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Ik neem jullie graag mee naar ons verhaal van 2019.  
Stuk voor stuk inspirerende realisaties die de  
verbondenheid van onze organisatie met de 
samenleving aantonen. Inspanningen die meer dan 
ooit maken, dat ik vandaag, bij het schrijven van dit 
voorwoord tijdens volle corona-crisis, oprecht trots 
ben. Ik zie vier huizen die volkomen in hun kracht 
staan, met deskundige medewerkers die als één 
perfect team op elkaar inspelen. Het uitgebouwd 
netwerk van professionele partners zorgt vandaag 
voor wederzijds versterkende samenwerking en 
een solied draagvlak. Onze dynamische structuur 
en de continue inzet op diverse domeinen maken 
dat we er op het moment van crisis samen staan. 

Aan alle medewerkers,vrijwilligers en bestuurders, 
partners en collega’s: oprechte dank hiervoor. 
Aan alle bewoners, hun familieleden en zoveel 
sympathisanten: dank voor jullie vertrouwen in 
onze organisatie. 

2019, een jaar waarop wonen, leven en zorgen 
vanzelfsprekend was. Laten we verdergaan op dit 
elan: met de focus op het bijzondere in de gewone 
dingen van het leven. 

Griet Robberechts
Algemeen Directeur Woonzorgnet-Dijleland
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Kwaliteit van leven

   Steeds op zoek naar optim
alisati

es ...

Keyhof neemt met het oog op ergonomie voor zowel kapsters als bewoners, 
de inrichting van het kapsalon onder de loep. We verliezen de gezelligheid niet 
uit het oog en stellen erg hoge eisen aan het comfort van de kapperswasbak. 
Alle disciplines steken de koppen bij elkaar en toetsen de inrichting af tegen 
het ‘kapsalon van de toekomst’. Die visie schreven de kapsters uit tijdens 
een reeks inspiratiedagen. Begin 2020 ontvangen ze de bewoners in de 
nieuwe zorgvuldig uitgekiende setting: een voortreffelijk praktijkvoorbeeld.  

In Ter Meeren is de nieuwe BeleefTV een waar succes. Samen rond het groot touchscreen, 
zorgen de beelden van vroeger voor gespreksstof en verbondenheid. De interactieve 
spelen stimuleren de fijne motoriek en een ‘jukebox’ met muziek brengt de bewoners 
heel wat vrolijkheid en gezelligheid. En wat het zo bijzonder maakt: de aankoop is er 
gekomen dankzij spontane initiatieven en sponsoracties van familie. Een initiatief waaraan 
de bewoners veel goede momenten beleven.
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Gisteren koesteren en bouwen aan morgen

Elke verhuis naar het woonzorgcentrum is uniek. Daarom zet Dijlehof op de 
dag van verhuis een extra collega in als gastvrouw of -heer. Die zorgt samen 
met het team voor een warm onthaal en neemt ruim de tijd om kennis 
te maken met de nieuwe bewoner en de familie. Vanuit de persoonlijke 
levensgeschiedenis peilt zij of hij naar de grootste en dringendste noden en 
luistert  naar de bezorgdheden en verwachtingen op korte en lange termijn. 
Na enkele dagen verblijf gaan we dan opnieuw poolshoogte nemen van 
de ervaring bij bewoner en familie. Zo kan het aanbod vanaf de eerste dag 
afgestemd worden op de zorgvraag. Dat schept vertrouwen en stelt zowel 
de bewoner als familie gerust.

De gezellige kruidenierswinkel van De Wingerd ademt met een toonbank en allerlei kleine schuifjes, 
een weegschaal en rekken vol producten de sfeer uit van weleer. Bewoners en bezoekers wandelen 
er even naar toe, snuisteren wat, genieten van de geuren en kleuren en kiezen zelf hun waren uit. Het 
winkeltje is zo een ontmoetingsplaats waar je anderen toevallig tegenkomt. Naast het gebruikelijke 
aanbod kan je er ook materiaal, reminiscentiespullen en speldozen ontlenen.  
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Deelnemen aan het samenleven
Het lokaal bestuur van Huldenberg en de plaatselijke zorgorganisaties slaan met het oog op 
een meer leefbare, gezondere en aangenamere omgeving de handen ineen. Bewoners van 
Keyhof en Ter Meeren nemen, ondersteund door professionals, deel aan de seniorenraad. 
Ze formuleren samen adviezen omtrent de algemene toegankelijkheid voor ouderen 
in de gemeente. Ook de voorstellen rond het culturele leven krijgen gehoor. De nieuwe 
infrastructuur voor het herladen van elektrische wagens op het terrein van Ter Meeren 
maakt deel uit van het ‘Mobiplan’. Eind december keurt de gemeenteraad de krijtlijnen 
goed voor ‘Paraa     ’, het orgaan voor actieve burgerparticipatie en een daadkrachtig inclusief 
gemeentelijk beleid. Dit verhaal wordt vervolgd.        Par icipatie in het gemeenteli

jk be
leid !

Tijdens het BUZZ festival, de viering van 30 jaar Bibliobus te Leuven, vertellen senioren van 
Dijlehof anekdotes uit hun leven in Leuven aan de jongere generaties, hun medepassagiers 
in de Riksja. Ze fietsen langs de plaatsen in de stad waar het toen allemaal gebeurde. 
Verhalen van weleer delen met het brede publiek zorgt voor verbinding en eigenwaarde. 
De enthousiaste vertellers krijgen héél veel erkenning en genieten van de zeer aandachtige 
luisteraars. 



Waar diverse doelgroepen samenwonen

Al een hele tijd staat de vervangingsnieuwbouw voor Dijlehof in Leuven op de bestuurlijke agenda. 
Na grondig onderzoek en intensieve onderhandelingen met alle betrokken partijen komt in het 
najaar een samenwerkingsakkoord tot stand met projectontwikkelaar ION. De plannen voor 
46 woongelegenheden en 27 assistentiewoningen op de voormalige Acco-site, gelegen in de 
binnenstad, zijn in volle ontwikkeling. Het nieuwe woonzorgcentrum zal er deel uitmaken van een 
geïntegreerd woonproject waarbij diverse doelgroepen samenleven en kunnen rekenen op zorg. 

De diversiteit aan woonvormen en een evenwichtige leeftijdsmix zijn de sleutelbegrippen in 
deze nieuwe multifunctionele stadswijk voor senioren, studenten en jonge gezinnen. Het nieuwe 
Dijlehof situeert zich zo binnen een intergenerationele gemeenschap met diverse publieke functies 
zoals een kinderkribbe, een kapsalon, een bistro en toegankelijke vergaderruimten. We maken zo 
onze rol als spil in de buurtwerking alweer helemaal waar.

Minder mobiele bewoners van De Wingerd, kunnen dankzij ‘Hugo’, de aangepaste deelauto, weer 
met hun familie op uitstap of even naar de stad. De wagen heeft achteraan een rolstoellift en is 
moduleerbaar. De aankoop wordt gefinancierd door de firma ‘Special Ad’, met reclame-inkomsten 
van lokale handelaars die op het voertuig adverteren. 

We hervormen er ook de ‘bewonersadviesraad’ tot een volwaardige stuurgroep op woning- en 
straatniveau, zo faciliteren we échte burgerparticipatie op niveau van het woonzorgcentrum. 
Bewoners met dementie en hun mantelzorgers, tekenen mee het beleid uit. Vanuit evenwaardige 
dialoog evolueren we van louter inspraak naar directe democratie op organisatieniveau.
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Verbreding zorgaanbod

   Bijzondere erkenning jongdementie 
!

Midden juni 2019 is de opgebouwde deskundigheid in De Wingerd een bepalende factor 
bij de toewijzing van de bijkomende erkenning van 12 woongelegenheden voor mensen 
met jongdementie. Niet alleen de accreditatie als expert, maar ook de extra financiële 
ondersteuning zijn een waardering van de aangepaste zorg. Dankzij de aanhoudende 
inspanningen vanuit diverse hoeken, waaronder onze organisatie, Zorgcirkels Jongdementie, 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, MEMO en de Alzheimerliga, krijgt de vraag 
om passende maatregelen gehoor. De betrokken gezinnen zorgen voor de uiteindelijke 
doorbraak.

Keyhof evolueert mee met de maatschappelijke tendensen en de zorgvragen van ouderen. In 
de loop van het jaar verwelkomen we de eerste bewoner met een beperking. Gemotiveerd 
door deze positieve ervaring breiden we het zorgaanbod uit naar nog thuiswonende 
ouderen, vanaf 60 jaar, met een VAPH statuut of met een persoonsvolgend budget. Voor 
de ontwikkeling van dit bijzondere zorgaanbod kunnen we ook rekenen op de expertise van 
Centrum Ganspoel te Huldenberg.
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In april 2019 start een eerstelijnspsychologe met een aanbod voor ouderen in het 
Lokaal Dienstencentrum Wijnveld. Een nieuw initiatief van Eerstelijnszone Leuven. 
Met dit proefproject zetten we in op vroegtijdige detectie en interventie van 
psychische problemen bij thuiswonende senioren. In samenwerking met CM en de 
lokale zorgpartners binnen de eerstelijnszone verlagen we de drempel naar psychische 
hulp bij 65-plussers. We treden preventief op om crisismomenten te ondervangen en 
leiden hen sneller toe naar de gepaste thuishulp of dienstverlening.

Voor thuiswonende ouderen met een neurologische aandoening ontbreekt het nog te vaak aan 
kwalitatieve ondersteuning. Het dagcentrum van Dijlehof specialiseert zich in de begeleiding 
van personen met Parkinson. Om hen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zorgen we voor 
een aanbod met oefeningen en activiteiten die de autonomie stimuleren. We geven advies 
over hulpmiddelen thuis en werken samen met externe diensten proactief aan de tijdige 
doorverwijzing naar het dagcentrum. 

Samenwerking leidt tot verbreding
In samenwerking met Van Roey Vastgoed startten we in 2017 met de bouw van 30 
erkende assistentiewoningen. Assistentiewoningen Keyhof staat voor ‘Zo Aangenaam 
Wonen’ in een prachtige groene omgeving en met de professionele diensten van het 
woonzorgcentrum nabij. Dit biedt een antwoord op de wens om zo lang mogelijk 
autonoom te kunnen leven, met alle comfort van een zorgtraject bij Woonzorgnet-
Dijleland binnen handbereik. De nieuwbouw wordt in november 2019 opgeleverd en 
de eerste bewoners heten we begin 2020 welkom.
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Duurzaam ondernemen

    Slimme alternatieven en ecolog
ische 

keuz
es ...

Beter dan te sorteren is afval voorkomen. In de verschillende huizen is de keuze voor 
ecologische drinkwatersystemen een succes. Met voor elke medewerker een herbruikbare 
drinkbus als nieuwjaarscadeau, sporen we iedereen aan om wegwerpflessen en blikjes 
op het werk te vermijden. Een geapprecieerd presentje. Dijlehof laat voortaan papieren 
placemats achterwege. Ter Meeren wisselt plastic medicatiepotjes in voor recycleerbare. 
Koffiemelk komt niet meer uit cupjes maar uit een glazen fles. Keyhof bant alle individueel 
verpakte koekjes en kiest voor de gezellige koekentrommel. 

Daarnaast zetten we ook in op een betere scheiding van de verschillende fracties in 
de afvalstroom. Elk huis voorziet afvalinzamelpunten met aparte containers voor de 
verschillende afvaltypes. De grootkeuken in De Wingerd werkt afval reducerend en haalt 
ook het voedingsafval weer op. 



10. Woonzorgnet-Dijleland investeert maatschappelijk verantwoord en wordt coöperant 
van EcoOB, ‘Energie Coöperatie Oost-Brabant’. Wij verlenen hen opstalrecht voor de 
fotovoltaïsche installatie op het dak van De Wingerd. Zij garanderen op hun beurt gedurende 
20 jaar groene stroom te leveren aan een vast tarief. Zo besparen we niet alleen op de 
jaarlijkse energiefacturen, we investeren ook in een lokaal verankerde producent. Een 
aantal van onze stakeholders tekenen onmiddellijk mee in voor een EcoOB-aandeel. De 
1.000 geplaatste zonnepanelen zijn goed voor een productie van 315 MWh. Vanaf 2020 
produceren we 35% van het eigen stroomverbruik zelf. Die geschatte stroomopbrengst komt 
overeen met het gemiddelde verbruik van een 90-tal gezinnen. 

Samenwerken aan een beter klimaat

Elk woonzorgcentrum stelt een mobiliteitsdeskundige aan die samen met de collega’s hun 
pendeltrajecten doorlicht. Aan de hand van gedetailleerde bereikbaarheidsfiches worden 
de medewerkers door deze mobi-coaches gemotiveerd om, waar mogelijk, te kiezen voor 
duurzame alternatieven in het woonwerkverkeer. 
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IAO iets anders organiseren
Hoe laten we de verschillende rollen in de teams nog beter samenwerken? Hoe krijgen de 
teams een zo groot mogelijke autonomie? Kunnen we de zorg zonder afstemmingsverlies 
blijven organiseren in het belang van de bewoner? Zal deze zelfregulering de kwaliteit van 
leven, wonen en zorgen versterken? 

Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) vraagt moed, inzet en een kritische kijk op het eigen 
handelen en vooral het loslaten van werkwijzen die we al jaren gewoon zijn. Deze uitdaging 
zijn we met de hele organisatie aangegaan in 2018. 

In 2019 nemen ontwerpteams per huis de uitdaging aan: werk een plan uit om de zorg 
nog beter te organiseren en nog meer af te stemmen op de bewoners. Samen nemen ze 
de strategische keuzes van de organisatie en de operationele processen kritisch onder de 
loep. Hun uiteenlopende voorstellen leggen ze voor aan het coachteam. Nu worden de 
acties stap voor stap geïmplementeerd en zullen de resultaten zichtbaar zijn. 

       IAO neem je er niet zom
aar ev

en bij ..
.
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De inkanteling van ondersteunende diensten, in één multidisciplinair team, is een 
ingrijpende oefening. Tijdens de omschakeling naar kleinschalig genormaliseerde 
woningen hebben vooral Ter Meeren en Keyhof hierin belangrijke stappen gezet. 
De integratie van poetsdienst en kinesisten bij de teams in Ter Meeren heeft dit 
proces afgerond. En ook Keyhof optimaliseert de kwaliteit van wonen en zorgen via 
de geïntegreerde teams. 

Het ontwerpteam in Dijlehof werkt een stappenplan uit om vanaf februari 2020 
de inkanteling van de dienst logistiek te realiseren. In maart gaat de vernieuwde 
organisatie van start, met de openheid dagelijks te evalueren en aan te passen 
waar nodig. We kijken de toekomst met een positieve bril tegemoet.

Iedereen is leider op het eigen niveau

De medewerkers krijgen in De Wingerd de kans om zelf de uurroosters op te stellen. 
Werkbaar werk zorgt voor betrokkenheid. Dit komt kwaliteit van werken en leven 
alleen maar ten goede, zowel voor bewoners als voor medewerkers. 
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Elkaar inspireren en uitdagen
Richting geven aan een organisatie en veranderingsprocessen doorvoeren kan enkel door de 
krachten te bundelen. Tijdens inspirerende beleidsdagen worden we door de ervaringen 
van zorgpartners en experten aangemoedigd om buiten de klassieke denkkaders te treden. 
We leren van elkaar en stemmen nieuwe inzichten op elkaar af. 

De ‘SLA-dag’ is een jaarlijkse klassieker: 60 verantwoordelijken uit de vier huizen wisselen 
er van gedachten over leiderschap, over lopende projecten en smeden nieuwe plannen.  
Met kritische vragen brengt Ronnie Leeters, zelfstandig adviseur bij InProfiel, ons een 
stap dichter bij de realisatie van de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie. Luc 
Deneffe, directeur van De Wissel, een voorziening in de Bijzondere Jeugdbijstand, deelt zijn 
positieve ervaringen met autonome teams en samen exploreren we de cruciale coachende 
rol van de leidinggevenden in deze transitie. De teambuilding die volgt is er eentje om 
niet snel te vergeten: improvisatietheater Inspinazie scherpt ons vertrouwen aan en een 
touwenparcours leert ons door samenwerking onze persoonlijke drempels te overwinnen. 

Samen het onvoorstelbare re
alisere

n !
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Juni 2019 trekt het beleidsteam erop uit. We stellen het eigen handelen voortdurend in vraag 
en staan stil bij opportuniteiten om met nieuwe energie samen in dezelfde richting verder te 
gaan. Zijn er tijdens het proces nieuwe trajecten opgedoken? Zit iedereen nog op hetzelfde 
spoor rond de principes van participatie? Tijd maken om stil te staan, te genieten en samen 
te zijn, zorgt voor een stevige boost om weer volop vooruit te gaan. 

Tijdens de inspiratiedag van 18 november 2019 treden verantwoordelijken uit de huizen in 
dialoog met bestuurders van de organisatie. Dat levert niet alleen boeiende gesprekken op 
over bewonersparticipatie, maar tevens over onze maatschappelijke rol en het wonen en 
werken in zorgzame buurten. Elke Plovie, onderzoekster bij UCLL en ervaringsdeskundige, 
laat iedereen kennismaken met ‘instrumentele’ en ‘principiële participatie’, een ‘participatief 
beslissingsmodel’ en de ‘omgekeerde participatieladder’. We stoppen met het aannemen 
van het vanzelfsprekende en onderbreken de routine. Geert Pint, huisarts in Wilsele, is de 
stuwende kracht achter ‘Zorgzaam Wilsele-dorp’ en stelt ons dat plaatselijke burgerinitiatief 
voor. Hoe vinden wij vanuit het woonzorgcentrum aansluiting bij de buurt? Kunnen we zelf 
gemeenschapsvormend zijn? Uitdagingen waar we in de toekomst werk van zullen maken.

De teams staan in 2019 sterker dan ooit tevoren
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Transparant expertise delen

   Word de verandering die je in de wereld
 wil zie

n ...

Sterk eigenaarschap leidt tot echt leiderschap. Vanuit die kernvisie licht algemeen 
directeur Griet Robberechts het ambassadeursmodel van de organisatie toe tijdens 
een studiedag rond ‘employers branding’ voor HR.square. In het gelijknamige magazine 
verschijnt de bijdrage over HRM bij Woonzorgnet-Dijleland: “Hier zijn de medewerkers 
de ambassadeurs van de beste zorg. De filosofie achter het model is dat iedereen leider 
is op zijn eigen niveau. Elke medewerker heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en 
neemt daar ook eigenaarschap voor op. Door dit voor iedereen en voor elke functie te 
realiseren, zijn we een organisatie met gedreven medewerkers die met volle goesting 
komen werken.”

Fondation Home St.-Sylve in Zwitserland kent 3 klassieke leefgroepen van 21 bewoners. 
Laurien is er afdelingshoofd en met het oog op een nieuwbouwproject bezoekt ze de 
kleinschalige woningen in Keyhof. Ze neemt het concept mee naar Zwitserland en 
hoopt haar collega’s te overtuigen van de meerwaarde en de kwaliteitswinst eigen aan 
kleinschalig genormaliseerde woningen.



Met het Integrate-project doen wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit 
Gent onderzoek naar de integratie van palliatieve zorg in Vlaanderen. Tijdens het slotcongres, 
midden september in de Brusselse KVS, brengen campusdirecteur Jan Vanwezer en Dr. Jo Lisaerde 
CRA in De Wingerd goede praktijkvoorbeelden uit het kleinschalig genormaliseerd wonen voor 
personen met (jong)dementie.

Zorgvisie en uitstraling overtuigen
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“We laten ons zien want we mogen gezien worden”, met deze slogan start Patris Wagemans 
tijdens de studiedag ‘Marketing in de Zorg’ van ZorgAnders haar verhaal. “De maatschappelijke 
verschuivingen van de laatste decennia vragen om een andere inzet van communicatiemiddelen 
en profilering. De strategie die we hiervoor gebruiken is eenvoudig. Alle content groot en klein 
vertrekt steeds vanuit de aanwezige kwaliteit van zorg, vanuit authenticiteit en de unieke sterktes 
van Woonzorgnet-Dijleland. We brengen ons eigen verhaal naar buiten en zetten hiervoor diverse 
communicatiekanalen in. Investeren in communicatie, door te zijn wie we zijn en dat naar buiten 
brengen, loont absoluut. Het doel is niet zozeer om een massa mensen aan te trekken. We willen 
vooral de juiste mensen aantrekken en ouderenzorg laten schitteren.”



Partners in zorg
Zorgcirkels Jongdementie begeleidt jonge mensen met dementie en hun families doorheen heel het 
proces. Ondanks de reële noden en de ondertussen bewezen waardevolle werking is de toekomst van 
dit initiatief onzeker. Wij rekenen dus op diverse projectmiddelen, benefieten en giften van diverse 
sympathisanten. De inspanningen om dit alles te realiseren zijn werkelijk immens.

Het kostenplaatje van de jaarwerking bedraagt € 200.000 en de Vlaamse Overheid subsidieert enkel 
een beperkt deel van de loonkost. De grootste uitdaging voor 2019 bestaat erin voldoende fondsen te 
verwerven. Naar jaarlijkse gewoonte is er het muzikale benefiet ‘Music for Luc’. Daarnaast kunnen we 
rekenen op oneindig veel meer acties, stuk voor stuk ingericht om de werking van Hét Ontmoetinghuis te 
financieren en de getroffen gezinnen te ondersteunen. We starten een grootschalige wijnverkoopactie 
en sluiten 2019 af met maar liefst 5.000 verkochte flessen. Dat levert een nieuw werkingsbudget op 
van € 25.000 en deze sponsoractie gaat de komende jaren gewoon door.

     YES deze f es maakt het versc
hil !

Foto: Anne  Janssens
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Expertisecentrum Dementie Memo wil dementie op de agenda plaatsen om de levenskwaliteit van 
(jonge) mensen met dementie en hun omgeving te verbeteren. Memo doet dit door het samenbrengen en 
uitbouwen van expertise in samenwerking met andere actoren in het werkveld. Naast de algemene werking 
legt ECD Memo ook in 2019 een aantal eigen accenten. 

De uitrol van de Zorgcirkels Jongdementie start in de regio Halle-Vilvoorde. Op twee verschillende momenten 
brengen we ervaringsdeskundigen en actoren uit het werkveld samen. Mantelzorgers en partners uit de 
eerstelijnszorg, ziekenhuizen en residentiële setting vertellen ons waar zij van dromen, waar zij rond willen 
samenwerken of welk aanbod zij kunnen bieden voor deze specifieke doelgroep. We creëren een netwerk, 
genaamd Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde, en begeleiden zo personen met jongdementie vanaf 
de eerste symptomen tot zolang er nood aan is.

Daarnaast richt Memo zich specifiek op het werkveld van de thuiszorg met vormingen op maat en intervisie. 
We lanceren het concept ‘Thuis in Dementie’, vormingsmomenten bedoeld voor basiszorgverleners in de 
thuiszorg. Aan de hand van de ‘ervaringsgerichte toolbox dementie’ beleven deelnemers hoe een dag er 
kan uitzien voor een persoon met dementie. Aan het eind van dit parcours, neemt men ervaringen, kennis, 
inzichten en handvatten mee naar de praktijk. 
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Groeiende samenwerking
De combinatie van een sterk groeiende samenwerking met de scholen en de juiste inzet in 
de begeleiding van studenten zorgt voor een stijging van het aantal stage-aanvragen. Die groei 
zien we zowel voor de klassieke stageplaats binnen de zorg als voor andere werkgebieden 
zoals de technische en sociale dienst. Ook de masterstudenten kine, farmacie en huisartsen 
vinden hun weg naar de woonzorgcentra.

Om de te bereiken einddoelen te garanderen, stellen we een quotum in voor het aantal 
studenten. De mentoren op het werkveld doen in samenspraak met de scholen hun uiterste 
best om hun steentje bij te dragen tot het ‘afleveren’ van goede professionals in de zorg. En 
dat loont. Jongeren maken kennis met de warme zorg in de huizen en komen zo tot nieuwe 
en soms verrassende inzichten over ouderenzorg. Het doet ons telkens weer plezier om hen 
tijdens hun professionele loopbaan opnieuw bij onze organisatie te mogen verwelkomen. 

 Stagiairs zien de charme van de ou
deren

zorg 
!
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De Notenkraker, gelegen in het Refugehof te Leuven is een nieuw Abbeyfieldhuis. 
In dit kleinschalige cohousing-project, erkend als groep van assistentiewoningen, 
kiezen 55-plussers om privé te wonen en samen te leven. Als goede buur en expert in 
ouderenzorg reikt Dijlehof graag zijn knowhow aan en ondersteunt de integratie van de 
principes van assistentiewoningen in de dagelijkse werking. Naar de toekomst toe breidt 
deze samenwerking ongetwijfeld nog verder uit.

Met het oog op een aangepast woonzorgaanbod voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid, in de 
geplande nieuwbouw van Ter Meeren (uitvoering start in 2020), onderzoeken we de eventuele opties tot 
samenwerking met het UPC KULeuven. Tijdens de verkennende gesprekken blijkt er voldoende motivatie 
en draagvlak aanwezig te zijn om deze piste samen verder uit te diepen. Regelgeving blijft een struikelblok 
en vraagt verder overleg met alle betrokken partijen. De realisatie van deze synergie zou een krachtig 
antwoord kunnen zijn op de maatschappelijke vraag naar een aanvullend woonzorgaanbod. 
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Onderzoek en wetenschap
Het Leuvense IPitup wil ouderen terug aan het bewegen krijgen en ontwerpt in het kader 
van InnovAge een beweegbank. In oktober wordt de beweegbank geïnstalleerd op het 
domein van Ter Meeren. Begeleid door onze kinesisten en ergotherapeuten testen de 
bewoners en de bezoekers van het dagcentrum het toestel, net als in totaal 220 ouderen 
verspreid over de vier proeftuinen elders. Maar liefst 91% van de proefpersonen wil de 
beweegbank graag uitproberen en blijven gebruiken. 

        Innovatief onderzoek ond
ersteun

en ...

Via een detachering participeert Woonzorgnet-Dijleland aan SmartCity, een ander 
innovatief project van InnovAge. Het onderzoek vertaalt de eisen en wensen voor 
levensloopbestendig wonen naar specificaties voor onderliggende infrastructuur. Dit 
resulteert in ‘Smart Homes’ die via slimme technologie zoals de inzet van ‘IoT’ (Internet of 
Things), domotica en sensortoepassingen meegroeien met de behoeften van de bewoner. 
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Laura Dewitte werkt, onder begeleiding van oa. prof. dr. Mathieu Vandenbulcke, aan een 
doctoraat rond betekenisverlies en zingeving bij dementie. Bewoners uit De Wingerd nemen 
deel aan het wetenschappelijk onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat mensen met dementie 
zingeving blijven ervaren in alle stadia van hun ziekteproces. 80% van de bewoners scoren hun 
levenskwaliteit ‘goed’. De overige 20% geeft aan een ‘matige’ tot ‘redelijke’ kwaliteit van leven 
te ervaren. Zorgprofessionals schatten de kwaliteit van leven bij de aan hen toevertrouwde 
mensen doorgaans negatiever in dan de bewoners zelf. Niemand evalueert de levenskwaliteit 
van zichzelf of van de ander evenwel als ‘slecht’.

Ter Meeren neemt deel aan RESPECT: RESidents’ Participation in the Evaluation and 
Customization of Therapy. In dit nog lopende doctoraatsonderzoek van de Faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen aan de KU Leuven wordt via interviews met bewoners, 
mantelzorgers en zorgverleners gefocust op de betrokkenheid bij het medicatiemanagement 
en  -nazicht, en hoe de zorgverleners hier tegenover staan. Gezien de cruciale rol van artsen, in 
het medicatiegebruik van bewoners, is het uitermate interessant en noodzakelijk om ook hun 
visie mee te nemen in dit project. Daartoe worden er in 2020 focusgroepen georganiseerd.

Inzichten en studies versterken de kwaliteit van leven

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat activiteiten in de natuur een positief effect 
hebben op zowel de fysieke als de mentale gezondheid en het welzijn van ouderen. Tijdens 
het jaarlijkse ZORG.TECH-congres wordt een financiële ondersteuning toegekend aan 
verdienstelijke projecten in de zorgsector. De organisatie voor bedrijven en beheersinstanties 
in de sectoren ‘planning’, ‘bouw’ en ‘technische exploitatie’ beloont dit jaar het dagcentrum 
van Dijlehof met de hoofdprijs: een cheque van € 2.500 voor ‘Dagelijks Groen’. 



Iedereen op de f et
s !

23.

Technologische (r)evolutie
Systeemperformantie dwingt ons om na te denken over investeringen want infrastructuur 
en ICT-noden blijken niet langer op elkaar afgestemd en beantwoorden niet meer aan de 
verwachtingen op de werkvloer. Beleidsteam en vakmensen herbekijken de strategische 
keuzes die we in het verleden maakten.

Een ad hoc stuurgroep start met de interne evaluatie middels een 
medewerkersbevraging. Daaruit komen enkele relatief eenvoudig op 
te lossen knelpunten naar voren (quick wins): extra WIFI antennes  
plaatsen en verouderde toestellen vervangen. De concrete noden om 
de dagelijkse zorg en het administratieve werk in een woonzorgcentrum 
vlotter mogelijk te maken (need to have’s) worden genoteerd. Daarnaast 
komen ook alle toekomstwensen (nice to have’s) van de collega’s aan 
bod en worden alle vragen geordend volgens prioriteit.

   Investeren in ICT leidt to  bet
ere zor

g ...
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Een ICT-architect wordt aangesteld om samen met de stuurgroep het bestaande 
informatica-netwerk en alle gerelateerde bedrijfsprocessen grondig door te lichten. 
Organisatiebrede brainstormsessies met medewerkers uit alle disciplines volgen en de 
hele organisatie denkt mee na over dit ingrijpend verandertraject. Waar willen we 
precies naartoe? Welke innovaties zijn er beschikbaar op de markt? Wat is haalbaar en 
vooral betaalbaar met de budgetten van een social-profit groep? 

Eén van de prioriteiten is het versterken van de aanwezige kennis, zowel bij de eerste 
aanspreekpunten in elk huis (spoc’s) als op niveau van het beleid. Daar kunnen we 
als organisatie verder professionaliseren. Het aantrekken van een stafmedewerker ICT 
en bijkomende expertise maakt ons minder afhankelijk van commerciële partners. Zo 
worden eind 2019 de eerste stappen gezet naar marktconforme ICT-oplossingen. 

We bouwen de eigen serverhardware af waar mogelijk. Daarom schakelen we zoveel 
mogelijk toepassingen om naar SaaS (Software as a Service). We investeren in een 
Cloud-omgeving waarin veilig en vanaf eender welke locatie kan worden gewerkt. 
Woonzorgnet-Dijleland kiest daarenboven bewust voor een groeicurve. We nemen 
sprongen voorwaarts waar het kan, met slimme oplossingen en met aandacht voor de 
ICT-geletterdheid van alle medewerkers. Deze systeemmigratie zal ook in de komende 
jaren extra investeringen vragen, zowel in technologie als in de aangepaste opleiding 
van medewerkers en vrijwilligers.

Duurzaam innoveren met medewerkers
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 419
voltijds  102
deeltijds 389

medewerkers
x

69
422

bewoners
woonzorgcentrum  355
assistentiewoning   69
thuiszorgbedden 43
  467 
dagcentra 3
kortverblijf 20mobiliteit

We tellen 188 collega’s die regelmatig pendelen per fiets. 
Samen leggen zij maar liefst 197.974 kilometers af in 2019. 
Dat is goed voor een besparing van ruim 23 ton CO²-uitstoot 
in het woon-werkverkeer.

Cijfers en letters
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We tellen 157 nieuwe opnames over de vier huizen en 217  gebruikers in 
kortverblijf. De gemiddelde leeftijd ligt op 84 jaar. De verblijfsduur in het 
woonzorgcentrum loopt op tot 2,8 jaar.

Keyhof, De Wingerd, Ter Meeren en Dijlehof bieden 298  stageplaatsen 
aan voor studenten uit de meest diverse studierichtingen, scholen en 
opleidingsinstellingen.

De inzet van 262 vrijwilligers blijft onmisbaar voor de kwaliteit van zorg en 
van leven, voor bewoners, hun familie en de medewerkers.

Jonge generaties brengen leven in huis ...
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folders en publicaties

WONEN VOOR 
OUDEREN MET EEN BEPERKING

ZO AANGENAAM WONEN

Woonzorgcentrum Keyhof     

Stroobantsstraat 75 • 3040 Huldenberg     

www.keyhof.be      

Keyhof is een open huis waar iedereen welkom is. 
Een warme  en veilige thuis, 

waar je jezelf kan zijn met je eigen gewoontes en interesses. 
Zorg afgestemd op wat voor jou echt belangrijk is. 

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak.   
Zo kan je er kennis maken met het woonzorgaanbod, 

de sfeer en het dagelijkse leven.

Personen vanaf 60 jaar met een VAPH statuut die nog thuis wonen, 
of met een persoonsvolgend budget 

zijn welkom in WZC Keyhof.

A L S  T H U I S  W O N E N 
V O O R  O U D E R E N  M E T  E E N  B E P E R K I N G 

N I E T  L A N G E R  H A A L B A A R  I S

Wens je meer informatie? 
Alexandra Carvignese 

alexandra.carvignese@keyhof.be | 016 47 98 11

VROEGTIJDIGE 

ZORGpLANNING

WAAR KAN JE TERECHT ?

Met wie kan je praten over vroegtijdige zorgplanning?
Nadenken en praten over je toekomst is niet gemakkelijk. Je arts, de verantwoordelijke van 
de woning, de medewerkers van het zorgteam en het palliatief supportteam staan je hierbij 
graag bij. 

Waar vind je het document voor het aanduiden van de vertegenwoordiger en de 
wilsverklaring ?
Er worden talloze varianten van wilsverklaringen aangeboden. Veel van deze goedbedoelde 
documenten zijn echter niet rechtsgeldig. Vraag aan de arts of het zorgteam het geschikte 
document. 

NUTTIGE LINKS

Voorafgaande wilsverklaring:           Bijkomende informatie:
▪ www.wilsverklaring.be   ▪ www.patientrights.be
▪ www.delaatstereis.be    ▪ www.pallialine.be
▪ www.leif.be     ▪ www.panal.be

WAT IS EEN VERTEGENWOORDIGER ?

Een vertegenwoordiger oefent jouw patiëntenrechten uit en spreekt in jouw naam op 
het moment dat je dit zelf niet meer kan, bijvoorbeeld bij een coma of dementie.

Je kan zelf je vertegenwoordiger aanduiden. Dit kan een familielid of vriend(in) zijn: in 
elk geval iemand die jou goed kent en die jouw wensen goed kan vertolken. Optreden 
als vertegenwoordiger is immers dàt beslissen en verwoorden wat de persoon in een 
bepaalde situatie belangrijk zou vinden.

Als je geen wettelijke vertegenwoordiger op papier aanduidt, treedt volgens de 
wet één van de familieleden op als vertegenwoordiger. De rechten worden dan in 
dalende lijn uitgeoefend door de samenwonende partner, een meerderjarig kind, een 
ouder, een meerderjarige broer of zus. Indien er niemand is kan de arts de rol van 
vertegenwoordiger opnemen. 

Je wettelijke vertegenwoordiger kan mogelijk ook je vertrouwenspersoon zijn. Je 
vertrouwenspersoon neemt geen beslissing, maar kan je bijstaan bij het ontvangen 
van informatie over je gezondheidstoestand of bij inzage van je medisch dossier.

Hoe duid je een vertegenwoordiger aan ?
Wij moedigen het aanduiden van een wettelijke vertegenwoordiger ten zeerste aan. 
Je kan dit enkel schriftelijk doen en enkel als je zelf wilsbekwaam bent. Je maakt ofwel 
een eigen verklaring op of je neemt de aanduiding van de vertegenwoordiger mee 
op in de wilsverklaring. Vraag gerust bij je arts of bij het zorgteam naar het formele 
document dat je hiervoor kan gebruiken. Een datum, jouw ondertekening en deze van 
de vertegenwoordiger mogen in elk geval niet ontbreken.

VROEGTIJDIGE

ZORGpLANNING
Vooruitzien op  

wonen, leven, zorg 
zoals jij het wenst.

Lea over haar vader Maurice
Papa werd onwel. De artsen vroegen me of reanimatie gewenst was.
Hadden we hierover samen gesproken dan zou ik geweten hebben wat 
papa wilde. Ik voelde me machteloos want ik moest in zijn plaats een 
beslissing nemen.

Rita over haar moeder Fien
Mama kreeg vier jaar geleden de diagnose dementie: een ongeneeslijke 
hersenziekte. Haar levenskwaliteit zou onherroepelijk afnemen. Mama 
kon ons toen zelf nog duidelijk maken hoe ze verder wilde leven. Dankzij 
dit vroege gesprek wordt de zorg afgestemd op haar wensen.

SITUATIES WAAROVER JE BEST VOORAF NADENKT

Veel ziektebeelden hebben een voorspelbaar patroon. De aanpak van volgende acute 
problemen kan je best vooraf bespreken. 

Wat bij eet- en drinkproblemen ?
Aangepaste voeding is bij slikproblemen de eerste optie. Maar wat als de ziekte verder 
vordert? Het kunstmatig toedienen van voeding en vocht zorgt voor veel ongemak. Het 
plaatsen van een sonde blijft een medische beslissing. 

Antibiotica tijdens een infectie ?
Bij blijvende slikproblemen is de kans op een terugkerende longontsteking groot. De 
keuze voor het verlichten van de vervelende gevolgen, voor comfort en pijncontrole is 
dan aan de orde. Hier kiezen voor antibiotica heeft niet steeds het beoogd effect. 

Een opname in het ziekenhuis ?
Transfers en onderzoeken zijn zwaar voor ouderen. De deskundigheid van het eigen 
team en de gekende omgeving brengen daarentegen rust en vertrouwen. Enkel met 
het oog op behoud of verbetering van de algemene gezondheid heeft een opname zin. 

Wel of niet reanimeren bij een hart- of ademstilstand ?
Reanimatie is niet altijd zonder risico en de slaagkans voor ouderen buiten het ziekenhuis 
is slechts 8%. Door ouderdom en achteruitgang van de algemene conditie verkleint de 
kans dat de reanimatie bij overleving zonder schade blijft.

Steeds meer bewoners bij Woonzorgnet-Dijleland
hebben een voorafgaande wilsverklaring.

Heb jij er al eens over gehoord ?
Dacht jij hierover al eens na ?
Maak jij je hierover zorgen ?

Wil je erover praten maar is dit moeilijk ?

Het team en de huisarts  
maken graag tijd om stap voor stap te bespreken  

wat je wensen zijn.

WOONZORGNET - DIJLELAND
© 2019 Woonzorgnet-Dijleland vzw
Wingerdstraat 14   |   3000 LEUVEN
E: info@wznd.be

Vroegtijdige zorgplanning: voor iedereen en met iedereen

Vroegtijdige zorg is er voor iedereen, ongeacht de zorgvraag. Ook bewoners 
met complexe zorgen of met dementie geven wensen aan. De familie of de 
vertegenwoordiger van de bewoner heeft een cruciale rol en helpt ons via 
dialoog een heel eind op weg. 

www.woonzorgnet-dijleland.be

ZO thuis in Keyhof

Wonen en leven zoals je dat zelf wenst, dat is voor ons het belangrijkste. Ook 
wanneer je ouder wordt of als zorg en afhankelijkheid realiteit worden, blijft 
jouw thuisgevoel onze grootste uitdaging. 

Dienstverlening en de wooncoach
Externe hulp dien je zelf te organiseren. De wooncoach begeleidt je wel in de 
zoektocht naar de juiste ondersteuning en dienstverlening. Zij helpt je bij de 
inschakeling van poetshulp, gezinszorg en/of thuisverpleging.

Naast de permanentie via het oproepsysteem, de crisis- en overbruggingszorg 
kan je desgewenst beroep doen op een breed pakket van diensten en faciliteiten.

Elke middag is er de mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen in de 
brasserie. Op andere momenten is dit de ‘place to be’ voor een gezellig samenzijn 
en activiteiten waaraan je vrijblijvend deelneemt.

Een afspraak bij de kapper, pedicure of de manicure maak je ter plaatse. 
Hoteldiensten zoals bedverschoning, een lunchpakket, een klusjesdienst voor 
kleine herstellingen, zijn een greep uit het extra aanbod.

Wil je graag de handen uit de mouwen steken en initiatief nemen? Vertel de 
wooncoach waar jouw engagement ligt en bespreek samen de mogelijkheden.

Nood aan meer ondersteuning ?
Onze jarenlange ervaring maakt dat wij de kunst van het luisteren goed onder 
de knie hebben. Als je bezorgd bent of extra ondersteuning nodig hebt, neem 
dan contact op met de wooncoach. Externe diensten kunnen in gezamenlijk 
overleg opgestart of opgedreven worden. 

Maar ook professionele adviesverlening over allerhande thema’s staan voor 
jou klaar. Ondersteuning bij vragen rond sociale items, beweging en mobiliteit, 
vroegtijdige zorgplanning en rouwverwerking maken hier deel  van uit.

Zelfstandig, Zorgeloos & Zeker

Zelfstandig
Wonen in Assistentiewoningen Keyhof betekent zelfstandig wonen, met alle 
comfort bij de hand. Hier kan je gewoon jezelf zijn en de dingen beleven die je 
voldoening geven. Volgens je eigen wensen en waarden en met het voordeel 
dat hoognodige zorg altijd dichtbij is, zet je het leven verder zoals je dat gewend 
bent. 

Zorgeloos
Wonen in Assistentiewoningen Keyhof maakt het leven zorgelozer. Met 
professionele zorg 24u/24u in de nabijheid kan je onbekommerd van het leven 
blijven genieten. Daarnaast staat een waaier van optionele diensten voor jou 
klaar die het leven aangenamer maken. 

Zeker
Als je zorgwensen veranderen, geniet je voorrang op het brede woonzorgaanbod 
van Woonzorgnet-Dijleland. Of het nu gaat over een tijdelijke herstelperiode in 
kortverblijf, een dag in het dagcentrum of een langdurig verblijf in één van de 
woonzorgcentra, we zoeken altijd samen met jou naar de beste oplossing en dat 
is een geruststellende gedachte. 

Ontdekken & Ontmoeten

Ontdekken
Actief leven, blijven doen en ontdekken, dat is de kunst van gelukkig ouder 
worden. Buiten nodigt de groene omgeving uit voor een wandeling of fietstocht. 
Binnen wacht een divers activiteitenprogramma. Wij hebben alles in huis om in 
te spelen op jouw interesses en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. 

Ontmoeten
De gloednieuwe brasserie nodigt uit om mensen te ontmoeten. Hier is er ruimte 
en tijd om samen te tafelen, te keuvelen of te genieten van een hapje en een 
drankje. Buren, vrienden, familie, kinderen en kleinkinderen... iedereen is welkom. 

ZO AANGENAAM WONEN
 

Autonoom wonen met 
deskundige diensten binnen handbereik: 

een veilige en zorgeloze toekomst 
volgens je 

eigen wensen en waarden.

ZO autonoom blijven 

Samen wonen met je zorgbehoevende partner
Zelfstandig wonen met je zorgbehoevende partner: dankzij goede afspraken 
met diverse diensten, maken we dit voor jullie mogelijk. Zo kunnen jullie 
samen wonen en ondanks de zorgen toch blijven genieten.

Op adem komen 
Naast het permanent verblijf bieden wij ook een warme thuis aan voor wie er 
even tussenuit wil of voor wie wil komen kennismaken. De bemeubelde flat 
geeft je gedurende een korte periode alle comfort die je nodig hebt. 

Zelfstandig wonen met een beperking 
Een fysieke, visuele of verstandelijke beperking hoeft wonen in een eigen flat 
niet in de weg te staan. We helpen mensen met een beperking hun wens tot 
zelfstandig wonen waar te maken. Neem contact met ons op en wij zoeken 
samen een oplossing. 

   
 
 

BEREIKBAARHEIDSFICHE 

 STAPPEN 

Beide sites zijn rechtstreeks bereikbaar: woningen 1 tot 8 en dagcentrum via de ’s 
Hertogenlaan; woningen 9 tot 16 en de flats via de ingang op de Wingerdstraat. 
Combineer bus, trein, tram… met de Moovit App of online:   www.moovitapp.com 

FIETSEN  

Overdekte fietsenstallingen aan beide ingangen van het woonzorgcentrum, een 
compressor om de banden op te pompen staat ter beschikking. 

DE LIJN  

Busverbindingen van en naar het NMBS-station van Leuven en de regio. 

 halte “Kareelveld” op 650 meter 
303067 lijn 284 en 285  rijden door het centrum lijn 652 via de ring. 

 
 halte “Brusselsepoort” op 960 meter  

303016 lijn 351, 352 en 358 van en naar het centrum. 
Dienstregeling: www.delijn.be 

 

NMBS 

Het station van Leuven ligt op 3 km van het woonzorgcentrum. Bij het NMBS station vind 
je een BlueBikes-uitleenpunt.                

Dienstregeling: www.nmbs.be 

 

AUTO 

Vanaf de snelweg E314 / A2 neem je afrit 18 (Leuven-Herent) naar de Nieuwe 
Mechelsesteenweg. Op het einde van de afrit volg je de richting Leuven-centrum. Neem 
de eerste straat rechts ter hoogte van de verkeerslichten en hou links aan naar de ’s 
Hertogenlaan. Je vindt De Wingerd en de Wingerdstraat nu aan je rechterzijde. Er kan 
geparkeerd worden op de parking van het woonzorgcentrum en op het openbaar domein 
langs de ’s Hertogenlaan (blauwe zone, met duurtijd 4u). 

Routeplanner: maps.google.be 

 

 

 

 

 

 

centrum voor dagverzorging 
kortverblijf          

WONEN • LEVEN • ZORGEN

 Woonzorgcentrum Dijlehof    

 Minderbroedersstraat 9 B • 3000 Leuven    www.dijlehof.be   

   

Heb je zorg nodig, 
maar wens je 

zo lang mogelijk 
thuis te wonen?

Onze troeven:

• Zorgaanbod rekening houdend  
met persoonlijke noden

• Respect, privacy en thuisgevoel
• Kans op nieuwe contacten
• Verruiming van de horizon, in het 

centrum van de stad

Mogelijkheid tot ergo- en kinesitherapie, 
kapper, pedicure en tandarts

WOONZORGNET - DIJLELAND

Dagcentrum  &  Kortverblijf          
Woonzorgcentrum

WOONZORGNET - DIJLELAND

Wat als het woonzorgcentrum in zicht komt ?

WONEN • LEVEN • ZORGEN

Als ondersteuning plots een noodzaak wordt...
Actief ouder worden, we zijn 
er allemaal mee bezig. Een 
mooie oude dag, genieten 
van het leven. Maar wat als 
er op een gegeven ogenblik 
ondersteuning nodig is in die 
thuissituatie? En vooral: wat 
als een verblijf in een woon-
zorgcentrum in zicht komt? 

Er doen zich soms situaties 
voor waarbij je hulp kan 
gebruiken om zelfstandig 
thuis te blijven wonen, of dat 
het praktisch zelfs niet meer 
mogelijk is. En het is goed om 
daar vandaag al eens even bij 
stil te staan. 

Alleen tijdig en goed geïnfor-
meerd, kan jij de juiste keuzes 
maken voor jezelf. Ingrid 
Boogaerts (foto) is bij woon-
zorgcentrum Ter Meeren 
verantwoordelijk voor de 
sociale dienst en zij luistert 
dagelijks naar de persoon-
lijke verhalen van bewoners, 
familieleden en natuurlijk 
ook van senioren uit de regio 
die op zoek zijn naar tijde-
lijke uitwijkmogelijkheden of 
duurzame oplossingen voor 
dat ene moment waarop je 
beseft dat zelfstandig thuis 
blijven wonen niet langer 
gaat. 
Zij bekijkt samen met 
jou en je familie of naaste 
vertrouwenspersonen de 
mogelijkheden van een zorg-
traject binnen het aanbod 
van Woonzorgnet-Dijleland 
en begeleidt jou naar een 

geschikte dienstverlening en 
de juiste, professionele hulp. 
Ingrid doorloopt samen met 
jou de woonzorgoplossin-
gen van Ter Meeren en staat 
je met raad en daad bij in 
het kluwen van aanvragen, 
tegemoetkomingen en alle 
administratieve zaken.
We zorgen er samen met 

een grote ploeg enthousiaste 
medewerkers voor dat je 
de juiste zorg krijgt, op het 
moment dat jij die nodig 
hebt. Want jij bent het die 
beslist en ook in het woon-
zorgcentrum schrijf jij zelf 
verder aan jouw eigen levens-
verhaal!

        Een sociaal  
assistent luistert 
naar jouw verhaal en 
zoekt samen met jou 
naar oplossingen.

Dagcentrum        Kortverblijf en Wonen in Ter Meeren
Jacqueline Van Dreven       Ingrid Boogaerts
Tel.: 016 49 81 55        Tel.: 016 47 99 35
E: jacqueline.vandreven@wznd.be     E: ingrid.boogaerts@wznd.be

Wolfshaegen 186 • 3040 Neerijse       WWW.TERMEEREN.BE 

Huldenberg

Overijse

Bertem

10 min.

15 min.

10 min.

NEERIJSE
WZC Ter Meeren

Oud-Heverlee 
Blanden 
Haasrode 
Vaalbeek 
Sint-Joris-Weert

Thuisondersteunende diensten
De beste plek om oud te worden dat is thuis, in je eigen omgeving, 
ook wanneer zorg en ondersteuning een noodzaak worden. In het 
dagcentrum kunnen bezoekers elke weekdag tussen 8u30 en 17u 
rekenen op zorg en ondersteuning in een huiselijke sfeer. In het 
centrum voor kortverblijf ben je te gast (voor 1 tot max. 8 weken) 
op het moment dat de lichamelijke zorg zwaarder wordt of de 
mantelzorger even niet aanwezig is.

Wonen in Ter Meeren
Het leven in de kleinschalige woningen van het woonzorgcentrum 
sluit aan bij ieders zorgvraag, gewoontes en mogelijkheden. We 
kiezen samen voor kwaliteit van leven: comfort en sociale relaties, 
zorg en ondersteuning in een vertrouwde leefwereld.
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WZND:           494 volgers 
Keyhof:           341 volgers
Ter Meeren:      458 volgers
Dijlehof:           396 volgers
De Wingerd:  1.124 volgers

LinkedIn:            508 connecties
Instagram:         272 kijkers

pers en sociale media
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pers en sociale media

Woonzorgnet-Dijleland 
praktijkvoorbeeld van zorginnovatie 
HR.spaure - december 2019

Prof. Dr. em. Manu Keirse 
De Standaard - 12 juni 2019

Jan Vanwezer tijdens de studiedag 
‘Palliatieve zorg is van iedereen’ 
De Standaard - 13 september 2019

Marketing in de Zorg
ZorgAnders magazine - juni 2019
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ik wist dat het alleen maar ach-
teruit zou gaan.”
Hoe was het voor jullie om
voor hen te zorgen?
Marleen: “In het begin stond ik
er soms gewoon naar te kijken.
Dan ben ik een cursus gaan vol-
gen over dementie, tien weken
lang. Heel intensief, maar het is
wel nodig om te begrijpen wat
er in het hoofd van je partner
omgaat.”

Jacques: “Na een tijdje lukt
niets meer en moet je alles van
hen afnemen...”
Marleen: “Ja, het is schrijnend
dat ze alles moeten afgeven. We
hebben geprobeerd, voor de ei-
genwaarde van Luc, om zo lang
mogelijk zo veel mogelijk samen
te doen. Zodat hij zich nog nut-
tig kon voelen. Tegelijkertijd
voel je dat je de controle aan het
verliezen bent. Maar ‘t is toch
schoon om te focussen op wat
wél nog kan.”
Jacques: “In het begin hield ik
Karin zo lang mogelijk thuis,
maar dan ben ik haar naar de
dagopvang van de Wingerd be-
ginnen brengen. Ik stond ‘s och-
tends om 6 uur op, maakte alles
klaar, bracht Karin naar De
Wingerd en ging werken. ‘s
Avonds kwam ik terug thuis om
voor haar te zorgen en het huis-
houden te doen. Ik leefde nog
maar amper. Dan ben je blij dat
je bij Zorgcirkels terecht kan
voor ondersteuning. En dat zij
aan je mouw komen trekken als
ze zien dat het niet meer gaat.
Want je beseft dat zelf niet.”

Zorgcirkels Jongdementie - op-
gericht in 2016 - ondersteunt
momenteel dertig gezinnen die
met jongdementie geconfron-
teerd worden. Om geld in te za-
melen voor de werkingskosten
en om de organisatie meer
naamsbekendheid te geven, or-
ganiseert ze jaarlijks een groot
benefietconcert. Voor de derde
editie op 24 mei strikte ze de
partyband Bel-Pop-Up die uit-
sluitend Belgische hits zal bren-
gen, en Isabelle A en Guga Baul
als ‘special guests’.
Marleen Ruelens uit Kessel-Lo
en Jacques Roggen uit Haacht
kunnen getuigen dat Zorgcirkels
Jongdementie mantelzorgers
sterk vooruithelpt. Ze hebben
zelf beroep gedaan op de onder-
steuning van de zorgcoöperatie
toen hun partners ziek werden.
Voor Marleen is het inmiddels
drie jaar geleden dat ze haar
man verloor. Jacques is nog
maar net in rouw: hij moest op

15 maart afscheid nemen van
zijn Karin.
Hoe is de diagnose verlopen
bij jullie partners?
Marleen: “Luc was 51 toen hij
gediagnosticeerd werd, en 58
toen hij stierf. Hij gaf les in het
vierde leerjaar in De Mozaïek in
Kessel-Lo. Hij was altijd iemand
die heel ordelijk was. Maar op
een bepaald moment was dat
niet meer zo. Op zijn bureau lag
alles overhoop. Zijn toetsen ver-
beterde hij steeds opnieuw om-
dat hij niet meer zeker was of
hij ze wel goed had nagekeken.
Op de duur was hij ‘s avonds
uren bezig voor school. De kin-
deren in de klas hadden het ook
opgemerkt. Hij raakte de rode
draad kwijt in zijn lessen, begon
de dingen twee keer te vertellen.
De kinderen zeiden: “maar,
meester, je hebt dat al gezegd”.
Dat was heel confronterend.
Uiteindelijk heeft hij zelf ge-
zegd: “dit is niet oké, we moeten

naar de dokter”. Gelukkig kende
onze huisarts de aandoening en
heeft ze ons meteen doorverwe-
zen naar de neuroloog die een
headscan genomen heeft en zo
kon zien wat er in Lucs brein
aan het gebeuren was.”
Jacques: “Karin was 52 toen ze
de eerste serieuze symptomen
kreeg, maar ze wou haar ziekte-
beeld niet inzien. Ze heeft lang
gevochten en alles proberen te
verbergen. Ze reed bijvoorbeeld
verloren in haar geboortedorp
waar ze als kinesiste werkte. Of
ze stond in de winkel en wist
plots de code van haar bank-
kaart niet meer. Of aan het
tankstation, en dan reed ze met
haar auto verder totdat er geen
druppel naft meer in zat. Dat gaf
zoveel spanningen in het huis-
houden dat de diagnose eigenlijk
een opluchting was. Want toen
wist iedereen: ‘oké, er is wel de-
gelijk een probleem.’ Tegelijker-
tijd stortte mijn wereld in. Want

Marleen Ruelens en Jacques Roggen
verloren hun partner aan jongdementie
Music for Luc, het benefietconcert voor Zorgcirkels Jongdementie, vindt dit jaar plaats
op 24 mei in Het Depot. Marleen Ruelens uit Kessel-Lo en Jacques Roggen uit Haacht
verloren beide hun partner aan jongdementie en doen dan ook een warme oproep om
erbij te zijn. Tekst en foto: Julie Putseys

INTERVIEWRONDOM

Mijn wereld
stortte in. Want

ik wist dat het alleen
maar achteruit zou

gaan

Online ticketlink via
erik@mertensschoenen.be
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REGIOREDACTIE
Martelarenlaan 8
3010 KESSEL-LO
leuven@beweging.net

LEUVEN
IN BEWEGING

Regiobladzijden (13-15) vallen onder de verantwoordelijkheid
van de regioverantwoordelijke.

Verantwoordelijke uitgever regio Leuven: Nele De Cuyper.

 WZC Keyhof staat voor Zo Aangenaam Wo-
nen. Het hedendaags gebouw, de groene 
omgeving, de sfeer in de kleinschalige wo-
ningen, de benadering van de medewer-
kers: alles ademt hier rust, respect en 
ruimte uit. 
 
‘De zorg is hier afgestemd op hoe ik het 
graag wil, op mijn manier. De service is hier 
goed en het personeel is hartelijk en vrien-
delijk. Ik woon hier graag.’ zegt bewoner W. 
Servranckx.
 
WZC Keyhof evolueert mee met de maat-
schappelijke noden en de zorgvragen van 
ouderen.  Gelegen in een prachtige omge-
ving en met de professionele diensten van 
Woonzorgcentrum Keyhof nabij, bieden de 
gloednieuwe assistentiewoningen een ant-

Woonzorgcentrum Keyhof groeit mee met noden
Met de moderne nieuwbouw vijf jaar geleden, groeide Keyhof 
uit tot een hoogstaand kwaliteitsvol woonzorgcentrum. Naast 
de zusters Annonciaden kiezen steeds meer ouderen uit de 
regio Huldenberg voor dit kleinschalig en warm huis dat 
betrokkenheid en huiselijkheid uitstraalt. Vanaf 01 januari 2020 
verwelkomen we de eerste bewoners in de gloednieuwe 
assistentiewoningen. Daarnaast zet Keyhof ook de deuren open 
voor ouderen met een beperking die genieten van een VAPH–
statuut en een persoonsvolgend budget.

woord op de wens om zo lang mogelijk zelf-
standig te wonen, met alle comfort binnen 
handbereik. Bewoners van de assistentie-
woningen Keyhof kiezen voor zelfstandig 
en zorgeloos wonen met zekerheid voor de 
toekomst. 
 
‘We zijn heel blij dat we de eerste bewoners 
in Assistentiewoningen Keyhof zijn! We 
hebben 63 jaar in ons huis gewoond te Sint-
Joris-Weert en waren hier heel gelukkig, 
maar het onderhoud van onze woning werd 
te veel en daarom verhuisden we. We zijn 
nog heel actief en dat zal ook hier in onze 
gloednieuwe en comfortabele woning zo 
zijn.’ Lisette gaat elke dinsdag met haar 
vriendinnen naar Leuven. Gilbert gaat we-
kelijks kaarten en bowlen. ’We zijn hier heel 
tevreden en verheugen ons alvast op  nieu-

we buren!’ “Zelfstandig wonen met alle ge-
wenste privacy, comfort en leven zoals men 
dat zelf graag wil, dat is onze grootste uit-
daging. Met het voordeel dat hoognodige 
professionele zorg altijd dichtbij is, zetten 
ouderen hier het leven verder zoals zij dat 
gewend zijn.” zegt Alexandra Carvignese. 
 
Daarnaast zet WZC Keyhof ook de deuren 
open voor ouderen met een beperking die 
genieten van een VAPH–statuut of een per-
soonsvolgend budget. Alexandra is de 
wooncoach en het aanspreekpunt voor de 
bewoners. 
Heb je vragen of interesse dan kan je vrij-
blijvend bij haar terecht. 016 47 98 11 –  
info@keyhof.be. Of kom op 15 februari (11uur 
en 14 uur) naar de infodag en breng een be-
zoek aan de assistentiewoningen. 

FEMMA BOOR TMEERBEEK

Zaterdag 29 februari 2020 
organiseert Femma-
Boortmeerbeek haar 
halfjaarlijkse tweedehands-
verkoop voor babyartikelen, 
kinderkleding en speelgoed. 

In maart leggen we de nadruk op 
zomerkinderkleding. Deze warm 
aanbevolen beurs is voor iedereen 
toegankelijk. 

Inschrijven op voorhand is verplicht 
en kan op vrijdagavond 14 februari 
2020 van 19 uur tot uitputting lijsten 
in de Gildezaal te Boortmeerbeek. 

Een deelnemingsformulier en de te 
gebruiken etiketten worden dan ter 
beschikking gesteld. 

De verkoop zelf vindt plaats op 
zaterdag 29 februari 2020 van 11 tot 
15 uur.

INLICHTINGEN 
Monique De Winter – 0486 / 29 46 48

WELZIJNSZORG 

Organisaties die de brug slaan tussen 
mensen, groepen en gemeenschappen 
om armoede aan te pakken, geeft 
Welzijnszorg elk jaar de Prijs Armoede 
Uitsluiten. Welzijnszorg wil dit jaar 
initiatieven en organisaties bekronen 
die het wij-zij-denken doorbreken: zij 
die armoede aanpakken door over de 
grenzen van levensbeschouwing, 
nationaliteit, afkomst en culturen heen  
vanuit een open, leergierige houding de 
brug te slaan tussen mensen in 
Vlaanderen en/of Brussel.

Op 30 mei 2020 maakt Welzijnszorg de 
laureaat bekend tijdens een Picknick 
Solidair in Leuven. 

Een vijftal genomineerden krijgen een 
stand op de solidariteitsmarkt tijdens 
de Picknick Solidair én een 
voorstellingsfilmpje van hun werking. 
Eén van hen krijgt als laureaat ook 
nog het brons ‘De Levensloop’ en 
€ 20.000.

Wil je hierop kans maken? 

Nomineer dan jouw organisatie voor de 
Prijs Armoede Uitsluiten 2020 en 
motiveer je kandidaatstelling. 
Kandidaatstelling vóór 15 april via 
Frieda Bex, 02/548.26.76, 
frieda.bex@welzijnszorg.be.

Nomineer je organisatie voor de 21ste Prijs Armoede Uitsluiten

BEWEGING.NE T HA ACHT  

FAMILIA CAFÉ

Vrijdag 28 februari 2020

Luisteren naar verhalen en anek-
dotes over Tildonk door de jaren 
heen.

Gezellige babbels met dorps-
genoten bij een lekker drankje

Maar ook je eigen dromen, 
anekdotes voor Tildonk komen aan 
bod 

Opbrengst: een goed doel in Tildonk 
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