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Ook 2017 zal een boeiend jaar worden

We zetten gezamenlijk in om volgende doelstellingen tot een 
goed eind te brengen: 

• De organisatie zo organiseren dat ze stevig met haar 
voeten op de grond staat en tegelijkertijd wendbaar en 
flexibel is;

• Realiseren van uitbreiding en verdieping van de groep. 
Uitbreiding in aanbod, uitbreiding in organisaties, 
verdieping door blijvend kritisch te zijn naar ons handelen;

• Blijven innoveren, out of the box, de paden verlaten om te 
realiseren waar we in geloven. Altijd MET de betrokkenen, 
niet VOOR hen;

• Oprichten van een coöperatie voor personen met 
jongdementie, samen met hen en alle geïnteresseerde 
actoren;

• Ons verhaal in alle openheid blijven uitdragen: 
kwaliteitsvolle zorg waar de cliënt het verschil maakt;

• Blijven investeren in medewerkers die elke dag opnieuw 
met hart en ziel goede zorg verstrekken.
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Voorwoord

De cliënt maakt het verschil is meer dan de bewoner staat centraal.
Een vormingsmoment voor medewerkers over goede zorg waar de bewoner zelf 
het woord voert over wat er goed loopt en wat kan veranderd worden.

Een familielid dat tijdens de personeelsvergadering een advies uitbrengt dat 
essentieel deel uitmaakt van het antwoord op hoe we de zorg kunnen verbeteren 
en op welke wijze we de integratie met de woonomgeving kunnen bevorderen.

Een focusgroep van bewoners en hun familie om het onthaal van nieuwe bewoners 
anders aan te pakken.

Een medewerker logistiek die aanklopt bij mevrouw Staes en tijd neemt voor haar 
verhaal over de kinderen en kleinkinderen. De medewerker gaat mee met de wens 
van de bewoner.  Liever geen automatische piloot maar kiezen voor een goede 
babbel en kort de basisschoonmaak doen.

En we willen echt nog meer. Nog verder gaan om cliënten op meerdere terreinen 
te laten participeren in de organisatie van hun zorg: wat, wanneer, hoe en op welk 
ritme.

We zijn er nog niet. Maar ik kan met trots zeggen dat de medewerkers van 
Woonzorgnet-Dijleland zich hiervoor elke dag opnieuw inzetten. Met de diepe 
overtuiging dat de inbreng van de cliënten een onmisbare schakel is om goede zorg 
te verlenen.

En dit jaarverslag is opnieuw een neerslag van al dit streven naar ruimte voor 
kwaliteit van leven.

Dank voor dit alles!

Griet Robberechts
Algemeen directeur Woonzorgnet-Dijleland

Een duurzame en 
groeiende  

Organisatie

De Cliënt
maakt het 

verschil

Talent als 
ambassadeur             

Groei 
De wil om steeds kritisch naar ons handelen te kijken

Visie
Een organisatie die verbindt

Inspirerend Woonzorgnet-Dijleland

Autonomie           Participatie         Samenwerking
iedereen is leider op zijn eigen niveau

http://www.woonzorgnet-dijleland.be
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De cliënt maakt het verschil

Zelf beslissen om hier te komen wonen 
omdat het me veiligheid biedt. 
De vrijheid hebben van bewegen en 
handelen  en kunnen gaan en staan waar 
ik zelf wil.
De kans krijgen om vragen te stellen 
en mijn wensen te bespreken en 
ondervinden dat medewerkers zich 
hieraan aanpassen.
Kunnen rekenen op de zorg van al die 
medewerkers en weten dat ze er zullen 
zijn als ik hen nodig heb.
Kunnen kiezen om nieuwe sociale 
contacten te leggen zodat de heersende 
vrees voor eenzaamheid geen kans krijgt.
Weten dat het nooit als thuis zal zijn maar 
me hier tegelijkertijd ‘op mijn plaats’ 
voelen.

Germaine, bewoner
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ruimte Voor Kwaliteit Van leVen

Waarmee kan ik je vandaag het meest plezier doen?
Als ouder worden betekent dat je niet meer in je eigen huis kan blijven, omdat 
je permanente zorg nodig hebt of omdat je je er alleen niet meer veilig voelt, is 
verhuizen naar een woonzorgcentrum een keuze. Je kunt ernaar verlangen of het 
als noodzakelijke keuze gewoon aanvaarden.

Het is niet omdat je niet meer zelfstandig kunt wonen dat je je zelfstandigheid moet 
opgeven. In Woonzorgnet-Dijleland willen wij alles op alles zetten om elke bewoner 
zijn leven te laten leiden zoals hij of zij dat verkiest. De voornaamste vraag moet 
elke dag zijn: ‘Waarmee kan ik je vandaag, morgen, de komende tijd, … het meest 
plezier doen?’ ‘Welke verwachtingen heb je voor de tijd die voor je ligt?’

Ook voor mensen die door toenemende afhankelijkheid en zorgbehoefte dit tijdelijk 
of definitief niet meer kunnen zeggen willen wij ons oriënteren op wat ze vooraf 
hebben aangegeven en op wat de familie ons kan leren vanuit hun jarenlange 
verbondenheid. 

Het streefdoel moet zijn om elke dag een goed evenwicht te vinden tussen 
de ervaringsdeskundigheid van elke individuele bewoner en de professionele 
deskundigheid van de medewerkers. Elke ontmoeting moet een uitnodiging zijn 
om te achterhalen wat voor deze mens op dat moment waardevol leven is, ook al 
wordt hij beperkt in zijn verlangens door ziekte of ouder worden. 

We hopen dat elke medewerker doorheen systemen, organisatie en ordening heen 
probeert de concrete mens te zien en erin lukt om rechtvaardigheid te koppelen 
aan naastenliefde. Dat vraagt dat je je niet verbergt achter organisatorische regels 
waarin de concrete mens niet tot zijn recht komt. Moge iedereen ‘die pretentieloze 
kleine goedheid’ in het dagdagelijks leven ervaren. 

Manu Keirse,  
Voorzitter Woonzorgnet-Dijleland

Dat je vrij bent om je dag in te vullen zoals je het zelf wilt

“Dat ze veel geduld hebben. Je merkt daar echt veel verschil in, vooral bij het wassen ’s morgens. 
Meevoelen is ook belangrijk. Ik bedoel daarmee: aanvoelen hoe we zijn en wie we zijn. Je voelt 
gewoon of dat aanwezig is. Iedereen heeft nood aan iets anders. Elke mens is anders. Iedereen 
wil anders verzorgd worden. Dat ze rekening houden met de lichamelijke en verstandelijke 
mogelijkheden. Tussen de mensen die hier wonen is er veel verschil in hun mogelijkheden. Wat 
de zorgverleners zeggen moet dan ook begrijpelijk zijn.
Met acht mensen samen wonen is niet altijd eenvoudig. Ik ga daarom ook graag naar activiteiten 
waar ik mensen van andere woningen ontmoet: een film, een tentoonstelling, spelnamiddag, 
een vertelnamiddag. In het woonzorgcentrum kan ik goed mezelf zijn. Als ik zin heb om erbij te 
horen, dan kan dat. Maar ik kan ook alleen zijn op mijn kamer om te schilderen of te lezen. Ik 
vind het belangrijk om mijn eigen leven te kunnen leiden. Dat je vrij bent om je dag in te vullen 
zoals je het zelf wil. Soms is dat bezig zijn met iets, soms is dat gewoon niets doen. ” 

Christiane, bewoner
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Gewoon mezelf kunnen zijn, dat is wat telt

Gewoon mezelf kunnen zijn, dat is wat telt. Een klapke doen met de mensen 
om me heen, nieuwe vriendschappen die ik hier kan sluiten, dat maakt mijn 
dag goed en dat maakt me blij. Maar ook afscheid nemen van mensen hoort 
er bij. Een medewerker die ervoor zorgt dat ik naar de begrafenis kan gaan 
van een medebewoonster zodat ik zonder woorden toch nog afscheid kan 
nemen van een vriendin. Dat is wat ik apprecieer. Doen wat ik vroeger ook 
deed en mijn gewoontes en interesses behouden, dat  betekent veel voor 
mij. Omdat ik vroeger in de mode en parfumerie werkte is me mooi kleden 
en me opmaken voor mij belangrijk. In een woonzorgcentrum komen wonen 
betekent niet dat je die gewoontes moeten achterlaten. Gelukkig maar. En 
verder geniet ik van elke zonnige dag en kom ik zoveel mogelijk buiten want 
ook dat deed ik vroeger graag.

Rosa, bewoner
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Koude handen, warme liefde

Ik had nog geen enkele ervaring in de ouderenzorg, maar wist wel waar ik naar op zoek was: een werkplek waar 
zorg centraal staat, waar er ruimte is om in verbinding te treden met de zorgvrager en waar het streven naar 
goede zorg en kwaliteit gezamenlijk gedragen wordt.
Ik was aangenaam verrast door de warmte en de kleinschaligheid. Zo heb ik niet het gevoel dat ik in een 
verzorgingsinstelling werk, maar wel in een huis. Hier wordt de zorg voor de bewoner gezamenlijk gedragen door 
alle disciplines. Iedereen is op zijn manier en vanuit zijn bijzondere expertise betrokken en zoekt samen met de 
bewoner en zijn familie naar mogelijkheden en oplossingen. Zo streven we naar zorg op maat.
Ook de band die ik intussen heb opgebouwd met de bewoners ervaar ik als een unieke verrijking. De bewoners 
zijn de onmisbare schakel in onze woonzorg-opdracht. Er is wederzijds respect en we zorgen goed voor elkaar.
Ik heb last van winterhanden, mijn handen zijn dus praktisch altijd koud. In het begin was dit voor sommige 
bewoners erg onaangenaam, nu mag ik mijn handen bij hun gaan warmen en krijg ik bijna dagelijks te horen: 
“Koude handen, warme liefde.”

Laura, verpleegkundige

Goede zorg is voor iedereen anders

Het is fijn om als arts verbonden aan dit woonzorgcentrum thuis te komen 
tussen de bewoners-patiënten. Net zoals in ons gezin proberen we iedereen 
zoveel mogelijk in zijn eigenheid aan bod te laten komen. Goede zorg is geen 
eenheidsworst.
Germaine vond een griepvaccin niet nuttig gezien ze klaar was met het 
leven. Gertrude slaapt graag lang en geniet van een ”lazy morning”. Haar 
ontbijt wordt om tien uur geserveerd op de kamer. Dan is ze fris en monter 
en schrijft ze mooie lieve brieven uit dankbaarheid aan het personeel en De 
Sint. Haar schoentje werd gevuld. Hilda glundert iedere keer als ik haar zie en 
zeg hoe mooi ze ook vandaag haar juwelen gekozen heeft. Julia moppert dat 
ze weer alleen de hele was heeft geplooid, maar kijkt uit naar de volgende 
huishoudelijke taak. Op m’n tippen sluip ik voorbij de kamer van Trudy die 
opnieuw haar lieve vriend op bezoek heeft. Het ”stoor-mij-niet” kaartje hangt 
op de deur. Ik kom later wel eens terug. Met plezier zie ik hoe familie een 
stukje foie gras achterlaat in de keuken met de vraag die voor “ons moeke” 
even op te bakken ‘s avonds. Ons moeke heeft zo haar broodnodige extra 
calorieën met een toastje gesavoureerd. Weg met frailty!
Tevreden trek ik mij terug in het bureau voor de noodzakelijke administratie, 
waar dit leed wordt verzacht door een lekkere praline aangeboden door 
dankbare familieleden van bewoners. Ik ben fier voor hen te mogen zorgen. 

Ursula Segaert, CRA
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trends in woonzorgnet-dijleland

In 2015 maakten we met alle betrokkenen van de organisatie, aan de hand van 
een wel doordacht campagneplan, een beleidsplan op voor de volgende jaren. 
Ondertussen evolueren we, zijn projecten en processen op gang gebracht en 
voelen we langs alle kanten de wind die ons verder brengt in de richting van 
gezamenlijke doelen. Soms komt de wind langs voor, soms langs achter en in alle 
eerlijkheid blijft het soms ook wel eens windstil. Gelukkig zijn we met velen en 
weten we in ons binnenste dat de gekozen richting de juiste is en blijft het beeld 
van de ganzen, die een gezamenlijke richting delen om sneller en gemakkelijker 
hun doel te bereiken, ons inspireren. 

De cliënt participeert en maakt het verschil
We willen dit realiseren door te denken in oplossingen en mogelijkheden en de wens 
van de cliënt als leidraad te nemen voor elk handelen. Ouderen daadwerkelijk laten 
participeren in de eigen persoonlijke zorg en ondersteuning. We zijn er trots op dat 
medewerkers die betrokkenheid en participatie vanuit de werkingsprincipes van 
Kleinschalig Genormaliseerd Wonen dagdagelijks tot zich nemen en stimuleren. We 
groeien hierin gestaag. Als het gaat over betrokkenheid in het groter geheel van de 
organisatie hebben we terzelfdertijd nog een weg af te leggen.  Bewoners betrekken 
in beleidskeuzes. Bewoners en betrokkenen aan de overlegtafel meevragen om hen 
niet enkel in het midden van het overleg centraal stellen maar ook hun stem te 
horen en er ook daadwerkelijk mee rekening te houden. Bewoners en omgeving 
uitnodigen bij veranderingsprocessen, bij visiebepaling, ethische kwesties, bij die 
vele diverse keuzes die een beleid dient te maken om een performante organisatie 
te zijn en om ruimte voor kwaliteit van leven te blijven bieden. We maken er elkaar 
attent op, sporen elkaar aan om ook die participatie aan te durven.  De cliënt mee 
aan het stuur van de organisatie: we zijn er nog lang niet maar de gezamenlijke 
richting is gekend. We zijn op goede weg. 

Medewerkers zijn de ambassadeurs van de beste zorg
Respect · Leren · Zorgen zijn de kerncompetenties die alle medewerkers van 
Woonzorgnet-Dijleland uitstralen in hun dagelijks werk. Medewerkers waarderen 
als de onvervangbare directe schakel tussen de bewoner, de woonomgeving en de 
familie.  Blijven investeren in het aanwezige talent en in de verdere ontwikkeling van 
het palet van competenties. De basis  werd de vorige jaren zorgvuldig en stapsgewijs 
uitgewerkt: de resultaatgebieden en competenties van de functies zijn uitgetekend, 
een traject voor nieuwe medewerkers is  een vaste waarde in de organisatie en ook 
het vormingsbeleid staat op z’n poten. We nemen de volgende uitdaging met twee 
handen aan en nemen de principes van innovatieve arbeidsorganisatie onder de 
arm om verder te evolueren naar een organisatie waarin medewerkers dagdagelijks 
in hun kracht worden gezet. 

Een inspirerend netwerk waar zorgpartners voor kiezen:  
innovatieve projecten die inspireren
We willen dit realiseren door voortdurende aandacht voor innovatieve ideeën 
en praktijken en door onze openheid om deze te delen met anderen. Binnen de 
organisaties wordt continu geïnvesteerd in betere zorg die mee evolueert met de 
maatschappij. Woonzorgnet-Dijleland innoveert en gaat projectmatig op zoek naar 
kwaliteitsverbeteringen voor de bewoners en hun omgeving. Hierin wensen we 
blijvend te investeren. Op de volgende pagina’s kan u kennis maken met enkele 
gerealiseerde innovatieve projecten.
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innoVatieVe projecten die inspireren

Architectuur bekeken door de bril van een persoon met dementie
Bij het uittekenen van de nieuwe bouwlaag in WZC De Wingerd hebben de 
bouwheer en de ontwerpers de handen in elkaar geslagen door een dementie-bril 
op te zetten. Keuzes binnen het bouwproject en de aankleding van de nieuwe 
woningen werden gemaakt door de ogen van de bewoner. Hoe ziet een lange gang 
met een reeks identieke deuren eruit voor een persoon met dementie? Hoe zorg je 
ervoor dat een functionele sanitaire cel een herkenbare badkamer wordt en geen 
witte waas waarin je op zoek moet naar de lavabo of het toilet?

Al bij de opbouw van de tijdelijke woonunits werden een aantal richtlijnen voorop 
gesteld om de autonomie van de bewoners te versterken. Het ging vaak om 
eenvoudig te realiseren ingrepen zoals het schilderen van een wand of deurlijst 
in hoog contrast. De aangepaste inkleding van de woningen, het gebruik van 
kleuren en contrasten die structuur brengen in de omgevingsprikkels, bewezen 
hun deugdelijkheid en worden ondertussen volop toegepast in de nieuwbouw. 
Deurlijsten en plinten worden er donker gelakt. Dit zorgt voor duidelijke contouren 
in het gezichtsveld. Deuren waartoe een bewoner geen toegang heeft, zoals een 
buitendeur of een technische ruimte, worden niet extra geaccentueerd. We willen 
de bewoners immers niet naar een deur toeleiden die gesloten blijft en daardoor 
enkel voor verwarring of meer onrust zorgt. 

De vloer in de nieuwe woningen is neutraal van kleur en mat. Reflectie op de 
grond van invallend licht langs ramen en dakkoepels levert een vertekend beeld op 
wanneer je door een dementiebril kijkt. Een felle plek zonlicht op de spiegelende 
vloer in het gedempte licht aan het einde van de gang, wordt met die dementiebril 
al snel een gapend en bedreigend gat. 

Illustratie:
 interieur van een woning 

bekeken door de 'dementiebril'
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In een sanitaire ruimte met kraaknette heldere wandtegels en hagelwitte toestellen 
vervagen alle objecten tot een verwarrend en soms opbollend beeld dat een 
bewoner met dementie laat duizelen. Door warme tinten en hoge contrasten 
te combineren worden alle elementen netjes gekaderd: toilet en lavabo steken 
duidelijk af tegen de donkere tegels aan de wand en de heldere antislipvloer 
van de inloopdouche wordt door diezelfde tegels afgeboord. Bekeken door een 
dementiebril wordt deze badkamer opnieuw een herkenbaar en vertrouwd geheel.

Ook met een aantal praktische aspecten, ergonomie en toegankelijkheid met een 
tillift werd rekening gehouden. De hangtoiletten werden zodanig verlengd dat een 
zorgverlener voldoende ruimte heeft om achter iemands rug te reiken wanneer die 
persoon even hulp nodig heeft bij toiletgebruik. Over alles werd grondig nagedacht, 
gewikt en gewogen. Zelfs over de spiegel in de badkamer die makkelijk afneembaar 
of tijdelijk afdekbaar is. Een bewoner met dementie die het eigen spiegelbeeld niet 
langer herkent, kan onrustig worden, plots ook bang of agressief reageren wanneer 
daar plots een naakte onbekende staat. Het zal jouw badkamer maar wezen!

Keuzes binnen architectuur gekeken vanuit een dementiebril: ten bate van die 
meest kwetsbare doelgroep waar we gezamenlijk zorg voor willen dragen, nam De 
Wingerd in de recente verbouwingen zijn rol in zorginnovatie en architectonische 
vernieuwing deskundig  op.

De ethische commissie en de inburgering van het dilemmaspel
De Ethische Commissie is een multidisciplinair samengestelde groep en vertegen-
woordigt de 4 woonzorgcentra. Naast het opstellen van ethische adviezen wil 
deze commissie bij elke partner in de zorg ethische reflectie aanwakkeren. Wie 
vragen heeft rond een ethisch zorgprobleem of wie bij het uitklaren van diverse 
ethische kwesties op zoek is naar ondersteuning kan hier terecht. Zowel verzorgend 
personeel als bezoekende artsen zijn welkom met hun vragen. We wensen 
raadgevend en niet controlerend te zijn. Naast het reflecteren over ethische vragen 
en het opstellen van ethische adviezen is het de uitdaging om ethische reflectie aan 
te wakkeren bij de nabije betrokkenen en ethiek niet top down maar bottom up te 
organiseren. We stimuleren laagdrempeligheid en de uitgesproken keuze om ethiek 
te implementeren op de werkvloer. Het dilemmaspel is hiervoor een uitgelezen 
middel en is bedoeld voor iedereen die op een laagdrempelige en speelse manier 
over morele dilemma’s wil nadenken en spreken. 

Spelenderwijs leren de deelnemers constructief en vragend of onderzoekend 
omgaan met morele dilemma’s in de zorg. Vaak is spreken over die dilemma’s 
lastig of moeilijk. Veel mensen denken dat het zwaar en saai is of dat je ervoor 
gestudeerd moet hebben. Op een zeer laagdrempelige wijze komen deelnemers 
meer te weten over achtergronden van diverse dilemma’s uit de dagelijkse praktijk. 
Dilemma’s zijn van iedereen. Hierover spreken doe je met elkaar. In het afgelopen 
jaar werd het spel herhaaldelijk in alle huizen bovengehaald. Een overleg afsluiten 
met een dilemmavraag is bijna routine geworden. Elke vraag is een kans om, vanuit 
het eigen en andermans denken, verschillende meningen te leren begrijpen. 

Daarnaast werkte de Ethische Commissie adviezen uit rond euthanasie en gebruik 
van psychofarmaca. Het stroomdiagram bij euthanasieverzoek met procesbe-
schrijving maakt het uitklaren van deze vraag zorgvuldig en volledig. Praktische 
richtlijnen voor het beoordelen van wilsbekwaamheid zijn opgesteld. Bewoners 
en hun familie worden geïnformeerd en gestimuleerd om betrokken te zijn in 
beslissingen rond het levenseinde. Tot slot willen we ook post hoc reflecteren met 
een debriefing om zo onze ‘good practice’ te blijven bewaken.

Uitdaging

Help je de bewoner die 
luidruchtig de aandacht 
vraagt als eerste, of 
hou je de gebruikelijke 
volgorde aan? 

Uitdaging

Een bewoonster wil nog 
slechts één keer per twee 
weken in bad. Autonomie 
van de klant is voor ons 
de hoogste waarde, hoe 
ga je hiermee om?
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Revalidatie van patiënten met een herseninfarct in kortverblijf
Een nieuw revalidatietraject laat 20 patiënten met een herseninfarct, initieel 
opgenomen in UZ Leuven, revalideren in woonzorgcentrum Ter Meeren gedurende 
een periode van vier weken. Zorg op maat en een vermindering van hospitalisa-
tieduur staan voorop. 

Vele patiënten hebben na het doormaken van een hersenberoerte nood aan 
revalidatie maar niet zo intens als wordt aangeboden in een traditionele revalida-
tie-eenheid. In 2014 werd samen met het UZ Gasthuisberg voor deze patiënten een 
nieuwe tijdelijke proefvoorziening in Ter Meeren opgestart. De patiënten kwamen 
kortdurend terecht in de huiselijke setting van Kleinschalig Genormaliseerd Wonen 
waar revalidatie zich vooral richtte op basisactiviteiten. Na deze revalidatie werden 
patiënten geëvalueerd in functie van  een mogelijke terugkeer naar de thuissituatie, 
langere termijn opvang in een woonzorgcentrum ofwel opname in het reguliere en 
intensieve revalidatie circuit.

De resultaten na 2 jaar zijn fantastisch te noemen. Van de 22 patiënten/bewoners 
die dit parcours hebben afgelegd, kon ver boven de verwachtingen 40% vanuit 
het woonzorgcentrum naar huis terugkeren. 55% is met een groot enthousiasme 
en potentieel tot herstel naar het revalidatiecentrum gegaan, en slechts 5% werd 
gehuisvest in Ter Meeren. 

Uitgelicht

Voor mij was het 
revalidatieproject een 
persoonlijke uitdaging. 
Ik probeerde alles uit 
de kast te halen om bij 
de patiënt vooruitgang 
te boeken. Na 4 weken 
vernemen dat de 
patiënt naar huis of naar 
Pellenberg mocht voor 
verdere revalidatie, was 
altijd een 'yes'-gevoel. 
Elke patiënt is natuurlijk 
verschillend, maar in 
het algemeen zagen we 
bij de meeste patiënten 
inderdaad vooruitgang. 
Elke stap voorwaarts, ook 
al is het soms een kleine 
stap, geeft voldoening. 
Het intensieve contact 
met alle disciplines 
maakte dat de patiënt 
op vele vlakken werd 
gestimuleerd. Elke 
verbetering was een 
overwinning voor ons 
allen. Ik vond het leuk om 
een bijdrage te kunnen 
bieden aan dit project 
dat in de toekomst nog 
mooie resultaten kan 
geven.

Celine, kinesist 
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Zorgcirkels Jongdementie
Het regionaal Expertisecentrum Dementie Memo koos 'Jongdementie' als 
jaarthema voor het werkingsjaar 2016.  Jongdementie is een thema waar Memo 
reeds verschillende jaren rond werkt. Na heel wat nieuwe aanmeldingen van jonge 
personen met dementie en hun gezinnen en het beluisteren van hun noodkreten 
werden alle krachten gebundeld om voor deze doelgroep een nieuw project op te 
starten. De Zorgcirkels Jongdementie ontpopten zich van droom tot realiteit. 

Om dit te kunnen realiseren breidde Memo, samen met lokale partners, het huidige 
zorgaanbod voor jonge personen met dementie en hun families uit en faciliteerde 
8 nieuwe zorgcirkels: 

• Een sterke eerstelijnszorg: goed overleg tussen alle betrokken partijen,
• Een zorgbegeleider jongdementie aan huis, een vertrouwenspersoon voor 

het gezin,
• Een dagcentrum,
• Een ontmoetingshuis jongdementie, een huis in de rij waar diverse 

activiteiten, gespreksgroepen en opleidingen kunnen gerealiseerd worden,
• Een residentiële woning enkel voor jonge personen met dementie,
• Een buddywerking jongdementie, met Het Ventiel als best-practice 

voorbeeld,
• Een aparte ontmoetingsgroep voor (jonge)personen met dementie,
• Een vormingsbeleid met alle betrokkenen, professionals, families, 

vrijwilligers, studenten.

Op 14 juni 2016 werden de Zorgcirkels Jongdementie officieel gestart tijdens de 
plechtige opening van Hét ontmoetingshuis. Hét ontmoetingshuis is een huis in de 
straat, waar mensen met jongdementie en hun partners zonder afspraak welkom 
zijn. Op maandag en donderdag kunnen ze deelnemen aan een gevarieerd activitei-
tenaanbod.  We bieden er informatie en steun op maat, contact met lotgenoten 
en een zinvolle dagbesteding. Mensen met dementie kunnen er gewoon zichzelf 
zijn en dat geeft rust. Mantelzorgers vinden er steun en (h)erkenning in praatcafés 
jongdementie, haardgesprekken, cursussen “Dementie en nU” en mantelzorgge-
sprekken in groep. Samen met hun partner deelnemen aan groepsactiviteiten geeft 
zuurstof aan de relatie en verhoogt de draagkracht. 

Bij de zorgcirkels  staat de samenwerking met andere zorg-, onderwijs- en buurtorga-
nisaties centraal.  Samen met alle partners stemmen we de zorg en de begeleiding af 
op jonge mensen met dementie. Via training, intervisie, studiebezoeken en vorming 
op maat worden competenties aangescherpt bij hulpverleners en vrijwilligers. Ook 
mantelzorgers krijgen een aangepast vormingsaanbod. De Ontmoetingscirkel biedt 
dan weer een antwoord op de vraag van mensen met beginnende (jong)dementie 
om onder lotgenoten te praten over de eigen beleving. De zorgbegeleider biedt 
praktische en emotionele begeleiding aan gezinnen die geconfronteerd worden 
met jongdementie. Ze is de vaste aanspreek- en vertrouwenspersoon en probeert 
door afstemming met andere partners een langdurige begeleiding en zorg-op-maat 
zowel aan huis als in een aangepaste omgeving te realiseren. 

Om deze samenwerking te bekomen werden werkgroepen en subwerkgroepen 
opgericht die op regelmatige basis overleg plegen. Ook hier is de stem van de 
persoon met jongdementie en de mantelzorger belangrijk. Voortdurend wordt 
in vraag gesteld of de vooropgestelde doelstellingen worden behaald en of de 
persoon met jongdementie nog steeds centraal staat in de zorgcirkels. Aan het 
stijgend aantal bezoekers af te lezen, lijken we alvast geslaagd in het opzet.

Uitgelicht

Wij komen hier sinds 
kort.  André is heel graag 
in het ontmoetingshuis, 
hier is geen druk om alles 
juist te moeten doen.  
We voelen er ons op die 
korte tijd al helemaal 
thuis.

Annie en André

ZORGCIRKELS JONGDEMENTIE 
's Hertogenlaan 97
3000 Leuven 
T: 016 29 50 59

zorgcirkelsjongdementie@wznd.be
www.zorgcirkelsjongdementie.be
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expertisecentrum dementie Vlaams-BraBant

In 2016 maakte het expertisecentrum dementie Memo werk van volgende 
strategische doelstellingen: implementatie en uitvoering van het transitieplan, 
informatieverstrekking en adviesverlening, deskundigheidsbevordering, sensibilisering 
en innovatie, signaalfunctie en samenwerking.

In 2016 vormden de zorgcirkels jongdementie het jaarthema. Memo breidde 
samen met lokale partners het huidige zorgaanbod voor jonge personen met 
dementie en hun families uit en faciliteerde 8 nieuwe zorgcirkels. 

In totaal ondersteunde Memo 80 praatcafés dementie op 18 verschillende locaties 
in Vlaams-Brabant. Dit betekent opnieuw een groei ten op zichte van  het vorige 
werkingsjaar. Memo organiseert jaarlijks in elk arrondissement afzonderlijk een 
startvergadering praatcafés dementie. Tijdens deze startvergadering wordt het 
huidige werkjaar geëvalueerd en wordt een start gemaakt met de planning van het 
volgende jaarprogramma.

Het Overlegplatform Dementie (OPD)  is een open en pluralistisch overlegforum 
dat openstaat voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en 
extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en 
hun omgeving. Het OPD  heeft vijf doelstellingen: beeldvorming en doorbreken 
taboe, inventarisatie en bespreking noden, regionale afstemming van het 
aanbod, uitwisseling van ervaring, deskundigheid en expertise en sensibilisering 
en signaalfunctie naar beleid. Memo startte met dit concept in samenwerking 
met SEL GOAL en SEL Zorgnetwerk Zenneland in 2015 en zette in 2016 in op de 
verdere ontplooiing en bekendmaking van het OPD in de beide arrondissementen 
Halle-Vilvoorde en Leuven. In totaal gingen er op 6 verschillende plaatsen OPD’s 
door. Het aantal leden van het OPD nam in 2016 toe t.o.v. het vorige werkingsjaar. 

Memo ontwikkelde in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, SEL 
Goal en SEL Zorgnetwerk Zenneland, de dementiewijzer. Dit is een compact 
hulpmiddel dat op een laagdrempelige manier mantelzorgers van mensen met 
dementie en professionelen in de dementiezorg op weg zet naar de gepaste zorg 
of ondersteuning. De dementiewijzer is gebaseerd op vragen en antwoorden die 
bij betrokkenen leven, is bondig en concreet en bevat heel wat communicatietips. 
Daarnaast ontwikkelde Memo samen met een grafisch vormgeefster die tevens 
ook dochter is van iemans met (jong)dementie, een nieuwe voorstellingsfolder met 
de missie van Memo, onze contactgegevens, informatie over onze taken en nuttige 
websites over dementie. De bekendmaking van de nieuwe folder gebeurde via de 
website  (www.dementie.be/memo) en de nieuwsbrief van Memo.

Een laatste pijler binnen de werking van Memo in 2016 is vorming en coaching. 
Memo bood verschillende vormingen (op maat) aan, organiseerde terugkomdagen 
voor referentiepersonen dementie, ondersteunde de opleiding referentiepersoon 
dementie in Brussel, en organiseerde enkele train de trainer opleidingen rond de 
thema’s: Still Alice’ en ‘op bezoek gaan bij personen met dementie’. Daarnaast 
startte Memo met een nieuw vormingsaanbod, nl. reflectiemomenten voor 
referentiepersonen dementie en voor leden van het Overlegplatform Dementie. 
De reflectiemomenten zijn een lerend netwerk onder gelijken in de zorg voor 
personen met dementie. In kleine groepjes wordt er op een interactieve manier 
rond casuïstiek gewerkt op basis van vastgelegde thema’s. Deze reflectiemomenten 
werden afwisselend georganiseerd in de regio Halle/Vilvoorde en de regio Leuven.

Uitgelicht

Ik had nooit gedacht 
dat ik naar avonden 
zou gaan waar over de 
ziekte wordt gepraat. 
Maar ik heb de afgelopen 
maanden hier in dit huis 
al zoveel geleerd van 
lotgenoten, dat ik het 
graag deel met anderen.

MEMO
Wingerdstraat 14
3000 Leuven 
T: 016 50 29 06

memo@dementie.be
www.dementie.be/memo
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Ook dat nog

Taal is een uiting van onze visie
Communiceren over dementie gebeurt in 
Woonzorgnet-Dijeland vanuit de meest respectvolle 
houding. We spreken over mensen met dementie en 
niet over dementen of dementerenden. Kom je in 
één van de huizen en spreek je over dementerenden 
dan is de kans aanzienlijk dat je vriendelijk en beleefd 
maar toch steevast wordt verbeterd. Hiermee 
hopen we bij te dragen aan een maatschappelijke 
attitudeverandering om  de beeldvorming over 
personen met dementie uit een negatieve focus te 
halen. Achter elke persoon met dementie is een mens 
aanwezig met een verleden, met emoties en een 
lerend vermogen. 
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thuisondersteunende diensten

De dagcentra en kortverblijf hebben als hoofddoel ervoor te zorgen dat ouderen 
en personen met zorgvragen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun 
vertrouwde omgeving. De thuisondersteunende diensten zijn vaak de eerste 
kennismaking met het woonzorgcentrum. 

Langer thuis blijven wonen is ieders wens en Woonzorgnet-Dijleland tracht hierop 
een antwoord te bieden via specifieke zorgtrajecten in samenwerking met de 
thuiszorgpartners. Een belangrijke focus in het zorgaanbod van de dagcentra en 
kortverblijf is de stimulatie van de zelfredzaamheid en het behoud van autonomie. 
De professionele benadering en de differentiatie van de zorg in de afzonderlijke 
centra is er steeds op gericht kwaliteit toe te voegen aan het  leven van de bezoeker.

Door het stimuleren van de ADL, het aanbod van aangepaste zorg (onder andere 
kiné en logo) en cognitieve en motorische activiteiten spelen we in op de zelfred-
zaamheid en de autonomie van de bezoekers. Dit past in het totale zorgtraject van 
de woonzorgcentra. Via huisbezoeken ondersteunen we de stap naar dit zorgtraject, 
geven we vertrouwen en schenken we aandacht aan grote en kleine vragen.

Het sleutelwoord binnen de werking van de thuisondersteunende diensten blijft 
flexibiliteit. In 2016 is het gezamenlijk georganiseerd vervoer tussen het dagcentrum 
van Dijlehof en De Wingerd beëindigd. We hopen zo meer tegemoet te kunnen 
komen aan de individuele vragen vanuit de  thuissituatie. Voor de bezoekers werd 
deze beslissing reeds als positief ervaren. Er is meer herkenning van chauffeurs en 
medebezoekers op de bus.

Dagcentrum Ter Meeren kreeg in 2016 een extra erkenning. Ondanks dat afstemming 
met de thuishulp niet altijd eenvoudig is, wordt er algemeen veel gebruik gemaakt 
van het busvervoer. De groep vrijwillige chauffeurs breidde daarom uit naar vier 
personen. Tijdens de activiteiten ging dit jaar extra aandacht uit naar muziek en 
lezen. 

Het dagcentrum van Dijlehof specialiseert zich meer en meer in de ziekte van 
Parkinson. Twee medewerkers volgden hierover een opleiding. Een dag in het 
centrum is een aangename afwisseling met het thuisgebeuren biedt nieuwe sociale 
contacten en verruimt de horizon. De vaste dagelijkse structuur draagt bij tot een 
veilig en geborgen gevoel voor de bezoeker.

Het dagcentrum van De Wingerd wil extra aandacht geven aan de thuissituatie: in 
samenwerking met de Christelijke Mutualiteit werd een psycho-educatie-aanbod 
opgestart. Het project ‘Dementie en Nu’ ondersteunt de mantelzorger door 
handvaten aan te reiken in de zorg voor een persoon met dementie. Parallel met deze 
opleiding loopt er een ontmoetingsgroep voor personen met beginnende (jong)
dementie, waar de diagnose en de impact op het dagelijkse leven besproken wordt. 
Dankzij dit dubbelaanbod krijgt de mantelzorger de gelegenheid om zonder stress 
deel te nemen aan de informatiesessies terwijl de partner het gespreksmoment 
bijwoont en met deelgenoten in het proces van gedachten wisselen kan.

Uitgelicht

Ik kijk ernaar uit om 
te komen voor de 
gezelligheid, vriendschap, 
in plaats van alleen thuis 
te zitten. Thuis zit ik 
maar, hier is altijd iets 
te doen en ontmoet ik 
mensen van de streek.
Ik kom graag om naar de 
kiné te gaan. Hier kan 
ik beter oefenen, meer 
ruimte en mogelijkheid.

bezoeker  
DVC Ter Meeren

Acht jaar geleden 
vertoonde mijn man de 
eerste symptomen van 
cognitieve achteruitgang. 
De zorg voor hem werd 
jaar na jaar zwaarder en 
twee jaar geleden was ik 
de wanhoop nabij.
Een geruststellend 
gesprek met de 
verantwoordelijken en 
een duwtje van onze 
zoon in de rug hebben 
me overtuigd om Francis 
twee dagen per week 
naar het dagcentrum te 
brengen. Vanaf de eerste 
dag was het verblijf een 
succes. Hij gaat nu al vier 
dagen per week, met 
enthousiasme. Ik kan nu 
overdag dingen doen die 
interessant en plezierig 
zijn of gewoon rustig 
thuis blijven en daar hoef 
ik geen schuldgevoel bij 
te hebben. De zorg op 
andere dagen zal nog 
zwaar genoeg zijn.

mantelzorger 
 DVC De Wingerd
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Uitdaging

Keyhof, waar rust tot leven 
komt, zien evolueren is een 
plezier op zich. De woningen 
bewoond en beleefd, de 
zorg geïmplementeerd en 
goed doordacht. De warmte 
voelbaar in de gesprekken over 
en met de bewoners en hun 
familie en vrienden.  En we 
blijven gaan en blijven dromen, 
op die manier staat het leven 
niet stil en blijft het boeiend! 

Dorine Chamon 
Dagelijks verantwoordelijke  



21[ WZND ]

Focus op 2016

Officiële opening woonzorgcentrum Keyhof
Op 17 juni 2016 om 15u30 werd het nieuwe gebouw van woonzorgcentrum Keyhof, 
officieel ingehuldigd en ingewijd door monseigneur Jozef De Kesel, aartsbisschop 
van het bisdom Mechelen-Brussel. Voorzitter Manu Keirse, algemeen directeur 
Griet Robberechts, zuster Emerence Brants, minister Koen Geens, en gedeputeerde 
voor Vlaams-Brabant, Monique Swinnen, spraken de talrijke genodigden toe. De 
opendeurdagen vierden we verder met bewoners, medewerkers en iedereen die 
zin had om langs te komen. En dat waren er veel, heel veel...

Geïnteresseerden kregen in groepjes informatie over het concept Kleinschalig 
Genormaliseerd Wonen, een rondleiding in de gemeenschappelijke ruimtes 
van Keyhof en de leefruimte van een woning. De geschiedenis van de zusters 
Annonciaden van Huldenberg werd uit de doeken gedaan en de eerste informatie 
over de toekomstige assistentiewoningen werd gedeeld. Muzikanten luisterden 
het geheel op en de wafels, smoutebollen en ijsjes gingen vlot van de hand.

Alles liep op wieltjes dankzij de grote vrijwillige inzet van personeel, vrijwilligers en 
anderen die Keyhof meer dan genegen zijn.

Evolueren in Kleinschalig Genormaliseerd Wonen
Verhuizen is één ding, je draai vinden is een volgende stap: 2016 was het jaar van de 
geleidelijke aanpassing aan het Kleinschalig Genormaliseerd Wonen voor zowel de 
bewoners als voor de medewerkers. Klassieke opdeling tussen verpleegkundigen, 
zorgkundigen en logistieke medewerkers verschoof naar een vorm van integraal 
teamwerk: gezamenlijk zorg dragen voor elke bewoner is het motto. De vroegere 
centrale éénvormigheid in het woonklimaat evolueerde onder andere dankzij het  
toekennen van een woningbudget naar meer eigenheid in de woningen.

2016 was ook het jaar van het aanpassen aan de komst van nieuwe bewoners 
die niet tot de congregatie behoorden. Begin 2016 waren ze met 4, eind 2016 
woonden er 6 dames en 5 heren in Keyhof. Omdat de meesten onder hen uit de 
buurt kwamen, werd Keyhof de plaats om oude vriendschapsbanden opnieuw aan 
te halen. Samen met hen kwamen familieleden, vrienden en nieuwe huisartsen 
regelmatig over de vloer. Boeiend om het allemaal te zien gebeuren. 

Het bracht vooral veel leven in de brouwerij. Hartverwarmend was het om deze 
nieuwe bewoners te zien openbloeien ook al kwamen ze aanvankelijk met frisse 
tegenzin naar het woonzorgcentrum. Mooi was vooral dat de toewijding van het 
personeel en het concept Kleinschalig Genormaliseerd Wonen op die manier ook 
in de ruimere omgeving van Keyhof een positieve weerklank vond. 

2016 was bovendien het jaar van de erkenning als RVT! Het is de honorering van 
de jarenlange volgehouden goede zorg voor zwaar zorgbehoevende bewoners. Het 
feit dat we 2 keer inspectie over de vloer kregen in oktober 2016 namen we er 
graag bij.

keyhof
Stroobantsstraat 75 
3040 Huldenberg
T: 016 47 98 10 

Woonzorgaanbod: 
25 wgl. RVT 
5 wgl. ROB
43 wgl. Congregatie Annonciaden

keyhof@wznd.be

Uitgelicht

En daar kwam Hilda…
Woonzorgcentrum 
Keyhof bestaat uit 2 
gebouwen die verbonden 
zijn door een 30 meter 
lange ondergrondse 
gang.  Elke dag opnieuw 
passeren hier vele 
bewoners, op weg naar 
de kapel, naar de kiné, 
naar de cafetaria, naar 
het kapsalon enz.  Sinds 
begin september 2016 
kunnen ze hier genieten 
van één muurlange foto 
van de omgeving van 
Keyhof met centraal een 
levensgrote koe die Hilda 
heette en 585 kg zwaar 
was.  
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Keyhofse meezingers treden naar buiten
De Keyhofse meezingers, een koor van de zusters Annonciaden van Huldenberg, 
organiseerden op 8 mei 2016  een benefietconcert in Woonzorgcentrum Keyhof.

Zij musiceren elke maand onder leiding van zuster Irma Wuyts en met pianobege-
leiding van zuster Maria Verheyen. Hun repertoire bestaat uit liedjes die al heel lang 
meegaan en in het geheugen gegrift staan.  Vandaar dat het niet vreemd is dat zij 
geld inzamelden voor de aanmaak van een nieuwe CD door de vereniging  Koor en 
Stem in het kader van ‘ De Stem van ons Geheugen’. Populaire liedjes uit vroegere 
tijden, in aangepaste arrangementen en vertolkingen, kunnen aanzetten tot samen 
zingen van mensen met dementie en hun familie of mantelzorgers.

Het benefietconcert bracht uiteindelijk 1145 euro op en dit was het hoogste bedrag 
dat werd ingezameld voor dit project. Er volgde dan ook een officiële overhandiging 
van de cheque aan Koor en Stem op 21 oktober en een vermelding op de website 
en in de pers.  

Samenwerking met basisschool ‘De Letterboom’
In 2016 was er een intensieve samenwerking met  de kleuter- en lagere school ‘ De 
Letterboom’, tijdelijk gehuisvest in de voormalige kloostergebouwen van Keyhof.  
De  klasgroepen werden gekoppeld aan woningen.  Leerlingen kwamen regelmatig 
over de vloer en geraakten erg vertrouwd met de bewoners. Sommigen zeiden bij 
aankomst spontaan ‘ha, kijk daar zijn mijn vrienden’.   Er werd veel gelachen, ernstig 
gesproken, bewoners lazen voor, kinderen boden knutselwerkjes aan en zoveel 
meer.  Eén van de hoogtepunten was de paasbrunch voorbereid door de kinderen 
en in de school aangeboden aan de bewoners.  Een 20-tal bewoners staken het plein 
over om dit feest te vieren.  Als aandenken kregen ze een ingekaderde paashaas 
met een schattig staartje.

Uitgelicht

Zingen brengt mensen 
samen…

Zingen brengt mensen 
dichter bij elkaar…

Zingen is een aangename 
herinnering aan…

Zingen is een spontane 
manier van “ontmoeting” 

met zoveel mensen 
Zingen = contact op alle 

niveau…
Kortom zingen is leuk!!!

Ook dat nog

POP-UP restaurant
Augustus, zonnig weer, heerlijk briesje. Ooh zo’n zalig weer om buiten te eten. 
Helaas woon ik in een woonzorgcentrum, waar ik elke dag in de living aan tafel eet. 
Thuis, zou ik in de tuin op het terras mijn maaltijd opeten. 
Waarom moet ik altijd binnen eten? Ooh wat een geluk, er komt me iemand vragen of ik graag buiten eet. 
Ik wil wel, maar ik durf niet zo goed. Dit vraagt meer werk van het personeel. 
Maar toch zeg ik “ja” en tot mijn verbazing komen mijn andere tafelgenoten mee naar buiten. 
We krijgen een heerlijk aperitief en er wordt gelachen en genoten. 
Het lijkt hier plots wel een 4-sterren restaurant. 
Heerlijk om zo eens bediend te worden. 
Ons eten wordt zelfs opgediend met een handdoek rond de arm, zoals bij echte obers. 
Iedereen, zelfs het personeel, straalt en heeft er plezier in. 
Wat heeft de maaltijd me heerlijk gesmaakt. 
De muziek op de achtergrond, glimlachende gezichten, het mooie uitzicht, het was heerlijk om buiten te eten. 
Als dessert neem ik nog een ijsje, geen “gewoon” ijsje. 
Het lijkt wel een dame blanche van in een restaurant.
Wat werden we in de watten gelegd. 
Deze dag zal ik niet snel vergeten. 
Wat een heerlijkheid zo’n POP-UP restaurant.

een bewoner 
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Uitdaging

Wij hebben zeer polyvalente medewerkers, met veel 
autonomie. De poetsvrouw kan beslissen dat het op een 
gegeven moment belangrijker is piano te gaan spelen dan de 
kamer ultranetjes te maken. De administratie beperken we 
tot het minimum. En wij vragen de familie mee te helpen. Zij 
kennen de persoon, wij hebben expertise in dementie. En die 
twee samen dragen bij aan een gelukkig leven.

Jan Vanwezer 
Dagelijks verantwoordelijke  
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Focus op 2016

Een “wingerdcultuur“ voor 15 nieuwe bewoners 
Eind 2016 kwamen er 15 nieuwe bewoners wonen in De Wingerd. Dit vormde 
voor ons als organisatie een bijzonder grote uitdaging aangezien dit de eerste keer 
was dat er op hetzelfde moment zoveel nieuwe opnames plaatsvonden. In woning 
13 kwamen 8 nieuwe bewoners wonen, in woning 14 waren dit er 7. Normaliter 
komt een nieuwe bewoner en diens familie terecht in een bestaande groep van 7 
andere bewoners en families die reeds vertrouwd zijn met onze werking en onze 
visie, waardoor de aanpassing meestal erg natuurlijk verloopt. We vonden het dan 
ook zeer belangrijk dat deze groep van nieuwe bewoners en families zich zo snel 
mogelijk thuis voelden en vertrouwd raakten met de ‘wingerdcultuur’.
 
Vanuit het belang dat we hechten aan familieparticipatie werden zowel bewoners 
als hun families sterk betrokken in dit proces. Voor de verhuis plaatsvond, kregen 
families de kans om mee te denken en helpen bij de inrichting en aankleding van de 
woning. Dit leverde mooie momenten op waar families en bewoners samenwerkten 
en mekaar en het personeel beter leerden kennen. Er vond een infosessie plaats 
voor families waar praktische uitleg werd gegeven omtrent de verhuis. Er kon ook 
kennisgemaakt worden met het multidisciplinaire team. Na de verhuis werden 
familiesessies voor de nieuwe families georganiseerd. Deze avonden werden 
ondersteund door onze psychologe en hadden als doel enerzijds aan families heel 
concrete informatie en tips rond dementie mee te geven en anderzijds een forum 
te creëren waar familie terecht kon met allerlei vragen. We merkten dat na deze 
initiatieven de families sterker naar elkaar groeiden en meer vertrouwd raakten 
met onze manier van denken en werken.

Voor de personeelsbezetting van de nieuwe woningen kozen we ervoor om te werken 
met een gemengde ploeg van zeer ervaren medewerkers en nieuwe medewerkers. 
Ook hier vertrekken we vanuit het idee dat de ervaren personeelsleden de werking 
en cultuur kunnen meegeven aan de minder ervaren personeelsleden. We zien 
dat er een leerrijke wisselwerking ontstaat tussen jong en oud, ervaren en minder 
ervaren medewerkers elk met hun unieke talenten. 

We zien stilaan nieuwe vriendschappen ontstaan tussen bewoners en voelen een 
enorme betrokkenheid van families. We zijn er in geslaagd om op een zeer korte 
tijd 15 nieuwe bewoners en hun families zich thuis te laten voelen in De Wingerd. 

Het lerend vermogen 
Mensen met dementie kunnen leren! Met een stappenplan lukt het Lieve om 
dagelijks de brievenbus leeg te halen. Marnix heeft een Axiskey waardoor hij niet 
meer hoeft te vragen ‘mag ik naar mijn kamer?’ Pauline leerde om zichzelf terug 
aan te kleden. Madeleine leert haar kamer gemakkelijk terug te vinden door de 
foto van haar vroegere woning op de deur van haar kamer te hangen. Jean maakt 
gebruik van de GPS om dagelijks zijn wandeling te maken buiten het woonzorg-
centrum. En zo zijn er nog tal van voorbeelden.

Bij personen met dementie gaan allerlei alledaagse vaardigheden verloren: zich 
aankleden, de tafel dekken, op tijd naar het toilet gaan. Het lukt allemaal niet meer 
zo goed. Dingen opnieuw leren, is dit dan nog wel mogelijk? 
Hebben mensen nog de mogelijkheid om te leren? Volgens onderzoek en vanuit 

de wingerd
Wingerdstraat 14 
3000 Leuven 
T: 016 28 47 90

Woonzorgaanbod
109 wgl. RVT
38 wgl. ROB
10 wgl. kortverblijf
2 dagcentra
lokaal dienstencentrum
expertisecentrum dementie

wingerd@wznd.be
www.wingerd.info 

Uitgelicht

Soms vraag ik mij wel 
eens af wie het meest 
moet leren: de bewoner 
of ikzelf. Steeds moet 
ik kiezen: maak ik die 
broodmaaltijd zelf 
klaar? Of help ik haar? 
Als ik het doe, gaat het 
sneller. Verleidelijk want 
soms is het druk. Toch 
probeer ik die neiging 
te onderdrukken. Ik kies 
de dingen die het leven 
voor haar de moeite 
waard maken. En als de 
bewoner zich beter voelt, 
dan geeft dit mij ook 
energie.

een medewerker

http://www.wingerd.info
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de ervaring van de verschillende huizen van Woonzorgnet-Dijleland weten we 
dat dit kan. We zijn ervan overtuigd dat leren de levenskwaliteit ook bij bewoners 
met dementie kan vergroten. Wanneer de bewoner zich beter in zijn vel voelt 
door zelfstandig te zijn, wordt hij ook ernstiger genomen. Dat heeft een belangrijk 
positief effect op het gevoel van eigenwaarde. Mensen terug de regie in eigen 
handen geven zorgt voor een gevoel van welzijn.

Goed observeren, in kleine stapjes werken en medewerkers, families en vrijwilligers 
tijdig betrekken, zorgen voor mooie resultaten. Wij maakten er in 2016 op de 
verschillende locaties werk van, wisselden ervaringen uit, leerden van elkaar en 
waren vaak verbijsterd van de mogelijkheden van mensen met dementie. Het is 
duidelijk: we hebben zelf nog veel te leren over het lerend vermogen van mensen 
met dementie maar we geloven er steevast in.

De GPS Spotter
Maandag, Felix staat op uit zijn zetel, langzaam, krakend. Als een oude fiets, zo één 
met een lederen zadel met daaronder veren en een verroeste ketting, die dringend 
gesmeerd moet worden. Hij stapt naar het raam steunend op zijn wandelstok, 
zwart met een voorgevormd handvat, kijkt naar buiten, ziet een blauwe hemel met 
enkele donzige wolken en een stralende zon, terwijl de bomen hun bladeren aan 
het verliezen zijn. De herfst is overduidelijk aanwezig. Hij wenkt me met zijn hand, 
ik ga een grote wandeling maken, het is veel te goed om binnen te blijven, laat hij 
weten. 

We geven Felix de GPS spotter mee. Hij neemt het blauwe doosje aan en bekijkt 
me met vragende ogen: wat is dat voor iets? Heb ik dat nodig ? We vertellen hem 
dat het een GPS-spotter is, waarmee we hem kunnen volgen en dat we hem altijd 
kunnen vinden als hij langer dan normaal wegblijft. Zo weten we via de pc waar 
hij is en zo voelen we ons beiden veilig.  We leren hem dat hij steeds om hulp kan 
roepen door op de alarmknop te drukken en tonen hem hoe het systeem werkt. Hij 
kijkt vol verwondering naar het scherm.

“Amai, en dat allemaal met dat bakje”, terwijl hij zijn hand uitstrekt en het toestel 
aanneemt. Met een goedkeurend lachje stopt hij het in zijn jaszak en maakt 
aanstalten om naar de voordeur te gaan. Geniet van je wandeling laten we horen 
terwijl we de code indrukken en de deur zich opent. En daar gaat hij, alleen en 
onbezorgd op pad. Wie weet wat hij allemaal ziet en meemaakt onderweg. Hij kan 
er maar van genieten. De GPS-spotter vergroot de zelfstandigheid van bewoners. 
Het geeft een duidelijke meerwaarde aan hun verblijf in De Wingerd. Het is een 
uiting dat in De Wingerd de belevingsgerichte aanpak met oog voor autonomie en 
veiligheid zijn vruchten afwerpt.

De vogels van De Wingerd
Ergens in de maand juni kreeg men in De Wingerd, samen met ongetwijfeld zeer 
veel andere organisaties van allerlei slag, vanwege de provincie Vlaams-Brabant 
de vraag mee te doen aan een wedstrijd om zijn groep vrijwilligers in de kijker te 
zetten. Het kwam er op aan een verhaal te schrijven waardoor duidelijk werd dat 
vrijwilligers vaak een kruispunt zijn van vele werelden met één gemeenschappelijk 
oogmerk: de organisatie waarvan ze deel uitmaken op een of andere manier helpen 
in het bereiken van haar doel. Voor De Wingerd is dat: het leven van mensen met 
dementie op een of andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer kwaliteit  
geven. Dus schreven we een verhaal. En we vielen in de prijzen met wat volgt. 

Uitgelicht

De verhuis leek 
aanvankelijk geen 
probleem te zijn, tot 
we merkten dat het 
voor Felix heel moeilijk 
was om zich nog te 
oriënteren. Ik kwam op 
het idee om opvallende 
wegwijzers met het 
opschrift “Felix, ’t is 
langs hier” voor mijn 
vader te maken. De 
pijlen staan meer dan 
een maand, maar 
trekken de aandacht 
niet bij mijn vader. Ze 
trekken wel de aandacht 
van de voorbijgangers, 
personeel, vrijwilligers 
en bezoekers. Die weten 
intussen wie Felix is en 
helpen hem de weg 
terug te vinden wanneer 
ze hem zien wandelen. 
Zo helpen die pijlen 
onrechtstreeks dus 
wel. Het is fijn dat we 
als familie mee kunnen 
zoeken naar creatieve 
oplossingen die bijdragen 
aan het welbevinden van 
de bewoners.

zoon van Felix
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Bijna 10 jaar staan ze er nu, stijf op 
hun stok: de bronzen vogels van 
kunstenaar Jef Claerhout. Ze horen bij 
De Wingerd als de regen bij de wolken 
of de dauw bij het gras. 

Aan elk van hen is wel een hoekje af, 
maar in een huis voor mensen met 
dementie kijkt niemand daar van op. 
Ze zien en horen alles, kennen ieder die 
hier woont, hier werkt of regelmatig 
komt. 

En ‘s avonds, als de drukte van de 
dag verglijdt in de stilte van de 
nacht, komen ze tot leven en rappen 
met elkaar, in geluidloze vogeltaal, 
enthousiast een of ander lied zoals dat 
van de vrijwilligers...

   Vogel 1: 

“Ze zijn wel echt met velen, 
een honderdtal, zelfs meer,
een mix van kund’ en kennis

ze tonen ‘t telkens weer.
Ze schelen veel in jaren,

verstand, mentaliteit.
Maar één ding is wel zeker,

ze gaan voor kwaliteit.”

   Vogel 2: 

“Ze zijn of waren slager,
typiste, juf, pastoor,

professor, kok, vertaler,
of leider van een koor.

Ze kunnen veel, haast alles,
hun loon is uiterst laag, 

met niks zijn z’al tevreden.
Ze doen van alles, graag.”

   Vogel 3:

 “Ze zingen en vertellen,
of dansen met plezier,

ze sleuren en verhuizen,
vervoeren ginds, dan hier.
Ze strelen en verwennen

met smaak, geur of geluid.
En als ze vreugde brengen

dan juichen ze voluit.” 

   Vogel 4:

“Ze zijn de warme vrienden,
van elkeen hier in huis,

ze noemen hen bij name
en dragen mee hun kruis.

Vergeten doen ja allen,  
daar malen ze niet om,

zolang er maar respect is
voor ieder, recht of krom.”

Dan vallen ze weer stil, de vogels van De Wingerd en staan stijf op hun stok, star, maar trouw en tevreden.
Mieke
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Uitdaging

“Medewerkers van WZC Dijlehof geven zorg met een hoge 
graad van waardigheid en trots. Het is liefdevolle zorg met 
passie en gedrevenheid, waarbij steeds de cliënt centraal 
staat.”  Het is fantastisch als je als dagelijks verantwoordelijke 
deze feedback vanwege een delegatie van buitenlandse 
bezoekers krijgt.

Rudi Logist 
Dagelijks verantwoordelijke  
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Focus 2016

Gedragen door water
‘Laten we gaan zwemmen’: een zin die je in een woonzorgcentrum nog nauwelijks 
zal horen. De recente ervaringen in WZC Dijlehof leren nochtans dat zwemmen 
ook voor 80-plussers een bijzonder aangename beleving is. ‘Geen evidentie’ horen 
we u zeggen. Er werden inderdaad heel wat watertjes doorzwommen alvorens dit 
project van start kon gaan. In februari 2016 was het zover. Elke maandag konden we 
van 15u tot 16u onder begeleiding van studenten van de KUL gaan zwemmen in het 
sportkot. Uiteindelijk  haalde de lange lijst aan voordelen het boven de praktische 
beslommeringen. Hoe fijn is het immers om te zien dat bewoners en bezoekers 
samen een stap in de wereld zetten om te genieten van de vrijheid van beweging in 
het water of hoe een bezoeker die moeite heeft om zich te ontspannen, hier met 
de steun van het water wel in slaagt. Bewoners die vroeger erg genoten van het 
zwemmen, krijgen in deze beschermde omgeving de kans om dit terug te ervaren. 
Mensen die op het droge niet of nauwelijks kunnen stappen, voelen zich genoeg 
gesteund in het water om toch enkele stapjes te zetten. ‘Gedragen door het water’: 
wat een prachtige ervaring die in 2017 zeker vervolg zal krijgen! 

Fruitmanden
Sinds mei worden alle afdelingen voorzien van een ‘fruitmand’ bedoeld voor alle 
bewoners. Wekelijks worden deze geleverd door onze lokale kruidenier. Het is een 
heerlijk tussendoortje, een gezamenlijk moment, een afleiding, een uitnodiging tot 
gesprek. Een droom ging hiermee in vervulling. Fruit is lekker en gezond en als we 
de seizoenen volgen is er variatie genoeg. Een week lang kan de bewoner kiezen 
welk stuk fruit zijn voorkeur geniet. Zijn ze nog niet rijp? Dan wachten we een dagje 
langer. Het is de opdracht van de woonassistenten om er voor te zorgen dat onze 
bewoners op regelmatige momenten kunnen genieten van dit fruitaanbod. Maar 
ook de bewoner zelf kan initiatief nemen voor een stukje fruit tussendoor. 

Integratie en buurtwerking: scholen rondomrond
We hebben geluk dat we als woonzorgsite zo centraal in het hartje van Leuven 
liggen: omringd door drie scholen, enkele recent aangelegde pleinen zoals 
Barbarahof en Damiaanplein, horeca en winkels in de Parijsstraat en de Oude 
Markt met gevarieerde eetgelegenheden en terrasjes. En last but not least onze 
tuin: het kloppend hart van Dijlehof waar iedereen welkom is, groot en klein, op elk 
moment van de dag. 

De bezoeken van leerlingen van alle leeftijden en nationaliteiten zijn ons niet 
vreemd. Paridaens is een vaste klant: in het voor- en najaar vinden de turnlessen 
plaatst in de tuin van Dijlehof. Feesten zoals Kerstmis, en karnaval, interviews en 
optredens gebeuren met regelmaat gezamenlijk met jong en oud. Ze kennen ons en 
wij hen. Ondertussen weten we wat we elkaar te bieden hebben. Door de voorbije 
werken van Aquafin zagen we elkaar tijdens de werfvergaderingen nog frequenter 
en intenser. We namen het voor elkaar op en gaandeweg ontstonden er opportu-
niteiten tot verdere samenwerking. We leenden onze in- en uitgangen aan elkaar 
uit, zochten en vonden oplossingen op het vlak van permanente bereikbaarheid en 
besloten onze gezamenlijke ingang zichtbaar te maken door 1 grote banner.

dijlehof
Minderbroedersstraat 9b
3000 LEUVEN
T: 016 29 31 42 

Woonzorgaanbod
56 wgl. RVT
14 wgl. ROB
4 wgl. kortverblijf
2 wgl. revaliderend kortverblijf 
1 dagcentrum
39 assistentiewoningen

dijlehof@wznd.be
www.dijlehof.be

http://www.dijlehof.be
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Een poort tussen het Sint-Pieterscollege en de tuin van Dijlehof zorgt binnenkort 
voor een veilige evacuatieweg voor de leerlingen en brengt tegelijkertijd ook leven 
in huis. Daarnaast kunnen we in geval van nood ook bij hen terecht voor evacuatie en 
voor extra parkeerruimte tijdens evenementen. Ook hier wordt de samenwerking 
nauwer en plannen we nog meer gemeenschappelijke activiteiten, net zoals we al 
deden met Paridaens en het Heilig-Drievuldigheidscollege. 

Laat de jongeren en kinderen maar komen, de bewoners genieten er met volle 
teugen van!

Wonen en leven binnen Leuven 
Ook binnen de beleidsplanen van de stad Leuven heeft woonzorgcentrum Dijlehof 
een plaats en stem. We volgden de informatieavonden voor burgers over het 
circulatieplan en nodigden Filip Witters uit om het te verduidelijken voor alle 
geïnteresseerden in ons huis. Er bleek nog wat verzet, onbegrip, onduidelijkheid 
en ongenoegen. ‘Koning auto’  beschermt zijn verworven rechten en is bang de 
strijd te verliezen. Maar de stad heeft oog en oor voor alternatieven allerhande. Het 
volstaat in gesprek te gaan met de wijkmanager. Wij hebben alvast goede contacten 
en benadrukken het belang van drempelloos Leuven en het minimaliseren van de 
kasseien. De brandgang moest, op vraag van de dienst Bescherming Monumenten 
en Landschappen, kasseien krijgen maar dankzij onze tussenkomst kwam er ook 
een brede betonstrook voor alles op wieltjes: buggy’s, fietsen, rolstoelen, rollators. 

Handen vertellen 
Het project “ handen vertellen” belicht een stukje van het levensverhaal van een 
aantal bewoners. Rien Van Meensel begeleidt dit proces van bevragen en noteren. 
Gedurende 3 sessies van 2 uren wordt er verteld over wat handen hebben gedaan 
in het leven. De wijsheid en de levenservaring wordt gedeeld en al deze verhalen 
worden genoteerd en bewerkt en ten slotte samen met een mooie foto zichtbaar 
gemaakt als tentoonstelling in het Dijlehof.

OOK DAT NOG

Een welgekomen schommel
Het lijkt wel de beste beslissing en aankoop van het jaar: een schommel in 
de tuin. 
De schommel kreeg in het begin van de zomer een centrale plaats in onze 
tuin en werd ingehuldigd, uitgetest en goedgekeurd door de kinderen van 
de kinderopvang. Kinderen van bezoekers lieten niet op zich wachten. 
Het is een trekpleister, een ontmoetingsplaats, een uitlaatklep voor groot en 
klein, jong en oud. Al snel bleek dat er op “schommelen” geen leeftijd staat 
en dus zijn we nog op zoek naar een veilige schommel voor volwassenen. 

Beeld jullie even in… 
Opa en achterkleindochter naast elkaar aan het schommelen…
Wij kijken er alvast naar uit !

Uitgelicht

Onze handen hebben 
heel wat watertjes door 
gezwommen. Onze 
handen vertellen onze 
geschiedenis. Handen 
hebben gewerkt, 
gezorgd, volgehouden, 
losgelaten, gestreeld, 
gegeven, gekregen...
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Uitdaging

Een warm huis ervaar je en voel je al bij het binnenkomen.Het is steeds opnieuw 
een dankbaar plezier en compliment om van iedere nieuwe ontmoeting in 
WZC Ter Meeren te mogen horen hoe vriendelijk en warm hier iedereen is. 
Blij gemutst en respectvol krijgt iedereen een hartelijke verwelkoming van 
voorbijgaande bewoners en personeel, vrijwilligers en familieleden. Het is net 
die warmte die we mekaar tijdens een simpele eerste begroeting meegeven 
die van het woonzorgcentrum een warme woon- en leefgemeenschap maakt. 
Het gezellig keuvelen in  de grote doorgang en de verschillende hobby-ateliers 
zijn ondertussen onze hoekstenen geworden van verbreding en onmiddellijke 
integratie van de directe omgeving. 

Eddy Devolder, Dagelijks verantwoordelijke 
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ter meeren
Wolfshaegen 186
3040 Neerijse-Huldenberg :
T: 016 47 13 51 

Woonzorgaanbod 
77 wgl. RVT
31 wgl. ROB
4 wgl kortverblijf
1 dagcentrum

termeeren@wznd.be
www.termeeren.be 

Focus op 2016

Animatiegebeuren hertekend binnen de visie van Kleinschalig 
Genormaliseerd Wonen en de teruggeschroefde overheidsmiddelen
Als logisch gevolg vanuit de visie Kleinschalig Genormaliseerd Wonen om meer 
autonomie, zelfstandigheid, beslissingsmogelijkheid en – bevoegdheid terug te 
koppelen naar de woningen, werd het animatiegebeuren hertekend. Ondanks de  
teruggeschroefde overheidsmiddelen binnen het luik animatie blijven we steevast 
geloven in de meerwaarde van dagdagelijkse activiteiten. 
 
De zorgmedewerkers hebben zich gedurende de laatste 4 jaar vanuit een afdelings-
gebonden organisatie ondersteunend en complementair naar mekaar ontpopt 
tot multi-woonzorgdragers. What’s in a name. Wel deze medewerkers geven en 
brengen heden een andere zorgcultuur dan pakweg 5 jaar geleden. We zien zowel 
verpleegkundigen, zorgkundigen, maaltijdbegeleiders en logistiek medewerkers 
gezamenlijk hun schouders zetten onder algemene toegevoegde woon- en 
leefaccenten. Bakactiviteiten, leuke babbels bij een tas koffie, kleine en grote 
genotsmomenten zomaar uit het niets aan de hand van een verkleedpartij of 
danspasjes bij leuke muziek zijn de hartverwarmende momenten waarvan zowel 
zorgdrager en – vrager zichtbaar genieten. Het was en is nog steeds een leerproces 
waarbij zorg en respect mooi hand in hand gaan.

Samenwerking met M-Museum: samen het taboe over dementie doorbreken 
In 2016 werkten WZC Ter Meeren, het M-Museum Leuven en de basisschool De 
Bolster van Neerijse aan een gezamenlijk project.

M – Museum Leuven lanceerde samen met partners uit de zorgsector, de Wereld 
van Herinnering, een sociaal-artistiek project rond kunst en dementie, passend 
binnen de Alzheimer Code. ‘De wereld van herinnering’ brengt het  verhaal en de 
beleving van personen met dementie in beeld. M – Museum Leuven wil hiermeede 
bevolking vertrouwd maken met het ziekteproces van dementie en door sensibilsatie 
het taboe rond dementie doorbreken. 

Wij droegen alleszins ons steentje bij en brachten samen met bewoners en 
leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de basisschool De Bolster een bezoek 
aan deze tentoonstelling.  Het bezoek kreeg in de volgende weken een vervolg. 
Kinderen en bewoners gaven onder deskundige begeleiding en door te spelen met 
woorden, vertaling aan wat ze tijdens de tentoonstelling zagen en beleefden. Het 
eindresultaat was een collectie originele gedichten die vanuit een herinnering aan 
vroeger een genuanceerd beeld over dementie brachten. De gedichten waren een 
mooie aanvulling op de reizende tentoonstelling over ‘De wereld van herinnering’ 
die een volle maand in Ter Meeren te bezoeken was.

Opstart van contactkoor 'STERREN'  
Tijdens onze dansnamiddagen zien we hoeveel genot er zichtbaar is op het gelaat van 
ouderen met dementie en hoe mensen met  plots ritmische bewegingen genieten 
van muziek en sfeer rondom.  Het mee murmelen van de tekst is wonderbaarlijk. 
De idee om dit alles samen te brengen in een actief zangkoor was geboren. Via 
literatuur en externe opleiding zijn we gestart met het contactkoor. De ‘Sterren’ 
waren geboren. Om de 14 dagen is het repetitie en is het ambiance alom. Een 
contactkoor is in de eerste plaats een sociaal gebeuren. 

Uitgelicht

‘Gisteren was ik negen
Vandaag ben ik tien
Voel ik me een kind
Tussen velen
We spelen
Bespelen de woorden:
Verstoppertje, bal
Springtouw, vlaggenspel
Al gaat dat niet meer,
In mijn hoofd
Kan het wel'

Sandrine
leerling De Bolster

http://www.termeeren.be


34 [ WZND ]

Door samen te zingen komen mensen met dementie uit hun isolement en trachten 
we hun levenskwaliteit te verhogen. Zo ontstaat er een boeiende communicatie 
tussen bewoners met dementie en valide bewoners die hun bijstaan in het 
zangkoor. Familieleden komen spontaan meezingen en zien hun ouder, broer of zus 
met dementie plots alerter, actiever en toegankelijker. Het brengt herinneringen 
naar boven, waaruit een mooi gesprek kan ontstaan. Als kers op de taart hebben 
onze ‘Sterren’ de kerstmarkt geopend met enkele stemmige liederen die door de 
bezoekers enorm werden gewaardeerd. We merken duidelijk dat  samen zingen 
met mensen met dementie een belangrijk positief effect heeft. Het beperkt de 
onrust en het spreekt de capaciteiten van personen met dementie aan, in plaats 
van te focussen op wat ze niet meer kunnen.

Komst van twee leefgroepen van Centrum Ganspoel Huldenberg 
Met Pasen namen we afscheid van onze vrienden: de leerkrachten en de scholieren 
van basisschool De Bolster. Zij hebben hier gedurende 20 maanden binnen de 
ruimte van de leeggekomen verdiepingen schoolactiviteiten georganiseerd voor  
een groep van 130 leerlingen. Samen met de dienst animatie kwamen er mooie 
intergenerationele processen tot stand, leuke momenten die bij vele bewoners nog 
fris in geheugen zitten. De leegte, die na dit vertrek sterk merkbaar was in de oude 
hoogbouw van Ter Meeren, wilden we opnieuw een invulling geven.

Bijna naadloos opvolgend, zijn de technische dienst en vrijwilligers van Centrum 
Ganspoel aan de slag gegaan om van de vrijgekomen lokalen hun 'thuis' te maken 
voor de komende 2 jaar. Twee leefgroepen namen in september hun intrek en dat 
was wel even wennen voor medewerkers, kinderen en ouders. Van zo gauw de 
opstartperikelen achter de rug waren, was er tijd om stapsgewijs werk te maken van 
een effectieve samenwerking. Via een goed uitgewerkte kalender werd er opnieuw 
een  intergenerationele samenwerking uitgetekend die voor beide partijen hopelijk 
heugelijke herinneringen zal opbouwen. 

OOK DAT NOG

Een nieuwe look doorheen Ter Meeren
Als je langsgaat op de verschillende verdiepingen in huis, dan zal je de 
laatste tijd wel wat veranderingen opgemerkt hebben. Er zijn meubels 
verschoven, hoeken anders ingericht, een decoratief behangpapier tegen de 
muur en nog veel meer.  Ga gerust overal op ontdekking, want op de diverse 
plaatsen is er wel wat te doen. Neem je familie en bezoekers mee en kies de 
plek waar je het liefst vertoeft.
In de ‘passerelle’ is er de praat- en koffieruimte waar je gezellig kan praten 
met andere bezoekers of gewoon kan genieten van een tas koffie. 
In de ‘via via’ is er een doe-ruimte ingericht. Sjoelen, puzzelen, kaarten, … 
hier is er altijd wel wat te doen. Op maandag worden er kussens gebreid 
voor de zetels van het plattelandscafé van Ganspoel. 
In de inkomhal werd een mooie leeshoek met bibliotheek ingericht. Op 
dinsdagochtend is het hier lekker literair buurten.
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raad Van Bestuur

De Raad van Bestuur van VZW Woonzorgnet-Dijleland was tijdens het werkjaar 
2016 samengesteld als volgt:

• Prof. em. Emmanuël Keirse, hoogleraar verliesverwerking KULeuven, 
voorzitter Raad van Bestuur   

• Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke, gerontopsychiater KULeuven, 
ondervoorzitter Raad van bestuur 

• Dhr. Gustaaf Hendrickx, gewezen directeur Medisch Centrum Huisartsen 
(MCH) 

• Mevr. An Veris, financieel manager UZ Leuven 
• Dhr. Gilbert Verbinnen, gewezen medewerker Pers en Voorlichting KULeuven
• Mevr. Eleonora Holtzer, medewerker Kabinet Vandeurzen, zorgambassadeur 
• Dhr. Marc Desmet, Jezuïet, huisarts palliatieve eenheid Jessa Ziekenhuis 

Hasselt 
• Dhr. Dirk Butzler, advocaat 
• Dhr. Daniel De Klerck, gewezen lid van het Directiecomité Boerenbond 
• Zr. Emerence Brants, overste Zrs. Annonciaden van Huldenberg
• Mevr. Magda Aelvoet, Minister van Staat 
• Mevr. Rita Nijs, gewezen leerkracht en pedagogisch medewerker OVSG

Contactpersonen

Algemeen directeur 
Griet Robberechts T: 016 28 47 90   griet.robberechts@wznd.be

Financieel economisch directeur 
Yannic Brandt   T: 016 28 47 90   yannic.brandt@wznd.be

Technisch verantwoordelijke
Zoltan Wassenberg T: 016 49 81 54  zoltan.wassenberg@wznd.be

Dagelijks verantwoordelijken
Dorine Chamon  T: 016 47 98 14  dorine.chamon@wznd.be
Jan Vanwezer  T: 016 28 47 91  jan.vanwezer@wznd.be
Rudi Logist  T: 016 29 31 42  rudi.logist@wznd.be
Eddy Devolder  T: 016 47 99 36  eddy.devolder@wznd.be

Beleidsmedewerkers
Elif Can   T: 016 28 47 90   elif.can@wznd.be
Patris Wagemans T: 016 47 13 52  patris.wagemans@wznd.be
Greet Rutten  T: 016 47 98 18  greet.rutten@wznd.be
Nele Gaeremynck T: 016 28 47 96  nele.gaeremynck@wznd.be
Karin Vandoorne T: 016 29 31 42  karin.vandoorne@wznd.be

organisatie
VZW WOONZORGNET-DIJLELAND
Maatschappelijke zetel:
Wingerdstraat 14
3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90
E: info@wznd.be

BTW: BE 0500.952.540

www.woonzorgnet-dijleland.be

http://www.woonzorgnet-dijleland.be
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cijfers Bewoners

KEYHOF WZC KV DVC GAW
Capaciteit 73
Aantal RVT 25
Aantal ROB 5
Aantal thuiszorgbedden 43
Aantal opnames  14 
Aantal overlijdens  14 
Uitstroom 0
Gemiddelde verblijfsduur  2,66 jr
Gemiddelde leeftijd  89 

DIJLEHOF WZC KV DVC GAW
Capaciteit 70 4 15 39
Aantal RVT 56
Aantal ROB 14 2
Revaliderend kortverblijf 2
Gemiddelde bezetting 15
Aantal opnames 21 89 23 7
Aantal overlijdens 18 2 2 1
Uitstroom 2 89 21 2
Uitstroom naar eigen WZC 3
Gemiddelde verblijfsduur 3,92 jr 25 d 57 d 2,27 jr 
Gemiddelde leeftijd 88 84 81 87

DE WINGERD WZC KV DVC GAW
Capaciteit 147 10 24
Aantal RVT 109
Aantal ROB 38 10
Gemiddelde bezetting 21
Aantal opnames 51 71 98
Aantal overlijdens 27 4 7
Uitstroom 4 31 28
Gemiddelde verblijfsduur 3,72 jr 36 d 35 d
Gemiddelde leeftijd 84 82 82

TER MEEREN WZC KV DVC GAW
Capaciteit 108 4 13
Aantal RVT 77
Aantal ROB 31 4
Gemiddelde bezetting 7
Aantal opnames 34 59 20
Aantal overlijdens 37 1 4
Uitstroom 3 56 10
Gemiddelde verblijfsduur 3,49 jr 22 d 47 d
Gemiddelde leeftijd 88 87 84
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personeel

Verhouding tussen zorgteam, ondersteunende functies en administratie, uitgedrukt in voltijdse equivalenten

80,49

16,28

4,69

DE WINGERD

TOTAAL ZORG

TOTAAL ZORGONDERSTEUNEND

TOTAAL ADMINISTRATIE EN BELEID

27,83

10,65

2,98

KEYHOF
Totaal: 41,46 FTE

42,83

16,71

3,63

DIJLEHOF
Totaal: 63,17 FTE

80,49

16,28

4,69

DE WINGERD
Totaal: 101,46 FTE

51,51

17,88

3,65

TER MEEREN 
Totaal: 73,04 FTE

203,10

62,92

27,75

WOONZORGNET-DIJLELAND 
Totaal: 293,77 FTE 

1,40

9,02

OVERKOEPELENDE FUNCTIES
Totaal: 10,42 FTE

2,96

MEMO
Totaal: 2,96 FTE

0,44
0,82

ZORGCIRKELS
Totaal: 1,26 FTE



41[ WZND ]

Aantal medewerkers in dienst op 31/12/2016

 

     

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie:

Keyhof Dijlehof De Wingerd Ter Meeren Totaal

19-30 jaar 9 24 50 16 99
31-40 jaar 6 28 31 14 79
41-50 jaar 10 22 47 33 112
51-60 jaar 25 28 45 46 144
61-65 jaar 9 4 8 8 29

59 106 181 117 463

totaal   59
voltijds   22
deeltijds  37

totaal   106
voltijds   18
deeltijds  88

totaal   181
voltijds   34
deeltijds  147

totaal   117
voltijds   36
deeltijds  81

 463
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31-40

41-50
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Afwezigheid en ziekte (tot één maand)

Ter Meeren Dijlehof De Wingerd Keyhof Totaal 
aantal uren 5.648,60 4.242,50 8.019,30 2.538,00 20.448,40
% afwezigheid 3,52 3,25 3,79 2,95 3,38
uitgedrukt in FTE 2,85 2,14 4,04 1,28 10,31

Vorming, bijscholing en opleiding

Ter Meeren Dijlehof De Wingerd Keyhof Totaal
aantal uren 2.102,60 981,70 2.021,60 774,40 5.880,30
gemiddeld / FTE 28,79 15,54 19,93 18,69 19,79

stagiaires en joBstudenten

Ter Meeren Dijlehof De Wingerd Keyhof Totaal
aantal stages 27 80 130 7 244
jobstud. in FTE 0,62 2,06 1,84 0,96 5,48

Woonzorgnet-Dijleland biedt opleidingskansen en stageplaatsen aan studenten uit verschillende scholen en 
uiteenlopende studierichtingen: BSO, TSO, HBO, CVO, bachelors in de verpleegkunde of sociaal werk, masters kiné of 
farmacologie, ... 

Vrijwilligers       

Ter Meeren Dijlehof De Wingerd Keyhof Totaal
aantal 42 40 109 17 202

Het volume vrijwilligersinzet neemt in alle huizen jaar na jaar toe en piekt in De Wingerd met niet minder dan 10.887 
uren op jaarbasis. Ter Meeren kent een sterke groei met 16 nieuwe vrijwilligers die zich hoofdzakelijk inzetten voor de 
werking van de cafetaria, de ondersteuning van de ateliers en de verwenzorg.

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Ter Meeren

Dijlehof

De Wingerd

Keyhof

Afwezig (FTE) Totaal mandaat (FTE)
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media
Regelmatig verschijnen er
artikels in de pers 
over initiatieven ontwikkeld 
in de woonzorgcentra van 
Woonzorgnet-Dijleland,
een bloemlezing...
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Nederlandse 
ouderenzorg wekt 

bewondering en verbazing

ding en huishoudelijke hulp. Thuisver-
pleging en huisartsenzorg zijn landelijke 
taken.
Het opvallendste verschil tussen de 
ouderenzorg in beide landen is volgens 
Vlamingen de bekostiging. ‘Wat ik heel 
sterk vind aan Nederland is dat de zorg 
gesolidariseerd wordt gefinancierd’, zegt 
directeur Jan Vanwezer van De Wingerd, 
een voorziening voor mensen met de-
mentie. Vlaamse verpleeghuisbewoners 
betalen gemiddeld 1600 tot 1700 euro 
per maand zelf. Daarvan krijgen ze 130 
euro terug uit de Vlaamse zorgverzeke-
ring, plus afhankelijk van inkomen en 
zorgzwaarte maximaal 600 euro. De rest 
brengen in principe zijzelf op, of hun 
kinderen. Als zijzelf én hun kinderen 
armlastig zijn, of als ze kinderloos zijn, 
betaalt de gemeente.
Een Vlaams woonzorgcentrum krijgt 
naast de bijdrage van bewoners maxi-
maal 70 euro per dag van de overheid 
voor de zwaarste zorg, mits het een bij-
komende erkenning heeft. Meer dan 
10.000 zwaar zorgbehoevende ouderen 
wonen echter in een instelling zonder 
zo’n erkenning. Met een gemiddelde 
kostprijs van 130 euro lijdt een deel van 
de woonzorgcentra verlies. Volgens een 
onderzoek van de KU Leuven, in op-

dracht van minister Vandeurzen, is er 
‘structurele onderfinanciering’.

Extra budgetten
Minister Vandeurzen wil dit  repareren, 
vertelt hij door de telefoon. De christen-
democraat is minister van WVG sinds 
2009, maar pas sinds zijn tweede ambts-
termijn bevoegd voor de verblijfszorg. 
‘Wij zullen extra budgetten moeten mo-
biliseren en dat een behoorlijk aantal 
jaren volhouden. Tot 2018 gaat het om 
150 tot 160 miljoen euro.’ Naast een ho-
ger dagtarief komen er verblijfplaatsen 
bij en krijgen thuiswonende ouderen 
meer uren gezinszorg.
Zijn kabinet werkt bovendien aan een 
Vlaamse Sociale Bescherming (VSB), 
een persoonsvolgende solidaire zorg-
bekostiging. ‘De ambitie is te komen tot 
één inschalingssysteem dat u recht 
geeft op ondersteuning, of u nu beroep 
doet op gezinszorg of residentiële oude-
renzorg’, aldus Vandeurzen. ‘We zien in 
de staatshervorming een unieke oppor-
tuniteit om te vertrekken vanuit de 
vraag, in plaats van organisatielogica.’ 
De VSB dekt de zorgkosten, maar 
woon- en leefkosten blijven ouderen en 
hun kinderen zelf betalen. Over dit 
onderscheid is directeur Vanwezer van 

I
k vind nederlanders enorm 
innovatief. Ze zijn heel creatief 
in het zoeken naar nieuwe vor-
men van zorg en van wonen’, 
zegt Bernadette Van Den Heu-
vel, raadgever ouderenzorg van 
de Vlaamse minister van Wel-

zijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 
Jo Vandeurzen. Zij werkte jaren in de 
ouderenzorg en had regelmatig contact 
met Nederlandse collega’s. Naast hun 
vernieuwingszin trof haar de integratie 
van zorgtechnologie. ‘Nederlanders zijn 
veel meer bezig met technologie: zorg op 
afstand, apps, onderlinge gegevensde-
ling. Acht jaar geleden zag ik al een Ne-
derlands project waarin ouderen van 
boven de 80 jaar een gemeenschap 
vormden via iPads.’

Kinderen
De Nederlandse ouderenzorg als innova-
tiegerichte early adopter? Het zijn geen 
kwalificaties die je snel zult vernemen 
van inheemse commentatoren. Een 
vergelijking met Vlaanderen levert wel 
meer verrassingen op. In België ligt de 
bevoegdheid voor de ouderenzorg sinds 
2014 bij de gewesten. De Vlaamse rege-
ring is verantwoordelijk voor zowel ver-
blijfs- als thuiszorg, inclusief dagbeste-

Vlamingen zijn jaloers op de solidaire zorgfinanciering in 
Nederland, maar gruwen van de marktwerking. Een doorkijkje naar 
de Vlaamse ouderenzorg: van miljoeneninvesteringen en forse eigen 
betalingen tot dementievriendelijke gemeenten en vermaatschappelijking.

tekst Krista Kroon  beeld De Wingerd

BELGIË

‘

December 2016 -  ZORGVISIE ZORG VOOR OUDEREN
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OKRA magazine 2016
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Magazine Huldenberg - 2016
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Diabetesmanagement  
in woonzorgcentra: InnovAgeD

Realisaties 

1  Een gemeenschappelijk 
diabetesprotocol voor behan-
deling en opvolging van bewoners 
met diabetes in woonzorgcentra.

2  Opleiding van artsen en 
verpleegkundigen/zorgkundigen 
rond diabetes en het nieuwe 
diabetesprotocol. 

3  Communicatierichtlijnen 
over communicatiekanalen 
en uittesten van nieuwe 
communicatietools.

Ronde tafelgesprekken en peilingen met meer dan 400 
huisartsen, verpleegkundigen en zorgkundigen om knelpunten 
rond inhoudelijke kennis en gebrek aan duidelijke afspraken en 
communicatie bloot te leggen, waren het startpunt. Meer dan 
100 verpleegkundigen en meer dan 75 zorgkundigen woonden 
educatiesessies rond diabetes bij. Maar ook vrijwilligers, 
logistieke medewerkers en andere paramedici toonden 

interesse in deze sessies. Bovendien kwam er ondersteuning 
van diabetologen en paramedische diabeteseducatoren 
met ervaring in bijscholing in woonzorgcentra. Zo groeide 
een belangrijke ‘bewustzijnsbeweging’ rond diabetes in 
deze woonzorgcentra bij alle zorgverleners, vrijwilligers, 
bewoners en hun familie, ondersteund door infobrochures, 
websiteteksten en teksten in tijdschriften.

Diabetes is een groeiend gezondheidsprobleem, met vooral een toenemende prevalentie bij ouderen. Internationale cijfers tonen 
aan dat boven de leeftijd van 65 jaar 15% van de mensen diabetes heeft, boven de 80 jaar is dit zelfs meer dan 25%. Men ziet 
een progressieve toename van het aantal mensen met diabetes in woonzorgcentra (WZC) door enerzijds het leeftijdsgebonden 
karakter van type 2 diabetes, maar (een fenomeen van de laatste 20 jaar) ook door het feit dat mensen met type 1 en 2 diabetes 
door de goede zorgen steeds langer leven. Deze patiënten komen met meer en meer complexe therapieschema’s in WZC 
terecht, met steeds grotere moeilijkheden tot leveren van optimale diabeteszorg tot gevolg. Daarbovenop komt het feit dat 
paramedici en artsen gericht zijn op ‘strikte diabetesregeling’ en ‘strikt dieet’ voor diabetespatiënten, wat belangrijke punten 
zijn op jongere leeftijd ter preventie van chronische diabetesverwikkelingen, maar in bejaarde patiënten liggen de accenten 
anders en moet juist aandacht geschonken worden aan de acute verwikkelingen zoals hyper- en hypoglycemie, infecties van 
de urinewegen, etc., redenen van (vaak onnodige) hospitalisaties bij deze bejaarden.

“InnovAgeD wil alle zorgverleners betrekken in een zorgvernieuwingsinitiatief. 
Naast de betere levenskwaliteit voor de bewoners en de opwaardering van  
hun zorgverleners, zullen de vermijdbare hospitalisaties ten gevolge van een 
aangepast diabetesmanagement het federale gezondheidszorg (RIZIV) budget 
aanzienlijk verminderen.” 

(Carine Corthaut, diabeteseducator UZ Leuven) (Prof. Dr. C. Mathieu, diensthoofd endocrinologie UZ Leuven)

Innovatietrajecten

INNOVATIETRAJECT
Diabetes- 
management in  
woonzorgcentra

01

Looptijd  
1/11/2013 - 31/12/2016

Partners  
UZ Leuven, Vitalsys NV, Remedus 
BVBA, WZC De Wingerd vzw, 
WZC Ter Meeren vzw, WZC Ter 
Vlierbeke (OCMW Leuven), WZC 
Edouard Remy (OCMW Leuven)

Contact  
chantal.mathieu@uzleuven.be

Hoe deze innovatie zelf in praktijk brengen 
in uw woonzorgcentrum?  
Download het diabetesprotocol via volgende link:  www.uzleuven.be/diabetescentrum/InnovAge

Met de steun van 
Vlaamse overheid
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Innovatietrajecten

Revalidatie van Patiënten met een  
Herseninfarct in Kort Verblijf:  
Toekomstvisie op Kwalitatieve  
en Betaalbare Zorg
Een nieuw revalidatietraject laat 20 patiënten met een herseninfarct, initieel opgenomen in het 
UZ Leuven, revalideren in het woonzorgcentrum Ter Meeren gedurende een periode van vier 
weken. Zorg op maat en vermindering van hospitalisatieduur staan voorop. Cubigo ontwikkelt 
een interactief platform.
Vele patiënten hebben na het doormaken van een hersen-
beroerte nood aan revalidatie, maar niet zo intens als in een 
traditionele revalidatie-eenheid. Daarom was er behoefte aan 
een nieuwe voorziening, een nieuwe kortdurende, meer op 
basisactiviteiten gerichte, revalidatie. Die kwam er in woon- en 
zorgcentrum Ter Meeren gedurende vier weken. Een nieuw in-
teractief platform ondersteunt een nieuwe (transmurale) zorg-

structuur onder de vorm van educatie, opvolging en evaluatie 
door verschillende zorgverleners of (para)medici. Na deze  
revalidatie werden patiënten geëvalueerd aangaande een  
mogelijke terugkeer naar de thuissituatie, langere termijn 
opvang in een woon- en zorgcentrum, ofwel opname in het  
reguliere, intensieve revalidatie circuit.

Er is een tevredenheidsenquête 
afgenomen bij de werknemers in Ter 
Meeren voor de start van het project. 
Aan het einde – het project loopt tot 
november 2016 - zullen we dat opnieuw 
doen om te evalueren in hoeverre de 
ontwikkeling van een nieuw zorgtraject 
hiervan op invloed geweest kan zijn.

INNOVATIETRAJECT
Revalidatie van  
patiënten met een 
herseninfarct

04

Looptijd  
01/05/2014 – 31/10/2016

Partners  
UZ Leuven, WZC Ter Meeren, 
Cubigo

Contact  
robin.lemmens@uzleuven.be

Interactief platform voor uitwisseling zorginfo vraagt continue aanpassingen
Het ontwikkelen van een interactief platform, met verschillende 
toepassingen, tussen professionals  en zorgverleners, in ver-
schillende soorten van zorgvoorzieningen, is niet vanzelfspre-
kend.  Naast duidelijke afspraken m.b.t. medische verantwoor-
delijkheden, vroeg het gebruik van een generisch platform 
voor de uitwisseling van zorginformatie meer aanpassingen 

dan verwacht. Zowel op het niveau van programmatuur als in 
de implementatie ervan. De hoge gegevensbeveiligingseisen 
om zorginformatie te delen verhoogde daarenboven ook de 
complexiteit. Tijdens de ontwikkeling van de applicaties heb-
ben we hierdoor continue aanpassingen moeten doorvoeren.

“Het platform laten gebruiken door patiënten en hun familie is geen evidentie voor deze doelgroep en het is belangrijk 
om de familie goed te betrekken. Tijdens de ontwikkeling van deze modules en het gebruik ervan moet men hier 
rekening mee houden.”

 (Relinde Alaerts, UZ Leuven)

Functionele én financiële verbetering!
Naast de opvolging van de patiënten die aantoonde dat er een 
verbetering was van de functionele toestand van de patiënten, 
voerden we ook een financiële analyse uit. Deze toonde aan 

dat de ontwikkeling van dit zorgtraject een kostenbesparing 
voor de overheid van 30% zou opleveren (mits terugbetaling 
van dit traject).

“Bijna alle deelnemende patiënten konden na de korte  
revalidatie terug naar huis of naar het klassieke revalidatietraject.  
Dit was ver boven de verwachte doelstelling. Iedereen was zeer 
enthousiast over dit nieuwe traject en deze nieuwe voorziening.” 

 (Robin Lemmens, Prof. Dr. UZ Leuven)

Met de steun van  
Vlaamse overheid



51[ WZND ]



52 [ WZND ]


