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Voorwoord
Terugblikken op 2015 is hartverwarmend: wat mogen we trots zijn op wat we
verwezenlijkt hebben!
We zijn vorig jaar gestart met de fusie. 2015 ging in het teken staan van
samenwerking: samenwerking met elkaar, samenwerking met de bewoners en
bezoekers, samenwerking met familie, samenwerking met onze partners. Het is
zoveel meer geworden! We hebben een verbondenheid ervaren die 'samenwerking'
overstijgt en die de waarden belichaamt waar we met zijn allen voorstaan.
Verbondenheid tijdens de verhuis naar het nieuwe woonzorgcentrum Keyhof: op
deze bijzondere dag, samen met de zusters, hun familie en vrienden en medewerkers
was de warmte, met een mengeling van afscheid maar ook hoop zo sterk voelbaar.
Verbondenheid in de samenwerking met de basisschool De Bolster in woonzorgcentrum Ter Meeren: de aanwezigheid van de kinderen maakte van elke dag een
vreugdevolle dag zowel voor bewoners als voor de medewerkers.
Verbondenheid tijdens de verhuis naar de woonunits in woonzorgcentrum De
Wingerd waar we samen met familie, vrijwilligers en medewerkers een intense
samenwerking mochten beleven.
Verbondenheid in de zorg in woonzorgcentrum Dijlehof waar het jaarproject 'Prikkel
op maat' de zorg nog beter op de individuele noden van bewoners en bezoekers
van het dagcentrum wil afstemmen.
Verbondenheid hangt ook nauw samen met verantwoordelijkheid. Als we ons met
iets verbonden voelen, willen we er ook verantwoordelijkheid voor dragen. Ook dit
zie ik elke dag in kleine en grote dingen. Medewerkers voelen zich echt verantwoordelijk om Dijlehof, De Wingerd, Keyhof, Ter Meeren en het expertisecentrum MEMO
als prachtige voorzieningen te behouden en uit te bouwen. We putten vanuit een
rijk verleden én zorgen mee voor een vruchtbare toekomst.
We hebben ons jaar ook geëindigd in een grote verbondenheid met elkaar. In
december hebben we aan alle medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland gevraagd
wat zij van de strategie dachten, of zij akkoord zijn met de visie, het bestaansrecht,
welke waarden zij belangrijk vinden, wat zij sterk aan het samenwerkingsverband
vinden, wat verbeterkansen zijn. Ook hier hebben we stil gestaan en genoten
van wat we elkaar te bieden hebben. Deze participatie in verbondenheid vinden
we noodzakelijk. De resultaten zijn verbluffend: krachtige uitspraken, kritische
bedenkingen, creatieve ideeën, altijd de cliënt centraal zetten, een verhaal van
gedreven, sterke medewerkers die er willen voor gaan!
Dit jaarverslag brengt hiervan het boeiend relaas.
Veel leesgenot,
Griet Robberechts
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UITGELICHT
Het is zeven uur in de ochtend. Buiten maakt
de schemer stilaan plaats voor licht, binnen
in de woningen komt de rust stilaan tot leven.
Terwijl een bewoner zich nog eens omdraait en
verder geniet van de warmte onder het knusse
dekbed is er in de kamer ernaast al meer leven.
Mevrouw Smidts is altijd vroeg wakker. "Wat
denk, ga je vandaag graag onder een douche?"
Onverwacht maar toch vastbesloten klinkt er
een "ja". Gisteren was er geen mogelijkheid
tot een douche. Niet omdat de zorgkundige er
geen tijd voor had, maar gewoon omdat Mevr.
Smidts er duidelijk geen zin in had werd het
ochtendtoilet aan de lavabo gegeven. Even
later zit Mevr. Schmidt aan de ontbijttafel.
Zelf de boterhammen smeren lukt haar niet.
"Waarin heb jij vandaag zin in? Confituur, kaas,
choco?" Terwijl de zorgkundige naar de potjes
op tafel wijst, neemt ze plaats aan tafel om
een boterham te smeren. De kleinschalige
genormaliseerde woningen laten toe om de
zorg vanuit de wensen van de bewoners te
organiseren. Op elke woning staat er daarom
wel wat anders op de ontbijttafel; woningen
beheren hun eigen ontbijtbudget zodat het
ontbijt kan aangepast worden aan de smaken
en gewoontes van bewoners. De boterham
wordt gesmeerd en een groot glas karnemelk
wordt uitgeschonken: Mevr. Smidts drinkt
immers al jaren karnemelk. Wonen in een
woonzorgcentrum hoeft je smaak, goesting en
gewoontes niet te veranderen!
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Kwaliteit van Leven
/ Feedbackrapport

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN
WOONZORGCENTRA
Woon- en Zorgcentrum / Deel 1: Kwaliteit van leven
bewoners zonder cognitieve problemen

26/10 - 30/10 / 2015

De rode draad die de woonzorgcentra van Woonzorgnet-Dijleland verbindt
In het najaar van 2015 heeft het onderzoeksbureau TNS-Dimarso een enquête
gevoerd over de "Kwaliteit van leven" in de Vlaamse woonzorgcentra. We zijn
verheugd over de mooie resultaten die terug te vinden zijn in het feedbackrapport.
Natuurlijk willen en zullen we met de ganse ploeg medewerkers aan de slag gaan
om het kwaliteitsbeleid in onze huizen nog te verbeteren en bij te sturen aan de
hand van deze scores.
De resultaten omvatten twee delen: namelijk een eerste deel omtrent de face-to-face-interviews met de bewoners zonder cognitieve problemen en een tweede deel
met de resultaten van de schriftelijke enquête, ingevuld door contactpersonen van
bewoners met cognitieve problemen.
Graag geven we hierna de resultaten voor de 11 bevraagde thema’s, aan de hand
van in totaal 52 stellingen, waarbij 5 de maximale score is.

Gemiddelde score bewoners zonder cognitieve problemen
Thema

Dijlehof

Ter Meeren

De Wingerd

Autonomie

3,1

4,5

3,9

Een band voelen met personeel

2,9

3,0

3,1

Informatie WZC

3,6

2,4

3,5

Keuze activiteiten

3,0

2,6

2,9

Maaltijden

3,6

3,2

4,1

Persoonlijke omgang met medebewoners

2,6

2,1

2,9

Privacy

4,5

4,9

4,7

Respect

4,2

4,4

4,3

Veiligheid

4,2

4,7

4,5

Vraaggerichtheid
Zich prettig voelen

4,2
4,1

4,2
4,3

4,3
4,4

Dijlehof

Ter Meeren

De Wingerd

Autonomie

3,5

3,1

4,0

Een band voelen met personeel

3,6

3,2

4,1

Informatie WZC

4,1

3,7

4,3

Keuze activiteiten

3,5

3,2

3,8

Maaltijden

3,7

3,5

4,2

Persoonlijke omgang met medebewoners

3,0

2,6

3,2

Privacy

4,2

4,0

4,6

Respect

4,2

4,1

4,7

Veiligheid

4,0

4,2

4,2

Vraaggerichtheid
Zich prettig voelen

4,0
4,0

4,1
4,0

4,3
4,2

Gemiddelde score bewoners met cognitieve problemen
Thema
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We nemen met de ganse organisatie een vlucht vooruit
tijdens de beleidsdagen in De Borre te Bierbeek, alle
medewerkers nemen deel aan panelgesprekken en
workshops en dat levert een schat aan informatie op!
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Bijzondere accenten in 2015
Woonzorgnet-Dijleland:
een toekomst waar we samen de schouders onderzetten!

UITDAGING
Woonzorgnet-Dijleland
faciliteert met het oog op
een continue verbetering
van de kwaliteit van de zorg
de interne samenwerking
tussen de organisaties.

2015 was een dynamisch jaar voor Woonzorgnet-Dijleland: als kersverse fusie van
de woonzorgcentra De Wingerd en Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse
en Keyhof in Huldenberg stonden we voor een gigantische uitdaging. Sindsdien
zetten we met z’n allen, omzichtig en vastberaden de nodige stappen naar een
gezamenlijk gedragen en toonaangevende organisatie. De fusie van WoonzorgnetDijleland is een verhaal dat we samen schrijven, een verhaal over een hoopvolle
toekomst, een verhaal waar we trots op zijn.
De beslissing tot een fusie groeide vanuit het geloof in de sterkte van samenwerken.
Het juridisch proces van de fusie werd op 1 januari 2015 afgerond. Het besef dat
de fusie kansen biedt tot optimalisatie van de kwaliteit van zorg enerzijds, en de
verdere groei van Woonzorgnet-Dijleland naar een inspirerend netwerk anderzijds,
was de drijfveer om samen te investeren in een gezamenlijke toekomst.
Het centraliseren van activiteiten en diensten, het uittekenen van overkoepelende
processen en procedures, de synergie van kennis, inzichten en ervaring van de
partnerorganisaties: het zijn allemaal kansen om de kwaliteit van zorg voor
ouderen continu te verbeteren en innovatief vorm te geven. Tegelijkertijd effent
de schaalvergroting ook maatschappelijk de weg naar mogelijke antwoorden op de
toekomstige uitdagingen in de ouderensector.
Een gezamenlijk doel vraagt een eenduidige richting. Gedurende drie intensieve
beleidsdagen staken de verantwoordelijken van het beleidsteam onder externe
begeleiding van Peter Rosseel de hoofden bij elkaar om te brainstormen over het
strategische beleidsplan. Aan de hand van de strategische doelstellingen werd een
jaaractieplan met tal van concrete initiatieven opgesteld. Verder in dit jaarverslag
worden alvast een aantal gerealiseerde acties beschreven.

Een leef- en
zorgtraject op
maat van de
bewoner !

Talent als
ambassadeur

Een
beleidsteam
dat verbindt

De cliënt
maakt het
verschil !

Een inspirerend
woonzorgnet
waar
(zorg)partners
voor kiezen !

Een duurzame
en groeiende
organisatie

[ WZND ]
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Toch is het beleidsplan maar een begin. Nieuwe evoluties hebben immers enkel
kans op slagen als ze voldoende gedeeld en gedragen worden. Om dit te bereiken
kozen we resoluut voor een open dialoog, maximale betrokkenheid en commitment
van alle niveaus in de organisatie. Een weloverwogen campagneplan waarin
leidinggevenden en medewerkers een sleutelrol spelen werd opgesteld: tijdens de
beleidsdagen voor leidinggevenden in het voorjaar van 2015 en in het najaar met
alle medewerkers te samen, wilden we op dezelfde golflengte komen en elkaar via
een open communicatie inspireren.
Op 17 en 18 maart zonderden leidinggevenden en artsen zich af in Malle om
gedurende twee volle dagen het beleidsplan verder te concretiseren. Evaluaties,
kritische beschouwingen en aandachtspunten vulden het beleidsplan verder aan.
En er was meer: die dagen ontstond er een verbondenheid over de huizen heen die
niet meer zou wegebben en die enkel nog zou uitbreiden.
Bij medewerkers groeide sinds het nieuws over de fusie de nieuwsgierigheid om
elkaar over de huizen heen te leren kennen, om de cultuur van andere huizen op
te snuiven en de interne werking te verkennen. Medewerkers waren er duidelijk
klaar voor om vanuit een open geest mee te denken over het beleid binnen
Woonzorgnet-Dijleland. Tijdens de beleidsdagen in Bierbeek gaven leidinggevenden
en 450 medewerkers gedurende drie dagen het beste van zichzelf om samen te
brainstormen over de toekomst van de organisatie. Leidinggevenden gingen de
uitdaging aan om het beleidsplan af te toetsen tegen de vragen en verwachtingen
van medewerkers en waar mogelijk af te stemmen op ervaringen van de werkvloer.
Het vertrouwen om in open dialoog de sterktes en zwaktes van de organisatie te
bespreken en realistische verbeterpunten te zoeken, zorgde voor een schat aan
informatie om de zorg voor ouderen permanent te verbeteren. Uiteraard is de
verwerking van deze informatie een ‘work in progress’. Het einde is nog lang niet in
zicht. Het gestaag groeien, maakt deze uitdaging des te boeiender.
Het campagneplan gaf een boost aan het vertrouwen in een hoopvolle toekomst.
Van een rijkere ervaring kan je als opstartende fusie niet dromen!
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UITGELICHT
“Deze dag heeft mij
zuurstof gegeven om met
vernieuwd enthousiasme
en met volle goesting terug
naar de werkvloer te gaan.
Ik vond het interessant om
de andere woonzorgcentra,
hun medewerkers en hun
manier van werken te leren
kennen. Maar het was
ook een moment om na
te denken over mijn eigen
manier van werken, mijn
motivatie en overtuigingen.”
Logistiek medewerker
WZC De Wingerd

Overkoepelende initiatieven van Woonzorgnet-Dijleland
In 2015 realiseerden we heel wat gezamenlijke initiatieven:

Competenties en talenten in kaart

UITDAGING
Met het traject
‘Competenties en talenten’
wil WoonzorgnetDijleland medewerkers
waarderen, duidelijkheid
brengen, respectvol en
open communiceren
over verwachtingen en
behoeften. Door het
aanreiken van taal en het
bevorderen van de dialoog
wensen we medewerkers
te enthousiasmeren en hun
kwaliteiten te versterken,
zodat iedereen zich trots
voelt om binnen deze
organisatie te werken.

UITGELICHT
“Leuke en leerrijke
bijscholing, afwisselend
en duidelijk” ... “Ik heb
een heel andere kijk
gekregen” ... “Goede tips
voor de praktijk” ... “Was
best leerrijk, heb nieuwe
dingen ontdekt, zeer zeker
interessant voor nieuwe
medewerkers” ... “Mijn
batterijen hebben een zeer
positieve boost gekregen”
... “Vooral de visie van
palliatief werken was heel
leerzaam” ...

Eind 2014 werd het traject 'competenties en talenten' onder begleiding van een
externe procesfacilitator gestart. Vertrekkende vanuit de visie en de waarden van
de organisatie werden de kerncompetenties bepaald en beschreven.
In 2015 werd dit proces verdergezet: leidinggevenden van de vier huizen
definieerden tijdens gezamelijke overlegmomenten de resultaatsgebieden en de
competenties, nodig voor het uitoefenen van hun eigen functie en verwerkten deze
in geactualiseerde functieomschrijvingen.
Daarnaast volgden de leidinggevenden opleiding voor het voeren van ontwikkelingsgesprekken en werden de modaliteiten hiervoor vastgelegd. Een functieomschrijving
is immers geen doel op zich: ze zijn de basis voor het voeren van persoonlijke
ontwikkelingsgesprekken die zich richten op de groei van medewerkers. In 2016
wordt hiermee aan de slag gegaan!

Leren is onze kerncompetentie

Woonzorgnet-Dijleland blijft vanuit haar opdracht en visie medewerkers inspireren
en in beweging brengen om kwaliteitsvolle zorg te bieden aan kwetsbare ouderen.
Dit veronderstelt kennis, attitudes en vaardigheden. Maar elke dag opnieuw goede
zorg blijven verstrekken vereist meer en wordt slechts mogelijk door de ontwikkeling
van competenties en talenten bij de medewerkers. Door “te leren en samen te
doen” en door ieders draagkracht te versterken, gaan we op een respectvolle wijze
om met de bewoner en zijn omgeving.
Woonzorgnet-Dijleland investeert in de groei van haar medewerkers en biedt
in dit kader een opleidingsaanbod op maat aan. Medewerkers kunnen zich zo
specialiseren en doorgroeien in een eigen expertisedomein. In 2015 werd het
overkoepelend opleidingsbeleid verder uitgewerkt en afgestemd. Een beleidsvisie
bepaalt de modaliteiten zoals de randvoorwaarden, de opvolging, de evaluatie en
de registratie van de opleidingen.
In elk woonzorgcentrum werd vanuit de behoeften en noden van de medewerkers
een gevarieerd vormingsprogramma met basis- en verdiepende modules opgesteld.
Bijzondere aandacht gaat naar de introductie van nieuwe medewerkers. Zij worden
ondergedompeld in de introductiemodule: naast de interactieve introductienamiddag komen de thema’s familiebetrokkenheid, manutentie en ergonomie,
vroegtijdige woonzorgplanning en palliatie aan bod.
Vaak worden opleidingen door eigen medewerkers gegeven: zij zijn immers de
ambassadeurs van Woonzorgnet-Dijleland!
Verder werden de afspraken betreffende persoonlijke gesprekken met medewerkers
vastgelegd. De opgestelde leidraad werd besproken met alle betrokkenen en maakt
nu deel uit van de loopbaanmap die nieuwe medewerkers bij de start van hun
tewerkstelling ontvangen.

Logo

De fusie daagde ons uit om aan de naam Woonzorgnet-Dijleland een eigen logo
te verbinden. Het logo waar wij naar zochten moest ongecompliceerd, veelzijdig,
tijdloos en herkenbaar zijn. Zoveel smaken en goestingen, zoveel stijlen kan een
logo aannemen. Uiteindelijk viel de keuze op een strak en eigentijds woordlogo.
Tegelijkertijd werden, met behoud van de eigenheid van elke organisatie, ook de
bestaande logo’s van de huizen tegen het licht gehouden. Het resultaat laat zich
zien in dit jaarverslag.
[ WZND ]
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Innovatieve projecten die inspireren
Werkingsprincipes kleinschalig genormaliseerd wonen
Het ‘Netwerk Kleinschalig Genormaliseerde Wonen’ bestaat uit een 17-tal
woonzorgcentra in Vlaanderen die samen de kernwaarden van kleinschalig
genormaliseerd wonen wensen te versterken en te borgen. In 2015 hebben alle
leden met veel enthousiasme een nieuwe beweging gelanceerd om het netwerk
nieuw leven in te blazen en te verstevigen.
Een blauwdruk die de minimale voorwaarden voor het zorgconcept 'kleinschalig
genormaliseerd wonen' beschrijft, is terug onder de loep genomen. Om de
eigenheid van het zorgconcept te vrijwaren, werden de voorwaarden meer
gespecifieerd en verscherpt. Het netwerk profileerde zich naar de overheid en
stuurde hiertoe de nodige communicatielijnen bij. Maar nog meer hebben alle
partners hun engagement gegeven om van elkaar te leren. Een prachtige 'reisgids'
beschrijft de accenten van ieders zorgaanbod van kleinschalig genormaliseerd
wonen. Zo hebben de leden van het netwerk de mogelijkheid om kennis met elkaar
te maken. Elk lid heeft zich geëngageerd om minstens één uitwisseling met een
andere expert in kleinschalig genormaliseerd wonen te laten plaatsvinden.
De overlegmomenten van het ‘Netwerk Kleinschalig Genormaliseerd Wonen’
hebben Woonzorgnet-Dijleland alvast geïnspireerd om de kwaliteit van wonen en
leven voor personen met dementie verder te optimaliseren. We staan er niet alleen
voor en dat doet deugd.
Dag van de Zorg
De woonzorgcentra van het Woonzorgnet-Dijleland namen deel aan de vierde editie
van de "Dag van de Zorg", dé opendeurdag in de Vlaamse welzijns- en gezondheidsorganisaties. Centraal in het programma stond dit jaar de vraag of zorgvragers en
mantelzorgers het verschil kennen tussen het vroegere rusthuis en het hedendaags
woonzorgcentrum? Op zondag 15 maart 2015 stelden wij samen met meer dan
140 organisaties onze huizen open om net dit verschil toe te lichten en aan den
lijve te laten ondervinden. We boden bezoekers een blik achter de schermen van
de dagcentra met enkele infostands over de zorgtrajecten, vrijwilligerswerking,
arbeidsplaats en functies in het woonzorgcentrum. De grote verwachte toeloop
bleef uit. Doch waren er verschillende geïnteresseerden die maar al te graag
eens hun licht kwamen opsteken in het nog niet gekend aspect van kleinschalig
genormaliseerd wonen.
‘Geknipte inspiratie’: een kappersboek waaruit bewoners kunnen kiezen
Een verzorgd uiterlijk maakt deel uit van een waardige en respectvolle benadering
van de bewoners. Iedereen ziet er graag goed en mooi uit, de bewoners van
Woonzorgnet-Dijeland dus ook. Om die reden is een regelmatig bezoek aan het
kapsalon bij bewoners niet weg te denken. Hier wordt met oog voor het kleinste
detail gezorgd dat bewoners met een mooi kapsel door het leven kunnen gaan.

12

[ WZND ]

Te leren
Steeds weer opnieuw
met het oor naar elkaar
met het oog op de wereld
van bewoners en bezoekers
zoeken welke weg
medewerkers kunnen gaan
om zelf overeind te blijven
en anderen te helpen
in betrokkenheid.

Jonge mensen hebben de mogelijkheid om zich te laten inspireren door
kapselboeken. Ouderen moeten het echter zonder stellen: bestaande boeken zijn
te trendy, te jong, te gedurfd, kortom niet geschikt. Daarom werd het hoog tijd voor
een echt 80plus modellenboek! De vier kapsters van de huizen maakten er werk
van en het resultaat mag gezien worden! Het is een eigentijds, mooi ogend boek
geworden waarvoor bewoners maar al te graag model stonden. Bewoners kunnen
voortaan uit een brede waaier van mooie en eigentijdse kapsels kiezen.
Het boek kreeg de naam “Geknipte inspiratie” en telt een 100-tal bladzijden. Het
is een handig instrument en uniek fotoboek dat inspireert bij elk kappersbezoek.
De keuze van een nieuw uurroosterpakket SDP
Reeds eerder werd aangekondigd dat het softwarepakket ‘NISPLAN’, voor de opmaak
van de planningen van personeel eind 2015 zou stopgezet worden. Verwachtingen en
doelstellingen werden zorgvuldig uitgeschreven en afgewogen. Vanuit een grondige
studie van mogelijke softwareleveranciers en hun onderhandelde voorwaarden
koos Woonzorgnet-Dijleland uiteindelijk voor de firma SDP uit Sint-Niklaas. Vier
intensieve maanden met diverse voorbereidings- en opleidingsmomenten gingen
vooraf aan de implementatie van het nieuw uurroosterpakket. Door te luisteren
naar ervaringen en vragen van de gebruikers, aandachtspunten te verzamelen
en het gebruik daar waar nodig bij te sturen, slaagde de werkgroep samen met
alle betrokkenen om het nieuwe pakket uiteindelijk op 1 januari 2016 in de vier
woonzorgcentra te laten starten.
Tegelijkertijd werden ook overal de tikklokken vernieuwd. De mogelijkheid om de
‘real-on-time’ tikkingen van het personeel automatisch te verwerken, bespaart
voortaan heel wat tijd. Registraties worden vanaf nu automatisch geïmporteerd,
waardoor een aanzienlijk aantal manuele handelingen wegvalt.
Sociale media boven de doopvont:
we laten ons graag zien en we mogen gezien worden!
Sociale media zijn inmiddels zodanig ingeburgerd in onze maatschappij dat ze
een plaats innemen in het dagelijks leven van velen. Woonzorgnet-Dijleland en
de partnerorganisaties zetten graag in op transparantie, een open communicatie,
interactie en verbondenheid. Tegelijkertijd zijn integratie en actieve deelname
aan de maatschappij voor Woonzorgnet-Dijleland geen loze woorden. We wensen
middenin die maatschappij te staan om eraan te participeren.
Vanuit die visie hebben we in het voorjaar van 2015 Facebook boven de doopfont
gehouden. Door berichten te delen op Facebook bouwen we de communicatiecultuur van openheid en transparantie verder uit. Ervaring leert ons ondertussen
dat Facebook heel wat mogelijkheden biedt. Het is een uitstekend medium om
het brede publiek op de hoogte te brengen van het dagelijks reilen en zeilen in de
huizen, om kennis en ervaring te delen en om de drempel naar de ouderenzorg
te verlagen. Inmiddels hebben zowel Woonzorgnet-Dijleland en de partnerorganisaties een Facebookpagina. Meer dan 600, ouderen, familieleden, mantelzorgers,
studenten, buren, vrienden en kennissen volgen Woonzorgnet-Dijleland en de
verschillende pagina’s van de woonzorgcentra: we laten ons graag zien en we
mogen best wel gezien worden !

[ WZND ]

13

14

[ WZND ]

Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant
Het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant, Memo, maakte in 2015 werk van
volgende strategische doelstellingen:
1.
2.
3.
4.
5.

Implementatie en uitvoering van het transitieplan
Informatieverstrekking en adviesverlening
Deskundigheidsbevordering
Sensibilisering en innovatie
Signaalfunctie en samenwerking

Deze doelstellingen werden gerealiseerd door onderstaande acties:
We boden specialistische informatie en adviesverstrekking aan referentiepersonen
dementie, dementiekundige basiszorgverleners, professionele hulpverleners in
de zorg voor personen met dementie, mantelzorgers, personen met dementie,
studenten, docenten,…
Memo beantwoordde 696 vragen naar informatie, advies en ondersteuning over
diverse aspecten van dementie. We bereikten deze doelgroepen eveneens via 5
elektronische nieuwsbrieven die vanaf september in een nieuw kleedje werden
gestoken.
De website van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werd gemigreerd naar
een nieuw 'content management systeem' en kreeg regionale webpagina's die
ondertussen de oude website van Memo vervangt: www.dementie.be/memo.
Daarnaast is Memo medeoprichter van www.jongdementie.info in samenwerking
met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Op regelmatige basis wordt het
luik ‘sociale kaart’ door ons bijgewerkt.
Memo verjongde haar aanbod boeken en dvd’s van het documentatiecentrum en
kocht afgelopen jaar ruim 100 nieuwe werken aan. Er waren in totaal 101 bezoekers
van het documentatiecentrum die samen 195 boeken, dvd’s, spelmaterialen en
promotiemateriaal ontleenden. De infobrochure ‘Dementie, u staat er niet allen
voor’, werd door Memo geactualiseerd in 2014 en opnieuw verspreid in 2015
onder apothekers en eerstelijnswerkers.
In beide arrondissementen van de provincie maakte Memo actief werk van de
opstart van het overlegplatform dementie (OPD) en werkte hiervoor nauw samen
met de beide SEL’s van de provincie (SEL GOAL en SEL Zorgnetwerk Zenneland).
Memo realiseerde in samenwerking met Expertisecentrum Dementie Vlaanderen de
opleiding tot referentiepersoon dementie. De opleiding ging door in jeugdherberg
De Blauwput in Leuven en telde 26 deelnemers. Daarnaast werden er voor de
doelgroep referentiepersonen dementie 4 terugkomdagen georganiseerd in beide
zorgregio’s van de provincie Vlaams-Brabant. Er waren in totaal 15 deelnemers. In
totaal verzorgde Memo 393 uren vorming aan diverse doelgroepen.
Ter bevordering van de eigen deskundigheid namen de medewerkers van Memo
aan 17 studiedagen, congressen en opleidingen.
Memo ondersteunde en faciliteerde op 16 verschillende locaties in de provincie
praatcafés dementie. Er vonden in totaal 79 praatcafés dementie plaats. Daarnaast
ging er speciale aandacht naar de organisatie van het praatcafé jongdementie dat
5 maal doorging in Leuven.
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Voor de organisatie van deze praatcafés organiseerde Memo enkele train-detrainers rond de thema’s: ‘Feel my love’, ‘spelmethodieken ganzenbordspel en
mens-erger-je-niet’ en ‘Still Alice’. Hierop waren 60 personen aanwezig. Naast
de praatcafés ondersteunde Memo ook de familiegroepen van de Alzheimerliga
Vlaanderen en zetelde Memo mee in de organisatie van de jaarlijkse ontmoetingsdag
jongdementie op 28 november in Oostende.
Memo was samen met CM en woonzorgcentrum De Wingerd partner bij het
aanbieden van een psycho-educatiepakket mantelzorgers ‘Dementie en nU’ in
Leuven. In de 10 bijeenkomsten van 'Dementie en nu' deden mantelzorgers kennis
en vaardigheden op en kregen ze de ruimte om met lotgenoten in contact te komen.
Deze bijeenkomsten gebeurden in vaste groep van 8 à 12 mantelzorgers van een
persoon met (jong)dementie. Deze sessies gingen door op 16 en 30 oktober, 13 en
27 november, 11 december 2015, 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 4 maart 2016.
Ook in de zorgregio Halle-Vilvoorde ondersteunde Memo de opstart van een reeks
‘Dementie en nu’ door de drie regionale dienstencentra.
Memo was, samen met woonzorgcentrum De Wingerd partner bij de heropstart
van de ontmoetingsgroep voor personen met beginnende dementie in Leuven.
In 10 bijeenkomsten, die parellel liepen met de psycho-educatiesessies voor
mantelzorgers, kwamen personen met beginnende dementie samen om ervaringen
uit te wisselen met lotgenoten. Er namen 5 personen met dementie deel aan deze
sessies.
Binnen de campagne ‘Onthou mens, vergeet dementie’ faciliteerde Memo de
dementievriendelijke gemeentes Herent, Leuven en Bierbeek.
Voor de campagne rond de ‘Alzheimer Code’ werkte Memo samen met het Leuvense
M-Museum aan een nieuw project rond kunst en dementie. Begin februari kwam de
brochure uit van ‘Wereld van herinnering’. Memo maakte het project mee bekend
via overlegmomenten van het OPD, de SEL’s, Lerend Netwerk Dementievriendelijke
Gemeentes en Dementievriendelijk Leuven. Op 14 september vond de grote
opening plaats onder ruime persbelangstelling. Er waren aangepaste programma’s
voor mensen met dementie, mantelzorgers, zorgcentra en scholen, naast een
aanbod voor het brede publiek. Memo zorgde er tenslotte voor dat alle gidsen van
musuem M een onderdompeling kregen in dementie om gepast te kunnen omgaan
met een divers publiek.

OOK DAT NOG
Het thema jongdementie is reeds jaren het stokpaardje
van Memo. Memo ontwikkelde het concept en de
financieringsaanvragen voor 7 zorgcirkels jongdementie
in de regio Leuven, nl. sterke eerstelijnszorg, zorgbegeleiding, ontmoetingshuis, woonunit, buddywerking,
ontmoetingsgroep voor personen met beginnende (jong)
dementie en vorming. De persoon met jongdementie en
zijn mantelzorgers staan hierin centraal. De aansturing
van deze zorgcirkels willen we zo breed mogelijk maken
via werkgroepen en een stuurgroep van partners.
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UITGELICHT
“Ik ontdekte dat verhalen kostbare parels zijn die momenten in het leven van
onze meest zorgbehoevende bewoners kunnen laten schitteren. Verhalen kunnen
kleurrijke bogen zijn die verleden en heden met elkaar verbinden. Verhalen kunnen
ogen laten schitteren, blikken van herkenning laten verschijnen, tijd tijdloos maken,
waarden bevestigen, harten verbinden. Het overweldigend gevoel dat je als
verteller overkomt omdat je, met hart en ziel, een verhaal met bewoners kan delen,
laat je nooit meer los. En telkens als ik, als vrijwilliger, in de woning kom, mag ik
genieten van hun heerlijke blik van herkenning en erkenning. Ik ga dan ook telkens
met een glimlachend hart naar huis, op zoek naar nieuwe, uitdagende activiteiten
en herkenbare verhalen.”
Vrijwilligster
Woonzorgnet-Dijleland
[ WZND ]
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Thuisondersteunende Diensten
Evenwichtsoefening tussen belevingsgerichte zorg en revalidatie
Revalideren betekent letterlijk weer valide worden na een ongeval of medische
ingreep zoals een operatie. Binnen het aanbod van het revaliderend kortverblijf
in De Wingerd zetten we vooral in op herstel na een schouder- of heupfractuur
van personen met dementie. De reguliere revalidatiecentra weigeren systematisch
personen met dementie omdat ze van mening zijn dat door de beperkte cognitieve
mogelijkheden een verder herstel onmogelijk wordt. Vaak is het oplopen van een
fractuur bij personen met dementie de aanleiding tot opname in een woonzorgcentrum. De motivatie van de partner thuis is nochtans groot om de terugkeer
naar huis weer mogelijk te maken, maar vaak krijgen zij hier niet meer de kans toe.
Via het revaliderend kortverblijf willen we hen hierin ondersteunen. De expertise
rond dementie sterkt ons om dit proces positief te laten verlopen weliswaar op
hun eigen ritme. De grootste uitdaging is om onze sterk uitgebouwde belevingsgerichte zorgvisie te laten aansluiten op de revalidatietherapie. Stimulatie om de
eigen grenzen te durven verleggen en tegelijkertijd de overschatting van de eigen
mogelijkheden bewaken zonder fixatie, blijkt een zeer moeilijke evenwichtsoefening te zijn. De methodiek lerend vermogen neemt hierin een zeer centrale rol in
waarin we de familie actief in betrekken.
Dankzij de samenwerking met het geriatrisch supportteam van het UZ Leuven
slaagden we erin om het afgelopen jaar een aantal mensen opnieuw de kans te
geven om hun leven thuis, met partner, verder te zetten. Revalidatie is een zaak
van het ganse team geweest waarin kinesisten de aanspreekpersonen zijn inzake
aanpassing therapie en inschakeling van eventuele hulpmiddelen.
Veranderende werking binnen de dagcentra
De sterke uitbouw van de thuiszorg maakt dat mensen langer thuis kunnen blijven
wonen. De dagcentra van De Wingerd ondersteunen deze visie via het aanbod
het zorgtraject. Dit heeft een impact op de zorgzwaarte binnen het centrum.
De grote verscheidenheid aan bezoekers op vlak van leeftijd en indicatie werkt
drempelverhogend bij opstart.
Sedert november 2015 zijn we daarom gestart met homogene groepen binnen de
werking van het dagcentrum. De aanwezige architectuur, twee centra verbonden
met een gang maakt het mogelijk om een duidelijke opsplitsing te maken gebaseerd
op de aanwezigheid van mogelijkheden op vlak van cognitie en mobiliteit. We
willen op deze manier de zelfredzaamheid verder maximaal stimuleren of eerder
behouden binnen een aangepast omgevingsklimaat. Hierin zijn accenten zoals
psychomotorische therapie – met comfortzorg, individueel contact vs. sociale
aansluiting en het gevoel van betekenis te kunnen zijn – herkenbaarheid en een
aangepaste dosering van prikkels van essentieel belang.
De activiteiten zijn meer aangepast aan de mogelijkheden van de bezoekers
waarbinnen beweging een zeer centrale rol inneemt. De respons van de bezoekers
is ontzettend positief. Via een maandelijkse bezoekersraad slagen we erin om hun
participatie spectaculair te verhogen en onze werking beter af te stemmen op hun
behoeften.
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UITDAGING
Sterke en kwalitatieve
thuiszorg leidt tot
toenemende zorgzwaarte
bij instromende gebruikers
van de thuisondersteunende diensten.
De opstart van zorgtrajecten
en het inrichten van
homogene groepen biedt
hierop een antwoord.

UITGELICHT
“Naar hier komen is een
verzetje, onder de mensen
komen. Weg uit mijn eigen
stoel waar ik thuis steeds
hetzelfde zie en hoor. Hier
beteken ik iets, samen met
mijn leeftijdsgenoten. Ik kan
terug genieten van de dag
in de week.”
Bezoeker Dagcentrum

In dagcentrum Ter Meeren werden ook in 2015 diverse acties ondernomen
om naambekendheid te genereren. Desondanks zijn we nog niet op een volledige
bezetting geraakt. Wel is het aantal bezoekers met een zwaarder zorgprofiel
toegenomen. Via aangepaste activiteiten en bewegingen en met de hulp van het
kiné-team stimuleren we bezoekers om hun zelfstandigheid te behouden. Een
open contact met de mantelzorgers is hierbij van essentieel belang.
Samen met de begeleidende huisarts werd tijdens de gebruikersraad toelichting
gegeven over vroegtijdige zorgplanning. De arts stelt zich beschikbaar als cliënten
zich verder wensen te informeren. We vinden het belangrijk om op de hoogte te
zijn van hun zorgwensen en nemen dit in 2016 verder op.
Meerdere bezoekers hebben in de loop van het jaar weer gebruik gemaakt van
het kortverblijf in Ter Meeren. De kennismaking met het woonzorgcentrum
maakt de stap naar een definitief verblijf voor sommigen gemakkelijker. Uit een
schriftelijke bevraging blijkt dat bezoekers over 't algemeen zeer tevreden zijn over
de zorg, de aandacht en gezelligheid en het vervoer.
Het dagcentrum ‘Hertog van Brabant’ in Dijlehof heeft het activiteitenaanbod
verder uitgebreid door de start van een ergotherapeut in het team. Op deze
manier kunnen we naast het reeds aanwezige aanbod van activiteiten, ons nog
extra richten op het verbeteren en ondersteunen van beperkingen in de dagelijkse
activiteiten. Dit kan gaan van fijn motorische oefeningen en technieken bij het
aankleden, tot het aanreiken van hulpmiddelen die de dagelijkse handelingen
vlotter laten verlopen.
Extra aandacht ging dit jaar naar familie en mantelzorgers. Op geplande momenten
werd met hen contact genomen. Het verloop in het dagcentrum werd vanuit de
noden van de cliënt besproken en informatie over mogelijke extra thuisondersteunende diensten werden aangehaald.
Het zorgtraject voor de bezoekers en de bewoners van de assistentiewoningen
werd verder gezet en opgevolgd.
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ter meeren
Wolfshaegen 186
3040 Neerijse-Huldenberg :
T: +32 (016) 47.13.51
Woonzorgaanbod
77 wgl. RVT
31 wgl. ROB
4 wgl kortverblijf
1 dagcentrum
www.termeeren.be

UITGELICHT
“Het was voor mij als
partner van een patiënt
met een beroerte een
opluchting dit aanbod te
mogen ervaren. Ondanks
de afstand die ik om de
2 dagen moest afleggen
met het openbaar vervoer
vanuit Peer richting Neerijse
was er onmiddellijk een
vertrouwen en hoopvol
gevoel dat dit zowel mijn
man als mezelf deugd ging
doen. De gedienstigheid,
betrokkenheid in een
warme, huiselijke omgeving
waarbij de zorg en
revalidatieomkadering niet
moest onderdoen voor het
ziekenhuisaanbod is een
aanrader voor mensen in
dezelfde situatie als wij.”
Familielid
Ter Meeren

Focus 2015
Opstart proeftuin:
een tijdelijk zorgaanbod voor patiënten met een herseninfarct
Dit project loopt in samenwerking met Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg en
beoogt de uitbouw van een tijdelijk zorgaanbod voor een specifieke groep van
ouderen die plots geveld wordt door een beroerte of een cerebrovasculair accident
(CVA). Alvorens er gestart wordt met het revalidatietraject op een gespecialiseerde
beroerte-eenheid in het ziekenhuis, onderzoekt een multidisciplinair team de
revalidatienoden en -potentieel van deze patiënten. Bij een groep van patiënten
die een hoge nood heeft aan revalidatie wordt een te laag potentieel vastgesteld
om doorgedreven revalidatie te starten. Deze patiënten hebben wel behoefte aan
revalidatie maar niet met de intensiteit zoals wordt aangeboden in een traditionele
revalidatie-eenheid. Voor deze patiënten bestond er tot op heden geen duidelijk
zorgtraject.
UZ Gasthuisberg diende samen met woonzorgcentrum Ter Meeren een project bij
InnovAge-Zorgproeftuinen in, om gedurende twee jaar voor deze doelgroep een
nieuw zorgaanbod te lanceren onder de vorm van een kortdurende revalidatie in
Ter Meeren. Hiervoor werd een nieuwe ambulante zorgstructuur opgezet. Deze
bestaat uit educatie, opvolging en evaluatie door verschillende zorgverleners,
paramedici en medici.
Gezien de veroudering van de populatie is het doel van dit project om uit te zoeken
of nieuwe initiatieven zoals dit revaliderend kortverblijf voor patiënten met een
CVA, de kosten van de gezondheidszorg onder controle kunnen houden met
behoud van goede en kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening. Maar bovenal mikt
het initiatief op kwaliteit van leven. In 2015 maakten 11 patiënten gebruik van dit
zorgaanbod. Vier patiënten konden na het revalidatietraject terug naar huis keren,
6 patiënten konden voor verder herstel terecht in een doorgedreven revalidatieprogramma in UZ Gasthuisberg. De hoop en filosofie van dit initiatief is een begin
van een nieuw zorgtraject dat van toepassing kan zijn voor ook andere doelgroepen
die nu vaak lang gehospitaliseerd zijn, maar baat zouden kunnen hebben bij deze
vernieuwende aanpak.
Samenwerking met vrije basisschool De Bolster
De intrede van de 130 schalkse en snoezige leerlingen van de basisschool De
Bolster in september 2014 leidde tot een mooi intergenerationeel samenspel en
een samenhorigheid in 2015.
Toegegeven, toen De Bolster vorig jaar in de leegstaande vleugel van het woonzorgcentrum Ter Meeren trok, waren er verdeelde meningen over de ongewone mix van
senioren met kleuters en lagere schoolkinderen in hetzelfde gebouw. Voor de ene
was de verbondenheid tussen de verschillende generaties een uitdaging die met
open armen werd ontvangen. Anderen stelden kritisch de vraag of de aanwezigheid
van 130 kinderen niet te belastend zou zijn voor bewoners. Uiteindelijk is iedereen
het er over eens: dit project is een unieke kans om generaties samen te brengen
vanuit een overtuiging dat beide generaties elkaar veel te bieden hebben en elkaar
versterken.
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Het is hartverwarmend om vast te stellen dat zowel de school als de bewoners het
erg naar hun zin hebben met elkaars aanwezigheid. Kinderen en senioren groeien
naar elkaar toe en er wordt zonder te forceren een hechte band opgebouwd.
Dit is niet alleen zichtbaar tijdens gezamenlijke activiteiten, zoals samen fruitsla
maken of samen knutselen en puzzelen. De verwonderde oogjes van de kleinsten
wanneer er verhalen worden opgedist door bewoners, de giechelende kreetjes
wanneer ze op een bewoner zijn been paardje rijden en zoveel andere intense
momenten getuigen van een juiste insteek. Bewoners en bezoekers genieten ten
volle en worden op een zeer aparte leuke manier getriggerd. Zang- en dansateliers
zijn met tijden hilarisch. De jeugdige pretdansjes en het handgeklap van eenieder
zorgen voor een niet eerder geziene souplesse van de ledematen van de bewoners.
Grote en kleine reacties van bewoners wijzen er op dat de aanwezigheid van de
kinderen de taal en alertheid bij de bewoners stimuleren.
De ochtend- en avondaandacht bij het dagelijks verwelkomen en uitwuiven
van beide groepen is aandoenlijk. Iedereen die hier nog maar even langskwam,
bevestigt dat er in de wandelgangen een nieuwe, frisse wind waait waarvan alle
partijen genieten.
Met spijt en pijn in het hart wordt soms al naar voor geblikt naar het moment
dat de kinderen opnieuw gaan verhuizen en hun intrek nemen in het nieuwe
schoolgebouw. Maar tot dan gaan we nog volop van mekaar genieten.
Familiebetrokkenheid
Samen met alle medewerkers werd dit jaar richting gegeven aan het project
‘Familiebetrokkenheid’. Niet alleen bewoners, maar ook familie moeten zich
immers als partner in de zorg 'thuis voelen' in Ter Meeren. Via workshops werden
alle medewerkers uitgenodigd en gestimuleerd om mee na te denken hoe familiebetrokkenheid op de woningen en in de organisatie kan toenemen.
Ideeën groeiden en werden via de diverse gebruikersraden met familieleden en
bewoners afgetoetst. De feedback en input van familieleden was leerrijk. Door alle
informatie samen te leggen ontstond er zo een uitgetekend traject.
Al bij het intake gesprek worden contactpersonen actief bevraagd op welke manier
ze graag willen betrokken worden bij het dagelijks leven in het woonzorgcentrum.
Nadien worden familieleden blijvend gestimuleerd om aan diverse activiteiten
deel te nemen. De nieuwsbrief werd terug in het leven geroepen. De ingeslagen
weg wordt verder bewandeld.
Vrijwilligerswerking krijgt een boost en heropleving
Reeds jaren is er in Ter Meeren een enthousiaste ploeg van vrijwilligers actief
die zich, variërend van dagelijks tot meermaals per week of maandelijks, inzet
bij diverse activiteiten. In 2015 zijn we gestart om de vrijwilligerswerking een
nieuwe boost te geven. Een vrijwilligersbeleid is uitgeschreven en de documenten
i.v.m. vrijwilligerswerk werden geactualiseerd. Omdat we overtuigd zijn van de
meerwaarde die vrijwilligers bieden in huis, begonnen we aan een campagne om
het aantal vrijwilligers te verhogen. Promotie via de plaatselijke media, diverse
websites en in eigen huis werden opgevoerd. Elke maand wordt er op een bord
in de inkomhal een specifieke vrijwilligerstaak in de kijker gezet. Een specifiek
vormingsprogramma moet de vrijwilligers de nodige ondersteuning bieden.

UITGELICHT
“We hebben Misette hier
leren kennen toen we een
interview over WO II met
haar hebben afgenomen.
Sindsdien komen we haar
wekelijks dag zeggen.
Ze is zo’n lieve vrouw en
omdat ze zoveel beeldjes
van poezen in haar kamer
heeft, hebben we haar
‘tante poepoes’ genoemd.
We gaan haar zeker, ook na
de verhuis met regelmaat
blijven bezoeken.”
Kinderen van het 4de
leerjaar

“Och plezant dat het hier
nu is. Die mannen brengen
zoveel leven in de brouwerij
en het is een dagelijks
belevenis om ze bezig te
zien!”
Bewoner
Ter Meeren

UITGELICHT
“Voldoening en blij voor al,
wat wij mogen doen voor
de bewoners en ons hier
nuttig mogen voelen en dit
ervaren.”
Vrijwilliger
Ter Meeren

“Wij denken dat wij de
bewoners iets kunnen
geven, maar wij mogen
vooral ervaren dat wij
mogen ontvangen.”
Priester
Ter Meeren
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Verbondenheid tussen thuiszorg en intramurale zorg:
uitbouw van een zorgtraject
Op zaterdag 6 juni 2015 organiseerden we samen met CM Huldenberg een
infonamiddag ‘Ondersteuning in de thuiszorg: wat en hoe?’ Doorlopend konden
bezoekers kennis maken met de thuiszorgmiddelen van 'Vivantia Thuiszorgwinkel'
en werd het thuisondersteunend zorgaanbod van Ter Meeren gepresenteerd.
Het voorgestelde zorgtraject van het dagcentrum en het kortverblijf was voor de
aanwezige bezoekers een geruststellende kennisname. Te weten dat dit zorgaanbod
het mee mogelijk maakt om zolang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te
kunnen blijven wonen stelt velen gerust. Samen met de partners vanuit de thuiszorg
wilden we het ganse aanbod van diensten en middelen die hierbij helpen, kenbaar
maken. Ongekend is immers onbemind.

OOK DAT NOG
Aaihonden brengen letterlijk glinsters in de
ogen van onze bewoners
Veel ouderen hebben vroeger een dier gehad of hebben
omwille van de opname in het woonzorgcentrum
hun huisdier moeten achterlaten. Tijdens het voorbije
jaar krijgen we wekelijks op maandagnamiddag het
bezoek van vrijwilligster Candy en haar hond Farine.
Het contact met een huisdier zorgt voor een verruiming
van de leefomgeving, zet aan tot beweging en heeft
verder positieve invloeden op de fysieke en geestelijke
gezondheid van de bewoners. De bewoners kijken uit
naar het bezoek van de aaihond. Ze aaien Farine, praten
met hem en knuffelen hem: voor velen is dit een warm
moment waarnaar wordt uitgekeken.
Natuurlijk denken we ook aan de veiligheid en hygiëne.
De aaihond en zijn baasje hebben een opleiding
hiervoor gevolgd en worden ondersteund door de
organisatie ‘Het Stadsbeest’. De gediplomeerde honden
zijn te herkennen aan hun werktuigje dat ze dragen.

[ WZND ]
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keyhof
Stroobantsstraat 75
3040 Huldenberg
T: +32 (016) 47.98.10
Woonzorgaanbod:
30 wgl. ROB
43 wgl. Congregatie Annonciaden

Focus 2015
Verhuizen, weggaan en toch thuiskomen
Het hing al jarenlang in de Keyhofse lucht. Met het platwalsen van het bouwterrein,
het vellen van de bomen en de afbraak van de directiewoning voelden we het op
ons afkomen.
Terwijl de steigers verdwenen en de twee huizen schitterden in hun prachtige,
witte eenvoud in de winterzon werd een draaiboek gemaakt van al de zaken die
moesten gebeuren. Van het herlabelen van duizenden stuks persoonlijk linnen tot
de uitnodigingsbrieven voor de meer dan 290 helpers aan de verhuis.
Het werd een drukte, soms ook wel eens een zuchten van jewelste; rommelen,
klasseren, elimineren. Het inpakken duurde langer dan ingeschat, maar zorgde ook
voor intieme momenten en mooie verhalen want elk spulletje heeft wel betekenis.
Het werd niet één verhuisdag, maar een volledige verhuisweek. Op 18 mei 2015
stonden tientallen familieleden, vrienden, vrijwilligers en personeel klaar om het
‘hebben en houden’ van enkele zusters over te brengen naar hun nieuwe woonst.
En volgens eenzelfde scenario verliepen de volgende twee dagen van die week. Tot
21 mei 2015 … de grote verhuisdag, een memorabele dag met een ongelooflijke
inzet en grote solidariteit. We voelden ons één grote familie met dezelfde gevoelens:
verdriet om het vertrouwde achter te laten en angst, maar ook nieuwsgierigheid
om de sprong in het onbekende te maken.
In de namiddag waren de zusters aan de beurt om zelf over te steken naar ‘de
overkant’. Voor sommigen lukte dat op eigen krachten of zo nodig gesteund
door een wandelstok, anderen werden comfortabel aangevoerd door wagens
of minibusjes. Een schouwspel om nooit te vergeten. Een maandenlange, goed
voorbereide organisatie die als cement het geheel bij elkaar hield.

Met 'de wagen vol
geladen' over de wankele
plankenvloer.
Zusters onwennig, bang,
met kleine voorzichtige
stapjes en met veel vragen.
Onbetaalbare handen vol
zorg en attentie.
Zij helpen verhuizen
van het vertrouwde
Keyhof naar het nieuwe
woonzorgcentrum.

Vertrouwde voorwerpen werden uitgestald, kadertjes aan de muur, als het mogelijk
was in overleg zodat de nieuwe kamer vooral ‘mijn kamer’ werd. Een bloemetje en
snoepjes in de living. En dan verscheen op het splinternieuwe terras een ijskar,
fel gewaardeerd en druk bezocht door iedereen! Het bracht toch enig soelaas
midden een sfeer van ernst en heimwee, die toch stilletjes mee zweefde over deze
verhuisdag.
De dagen erna was het ‘zoeken’. Waar ben ik? Is dit mijn kamer? Waar zijn mijn
spulletjes? Waar staat de koffie? Hoe werkt de keramische kookplaat? Waar staat
de huisapotheek? De oriëntatie in het gebouw, in de living, de eigen kamer, de
nieuwe manier van samenleven, samen wonen en samen werken was voor velen
overweldigend.
Nu, maanden later, blijven de herinneringen aan ‘het klooster’, het ‘oude Keyhof’,
de vertrouwde kapel, de verpleegpost op Tabor, de vriendenhoek nog steeds
gespreksonderwerpen. Het is mooi te voelen dat het ‘nieuwe’ het ‘oude’ niet hoeft
te vergeten. En soms ook al het stille stemmetje : “Dit is toch beter dan vroeger …”.
Een stapje op weg naar een nieuwe THUIS!

[ WZND ]
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10 jaar ‘werkplek-leren’ in Keyhof
In de moeilijke zoektocht naar gekwalificeerd zorgpersoneel startte Keyhof 10
jaar geleden met een uniek opleidingstraject. Sinds 2005 worden kandidaten die
hun beroepsloopbaan willen heroriënteren, als logistiek medewerker in dienst
genomen met de uitdrukkelijk intentie om door te groeien tot zorgkundige. Mensen
met een late roeping of die hun studies niet afwerkten en graag willen werken
in de zorgsector kunnen in Keyhof toch starten, ondanks het feit dat ze nog niet
over het geschikte diploma en visumnummer beschikken. Zo wordt de combinatie
werken-stage-studeren mogelijk.
In samenwerking met de CVO’s van Mechelen, Brussel en Leuven leiden we
zorgkundigen op die tijdens hun studie (2 ½ jaar) in de vorm van betaalde stage
bij ons aan het werk zijn. We proberen een optimale leeromgeving te creëren
voor de toekomstige zorgkundigen. Van alle medewerkers van de verschillende
disciplines wordt gevraagd om hun collega in opleiding te stimuleren, te coachen
en te ondersteunen.
De 13 kandidaten die het einddoel haalden, bleken sterk gemotiveerde collega’s die
al goed geïntegreerd zijn in het team als ze definitief als volwaardige zorgkundige
aan de slag gaan. Door deze praktische inscholing maakten ze zich de cultuur en
de visie van Keyhof helemaal eigen. Enkelen kozen voor de thuiszorg, maar kregen
door dit uniek opleidingstraject de kans om in de zorgsector in te stromen.
Denise was kandidate van het eerste uur. “Het was een hele ommezwaai in mijn
leven in 2005. Meer dan twintig jaar was ik stikster bij Volkswagen in Brussel. Het
was niet evident om als 50-plusser terug werk te vinden, maar in Keyhof mocht ik
starten als logistieke hulp. Af en toe mocht ik meehelpen bij een ochtendtoiletje
en zo is mijn interesse gegroeid om zorgkundige te worden. Na 10 jaar heb ik hier
nog geen minuut spijt van en overweeg ik om na mijn pensioen nog enkele jaren
verder te gaan”.
In Keyhof maken we graag dromen waar, zelfs al is het niet gemakkelijk om werken
en leren te combineren. Daarom is engagement van de kandidaten zo belangrijk.
We willen dat ze er honderd procent voor gaan. En als dat zo is dan geven we ze
graag een duwtje in de rug.

UITGELICHT
“In een vorig leven was ik 20 jaar lang projectingenieur, maar een burn-out zorgde voor een hele verandering. Na 19
maanden werkloos te zijn, kon ik aan de slag als logistiek medewerker op Keyhof. Ik kreeg de kans om daar te beginnen,
en dit zonder enige ervaring of kwalificatie in deze voor mij nieuwe sector. En iets later begon ik, zoals afgesproken, aan de
opleiding van logistiek medewerker tot zorgkundige. Ondertussen zijn we 2 jaar verder, en ik heb er nog geen seconde spijt
van gehad. Nog één semester, en dan heb ik mijn diploma. De job geeft mij geweldig veel voldoening en heeft mij heel veel
bijgebracht op menselijk vlak. Keyhof is een tweede thuis geworden, en dat is het beste wat je van je werk kan verwachten.
Het is omdat men op Keyhof in mij geloofde, dat ik sta waar ik nu sta.”
“Verrijkend aan zo’n project is dat praktijk en theorie hand in hand gaan. Je leert de knepen van het vak veel sneller. Leren
op de werkplek is eigenlijk meer dan stage. Je engageert je ook voor 100 %. Zulke trajecten zouden in de toekomst mogelijk
moeten zijn voor andere opleidingen, richtingen.”
Zorgkundige
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UITGELICHT
“Donderdag, 21 mei 2015!
Ik zoek mijzelf bij elkaar,
wissel een hartig woordje
met Onze-Lieve-Heer en
begin de dag. Het gewone
dagritme is verbroken,
maar de dag is met gezond
verstand bij voorbaat
gepland. Voor ons, zusters,
dreigt er geen gevaar voor
overwerk. Integendeel, we
laten begaan, geregeld diep
ademen en de verbazing
verteren … Personeel,
familieleden, bekenden en
sympathisanten vertonen
een ongewoon hoog
werktempo en een sterk
verlaagde vermoeidheidsgrens… Ik heb wel ergens
iets gelezen over “bergen
verzetten”, ’t was in de
bijbel … en ik kan ervan
getuigen : de bijbel spreek
waarheid. Bergen dozen,
kisten en kastjes zijn
versleept en op zijn plaats
gebracht in het nieuwe
Keyhof.”
Zuster/bewoner
Keyhof

IN DE KIJKER
Inspiratie putten uit een nieuwe bron
Op het plein tussen het oude en het nieuwe Keyhof ligt een bloemperk met
centraal een borrelende bron. Op 2 oktober 2015 werd deze bron ingehuldigd door
de zusters Annonciaden van Huldenberg die in Keyhof wonen en borrelde het water
voor de eerste keer.
Enkele inspirerende passages uit de bezinningstekst van Zuster Emerence Brants:
We staan hier op een stille plek grond, een deel van het vijfhoekig perceel
grond waarop het woonzorgcentrum gebouwd is.
Een stille plek, met veel nieuwe groene doorlevende planten en hier een
daar een tintje geel, oranje, en kleuren die er nog komen zullen. Een stille
plek met hoge bomen die getuigen van het verleden van deze kloostersite.
Een stille eivormige ruimte waar je tot rust kan komen. Ook deze ovale
zitruimte kan je zien als een symbool van kiemend leven, na een rijk gevulde
levensloop.
WZC Keyhof kijkt met weemoed naar het vroegere gebouw Keyhof.
Het is het klooster van zusters sinds 1881! Toen vol bruisend leven van veel
jonge religieuzen. Het WZC Keyhof, is nu een ruimte om bewust de laatste
levensfase te beleven.
Externe medewerkers en medewerksters gaan samen met de bewoners op
zoek naar eigen accenten om de levensavond zinvol te beleven.
“Laaf ons aan de bron”
De bron, één van de verschillende symbolen of kenmerken die het nieuwe
WZC Keyhof eigen is. Deze bron, - geen echte bron, maar borrelend waterwil symbool zijn van leven dat rustig naar zijn voltooiing gaat.
We laten het vroegere los voor een nieuw cadeau… LEVEN op maat van de
jaren. De eenvoud, de regelmaat, waar rust tot leven komt… een nieuwe
thuis.

[ WZND ]
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de wingerd
Wingerdstraat 14
3000 Leuven
Woonzorgaanbod
109 wgl. RVT
18 wgl. ROB
10 wgl. kortverblijf
2 dagcentra
lokaal dienstencentrum
expertisecentrum dementie

Focus 2015
Uitbreiden, bouwen en verbouwen
In het najaar 2015 startten de verbouwingswerken in De Wingerd. Enerzijds wordt
de capaciteit uitgebreid met 19 kamers. Anderzijds worden drie woningen van
15 bewoners omgebouwd naar kleinschalig genormaliseerde woningen van 8
bewoners.
Tijdelijke woonunits: een verhaal van verbondenheid

T: +32 (016) 28.47.90
www.wingerd.info

UITGELICHT
“De Wingerd heeft
bij de verhuis naar de
wooncontainers van de
nood een deugd willen
maken door de groep
van 15 bewoners en het
bijhorende personeel
op te splitsen in twee
gescheiden leefgroepen
met als namen ‘Opaal’ en
‘Saffier’. Papa is dus een
‘saffierist’ geworden. Het
is opmerkelijk, maar het
lijkt dat hij zich nu al wat
meer thuis voelt dan in de
groepswoning. We horen
van het personeel dat papa
de afgelopen dagen veel
en lang in de woonkamer
is gebleven en dus niet
meer alleen op zijn kamer
ging zitten! Voor het eerst
kwam hij zaterdag met de
vrijwilligers en de bewoners
al zelf naar buiten om naar
de mis te gaan.”
Familielid
De Wingerd

De tijdelijke woonunits op het grasveld voor het Grand Café zijn inmiddels gezellig
ingericht en bewoond. In oktober verhuisden de 15 bewoners van woning 11 naar
de tijdelijke woonunits. Deze woongelegenheden kregen de naam Saffier en Opaal.
Het proces van de verhuis en de omschakeling naar de kleinschalige woningen
werd vooral een positief verhaal. We voorzagen verschillende coachingsessies. In
juni werd het team uiteindelijk opgesplitst in twee volwaardige zorgteams die zich
volledig gaven om het wonen en leven in de twee woningen zo aangenaam en
huiselijk mogelijk te maken.
Bewoners en personeel komen tot rust
Sinds de aankondiging van de uitbreiding en de definitieve omschakeling van de
nog resterende groepswoningen naar kleinschalig genormaliseerd wonen hebben
de medewerkers zich voorbereid om deze overstap vlot te laten verlopen. Of ze
het zouden aankunnen, alleen in een woning met 8 bewoners te staan, wisten ze
niet zeker op voorhand. Sommige collega's twijfelden, zou het als verpleegkundige
wel lukken om nu plots ook rond animatie te gaan werken waar ze in het verleden
eerder op het medische aspect gefocust waren? Zorgkundigen stelden zich vragen
bij de verpleegtechnische zorg en logistiek medewerkers maakten zich zorgen over
al de rest.
Het team in twee delen en de bewonersgroep opsplitsen bleek een hele klus,
maar de verwachte effecten waren positief: steeds dezelfde 8 bewoners kunnen
verzorgen, zal toelaten hen nog beter te leren kennen en kleinere groepen brengen
rust. Die ervaringen hadden we al in andere woningen van De Wingerd. Familie en
vrijwilligers werden nauw betrokken bij de transitie en samen met het ganse team
zetten zij mee de schouders achter het project. Schilderskiel en stofjas werden
aangetrokken om de tijdelijke woonunits eigenhandig te behangen, aan te kleden
en met een persoonlijke toets in te richten.
De nog onzekere medewerkers lieten het avontuur op zich af komen en de
verbondenheid binnen het team groeide, ook de betrokkenheid van de familie nam
toe en na de hecticiteit van de eigenlijke verhuis bevond iedereen zich plots in een
kleinere woning.
"Rust! wat was het rustig en stil ... De bewoners waren rustig, sommige bloeiden
meer open. Zo kende ik hen niet. Ook ik vond innerlijk meer rust, ik hoefde plots
geen extra paar ogen meer te hebben. De werkdruk was aanzienlijk verminderd, er
was ineens tijd ... tijd voor je bewoners, tijd voor de familie.", een reflectie bij een
van de verpleegkundigen de dagen nadien.
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Leren kan de levenskwaliteit vergroten
Hebben mensen met dementie nog de mogelijkheid om te leren? Vanuit onderzoek
en vanuit onze ervaringen in het woonzorgcentrum weten we dat dit kan. In 2015
werkten we rond het thema “lerend vermogen bij mensen met dementie” met de
leden van de werkgroep dementie. We lazen het boek “(op)nieuw geleerd, oud
gedaan” van Ruud Dirkse. We leerden hoe het geheugen van mensen met dementie
werkt. Naast het bewuste geheugen bestaat ook het onbewust geheugen. Oude
routines blijven langer bewaard. Daarnaast zullen we gebeurtenissen met een
emotionele lading veel beter onthouden.
Hoe kunnen we nu als zorgverlener hiervan gebruik maken om mensen met
dementie dingen aan te leren? We leerden hoe we de vier leervormen: foutloos
leren, associatieleren, emotieleren en operant leren konden toepassen in de
dagelijkse praktijk.
Mensen met dementie kunnen soms nieuwe vaardigheden aanleren door fouten
te voorkomen tijdens het leerproces. Belangrijk hierbij is om taken op te delen in
verschillende kleine stappen. Door de ontwikkeling van materialen, denkwijzen
en gebruik te maken van moderne technologieën, slaagden we erin om mensen
opnieuw de tafels te leren dekken, de brievenbus leeg te maken, zelfstandig te gaan
wandelen, zich aan te kleden … Via zintuigelijke ervaringen en emoties leerden
bewoners hun kamer gemakkelijker terugvinden of leerden we hoe muziek de zorg
gemakkelijker kan laten verlopen. We leerden hoe belangrijk het benoemen van
positieve ervaringen is. We gebruikten nieuwe technologieën zoals de iPad of de
spreekknop. We ontwikkelden een opnamefiche waarin we van in het begin belang
hechten aan de mogelijkheden die de persoon nog heeft.
Door de autonomie van mensen te verhogen, wensen we de levenskwaliteit van
mensen met dementie te vergroten. Met dit project zijn we erin geslaagd om een
positieve invloed te hebben op de eigenwaarde van de persoon. We merkten echter
dat er ook grenzen zijn. Je moet niet tot het uiterste gaan. “Tussen autonomie en
geborgenheid”, zoals ook in onze visie omschreven staat.
Zenso Cocoon
Mensen met dementie verliezen langzaamaan hun lichaamsschema. Zij hebben
meer en meer nood aan prikkels die voor hen op maat aangeboden worden.
In woonzorgcentrum De Wingerd bieden we die prikkels sinds jaren aan met
relaxatiebaden. Het relaxatiebad heeft echter ook nadelen. Het relaxatiebad
is sterk afhankelijk van de aan- of afwezigheid van de kinesitherapeut. Er is veel
voorbereidend en logistiek werk aan en er dient een continue aanwezigheid van de
zorgverlener te zijn om de veiligheid van de bewoner in bad te kunnen garanderen.
Ook het feit dat het relaxatiebad enkel aan bewoners in de laatste fase van het
dementieel proces aangeboden wordt is een beperking. De transfers naar en van
het bad kunnen een bron van onrust zijn en sommige personen ontwikkelen een
afkeer van water.
Om al deze redenen zijn we op zoek gegaan naar een waardig alternatief om deze
nadelen zo veel mogelijk weg te werken. Dit alternatief vonden we in de door ons
ontwikkelde Zenso Cocoon.
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UITGELICHT
“Het is vooral een andere
manier van denken”
... “Je wordt je meer
bewust van de aanwezige
mogelijkheden” ... “
Het positieve denken
wordt getriggerd” ...
“ het is een goede
werkmethode om met
het gedrag van bewoners
op een respectvolle en
beredeneerde manier te
werk te gaan” ... “Stilstaan,
tijd nemen om de zelfstandigheid te bevorderen geeft
een gevoel van eigenwaarde
aan de bewoner. Positieve
gevoelens nemen toe.” ...
Medewerkers

UITGELICHT
“De trillingen van de
natuurmuziek in het
waterbed in combinatie met
de kleur in de fiberglow, de
luchtbelletjes en de kleur in
de bubbelunit, de warmte
van het waterbed en de
projectie van natuurfoto’s
zorgen ervoor dat alle
zintuigen van mijn moeder
geprikkeld worden op
een rustige manier en
geven haar een gevoel van
geborgenheid .”

Dankzij een gift van een familie en de steun van een partner kregen we de kans om de
badkamer om te vormen tot een prikkelgestuurde kamer met een muziektherapie
waterbed, aangepaste verlichting en een led-beamer die foto’s op het plafond kan
projecteren.
De deur van de Zenso Cocoon staat altijd open dus, alle bewoners kunnen vrij binnen
lopen. Het opzet is dat deze ruimte van iedereen is en door iedereen gebruikt kan
worden. Zorgverleners, vrijwilligers en familie kunnen met een bewoner gaan
genieten in deze ruimte.
Naast de therapeutische resultaten voor personen in het verzonken ik realiseren
we met deze ruimte ook een niet-medicamenteus alternatief voor personen met
moeilijker hanteerbaar gedrag en bouwen we nog ver in het dementieel proces aan
relaties tussen bewoner en familie. De eerste resultaten zijn veelbelovend en er
wordt nagedacht hoe we dit voor alle bewoners kunnen realiseren.

Familielid
De Wingerd

OOK DAT NOG
Muziektherapie
Muziek kan mensen tot lang in het dementie-proces nog bereiken: in de dagcentra is
al langer een muziektherapeute actief.
De Zenso Cocoon sluit hier perfect bij aan, vult zelfs aan door de muziek aan te
bieden aan alle zintuigen, de persoon helemaal te omringen ermee. Complexe
melodieën of harmonieën blijken soms moeilijk te begrijpen, maar de Zenso Cocoon
zet dit allemaal om in iets heel basaals: pulsering. Daar verschilt het ook helemaal
van trilplanken of trilapparaten ed.: de Zenso Cocoon trilt niet mechansich als een
klok of metronoom, maar zorgt voor pulsering, iets wat in beweging is (zoals bijv
een hartslag). Daarom worden deze trillingen veel meer ervaren als iets veiligs,
menselijks, ...
Tegelijk schakelt de ruimte andere prikkels uit, wat bij onrust positief werkt, maar
evengoed alertheid en aandacht bevordert bij bewoners die zich afsluiten van de
omgeving, omdat ze de prikkels niet langer kunnen verwerken. De bewoner die
er naartoe gaat, voelt zich vrijwel meteen veilig. Muziek, beelden, licht, ... er is
altijd wel iets wat herkenning of vertrouwen opwekt, of de individuele persoon
aanspreekt en zo veiligheid creëert.
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EHBO
De O van:

Onvoorwaardelijk,
Ondersteunende,
Omgang met anderen.
En van:

Opmerken
Open communicatie
Objectiviteit
Open huis
Omgevingszorg
Omgangszorg!
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dijlehof
Minderbroedersstraat 9b
3000 LEUVEN
T: +32 (016) 29.31.42
Woonzorgaanbod
56 wgl. RVT
14 wgl. ROB
4 wgl. kortverblijf
2 wgl. revaliderend kortverblijf
1 dagcentrum
39 assistentiewoningen
www.dijlehof.be

Focus 2015
Prikkel op maat: een permanente zoektocht
'Prikkel op maat' is het jaarthema van 2015 en is een uitloper van het jaarthema
van 2014 'Zorg met pit'. De projectnaam verwijst naar een permanente zoektocht
om bij de begeleiding en de zorg voor bewoners niet te overprikkelen maar ook
niet te onderprikkelen en dus op maat en in functie van de noden, mogelijkheden,
toestand en wensen van de bewoner te handelen.
Prikkelarme zorg richt zich voornamelijk naar bewoners die zelf niet meer in staat
zijn om de eigen prikkels te reguleren. Voor hen kunnen dagelijkse handelingen
of interventies leiden tot interne prikkels (jeuk, pijn, stress) of externe prikkels
(visuele en auditieve omgevingsfactoren, warmte/koude, overbodige bewegingen).
Door tijdens de zorgmomenten zeer gericht zo veel mogelijk prikkels te vermijden
die voor de bewoner hinderlijk of onbegrijpbaar zijn, ervaart de zorgverlener meer
comfort in de zorghandelingen en voelt ook de bewoner zich aangenamer.
Prikkel op maat betekent concreet dat er tijdens de zorg de juiste hulpmiddelen
worden gebruikt, er aangepaste kledij wordt voorzien en dat er door de juiste
sequenties toe te passen minder handelingen nodig zijn. Belevingsgerichte zorg
sluit mooi aan op dit project en biedt alleszins een meerwaarde om het voor de
bewoner duidelijker en aangenamer te maken.
We kregen de medewerking van alle medewerkers in het woonzorgcentrum!
'Prikkel op maat' werd onderverdeeld in deeldomeinen nl. prikkelarm verzorgen,
dynamische ligortheses, het gebruik van slides, aangepaste kledij, mondzorg, de
EHBO-omgangszorg, het verbeteren van omgevingszorg, fingerfood, alternatieven
bij het dagelijks toilet en pijncontrole tijdens de zorg.
Fingerfood

UITGELICHT
“Ik wil alvast meegeven
dat ik het project van
Fingerfood super vind,
ik weet niet wat het in
de praktijk zal geven
maar ik vind ’t gewoon al
geweldig dat jullie dit gaan
uitproberen !”
Familielid
Dijlehof

Een koekje in de hand, een receptie met hapjes, een onweerstaanbare praline,
tapenades, een olijf of kersttomaatje, een kippenbil, frietjes of smoutebollen …
hapjes in de hand zijn al lang geen onbekende meer. Ook in woonzorgcentrum
Dijlehof willen we, als vervolledigen van ons huidig voedingsaanbod, fingerfood
kunnen aanbieden.
De term 'Fingerfood' staat voor bestekvrij eten. Het verwijst naar de handeling:
voeding tot je nemen met de vingers, zonder bestek. Voor de bewoners die omwille
van fysische of mentale beperking er niet meer in slagen mes en vork correct te
gebruiken, kan dit een hulpmiddel zijn om terug zelfstandig te eten. Het geeft de
mogelijkheid tot een keuzevrijheid in tempo, volgorde en voorkeuren. De objectieve
observaties en kritische reflectie tijdens de testweek waren alvast positief: in 2016
komt hierop ongetwijfeld een vervolg.
Dijlehof verplaatst zich ‘groen’
‘Dijlehof verplaatst zich groen’ stond in 2015 in het teken van de dag van de lege
parking. 21 april was een ongelofelijk succes. Medewerkers – bewoners en bezoekers
probeerden via alternatieve manieren in Dijlehof te geraken. In de tuin was er enkel
plaats voor de fiets. Het was ook mooi meegenomen om dit onderwerp te kaderen
in de week van de valpreventie. Deze dag was ook de start om een half jaar meer in
te zetten op de tweewieler als verplaatsingsmiddel.
[ WZND ]

33

De doelstelling om 50% van de medewerkers met de fiets of via alternatieven naar
het werk te lokken werd ruim overschreden. Aan de hand van een mobilteitsscan
kregen we een beter zicht welke acties we de komende jaren nog kunnen
ondernemen om een milieuvriendelijk woon-werk verkeer te creëren.
Adaptieve kledij
Een onderdeel van prikkel op maat is het aanpassen van kleding in functie van het
comfort van bewoners. Vandaar dat wij ‘inzoomen’ op comfortabele en aangepaste
kledij. Comfortabele kledij is immers voor iedereen belangrijk. Bij de aankoop van
nieuwe kledij vragen we bewoners/familie om rekening te houden met een aantal
tips zoals rekbare stoffen, bredere mouwen, een opening vooraan het kledingstuk.
Wanneer de mobiliteit van een bewoner vermindert, is dit vaak een kantelmoment
om in gesprek te gaan met de bewoner/familie over aangepaste kledij.
Deze aandachtspunten doen geen afbreuk aan wensen, voorkeuren, gewoontes
en/of de stijl van de bewoner maar zorgen voor een verhoogde zelfstandigheid en
comfort van de bewoner. Kleine aanpassingen zorgen voor gebruiksvriendelijkheid
en vereenvoudigen de handelingen tijdens de zorg.
Studenten in WZC Dijlehof – een troef voor de opleiding
Elk schooljaar ontvangen we ruim 100 studenten, goed voor 10.000 uren stage.
Studenten opvangen en begeleiden is uiteraard een belangrijke opdracht voor
ieder van ons, waar we ons graag voor inzetten. De mentoren en al de teamleden in
de verschillende disciplines delen graag hun kennis en ervaring met de studenten
om hen te laten groeien in hun beroep.
Stage lopen kan vanuit verschillende studierichtingen in al de disciplines: verzorging,
verpleging, logistiek assistent, sociaal assistent, kinesitherapie, kok. Studenten
die hun studiekeuze nog moeten maken, maar wel eens willen proeven van de
zorgsector, kunnen bij ons een inleefmoment meemaken. Zij kunnen dan één of
meerdere dagen een collega volgen om zo aan te kunnen voelen of het beroep bij
hen past.

ook dat nog
Tuinbanken
Dankzij de steun van Cera Leuven konden we vijf tuinbanken van 1m40 breed
aankopen en verspreiden in de tuin op en rond het fitnessparcours. Zo kan
iedereen naar eigen kunnen en volgens eigen tempo zich verplaatsen in de tuin.
Op regelmatige basis is er een rustplaats voorzien. Het zijn de aangepaste banken
van de firma Groenplus uit Ravels. Op vraag werden ze voorzien van een hogere en
schuinafhellende zitting, hetgeen het neerzitten en rechtstaan vereenvoudigd.
Mede dankzij de sponsoring van Sodexo, SCA, ESRI en Clean Experts ter
gelegenheid van het twintigjarig bestaan van woonzorgcentrum Dijlehof en de vele
positieve reacties op de tuinbanken, bestelden we 3 banken van 2 meter breed
extra.
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Speelweken 2015
Woonzorgcentra Dijlehof en De Wingerd bieden tijdens de zomervakantie opvang
aan voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar, begeleid door ervaren monitoren:
avontuur, sport, spel en plezier, de kinderen beleven samen met bewoners en
bezoekers allerlei creatieve, sportieve en spannende uitdagingen.

[ WZND ]
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organisatie
De Raad van Bestuur van VZW Woonzorgnet-Dijleland was tijdens het werkjaar
2015 samengesteld als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. em. Emmanuël Keirse, hoogleraar verliesverwerking KULeuven,
voorzitter Raad van Bestuur
Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke, gerontopsychiater KULeuven,
ondervoorzitter Raad van bestuur
Prof. em. Dr. René Dom, bestuursmandaat beëindigd op 17/12/2015
Dhr. Gustaaf Hendrickx, gewezen directeur Medisch Centrum Huisartsen (MCH)
Mevr. An Veris, financieel manager UZ Leuven
Dhr. Maurice Deno, bestuursmandaat beëindigd op 18/06/2015
Dhr. Herman Boogaerts, bestuursmandaat beëindigd op 17/12/2015
Dhr. Gilbert Verbinnen, gewezen medewerker Pers en Voorlichting KULeuven
Mevr. Eleonora Holtzer, medewerker Kabinet Vandeurzen, zorgambassadeur
Dr. Jozef Van Deun, huisarts, voorzitter Medisch Centrum Huisartsen (MCH)
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
Mevr. Magda Aelvoet, Minister van Staat
Mevr. Rita Nijs, gewezen leerkracht en pedagogisch medewerker OVSG

Maatschappelijke zetel:
Wingerdstraat 14, 3000 LEUVEN			
						
KBO/BTW-nummer:
BE 0500.952.540

T: 016 28 47 90
info@wznd.be

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

Verantwoordelijke personeelsdienst
Jo De Keyzer		
T: 016 28 47 90		

jo.dekeyzer@wznd.be

Dagelijks verantwoordelijken
Eddy Devolder		
T: 016 47 99 36		
Dorine Chamon		
T: 016 47 98 14		
Jan Vanwezer		
T: 016 28 47 91		
Rudi Logist		
T: 016 29 31 42		

eddy.devolder@termeeren.be
dorine.chamon@keyhof.be
jan.vanwezer@wingerd.info
rudi.logist@dijlehof.be

Beleidsmedewerkers
Elif Can			
Patris Wagemans
Greet Rutten		
Nele Gaeremynck
Karin Vandoorne

elif.can@wznd.be
patris.wagemans@wznd.be
greet.rutten@keyhof.be
nele.gaeremynck@wingerd.info
karin.vandoorne@dijlehof.be

T: 016 28 47 90 		
T: 016 47 13 52		
T: 016 47 98 18		
T: 016 28 47 96		
T: 016 29 31 42		

[ WZND ]

37

38

[ WZND ]

cijfers

Bewoners
Dijlehof
WZC
Aantal RVT
Aantal ROB
Aantal DVC
Aantal GAW
Aantal KV
Aantal revaliderend KV
Aantal opnames
Aantal overlijdens
Aantal vertrekkers
Gemiddelde verblijfsduur
Gemiddelde leeftijd
Aantal nieuwe bezoekers DVC
Gemiddeld aantal bezoekers DVC
Uitstroom GAW
Nieuwe bewoners GAW

KV

DVC

GAW

56
14
15
39
4
2
78
0
75

22
18
2
2
20
5jr 11md 28 dagen 61 dagen
87,5
85,9
81
26
14,3

4

86,4

10
11

Herkomst en doorverwijzers
Thuissituatie
Eigen zorgtraject DVC en KV
Eigen zorgtraject GAW
Ziekenhuis
Ander WZC

4,5%
22,7%
31,8%
22,7%
18,3%

Keyhof
WZC
Aantal ROB
Aantal THZ
Aantal opnames
Aantal overlijdens
Aantal vertrekkers
Gemiddelde leeftijd

Herkomst en doorverwijzers
Thuissituatie
Ziekenhuis
Ander WZC

KV

DVC

GAW

30
43
16
10
1
87

69,2%
23,1%
7,7%
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Ter Meeren
WZC
Aantal RVT
Aantal ROB
Aantal DVC
Aantal KV
Aantal revaliderend KV
Aantal opnames
Aantal overlijdens
Aantal vertrekkers
Gemiddelde verblijfsduur
Gemiddelde leeftijd
Aantal nieuwe bezoekers DVC
Gemiddeld aantal bezoekers DVC

KV

DVC

GAW

77
31
13

31
27
3

3
1
58
0
53

4jr 56dagen
88,3

29dagen
84

1
6
51dagen
83
14
6,61

Herkomst en doorverwijzers
Thuissituatie
Thuisondersteunende diensten
Eigen zorgtraject DVC en KV
Ziekenhuis
Ander WZC

13,0%
32,5%
22,5%
22,5%
9,5%

De Wingerd
WZC
Aantal RVT
Aantal ROB
Aantal DVC
Aantal KV
Aantal opnames
Aantal overlijdens
Aantal vertrekkers
Gemiddelde verblijfsduur
Gemiddelde leeftijd
Aantal nieuwe bezoekers DVC
Gemiddeld aantal bezoekers DVC

KV

DVC

GAW

109
18
24
53
50
3

10
53
3
69

3jr 58dagen
83

34dagen
82

3
55
33dagen
81
75
20

Herkomst en doorverwijzers
Thuissituatie
Eigen zorgtraject DVC en KV
Ziekenhuis
Ander WZC
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11,3%
68,0%
19,0%
1,7%

Personeelsdienst
Medewerkers in dienst op 31/12/2015
					

Ter Meeren
voltijds
deeltijds

aantal
waarvan:
man
vrouw

Dijlehof

De Wingerd

Keyhof

WZND

Totaal

39
71

19
81

33
133

23
36

3
8

117
329

110

100

166

59

11

446

11
99

11
89

19
147

11
48

0
11

52
394

per leeftijdscategorie:

Ter Meeren
19-30 jaar
31-40 jaar
41-50 jaar
51-60 jaar
61-65 jaar
Vrijwilligers

Dijlehof

14
13
31
42
10

De Wingerd
22
26
24
24
4

Keyhof

45
32
44
41
4

WZND
9
5
13
23
9

Totaal
97
80
114
134
27

1
4
2
4
0

						

Ter Meeren
aantal

Dijlehof

26

De Wingerd
47

Keyhof

92

WZND
14

Totaal
0

179

Grafiek:
aantal
medewerkers
en vrijwilligers
Aantal
bewoners
Medewerkers FTVrijwilligers
(aantal)tegenover bewonerspopulatie

Ter Meeren
Dijlehof
De Wingerd
Keyhof 200
WZND

112
76
137
73

72,74
63,55
102,48
40,41

26
47
92
14

180
160
140
120

			

Vrijwilligers (aantal)

100

Medewerkers FTE
Aantal bewoners

80
			
60
40
20
0

Ter Meeren

Dijlehof

De Wingerd

Keyhof
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Medewerkers per functie op 31/12/2015
				

			

Ter Meeren

Dijlehof

De Wingerd

Keyhof

WZND

dagelijks verantwoordelijke
woonzorgcoördinator
bachelor verpleegkundige
graduaat verpleegkundige
zorgkundige
kiné
ergo
logo
paramedici
maaltijd/zorgondersteuning
pedicuur
kapster
animator/muziektherapeut

1
4
6
18
32
6
2
1
2
10
2
1
2

1
3
12
10
32
4
2
8
2
1

1
5
17
26
66
5
4
10
2
1

1
3
6
10
12
3
1
6
1
2

logistiek
linnenkamer
technieker
chauffeur
administratie
sociale dienst
beleidsmedewerker

13
3
2
2
1
1

13
2
2
3
1
1

15
1
1
3
4
1
1

13
1
1
-

-

-

1

-

3

110

100

166

59

11

consulente ECD
coördinator LDC

totaal

										

8

Gemiddeld aantal FTE op jaarbasis

2013
Ter Meeren
Dijlehof
De Wingerd
Keyhof
WZND

totaal
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2014

2015

72,67
64,30
99,92
35,84
5,57

73,81
64,37
102,00
37,63
6,84

72,74
63,55
102,48
40,41
6,57

278,30

284,65

285,75

Wel magazine – december 2015

media
Regelmatig verschijnen er
artikels in de pers
over initiatieven ontwikkeld
in de woonzorgcentra van het
Woonzorgnet-Dijleland,
een bloemlezing...

Het zorgberoep

Kinesist in een woonzorgcentrum
Veerle Ven
Kinesist
WZC Dijlehof, Leuven

Veerle Ven werkt al meer dan 16 jaar in het kinesistenteam van woonzorgcentrum
Dijlehof in Leuven. En dat doet ze met veel plezier!
‘Toen ik afstudeerde als kine aan de KU Leuven, heb ik nog een specialisatie
neuromotorische aandoeningen gevolgd. Het zou logisch geweest zijn dat ik in een
revalidatiecentrum aan de slag ging, maar door interims heb ik gemerkt dat de geriatrie me
eigenlijk heel goed ligt. De mensen waar je in contact mee komt, hebben al een heel leven
achter de rug en hebben dus vaak veel bagage. Ik doe dit werk intussen 16 jaar en vind
het nog altijd interessant!’
Gelijkgestemde zielen
‘Het leuke vind ik dat ik met mensen bezig ben. De hele dag achter een bureau zitten, is
niets voor mij. Het is ook een heel afwisselende job. En het geeft veel voldoening om het
leven van de mensen hier zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken.
Onze ploeg bestaat uit gelijkgestemde zielen en dat is maar goed ook, want we moeten
veel samenwerken. Ook met de andere disciplines in het woonzorgcentrum trouwens. Het
is niet zo dat we ons opsluiten in de kinezaal en ons ding doen. We komen met veel
mensen in contact.’

[ WZND ]
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de expert aan het woord

Achter elk gezicht een positief verhaal
Om beter te communiceren met
mensen met dementie moeten we
ons concentreren op het
emotionele, het zintuiglijke en het
onbewuste, zeggen Kasper en
Cathy. Kasper Bormans (27)
schreef Wat Alz?, een boek over
hoe beter om te gaan met mensen
met dementie. Cathy Sweerts (47)
is verantwoordelijke voor het
dagcentrum De Wingerd in
Leuven.

OKRA-MAGAZINE | APRIL 2015
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Mensen zeggen wel eens: “Als ik mijn
geheugen verlies, mag je mij een spuitje
geven.” Wat Kasper Bormans en De
Wingerd doen, is zoeken naar wat wel nog
kan. Kasper Bormans studeerde
communicatie en marketing. Hij dompelde
zich onder in de wereld van mensen met
dementie. “Achter elk gezicht zit een
positief verhaal”, zegt hij. Kasper tekende
die gezichten. “Oud worden en Alzheimer
betekenen aftakelen, je woordenschat en
je fatsoen verliezen. Toen mijn opa begin
vorig jaar zijn hoofd liet hangen, tekende ik
de familie en hing de tekeningen aan de
muur in zijn kamer. De volgende dag
begon hij weer grapjes te maken. Mijn
tante zei: ‘Je hebt hem terug levensenergie
gegeven.’ Maar ik ontdekte dat mensen
met dementie een vermogen hebben dat
er altijd is: de verbeelding. En verder veel
magie, muziek, verhalen en dromen.”

De taal van de aanraking
“Het is leuker de dingen positief te
bekijken. Ik las mensen met dementie
verhalen voor van De krekel en de mier.
Maar zij spraken over een beer die zin had
in honing en over een neushoorn die een
taart kan bakken, terwijl dat helemaal niet
in het verhaal voorkwam. Het leek alsof ze
niet luisterden. Later drong het tot me
door dat je, mits je de juiste vragen stelt,
mensen wél in beweging kan zetten.
Als mensen zeggen dat ze graag naar
Oostenrijk zouden gaan, kan je dat
omdraaien en je de vraag stellen: hoe
breng je Oostenrijk naar hier? Mensen
verlangen eenvoudige dingen: wat
buitenlucht, gaan fietsen, een bezoekje.
Ik ontmoette een vrouw die haar
spraakvermogen verloren had en wiens
man keelkanker had. Ik vroeg hen hoe ze
elkaar duidelijk maken dat ze elkaar graag
zien. De vrouw kneep in mijn hand. Ik raak
niet makkelijk mensen aan maar toen mijn
opa naar adem stond te happen, nam ik
zijn hand en werd hij rustig. Als mensen
vergeten hoe je heet en wie je bent, dan
nog herkennen ze je gezicht, je stem of
hoe je ze aanraakt.”

aan vlaanderen

Page 1 of 3

Woonzorgcentrum Keyhof voor Zusters Annonciaden in Huldenberg
18 maart 2016

97x bekeken

De Zusters Annonciaden van het Keyhof in Huldenberg bouwen een woonzorgcentrum voor hun
zorgbehoevende zusters. Het sluit aan bij hun verouderd kloostercomplex, dat zij nadien zullen vervangen
door een nieuwbouw. Daartoe heeft de orde de vzw Keyhof opgericht, met het Antwerpse
architectenbureau CONIX RDBM Architects, in samenwerking met BUUR, als ontwerper van het
masterplan voor de site en van de verschillende gebouwen. De eerste twee gebouwen zijn opgeleverd in
april 2015.

wenaanvlaanderen.be/huldenberg-wzc-keyhof/

4/05/2016
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