreken. Bij een 
80-jarige die hardhorig is, is dat uiteraard
gepast. Wanneer we echter steeds luider
spreken in contact met ouderen kan dat als
betuttelend ervaren worden aangezien het
de foutieve veralgemening inhoudt dat alle
ouderen slecht horen. Of communicatie als
betuttelend beschouwd wordt of niet, lijkt
dan ook af te hangen van hoe aangepast de
communicatie is aan de ontvanger.

Communicatie is een heel erg krachtig 
hulpmiddel om gezondheid en welzijn 
van ouderen te bevorderen. Educatieve 
trainingsprogramma’s die inzetten op 
bewustwording, informeren en oefenen 
van communicatievaardigheden lijken 
effectief in het tegengaan van betutteling 
van ouderen. Er zijn verschillende 
manieren om positief te communiceren 
met ouderen. Interventies mogen zich 
bijgevolg niet alleen focussen op het 
vermijden van elderspeak, maar stimuleren 
best een persoonsgerichte communicatie 
die gebaseerd is op de specifieke noden 
van een individu. Ook zelfreflectie is hierin 
erg belangrijk. In intermenselijke relaties 
moeten we onszelf in vraag durven stellen. 
Hoe sta ik tegenover de andere, hoe ga ik 
met hem om en hoe zou ik zelf willen dat 
er met mij wordt omgegaan? 

Enkele tips die je zelf meteen kan 
toepassen in de praktijk

• Wees je bewust hoe je naar de andere
kijkt, vermijd stereotype gedachten.

• Vraag hoe de persoon aangesproken wil
worden.

• Vermijd overdreven liefkozing, tenzij
iemand aangeeft dit te verkiezen.

• Ga ervan uit dat je je communicatie
niet hoeft aan te passen (luider of
trager spreken, herhalen) tot het
tegendeel duidelijk wordt.

• Vermijd verkleinwoorden.
• Vermijd spreken op een hoge toon.
• Vermijd voornaamwoorden zoals ‘we’,

dit impliceert dat de oudere niet
zelfstandig kan handelen.

• Bied keuzevrijheid, handel vanuit
persoonsgerichte zorg waarbij respect
en autonomie van de oudere centraal
staan.

Zorgverleners en mantelzorgers bepalen 
een aanzienlijk deel van de interacties 
met ouderen en zeker bij bewoners in het 
woonzorgcentrum. We zijn ons vaak niet 
bewust van ons taalgebruik of de impact 
ervan, maar in communicatie die vertrekt 
vanuit empathische en persoonsgerichte 
zorg, heeft ‘elderspeak’ geen plaats. De 
nieuwe generatie ouderen wordt mondiger 
en komt vaker op voor zichzelf. Dat is 
een goede zaak voor de preventie van 
betutteling. Echter, kwetsbare ouderen zijn 
vaak niet in de mogelijkheid dit te doen. 
Toch pleiten we ervoor dat ouderen hier 
niet zelf voor moeten opkomen, maar dat 
het vanzelfsprekend is om positieve, niet 
betuttelende communicatie te gebruiken 
naar deze doelgroep.

Karen Louwet

Karen Louwet (foto) is klinisch psychologe en studeerde in 2013 af met een 
thesis over de betutteling van ouderen. Sinds 2014 was ze achtereenvolgens 
actief als ouderenpsychologe in De Wingerd en bij het Expertisecentrum 
Dementie Vlaams-Brabant, Memo. Vandaag legt ze zich, naast ondersteuning van 
ouderen met dementie ook toe op de ondersteuning van het zorgteam in de 
woonunits jongdementie en de aangepaste werking voor jonge personen met 
dementie. Al tijdens het congres ouderenpsychiatrie op 12 oktober 2017 hield 
zij een pleidooi voor minder betutteling in de zorg en meer respect in de 
omgang met de zorgvragende persoon. Later dit jaar verschijnt in Senior-
magazine een uitgebreide bijdrage over verbale en non-verbale communicatie 
op de werkvloer en wij publiceren daarvan graag al een voorproefje.

Stijn Paemelaere
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Lezersbrief
Vandaag hebben we afscheid genomen van Lia. 
Ze heeft altijd graag in De Wingerd gewoond. 
Omringd met vele mooie mensen en activiteiten 
die haar boeiden. Bedankt iedereen die al die jaren 
zo goed voor Lia hebben gezorgd. Jullie waren de 
echte helden. Altijd stonden jullie klaar. Altijd was 
er een luisterend oor, een helpende hand of gewoon 
een kop koffie om wat er ook gebeurde, weer in 
goede plooien te krijgen. 

Misschien zien jullie jezelf niet als helden, maar jullie zijn het wèl in hart en 
nieren. Een held zal altijd denken dat de dingen die hij doet en de beslissingen die 
hij neemt om iemand te helpen, vanzelfsprekend zijn.

Hoe mooi kan het leven zijn. Elke dag vieren dat je verrast wordt door wat de dag 
je zal brengen. Bedankt iedereen dus in De Wingerd, of je hier nu werkte, of er als 
vrijwilliger was of familie van een andere bewoner. 
Het is alsof elk puzzelstuk hier netjes past en als vanzelf in elkaar valt, door het 
inzicht, inlevingsvermogen en de menselijkheid. Als je de kranten wil geloven, 
tegenwoordig echt een unicum in dit land.

Iedereen maakt deel uit van die mooie gemeenschap eigen aan dit huis. Lia had het 
niet beter kunnen treffen met alle goede en uitzonderlijke zorgen!

Vera Cammaer

Nu beginnen aan de ouderenzorg van morgen 
De excessen moeten eruit, de sector is toe aan vernieuwing

De organisatie van de woonzorgsector kan en moet anders, die boodschap geven 
Griet Robberechts, algemeen directeur, en campusdirecteur Jan Vanwezer in 
reactie op een rist negatieve evaluaties en opinies in De Standaard. Woonzorgnet-
Dijleland reikt de overheid en de sector de hand met een bewezen en werkbaar 
alternatief. De boodschap werd onderschreven door alle campusdirecteuren en 
opgepikt door de website Sociaal.Net, waar onze zorgvisie ruim bijval kreeg en 
druk becommentarieerd werd in het publieke debat.

Gerontoloog Peter Janssens klaagt in 
De Standaard van 7 februari met een 
wat simplistische analyse de algemene 
toestand van de woonzorgsector aan. Zijn 
aantijgingen kwamen bij velen snoeihard 
binnen, toch snijdt de beleidskritiek 
hout. Maar dat niemand hardop het 
kwade durft te benoemen, klopt niet 
helemaal. Journalisten hebben zich de 
voorbije maanden, jaren zelfs, uit de 
naad gewerkt om mistoestanden aan het 
licht te brengen. Maar niet alles loopt 
fout en dat mag nog duidelijker gezegd 
worden. Met donderpreken alleen komt 
de broodnodige verandering er niet.

Innovatie komt er wel als opiniemakers 
en politici de creatieve denkers binnen de 
ouderenzorg een kans geven om hun frisse 
ideeën en vernieuwende aanpak uit te 
proberen. Gooi dus de aangeleerde en de 
gesubsidieerde hulpeloosheid overboord 
en zorg ervoor dat de Vlaamse Overheid 
terug gaat inspireren en motiveren in 
plaats van controlelijstjes af te vinken 
zoals Robert Geeraert op 29 januari in 
dezelfde krant stelt. De zorginspecties 
zoals we ze vandaag kennen, hebben niet 
voorkomen dat peperdure residenties 
van beursgenoteerde groepen op de 
zwarte lijst van het bevoegde agentschap 
kwamen te staan. Het huidige wetgevend 
kader heeft niet verhinderd dat gewiekste 
ondernemers een loopje namen met de 
kwaliteit van wonen, leven en zorgen. 
Dat moet dus anders. 

Geen rusthuisindustrie
De grootschalige rusthuisindustrie heeft 
geen toekomst meer, dat hebben de 
coronapandemie en een recente reeks 
wantoestanden bijzonder duidelijk 
gemaakt. De zorg moet weer dichter bij de 
mensen en de focus moet vanaf nu liggen 
op het herstel van de zelfredzaamheid. 
Dat kan via ‘zorgzame buurten’, maar ook 
in een woonzorgcentrum waar kwaliteit 
van leven vooraan staat. Er mag niet 
worden geraakt aan de bescherming van 
mensen met dementie en daar bewijzen 
kleinschalig genormaliseerd wonen en 
persoonsgerichte zorg zoals we die bij 
Woonzorgnet-Dijleland en in De Wingerd 
proberen toe te passen al jaren hun nut. 

Laat bewoners en familie meteen het 
rapport van hun woonzorgcentrum of 
hun thuiszorgverstrekker zelf maar mee 
opstellen. De officiële verslagen van de 
zorginspectie, die ondertussen publiek 
toegankelijk zijn, lezen beslist niet als 
een TripAdvisor. Maar een sector die 
bang is van zijn cliënten, schiet zichzelf 
weldegelijk in de eigen voet.

Het kan én het moet anders
De vergrijzing is een tsunami in slow 
motion, zegt Janssens en ook dat we 
nu knopen moeten doorhakken, anders 
komen we straks voor voldongen feiten 
te staan. Hij heeft gelijk. Als we de 
zorg in de komende jaren betaalbaar 
willen houden, als we het werken in de 
sector opnieuw leefbaar en aantrekkelijk 
willen maken en als we de kwaliteit van 
leven voor alle ouderen willen kunnen 
garanderen, dan moet de financiering 
van de ouderenzorg vandaag al helemaal 
anders. Een woonzorgcentrum verleent 
géén louter curatieve dienstverlening 
zoals in de ziekenhuizen, zorg er als 
subsidiërende overheid dan ook voor dat 
zorgzwaarte niet de bepalende factor 
is, wel de kwaliteit van wonen, leven en 
zorgen. 

Als pionierende organisatie vragen we 
daarom aan de toezichthoudende Vlaamse 
overheid om een nieuw en faciliterend 
kader te scheppen waarbinnen het 
mogelijk is om de zorg nog innovatiever 
en creatiever te organiseren. De opening 
die het VIA6 akkoord heeft gemaakt om 
medewerkers volgens competenties in 
te zetten, moet doorgetrokken worden 
in een bredere inclusieve zorgvisie 
voor zowel thuisondersteunende als 
residentiële diensten. 

De zorgvrager moet actief deelnemen in 
het beleid van de zorgverstrekker die op 
zijn beurt continu moet durven schakelen 
en vernieuwen met duurzame, voor de 
samenleving haalbare en betaalbare 
keuzes. Wij nemen in De Wingerd alvast 
met enthousiasme de handschoen op. 

SP

België kent twee types opleiding tot 
verpleegkundige: een bacheloropleiding 
aan de hogeschool die 4 jaar duurt en 
een graduaat verpleegkundige (hoger 
beroepsonderwijs HBO5) van drie jaar. 
Beide opleidingen leiden tot een diploma 
en de titel van verpleegkundige, maar er 
zijn in de praktijk wel enkele verschillen 
in de taken en de loonbaremiek. 

HBO5-studenten zijn vaak gemotiveerde 
heroriënteerders, zij-instromers die heel 
wat werkervaring elders opdeden en hun 
carrière een nieuwe wending willen geven, 
maar ook heel wat jongeren vinden de 
weg naar onze sector pas op het moment 
dat ze na een zoekende schoolcarrière 
heel bewust kiezen voor verpleegkunde 
en eerder gemiste opleidingskansen 
grijpen. Deze opleiding brengt als geen 
andere goede zorgprofessionals voort en 
leidt bovendien tot sociale promotie. 
Europees voldoet blijkbaar alleen de 
bacheloropleiding aan de norm om 
in elk EU-land aan de slag te gaan als 
verpleegkundige. 

HBO5-diploma’s voldoen zonder een extra 
schakeljaar niet, maar de supranationale 
instanties deden nooit de moeite om 
na te gaan of hun veronderstelling wel 
klopt. Nu gaan er stemmen op om deze 
HBO5-collega’s hun beroepstitel aan te 
passen naar ‘zorgassistent’ en hen een 
deel van hun handelingsbevoegdheid 
af te nemen. Dat zou zonder meer een 
schandelijke slag zijn in het gezicht van 
heel wat van onze ‘helden in de zorg’.

Het standpunt van de Vlaamse Regering 
en de Commissie Hoger Onderwijs leek 
tot hiertoe te wijzen op het behoud van 
de beroepsopleiding, mits inhoudelijk 
gedifferentieerde en niet-hiërarchische 
functieprofielen. Als het HBO5-diploma 
niet langer aan de Europese Richtlijnen 
voldoet om als autonoom functionerende 
verpleegkundige te werken, dan moet 
het federale juridische kader dringend 
geactualiseerd worden, want wij hebben 
de HBO5-opleiding en onze collega’s hard 
nodig.

Stijn

HBO5-verpleegkunde verdient beter
Woonzorgnet-Dijleland onderschrijft begin maart met onderwijspartner StFran 
een vrije tribune in Knack van de opleidingen HBO5-verpleegkunde. Het valt als 
stage-aanbieder en werkgever bijzonder pijnlijk dat de accreditatie, na twee 
jaar coronacrisis en een groot tekort aan personeel in de zorg, een grote groep 
collega’s schoffeert en hun waardevolle expertise in vraag stelt.



Speelweken 2022
Het belooft een mooie zomer te worden. Ben jij nog op zoek naar avontuur, sport, 
spel en plezier voor je kroost? Registreer dan snel nog even voor onze wervelende 
speelweken. Samen met ervaren monitoren leven jouw (klein)kinderen zich uit 
in creatieve, sportieve en spannende uitdagingen tijdens de zomervakantie: van 
maandag 11 juli tot en met vrijdag 15 juli; van maandag 18 juli tot en met vrijdag 
22 juli. 

Deelname: € 16 per dag per kind en € 10 vanaf het derde kind, 10- en 16-uurtje, 
water en soep inbegrepen. Er kan ’s middags een warme maaltijd gebruikt worden: 
hoofdschotel, drankje en dessert tegen € 5. Je kan hiervoor inschrijven vanaf 6 juni.

Informatie en inschrijven bij Liesbet Volders of het secretariaat in De Wingerd: 
http://wingerd.info/speelweken-2022/

(Klein)kinderen van personeel € 10 vanaf het eerste kind
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Jouw verhaal telt!

We bouwen samen verder aan warme en zorgzame buurten. 

De Cera Coöperatie ondersteunt ‘Het Lezerscollectief’ en Expertisecentrum 
Dementie Vlaanderen in het organiseren van ‘samenleessessies’ op twaalf nieuwe 
leesplekken waaronder ook het dagcentrum van De Wingerd. 

Teksten en verhalen roepen dikwijls sterke emoties en oude herinneringen op en 
helpen de luisteraars om in het verhaal te komen. Samen Lezen, een initiatief van Het 
Lezerscollectief, versterkt het leesplezier, maar ook het samenzijn en welbevinden. 
Tijdens Samen Lezen wordt de uitgekozen de tekst (een kortverhaal, een stukje poëzie) 
luidop voorgelezen, om tussendoor en nadien lees- en luisterervaringen met elkaar te 
delen.

Samen Lezen
Drijvende kracht achter de nieuwe leesplek in het dagcentrum, Christine Verbruggen, 
kijkt alvast uit naar de komst van de leesbegeleiders. Deze enthousiaste vrijwilligers 
doorlopen eerst nog een driedaagse vorming om in de maand mei effectief aan de slag 
te gaan. De leesbeleving staat daarbij centraal: de deelnemers vertellen over wat de 
tekst met hen doet. Zo komen ze niet alleen in contact met andere perspectieven, maar 
leren ze elkaar ook weer wat beter kennen. 

Breng de zorg terug dichter bij de mensen

Toekomstdroom: De Boomgaard krijgt vorm

“Ik zie een zorgmodel met woningen verspreid over de stad Leuven om niet 
langer mensen naar De Wingerd te brengen, maar als organisatie naar hun buurt 
te gaan.” vertelde Jan Vanwezer ons in het winternummer van deze krant. 
“Het moet een inclusief woonproject worden. Personen met dementie, maar 
evengoed jongvolwassenen die behoefte hebben aan begeleiding.” 

 

Wat in december nog verre toekomstmuziek leek, maar achter de schermen al 
een hele poos in de steigers stond, krijgt stilaan vorm dankzij een bijzondere 
opportuniteit. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) 
was namelijk op zoek naar een nieuwe bestemming voor de voormalige site van 
basisschool De Boomgaard aan de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo. Die werd al 
snel gevonden in een sociaal woonproject, alleen een organisatie of vereniging 
ontbrak nog om de site in te vullen en uit te baten. 

“In plaats van de site zelf te ontwikkelen, lanceerden we in mei een projectoproep 
naar organisaties, verenigingen, stichtingen en burgers om er een collectief 
woonproject met een sociale insteek te realiseren”, licht voorzitter van AGSL 
Lies Corneillie (Groen) toe, tevens schepen van wonen, gelijke kansen en 
mondiaal beleid bij Stad Leuven: “Een begeleidingscommissie beoordeelde de 
projectvoorstellen op drie criteria: missie en visie, inhoud van het project en 
haalbaarheid. De kandidaten lichtten hun voorstel ook toe aan de buurt.”

Coöperatief en duurzaam ondernemen
Het gemeentebedrijf kreeg vijf kandidaat-erfpachters over de vloer waaronder 
LIVEZ, het ‘Leuvens Initiatief Voor Eerlijke Zorg’, dat als beste kandidaat werd 
weerhouden. De coöperatie in oprichting, met behalve de stadsdienst Zorg Leuven, 
ook de VZW’s Woonzorgnet-Dijleland, De Wissel, Oostrem als participanten zocht 
private partners met expertise inzake vastgoedprojecten en stadsontwikkeling. 
Miss Miyagi BV en het Stadsmakerfonds CV vullen die ervaring en belangrijker nog 
ook een deel van de broodnodige projectmiddelen in.
 
Terwijl wij de laatste hand leggen aan dit lentenummer, werken juristen en 
stadsdiensten aan een erfpachtovereenkomst en de krijtlijnen voor de concrete 
samenwerking. De ondertekening van de onderhandse erfpacht wordt tegen 
het einde van de maand mei verwacht. Als alles goed gaat, wordt daarna het 
definitieve project uitgewerkt en tegen 2024 gaat de eerste spade in de grond.

Zorgzame buurten creëren
WZC De Wingerd neemt zo daadwerkelijk de handschoen op om haar zorg terug 
dichter bij de mensen te brengen. Samen met de projectpartners hebben we de 
intentie om van De Boomgaard een inclusief woonproject te maken waar zowel 
gezinnen van personen met jongdementie, kwetsbare jongvolwassenen, mensen 
met een fysieke beperking en ouderen met een zorgbehoefte samenwonen met 
de buurt. Want we geloven dat al deze doelgroepen elkaar iets waardevols te 
bieden hebben.

De zorgvrager hoeft niet meer naar een woonzorgcentrum te verhuizen, maar 
blijft binnen het eigen sociaal weefsel wonen. Samen met een maatschappelijk 
geëngageerde projectontwikkelaar en een particuliere investeerder willen 
we bouwen aan nieuwe en duurzame woonomgevingen. We investeren in 
een zorgzame buurt, een stadswijk die mensen verbindt en plaats biedt aan 
waardevolle mantelzorg aangevuld met professioneel maatwerk en een aangepast 
zorgaanbod. 

Meer weten? 

http://www.agsl.be/boomgaard

SP
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Tafelvoetbal verbindt 
In het dagcentrum van De Wingerd zetten we in op verbindende activiteiten. Dat kan op 
cognitieve wijze, maar evenzeer op een meer recreatieve manier. Zo staat er sinds januari 
een voetbaltafel in de living van ‘het Ontmoetingshuis’ op ‘s Hertogenlaan 97. 

Op het eerste zicht misschien niet zo bijzonder, maar toch brengt het ons in beweging en 
zorgt het spel voor verbinding binnenin onszelf. Connectie tussen hersenen en spieren. 
En vooral verbinding rond de tafel, waar wordt gescoord, doelen geteld en telkens weer 
strevend naar beter.

Dit ogenschijnlijk banale café-spel verbindt ons met de anderen; het roept verhalen van 
vroeger weer tot leven. Er wordt gepraat, geluisterd, gelachen en soms zelf eens gevloekt. 
Dat potje voetballen doet verbazend veel verbindingen ontstaan en we beseffen: oefening 
baart kunst!

Inge (medewerker dagcentrum)

Betere bedzorg
In februari startte Ter Meeren met 
TOO, voluit het Turn-Only-Once 
bedzorg concept: 1x draaien voor de 
realisatie voor een bedzorg van A tot 
Z, waarbij een multidisciplinaire groep 
zorgverleners in het woonzorgcentrum 
nieuwe technieken en materialen 
toepast en evalueert. Daarvoor 
werken ze nauw samen met Ontex die 
nieuwe incontinentiematerialen en het 
verzorgend wassen aanbiedt.  Daarnaast 
willen we via zorgspecifieke aanpassingen 
van de bewonerskledij het aantal 
manipulaties proberen te beperken 
in functie van het bewonerscomfort. 
Doelstelling hiervan is vierledig: de zorg- 
en levenskwaliteit voor personen met een 
zware zorgafhankelijkheid verbeteren, 
de mentale werkdruk en fysieke 
werklast verlagen bij zorgverleners, 
de zorgefficiëntie en zorghaalbaarheid 
vergroten en ons laten zien als een 
aantrekkelijke werkgever die zorg draagt 
voor zijn zorgverleners.

Dementievriendelijk ontwerpen 
De collega’s in Neerijse laten zich bij 
de vernieuwbouw ook inspireren door 
‘design voor dementie’ en kijken door 
een virtuele ‘dementiebril’ naar de 
interieur inrichting van vier nieuwe 
kleinschalige woningen voor personen 
met dementie.  Daarbij spelen correcte 
LRV-verhoudingen (Light Reflection 
Value) een belangrijke rol en wordt 
rekening gehouden met de andere visuele 
waarneming bij personen met dementie. 

Met deze techniek vergroten we de 
autonomie van de bewoners en passen 
we het binnenhuisontwerp aan zodat 
mensen zich makkelijker kunnen 
oriënteren in de gangen, beter hun 
weg vinden in hun eigen kamer en ook 
sneller het toilet onderscheiden in een 
vaak terug te vinden helderwitte en 
monotone badkamer. Gelijkaardige 
principes pasten we bij het ontwerp van 
de tweede bouwlaag in De Wingerd al toe 
en tijdens het opsplitsen van de vroegere 
groepswoningen 9, 10 en 11, de huidige 
kleinschalige woningen van de B-site.
 
Walk with Path
Bewoners van Dijlehof met Parkinson 
en bezoekers van het dagcentrum bij 
de collega’s ervaren vaak problemen 
bij het stappen. Daarom gaan de 
kinesitherapeuten er tijdens oefensessies 
actief op zoek naar technieken om 
mobiliteit te stabiliseren.

Niet alleen bij de ziekte van Parkinson 
zie je soms een slepende tred met kleine 
schuifelende pasjes. Bij andere oorzaken 
kan dat verstoorde stappatroon ook 
leiden tot een volledige blokkering of 
FoG (Freezing of Gait). In samenwerking 
met Distrac Group testte kinesitherapeut 
Veerle Ven een nieuw hulpmiddel uit: 
Path Finder, een klein toestel dat de 
stapbeweging terug naar het bewuste 
niveau tilt met een laser die tijdens het 
lopen zorgt voor visuele cues.

Het stuurt de sensomotorische integratie 
bij met een specifiek prikkelaanbod. De 
eerste resultaten bij de testpersonen 
toonden een verbeterde stapmotoriek 
met een aanhoudend of ‘na-ebbend’ 
effect dankzij het project ‘Veiliger & 
autonomer stappen door de inzet van 
innovatieve ondersteuningstechnologie’.

Micro-Cosmos
Zelf hadden we in De Wingerd de 
mogelijkheid om gedurende een vijftal 
weken een ‘positieve ruimtelijke 
beleving’ te creëren waarmee er ’s 
nachts meer rust zou ontstaan voor 
bewoners met dementie. Een grote 
bedkoepel dempt visuele & auditieve 
prikkels uit de kamer als secundaire 
ruimtelijke prikkels, terwijl we met een 
aanbod van gedoseerde prikkels proberen 
om de primaire lichamelijke zintuiglijke 
beleving positief te beïnvloeden.
 
Eef Lamers en Skip van de Kandelaar, 
de Nederlandse bedenkers van de 
Micro-Cosmos, gingen ervan uit dat er 
onrechtstreeks een positief effect zou 
zijn op de primaire zintuigelijke eigen-ik 
beleving. Tot hiertoe werd hun uitvinding 
vooral in een ziekenhuisomgeving ingezet 
en wij testten dat graag even voor hen 
uit in een ruimere woonzorgcontext 
specifiek voor personen met dementie. 
Dit omdat zij meer en meer een 
zintuigelijk emotioneel brein verkrijgen 
als plaatsvervanger van rationeel 
beredenerend brein.
 
De afspraak was dat we nadien onze 
expertise en informatie verkregen uit de 
proefopstelling zouden delen tijdens een 
webinar. In die live-streaming koppelde 
Jan Vanwezer het projectrelaas aan de 
zorgvisie van Woonzorgnet-Dijleland. 
Jo De Clercq verschafte therapeutische 
achtergronden en zorgcoördinator 
David Buysschaert kwam samen met 
kinesitherapeuten Marijke Wolput en 
Katleen Lambrechts ook uitgebreid 
aan het woord over de geobserveerde 
effecten bij de bewoners.

Toonaangevende zorginnovatie

Een inspirerend woonzorgnet blijft zichzelf vernieuwen
Jo De Clercq was jarenlang hét gezicht van de ComfortZorg in De Wingerd en ontpopte zich tot ‘ComfortZorg & 
Zorginnovatie Expert’ voor de vier huizen van Woonzorgnet-Dijleland. De voorbije maanden vulde hij die nieuwe functie 
met glans en bravoure in. Samen zetten we onze organisatie weer op de kaart als pionier en inspirator in de Vlaamse zorg 
met vernieuwende projecten en proeftuinen in de verschillende huizen. Zo stomen we onze woonzorgcentra klaar voor 
de toekomst en de uitdagingen van vandaag: een nijpende zoektocht naar zorgmedewerkers op een krappe arbeidsmarkt 
en de voortschrijdende vergrijzing die tot een stijgende zorgzwaarte leidt.

Stijn Paemelaere

Meer weten over 
zorginnovatie?

Neem dan contact op met:
jo.declercq@wznd.be

De online uitzending van Mirco-
Cosmos kan je herbekijken: 

https://www.youtube.com/
watch?v=btBGNQNA1bo
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Hoe zit het met de nieuwe bewonersadviesraden?

Een openhartig gesprek met Ferre Laevers
Een vluchtige zoektocht op het internet 
naar inspraak voor de bewoners van 
een woonzorgcentrum leidt al gauw 
tot een veelheid aan uitdrukkingen: 
‘de bewoner als partner in de zorg’, 
‘het bewonersparlement’, ‘de cliënt 
centraal’. Mooie gezegdes om duidelijk 
te maken dat medezeggenschap in het 
reilen en zeilen van zo’n gemeenschap 
geen dode letter hoort te zijn. Het 
inrichten van een bewonersadviesraad 
of BAR om de stem van de ingezetenen 
en hun familieleden te horen of om 
betrokkenheid van hunnentwege te 
stimuleren, is een logisch gevolg van 
dit principe.

De Wingerd is er van oudsher mee 
vertrouwd; reeds van bij het prille begin 
(en dat ligt meer dan dertig jaar terug) 
werden familieraden bijeengeroepen, 
zij het aanvankelijk vooral als een 
evaluatieorgaan voor de verstrekte 
zorg. Zoals alles wat leeft en groeit 
evolueerde men naar nieuwe inzichten 
en werd de invulling en de organisatie 
van deze raden regelmatig herbekeken 
en vernieuwd.

In de negentiger jaren was er voor de 
hele Wingerd één bewonersadviesraad, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
álle bewoners in het woonzorgcentrum. 
Toen waren er makkelijk enkele tientallen 
personen op een bijeenkomst aanwezig, 
onder leiding van de directeur en een 
voorzitter-familielid. Vandaag is er per 
woning of per straat (vier woningen) 
een familieraad; kleinschaligheid werd 
dus ook hier de norm. Het is immers 
evident dat de drempel om zijn zegje 
te doen veel lager ligt, en de kans om 
gehoord te worden veel groter is in 
een kleine groep waarbij men elkaar 
kent. Maakten zorgcoördinatoren en 
zorgkundigen vroeger geen deel uit 
van de vergadering, nu ziet men ze als 
onmisbare partners in het geheel. Het 
doel van deze raden is immers niet enkel 
van bovenuit families te informeren over 
eventuele beleidskeuzes, aankomende 
projecten, veranderde visies of nieuwe 
overheidsbeslissingen … maar ook te 
luisteren naar de noden, problemen, 
verlangens en ervaringen van de bewoners 
en hun familie. Men wil lessen trekken 
uit wat er gezegd wordt en oplossingen 
zoeken voor de problemen. Participatie 
van bewoners, familie en personeel is 
één van de fundamenten waarop de zorg 
in De Wingerd gegrondvest is. 

Bij het invoeren van de nieuwe 
opvattingen is men niet over één 
nacht ijs gegaan. Men ging zijn licht 
opsteken in o.a. Zweden waar het 
“Tubbemodel” opgang maakt en dat van 
woonzorgcentra leef- en werkplekken 
maakt die de bewoners responsabiliteit 
verlenen en het personeel motiveren. 
Het model staat voor een woonomgeving 
waar men zichzelf kan zijn, waar men 
zich echt thuis voelt en waar men nog 
zin en betekenis in het leven ervaart. 
Het streeft met andere woorden naar 
een aangename plaats waar ouderen nog 
voluit kunnen leven, waar het personeel 
gemotiveerd wordt en waar het beleid 
effectief en efficiënt is. Dit tracht men te 
bereiken door de bewoners empathisch 

te benaderen, door hen zo veel mogelijk 
autonomie te verlenen evenals aan 
hun familieleden en aan zorgkundigen, 
en door te zoeken naar betekenisvolle 
activiteiten. We leggen ons oor te 
luisteren bij Ferre Laevers, voorzitter 
van de familieraad van woning 14, en 
toetsen zijn bevindingen aan de theorie.

Hoe verwezenlijkt men in De Wingerd 
deze hoogstaande idealen? Tot wie richt 
zich een familieraad? 

Ferre: We streven ernaar dat er van 
elke bewoner een familielid aanwezig 
kan zijn, al wordt er uiteraard niemand 
verplicht. Ook de bewoners zelf kunnen 
er bij zijn, indien dit fysiek en/of mentaal 
enigszins mogelijk is. In de praktijk is dat 
uitzonderlijk.
Naargelang de mogelijkheden en de 
agenda van de zorgkundigen is het 
volledige team van de woning erbij 
aanwezig, evenals de zorgcoördinator en 
de geneesheer. Dit houdt in dat de datum 
en het uur lang op voorhand vastgelegd 
moeten worden. Een mooi principe, maar 
dat is nog niet altijd gelukt.

Hoe vaak wordt er een familieraad 
gehouden?

Ferre: Optimaal moet dat om de 2 à 3 
maanden zijn maar Corona heeft veel 
roet in het eten gegooid. Zelf heb ik 
er daardoor nog maar 3 meegemaakt 
op 2 jaar tijd. Een kortere tussentijd 
is nodig om continuïteit te krijgen, om 
de draad niet te verliezen want vaak 
is een onderwerp niet echt áf na één 
samenkomst. Inzichten moeten rijpen, 
zaken uitgeprobeerd om verdere stappen 
te kunnen zetten. 
Een onvermijdelijke eigenschap van 
de Familieraad is de doorstroom: bij 
overlijden van een bewoner komen 
nieuwe familieleden de raad vervoegen. 
Het bijpraten van nieuwe leden is dan 
belangrijk.

Hoe verloopt zo’n vergadering? 

Ferre: Er is altijd een welkomstwoord, 
de voorstelling aan mekaar, toelichting 
voor de nieuwkomers over de familieraad 
en de visie van De Wingerd. Dan komt 
de opvolging van de punten in het 
verslag van de vorige bijeenkomst en de 
bespreking van de nieuwe onderwerpen. 
We sluiten af met wat we de volgende 
bijeenkomst op de agenda willen en 
spreken een periode of datum af. 
Belangrijk is dat zo’n raad volledig 
autonoom werkt: het initiatief ligt bij de 
familie. Die onafhankelijkheid versterkt 
de participatie die door De Wingerd 
sterk gestimuleerd wordt. Ook de aard 
van de te bespreken problemen is een 
keuze van de leden. Zij kunnen ten allen 
tijde agendapunten indienen. Natuurlijk 
is er ook plaats voor punten die door de 
zorgcoördinator worden voorgesteld en 
in het belang zijn van de bewoner. 
Tijdens de samenkomst is het de rol 
van de voorzitter om erop toe te zien 
dat iedereen aan bod kan komen en 
zich durft te uiten, ook als er negatieve 
ervaringen verwoord moeten worden.
Hier komt een volgend principe om de 
hoek kijken: het grootste respect in 

acht nemen bij de gedachtewisseling 
over situaties of over de bewoners en 
hun familieleden. De zorgkundigen en 
medewerkers zijn daarvan een sprekend 
voorbeeld dat tot navolging oproept. Mij 
valt op hoé tactvol, hoe soepel ze zijn, 
hoe groot het inzicht is en de empathie 
die ze opbrengen voor de bewoners, 
hoe bekwaam ze kunnen omgaan met 
eventueel moeilijk gedrag. En dat is niet 
zomaar een gevolg van hun opleiding 
maar ook deel van hun persoonlijkheid. 
Het is duidelijk dat hieraan veel aandacht 
geschonken wordt bij de selectie van het 
personeel.
In de volgende Familieraad willen we nog 
meer werk maken van het belangrijkste 
agendapunt “Het leven in Woning 14”. 
Drie vragen zullen onze gids zijn. 
De eerste is: “Hoe maakt je familielid 
het in deze woning, zowel qua 
welbevinden als qua betrokkenheid?” Elk 
van de aanwezige verwanten krijgt dus 
de kans om op die vraag vanuit zijn of 
haar familielid een antwoord te geven. 
Uiteindelijk is het de motivatie voor 
hun aanwezigheid en hun bereidheid tot 
samenwerking. Het gesprek gaat over 
problemen of onvolkomenheden die 
bewoners verwoord hebben of op een 
andere manier hebben laten blijken. 
Doch tegelijk is er een erkennen van 
waar bewoners zich wel goed bij voelen, 
waar ze van genieten en in hun sas zijn.

In het verlengde van het antwoord 
komt een tweede vraag: “Wat heeft 
jouw familielid nodig om in de Wingerd 
te gedijen? Om er zich echt thuis te 
voelen én om van activiteiten te kunnen 
genieten, op zijn of haar ‘kunnen’ 
aangesproken te worden?” 
En dan is er de vraag: “Wat kunnen 
WIJ als familie en als zorgkundige staf 
betekenen voor elk van de bewoners en 
de groep als geheel?” En dat overstijgt 
vaak het individu. Er wordt bijvoorbeeld 
veel naar TV gekeken. De zorgkundigen 
proberen daarmee bewust om te gaan, 
programma’s uit te kiezen die op een 
of andere manier voldoening schenken. 
Het gamma is zeer breed en afhankelijk 
van het publiek en hun interesses; het 
is zeker de moeite waard, erover te 
overleggen en samen uit te zoeken wat 
bewoners ook mentaal kan stimuleren. 
Dat laatste kan op velerlei wijzen. Zo kan 
het zijn dat mensen gewoon graag naar 
de Ronde van Frankrijk kijken omdat het 
voor hen een beetje reizen is…

De bewoners hebben zelf de regie van 
hun dag in handen. Wat moeten we ons 
daarbij voorstellen? 

Ferre: Het is inderdaad zo dat het uur 
van opstaan en slapengaan niet vastligt. 
Ontbijten kan tot laat in de voormiddag, 

in de living of op de eigen kamer, en 
sommige bewoners kijken ‘s avonds nog 
TV terwijl de anderen al in bed liggen. 
Men is daar erg soepel in. Om praktische 
redenen wordt de warme maaltijd en de 
koffiebreak voor allen samen opgediend, 
al zijn er uitzonderingen op, en kan 
het moment verschoven worden als de 
noodzaak zich voordoet. Hier spelen 
de zorgkundigen wel een rol in omdat 
elke wijziging onrust of stress kan 
teweegbrengen en het de bewoners dus 
niet altijd ten goede komt. 

Is er ook een vorm van samenwerking 
tussen de woningen onderling?

Ferre: Absoluut: er is permanent een 
communicatiestroom, in de twee 
richtingen. Elke woning beschikt 
over een team van vier medewerkers 
waarvan er altijd één aanwezig is: dag 
en nacht, weekdag, zon- en zaterdag. 
De verschillende woningen staan digitaal 
met elkaar in verbinding en daar wordt 
duchtig gebruik van gemaakt.
Ook met de familie loopt de communicatie 
vlot: elke vraag of opmerking, elk 
telefoontje in het belang van de bewoner 
wordt beluisterd en beantwoord en in het 
dossier vermeld. Dat hoort bij de cultuur 
van het huis. 

We stellen jou dé vraag van elke 
bewonersadviesraad: Hoe is het met 
jouw familielid in De Wingerd?

Ferre: Met mijn moeder gaat het nu heel 
goed, omdat het concept van De Wingerd 
uitstekend is. Hier wonen mensen 
in gebouwen die zodanig ontworpen 
zijn dat het echt woningen zijn en 
elke bewoner wordt gezien als een 
unieke persoonlijkheid waaraan zo veel 
mogelijk tegemoet gekomen wordt. De 
betrokkenheid van zowel de bewoners 
als de familieleden wordt hier serieus 
genomen en oprecht gewaardeerd. 
Een test voor mij is de manier waarop 
mijn moeder geëvolueerd is: zij is in 
de voorbije periode ‘in zich kunnen 
indalen’. Ik bedoel daarmee dat zij 
vrede heeft met het leven dat ze gehad 
heeft, en ook met de beperking die ze 
ervaart als het om haar geheugen gaat. 
Ze is naar het einde aan het toegroeien. 
Maar tegelijk heeft ze niets van haar 
interesse in haar omgeving en voor de 
wereld verloren. Ze vraagt me geregeld: 
“En zou daar al onderzoek naar gebeurd 
zijn?” Dat kun je maar als er rust is in je 
omgeving, als er een warme en gezellige 
sfeer heerst en als er een context bestaat 
waarin je begrepen wordt. Aan al deze 
voorwaarden voldoet De Wingerd. Mijn 
moeder voelt zich hier inderdaad goed.

M Soens
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Wat hebben Clos Bizet in Anderlecht, Lozanahof in 
Antwerpen, de Kleine Kasteeltjes in Tongeren en 
Najaarszon in Brakel gemeen? Het zijn enkele van de 13 
erkende woonzorgcentra die onder verhoogd toezicht 
staan van het Agentschap Zorg en Gezondheid wegens 
grote tekortkomingen: te weinig personeel, gebrekkige 
zorg, slechte opvolging van de medicatie, het gebouw 
is in slechte staat…
In een groep assistentiewoningen in Geraardsbergen 
moesten de bewoners zelfs geëvacueerd worden.
Bij onvoldoende opvolging kunnen de voorzieningen 
hun erkenning verliezen voor 6 maand, zodat ze geen 
nieuwe bewoners kunnen ontvangen. Als de problemen 
niet opgelost worden, kunnen de voorzieningen beboet 
of definitief gesloten worden.
In de media wordt dat dan de zwarte lijst genoemd. Je 
kunt hem raadplegen op: www.zorglijn.be

Het goede nieuws is dat het Agentschap de bij inspectie 
vastgestelde tekortkomingen aanpakt.
En dat er transparant over gecommuniceerd wordt, 
zodat je als potentiële bewoner of familie weet wat je 
wel en niet kunt verwachten.

Tegelijkertijd is het betreurenswaardige nieuws dat 
er überhaupt nog zo’n lijst bestaat, en dat de sporen 
daarvan - los van de updates van de lijst die geregeld 
worden gemaakt - nog lang op het internet zullen 
circuleren.
Zelfs de inspectieverslagen worden gepubliceerd… 
Krijg die maar eens weg.
Al verweerde een geviseerd zorgbedrijf in Antwerpen 
zich wel dat er bijna een half jaar verliep tussen de 
inspectie en de melding van het mogelijke verlies van 
de erkenning.
Magere verdediging, lijkt me, want het feit dàt er vorig 
jaar 2 inspecties gebeurden, wees al in een bepaalde 
richting.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
reageerde pertinent dat zo’n inspectieverslag niet 
noodzakelijk vat hoe de zorg beleefd wordt door de 
bewoners. 
Inspectieverslagen horen, zo zegt VVSG, geen 
Tripadvisor te zijn.
Anders gezegd: een inspectieverslag hoort 
geïnterpreteerd te worden en vertaald naar richtlijnen 
van hoe het wel moet. En dat is werk voor professionals.

Is het publiceren van zo’n zwarte lijst transparant? 
Ja. Is dat nodig? Ik stel me er vragen bij. 
Als burger en potentiële gebruiker van de voorzieningen 
zou ik denken en hopen dat alle expertise bij het 
Agentschap berust en er dus meer dan gegronde redenen 
zijn om het toezicht te verscherpen. 
Wat die redenen zijn kan voer zijn voor discussie. Maar 
zonder dat debat staan zaken zwart op wit die uit 
context kunnen gehaald worden.

Het dubbele is dat na de berichtgeving over hoe de 
coronapandemie in de eerste lockdown in sommige 
centra lelijk huishield, potentieel de perceptie opnieuw 
wordt gevoed dat een woonzorgcentrum iets zou zijn 
waar je best zo lang mogelijk uitblijft.
Je mag hopen dat er op deze berichtgeving over een 
zwarte lijst ook een stevig debat volgt over wat we van 
een woonzorgcentrum dan precies wél verwachten. En 
hoe we daar als samenleving - potentiële gebruikers, 
familie en naasten, vrijwilligers, professionals - willen 
toe bijdragen.

In een tijdvak waarin we camera’s gaan hangen in 
Antwerpse crèches, mag ik hopen dat we geen dergelijke 
plannen hebben voor onze woonzorgcentra.
Dus, alstublieft geen zwarte lijst, en ook geen 
Tripadvisor. 
Wel professionele monitoring van de sector en detectie 
van de zwakke of ontoelaatbare punten.

Een woonzorgvoorziening hoort een huis en thuis 
te zijn voor mensen die samen willen wonen en een 
beroep doen op zowel de professionele zorg als de vele 
vrijwilligershanden die er voor zorgen dat het leven op 
een campus als bv. De Wingerd elke dag weer de moeite 
is om geleefd te worden, in goede, maar ook in wat 
moeilijkere dagen.
Dat vraagt vertrouwen van zowel bewoners als familie 
als zorgprofessionals. 

En vertrouwen win je niet met camera’s of 
inspectieverslagen, maar in open dialoog en met 
wederzijds respect voor behoeften, wensen en 
mogelijkheden.

Want elke burger heeft hetzelfde recht op kwalitatieve 
zorg en begeleiding.    
    Hartelijk,
    Jan Hautekiet

De stem van God
Gods Woord, de stem van God. God sprak... Wat zegt 
Hij? Hoe kunnen wij zijn stem horen? Hoe kunnen 
wij naar Hem luisteren? Een resem vragen die in dit 
artikel wellicht een antwoord krijgen. Ik zal maar 
meteen met de deur in huis vallen: ‘God spreekt 
tot mensen via ons hart of via medemensen!’ De 
voorbeelden uit mijn eigen leven noem ik ook 
wel eens ‘mystieke ervaringen’, waarvan ik in dit 
cursiefje dankbaar wil getuigen.

Hier in De Wingerd sprak mevrouw Antoinette me 
eens aan: “Mijnheer pastoor, ik vergeet alles”. 
Ja, dacht ik bij mijzelf, vergeten is hier het groot 
probleem, maar plots voegde zij eraan toe: “Er is 
toch iets dat ik nooit vergeet”. Voor ik kon vragen 
wat dit wel was, zei ze glunderend: “Dat ik u 
gaarne zie!”. Voor mij was het God zelf die me via 
Antoinette toesprak: “Piet, ik zie u graag!” Ik moest 
daarbij denken aan dit Bijbels zinnetje: ‘Dit zegt de 
Heer, ook al zou een moeder haar kindje vergeten, 
Ik - uw God - vergeet u nooit!’

Na het 2de Vaticaans Concilie mocht men het Latijn 
vervangen door de volkstaal. Sommige van die 
eerste vertalingen waren ‘letterlijk’, zo ook bij de 
begrafenis van mijn zus Elza (moeder van 4 kindjes) 
in Diegem. De pastoor las toen het openingsgebed: 
“Almachtige God, wij bidden U voor de ziel van 
deze overledene Elza, dat Gij haar van alle zonden 
wilt bevrijden...”. Mijn schoonbroer Willy riep plots 
luid wenend: “Die heeft geen zonden gedaan!” 
Het werd doodstil in de kerk. Gelukkig kwamen 
er nieuwe vertalingen van de liturgische teksten, 
zoals bij voorbeeld de prachtige gebeden van Huub 
Oosterhuis. God spreekt tot ons en sindsdien ook in 
onze eigen taal en met menslievende woorden.

Toen mijn oom Frans Debruyn op sterven lag in de 
kliniek, mocht ik hem zalven met de heilige olie. Ik 
nam daarna een propje watten om zijn voorhoofd 
te reinigen. Dit waren zijn laatste woorden: “Neen 
Piet, niet afvegen, het moet naar binnen dringen!”. 
Wat een goddelijke boodschap! Nadien veegde ik 
bij de Ziekenzalving nooit nog dat heilig oliesel af. 
Nu wij het toch over dit sacrament van de zieken 
hebben, herinner ik mij Louis, die er zelf om had 
gevraagd. Gewoonlijk begin ik de plechtigheid met 
het lied: ‘Waar wij in liefde samen zijn, daar komt 
de Heer in ons midden!’. En zie, de stervende Louis 
zong met ons mee! Zijn vrouw vertelde mij dat haar 
man altijd in het kerkkoor had mee gezongen.

God laat zich ook aan mij zien zonder woorden. 
Deze ene mystieke ervaring wou ik nog vertellen. 
Ik woonde toen samen met mijn moeder op de 
Bremberg in Haasrode. In de mooie kapel ging 
priester Fons D’hoogh voor in de zondagsmis. Voor 
mij zat een jonge moeder met haar baby op de arm. 
Over mama’s schouder keek het kind me recht in de 
ogen. Daar ervoer ik dat ik liefdevol door God zelf 
werd aangekeken! En God sprak: ‘Ik zie u graag! 
Nooit zal Ik u vergeten!’

Ik kan u niet bewijzen dat God bestaat, maar ik kan 
wel getuigen dat Hij tot mij spreekt ‘in duizend, 
duizend dingen’. Hier wil ik eindigen, met woorden 
van de H. Bernardus: “Gelukkig de mens die stil 
genoeg is om het fluisteren van Gods stem te horen”.

Piet Debruyn                

Column 
van 

Jan Hautekiet

Geen TripAdvisor

Coöperatief investeren om de energiecrisis door te komen
De energieprijzen op de internationale markten swingen de pan uit en bewoners in woonzorgcentra dreigen 
in de kou te blijven staan bij een btw-verlaging op de particuliere stroomfactuur. Gaat het licht uit in de 
kerncentrales of niet? Komen er thermische centrales in de plaats en levert Rusland straks nog gas? 

We zijn vast niet de enigen die hierover hebben nagedacht de afgelopen dagen. Met een verbruikspatroon dat fluctueert 
tussen de 50.000 en 60.000 kWh baren de stijgende kosten ons ook stilaan zorgen. Gelukkig sloten Woonzorgnet-Dijleland 
en De Wingerd in 2018 een partnership met EcoOB cvba. Daardoor kunnen we vandaag tegen een voordelig tarief de 
elektriciteit inkopen die op ons eigen dak gewonnen wordt met de 1000 zonnepanelen van de lokale energiecoöperatie. 
Zelfs al was 2021 een ‘mager’ jaar,  qua aantal zonne-uren, onze groene stroom voorzag toch nog in 32% van het 
elektriciteitsverbruik. Opgewekte stroom die we zelf niet onmiddellijk gebruiken, op piekdagen tot 30.000 kWh, die 
leveren we via Ecopower aan derden. We werken een actieplan uit om die injectie op het stroomnet te verkleinen: 
optimaliseren van eigen verbruikers richting de zonnepiek en verkoop van overschotten aan WZC Dijlehof, zo besparen 
zij ook op hun factuur, daarnaast willen we laadpalen voor elektrische wagens plaatsen. We genereren extra inkomsten 
en drukken de energiefactuur voor zowel het woonzorgcentrum als voor de bewoners.

Vind jij het duurzame alternatief ook een goed idee? 
Investeer dan zelf in een coöperatief aandeel. Meer info via: sven.calluy@ecoob.be

Jan Vanwezer



Agenda
• vrijdag 15 april 2022 - 19u 

Praatcafé Dementie Rotselaar 
filmvoorstelling “the Father”, 
met nabespreking 
WZC De Wyngaert 
Dijlestraat 48 - 3110 Rotselaar 

• donderdag 28 april 2022 - 19u30 
Praatcafé Dementie Bertem 
theatermonoloog “Va is Koning” 
Aangrijpende monoloog over Jef, een 
man met dementie en zijn verhaal 
wordt op een beklijvende manier 
gebracht, met nabespreking. 
WZC St Bernardus/Brasserie Van Gogh 
Egenhovenstraat 22 - 3060 Bertem 

• maandag 9 mei 2022 - 19u30  
Praatcafé Dementie Tielt-Winge 
‘Mantelzorg en werk: timemanagement 
voor mantelzorgers, hoe communiceren 
met de werkgever rond mantelzorg’, 
door Erna Claes, dr. in de psychologie 
en expert trainer – adviseur 
Campus Dommelhof 
Halensebaan 25 - 3390 Tielt-Winge 

• dinsdag 17 mei 2022 - 19u 
Praatcafé Dementie Zaventem 
‘Dementie: feiten en fabels’,  
door Hilde Vanderlinden, psychologe 
WZC Sint-Antonius 
Hoogstraat 52 - 1930 Zaventem 

• maandag 23 mei 2022 - 19u  
Praatcafé Dementie Aarschot 
‘Omgaan met dementie, moeilijk 
hanteerbaar gedrag’, communicatietips 
door Ann Claeys, zorgkundige bij 
woonzorgcentrum De Wingerd 
WZC Sint-Rochus 
Albertlaan 2 - 3200 Aarschot 

• dinsdag 7 juni 2022 - 19u  
Praatcafé Dementie Herent 
Omgaan met (personen met) dementie 
WZC Betlehem 
Wilselsesteenweg 70 - 3020 Herent

Raadpleeg altijd de online agenda  
voor updates en eventuele wijzigingen.

Nieuw: Facebookgroep 
referentiepersonen dementie 

Vlaams-Brabant 

Volgde jij deze opleiding? 
Word dan lid van deze privégroep voor 

referentiepersonen dementie. 

Heb je een vraag voor een collega? Nood 
om even je hart luchten? Deel het op een 
veilige manier en ontvang snel feedback.

We tellen momenteel bijna 30 leden 
en we willen jou er ook graag bij.

http://www.facebook.com/groups/
referentiepersoondementievlaamsbrabant
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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      

Gezocht: verhalen over wat er belangrijk is voor een persoon met dementie

In september organiseren het Regionaal Expertisecentrum dementie Memo en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 
samen met LUCA School of Arts een tentoonstelling over wat een object (een gebruiksvoorwerp, maar evengoed een 
meubel, een muziekstuk, …) voor een persoon met dementie kan betekenen. Het wordt niet zomaar een tentoonstelling 
in een museum, het zal in vitrines van winkels, openbare gebouwen, … plaatsvinden. Iedereen die in Leuven komt zal 
de tentoonstelling, in het kader van de ‘Dementia Lab Conference’, kunnen zien. Het doel is dan ook om discussie en 
gesprek uit te lokken rond een persoon met dementie en datgene wat in het leven voor die persoon van belang is.

Om deze tentoonstelling te doen slagen hebben we jouw hulp nodig. We zijn op zoek naar verhalen over de betekenis van 
een product, voorwerp, object in het leven van een persoon met dementie. Heb je een anekdote over je mondharmonica 
waarmee je grandioze woonkamerconcerten in jouw leefomgeving geeft? Het oude, rijkelijk versierde soepbord dat een 
echtgenoot met dementie met zoveel meer smaak doet eten of een korte vertelling over de houvast die een moeder met 
dementie heeft aan haar blauwe oude handtas? Wij willen het graag lezen!

Ben jij dus een persoon met dementie, mantelzorger, professionele zorgverlener, ontwerper, bedrijf of student? Heb 
jij een persoonlijk verhaal over de rol van een object (van gebruiksvoorwerp over meubel tot muziek) in het leven van 
een persoon met dementie? Mail dan voor 1 april je verhaal met een foto van het object waar je verhaal over gaat naar 
verhalen@dementie.be.

Voor meer info en bij vragen kan je terecht op www.dementialabconference.com of verhalen@dementie.be

Poëzie

Van aan de overkant
            Voor wie achterblijft

Het Leven heeft mij van je weg doen drijven,
maar treur niet lang, ik heb je nog steeds lief.

Al is de dood een harteloze dief,
de liefde zal je steun en sterkte blijven.

De stilte om je heen zal, als je luistert,
wel laten horen wat ik jou nog zeg,

al ben ik schijnbaar heel ver van je weg
en klinken woorden als de wind die fluistert.

De lente komt: er zullen planten geuren
om, in het navocht van de laatste bui,

de grijze lucht rondom je weer te kleuren.

En als het koud wordt, neem mijn beste trui
en laat me jou zo toch verder omarmen,
zodat de liefde je zal blijven warmen. 

Rudi Thomassen 2021

Hoop - Leven - Vieren
We doen na twee jaar corona-pauze opnieuw mee met 
Levensloop Leuven 2022. Je kan via onze teampagina 
vandaag al inschrijven voor dit sportieve evenement 
om straks samen met collega’s van De Wingerd, Keyhof, 
Dijlehof en Ter Meeren een rondje te joggen of te stappen 
tijdens de 24-uren-loop.

Kan je er zelf niet bij zijn? 
Doe dan via Team Woonzorgnet-Dijleland een gift aan de 
Stichting tegen Kanker (fiscaal voordeel vanaf 40 euro).

Teamkapiteins Karen Dourée & Marijke Wolput zoeken 
nog enkele enthousiaste collega’s en vrijwilligers die 
een handje willen toesteken bij de voorbereidingen en 
tijdens het levensloopweekend zelf. Meld je dus snel aan 
bij het leukste team van het hele land.

http://www.levensloop.be/teams/woonzorgnet-dijleland-0

Je bent van harte uitgenodigd op een uitzonderlijke gidswandeling 
ten voordele van de Zorgcirkels Jongdementie. 

Als kind groeide Hugo van 1955 tot 1966 op in het Groot Begijnhof, dat 
toen nog een armenbuurt was, eigendom van de stad Leuven en werd 
beheerd door de Openbare Onderstand. Vandaag kijkt hij, na bijna 60 
jaar, terug op deze ingrijpende gebeurtenis. Dankzij de verkoop aan de 
Katholieke Universiteit werd het Groot Begijnhof van de ondergang gered 
en kwam het op de lijst van het Unesco-werelderfgoed terecht. Maar 
elke medaille heeft een keerzijde. Hugo brengt een hommage aan de 
armlastige bewoners van toen, wiens verhaal nooit werd verteld.
 
Wanneer? Zaterdag 2 april 2022 om 10u30 en Zondag 3 april 2022 om 
10u30 en om 15u00. Waar? Start aan de hoofdingang van het Groot 
Begijnhof in de Schapenstraat. Inschrijven? Hugo Vleminckx, erkend 
stadgids in Leuven, hvleminckx@me.com of 0475/45.87.79. 
Deelname? €10 per persoon en de opbrengst gaat integraal naar de 
Zorgcirkels Jongdementie.
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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 ]

Werkten mee aan deze editie

Jo De Clercq, Astrid De Vleeschauwer, 
Piet Debruyn, Jan Hautekiet, Inge Knops, 
Karen Louwet, Griet Robberechts, Mieke 
Soens, Rudi Thomassen, Lut Vanaerschot, 
Sara Vandenweyngaerden, Jan Vanwezer, 
Margriet Vanvolsem, Veerle Ven (Dijlehof) 
en Liesbet Volders. 

Meewerken aan deze huiskrant ?
We kijken ernaar uit om nieuwe 

schrijvers te ontmoeten.

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: Els Cammaerts, verpleegkundige in het team 
van W1-4; Hilde Vermeulen en Annelies Wouters, als zorgkundigen 
in het team van W11-12; Paolo Recinella als verpleegkundige bij 
het kortverblijf. Kristel Denruyter migreert naar De Wingerd als 
gedetacheerd zorgbegeleider bij de Zorgcirkels Jongdementie.

Nieuwe bewoners in het woonzorgcentrum: dhr. Meynckens 
in W2, dhr. Knops in W3; mevr. Mukagedaneza in W4; mevr. 
Kubecka in W5; mevr. Cumps en dhr. Brosens in W10; mevr. 
Van Breda en mevr. Tollet in W12; dhr. en mevr. Feyaerts-Van 
Horebeek in de zorgflats. Welkom in De Wingerd!

We namen de voorbije maanden afscheid van: Madeleine 
Vanschoubroek, Anna Verbruggen, Madeleine Van Thielen, Lut 
Franssens, Coletta Van Vyve, Zuster Lutgart, Irene De Cock, 
Betty Grietens, Lia Rimanque, Jacques Van Eylen en Frans 
Dehoux. Onze gedachten gaan uit naar de families en alle 
naasten.

Verwenmoment
Wat doen straffe madammen op internationale vrouwendag? 
(Behalve dan alles wat ze het ganse jaar doen voor de bewoners, 
samen met een paar schaarse mannen in de zorg.) Nele en Ellen 
zorgden in Woning 1 alvast voor een verwenontbijt om dankjewel 
te zeggen tegen de vrijwilligers.

Vrijwilligers
Kook jij graag verse soep met seizoensgroenten en ben je 
bereid om jouw favoriete recepten met de bewoners te delen? 
Kom dan het soepatelier versterken: geef ons een seintje dan 
kijken we hoe we jouw kookkunsten mee kunnen inzetten.
Meer info: mia.debrabander@wingerd.info

Geriatrische Reuzen
Inleefstage ‘ouderdomskwaaltjes’ tijdens de basisvorming ouderenzorg met de focus op inzicht in 
functieverlies. Boeiende ervaring met Karin Vandoorne (Dijlehof) en Mike Smeulders (Keyhof).

Message in a Bottle

Een popup Wingerd-Beach in de fitnessruimte
Wie al eens door de gang van de administratie tussen het Grand Café en de Flats is gelopen 
en toevallig het kiné-lokaal binnen heeft gekeken, vroeg het zich ongetwijfeld ook af: wat in 
hemelsnaam zijn ze daar nu weer aan het schilderen en timmeren? Wij vroegen het aan de 
directeur, maar Jan zei: vraag dat zelf maar aan Herman. Zo gezegd zo gedaan.

Blijkt dat er daar voor en na de uren van enkele creatieve collega’s en helpende handen een tijdelijk 
strand is ontstaan, met strandcabines van weleer, een ton zand, idyllische projecties die je met een 
cocosnoot in de hand doen wegdromen naar een covidloze zomer. Het opzet is even simpel als geniaal: 
wie er nood aan heeft de sleur even te doorbreken of de werkstress van zich af wil schudden, die kan 
straks naar de indoor Wingerd-Beach. Wie weet kan die er misschien zelfs ook wel een opbeurende of 
persoonlijke boodschap vinden in een aangespoelde fles.

Een snoezelruimte voor de vermoeide medewerker zeg maar. Een ludiek moment van ontspanning 
met een kwinkslag naar alle uitgestelde trips en gemiste personeelsfeesten of gezellige uitjes onder 
collega’s. Na 2 jaar coronapandemie, alle extra werk waar niemand eigenlijk echt over heeft geklaagd, 
maar daardoor stiekem wel aan het eind van dat spreekwoordelijke latijn is gekomen, mag er al eens zot 
gedaan worden. Niet gewoon even de knop eens omdraaien, maar een permanente complimentendag 
waar we straks elkaar een hart onder de riem kunnen steken. Niet alleen medewerkers, De Wingerd 
zou De Wingerd niet zijn zonder bewoners, familie en vrijwilligers. 

Wie verzint het allemaal? Dat was Herman, zij-instromer en spring in het veld die lang geleden al met 
het idee van een ‘barbershop’ op de proppen kwam omdat de mannen van zijn woning niet naar de 
coiffeur konden en altijd naar het dameskapsalon werden gebracht.Topteam!

s.p.

permanente complimentendag


