
Jaarverslag 2020

Onszelf heruitvin
den ...



1.

Gedeelde verantwoordelijkh
eid ...

2020
Een jaar waarin we elkaar meer dan ooit hebben 
nodig gehad, waarin we elkaar ook hebben moeten 
missen, een jaar waarin de essentie van het leven 
terug zijn eigen waarde kreeg.

Maar het was ook een jaar waarin het welbevinden 
van bewoners zoals altijd op de eerste plaats heeft 
gestaan. Een jaar waarin we de richtlijnen vertaalden 
naar de meest optimale regeling voor de bewoners, 
hun familie én voor de medewerkers. 

Een jaar waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid 
heeft opgenomen en dat is werkelijk van onschatbare 
waarde. Hierdoor zien we vandaag vier wendbare 
huizen volop in hun kracht, waar bewoners en hun 
naasten dankbaar rekenen op gemotiveerde en 
veerkrachtige medewerkers en vrijwilligers.

Een jaar lang wonen, leven en zorgen in moeilijke 
omstandigheden, maar waar we nog meer denken 
in mogelijkheden. 

Blijven inspelen op veranderingen en tegenslagen 
omzetten in nieuwe opportuniteiten die kwaliteit 
van leven waarborgen en zelfs vergroten. 

Een jaar lang samenwerken met andere organisaties 
en actief deelnemen aan het maatschappelijke 
debat om te wegen op de publieke opinie en het 
beleid. Nieuwe initiatieven ontwikkelen, duurzaam 
ondernemen en innovatieve ideeën faciliteren, dat 
doen we samen, niet alleen.

Een jaar waarin verlies en afscheid nemen van 
bewoners ons diep raakte en we ondanks gemis aan 
fysieke nabijheid toch steeds op zoek bleven gaan 
naar waardigheid, warmte en troost. 

Een welgemeende dank aan bewoners, familie, 
vrijwilligers, medewerkers, bestuurders en al onze 
partners in het zorglandschap.  

Griet Robberechts
algemeen directeur Woonzorgnet-Dijleland VZW
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Veerkracht en wendbaarheid

C
OVID-19 plaatst de huizen

 in hun krac
ht ..

.

De focus op innovatieve arbeidsorganisatie waarbij de verantwoordelijkheden 
in het team liggen, maakt dat medewerkers eigenaar zijn van wat ze doen en 
beslissen. Mede hierdoor staan ze volop in hun kracht en zijn ze als één team op 
elkaar ingespeeld. Zo maken zorg- en verpleegkundigen spontaan tijd vrij om de 
collega’s, studenten, vrijwilligers, maar evenzeer bewoners en familie wegwijs te 
maken in handhygiëne en het correcte gebruik van beschermingsmateriaal. 

De pandemie zet onverwacht onze hele werking op zijn kop. Zekerheden vallen weg. Mede 
dankzij strategische keuzes uit het verleden tonen de vier huizen zich uiterst wendbaar. 
Ook in een crisis blijkt onze visie en ons zorgmodel efficiënt en performant te zijn.  
Kleinschalig genormaliseerde woningen met een professionele omkadering, de inzet op 
groei en evolutie, en korte hiërarchische lijnen werpen barrières op tegen de verspreiding 
van het virus. 

“Als ik hoor hoe ouderen 
met zoveel wijsheid en 
levenservaring moedig 
en beslist doorzetten, 
vervagen mijn zorgen.” 
–  familie Bosteels



Een huis zonder aanwezige en betrokken familie was voor ons ondenkbaar. Dankzij het jarenlange 
bouwen aan familierelaties krijgen de medewerkers het volste vertrouwen van hen. Dit besef geeft 
een extra boost aan de ganse organisatie.

Werken in vol vertrouwen

De fusie van de vier huizen wordt als een ongelooflijke kracht ervaren tijdens de crisis. De outbreak-
teams reflecteren samen, dagen elkaar uit, inspireren en zijn kritisch naar elkaar. De overkoepelende 
diensten zetten alles op alles om de extra kosten en de compensaties van de overheid aan elkaar 
te knopen. Dankzij de uitwisseling van medewerkers blijft de kwaliteit ook tijdens de moeilijkste 
momenten gegarandeerd. Onze samenwerking vergroot zichtbaar de draagkracht.

Ons uitgestrekte netwerk zorgt voor een wederzijds versterkende samenwerking. Dit leidt tot de 
uitwisseling van expertise. Zo stonden we klaar om in geval van nood samen met het UZ Leuven een 
schakelzorgcentrum voor personen met dementie op te starten.

Het uitgetekende medisch beleid biedt een stevig houvast aan de outbreak-teams. De medewerkers 
nemen samen met de coördinerende en raadgevende artsen per huis en met grote deskundigheid 
het roer in handen. 
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“We hebben er alle vertrouwen 
in dat jullie voor de beste aanpak 
zorgen.” –  familie Deconinck
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Kwaliteit van leven
Zorgen voor kwaliteit van leven, zo luidt ons devies! Niemand twijfelt aan het nut en het 
belang van de algemene basishygiëne en omgangsregels, maar wij pleiten gedurende heel 
de coronacrisis wél voor meer menselijke warmte. In de huizen primeert aandacht voor 
levenskwaliteit en het behoud van sociaal contact. 

   Met de stroom mee en tegen de stroom
 in als het moet ..

.

Het maatschappelijk beeld van een woonzorgcentrum, als de meeste eenzame plaats ter 
wereld, wordt door de media gevoed. Dat staat haaks op onze realiteit. Dankzij de ‘bubbel-
strategie’ wordt er bij ons nog altijd intens geleefd. Medewerkers laten de bewoners niet 
los en omringen hen tijdens de lockdown van de woonzorgcentra met warme zorg en kleine 
deugddoende momenten.

Veiligheid dreigt in het overheidsbeleid te primeren op welbevinden en kwaliteit van leven. 
Tijdens de eerste golf botsen de coronamaatregelen op onze beleidskeuzes die er altijd op 
gericht zijn om het sociale weefsel rond de bewoners zo goed mogelijk te bewaren.

“Moeder beleefde gisteren even 
een hotelmoment tijdens het 
feestontbijt.” –  familie Bosteels



Corona buiten houden mag geen doel op zich zijn
We doen al het mogelijke om een menselijk bezoekbeleid te realiseren. Inspraak en persoonsgerichte 
zorg staan hierbij altijd centraal. Vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners 
en hun mantelzorgers vormt het uitgangspunt bij de gemaakte afspraken rond bezoek. Corona 
buiten houden moet nog altijd kaderen binnen een bredere zorgvisie. Wie zijn wij om te verbieden 
dat een bewoner aanwezig is bij de doop van het pas geboren achterkleinkind? En een 80ste, 90ste 
100ste, 101ste verjaardag vieren met familie moet kunnen. Het zijn mijlpalen in het leven die we 
niemand zomaar wensen te ontnemen. 
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Een besmetting of een uitbraak is geen mislukking, het virus niet kunnen bedwingen is dat wel. Het 
vraagt moed en inventiviteit om vanuit onze visie het verhaal telkens opnieuw te schrijven. We 
leren met vallen en opstaan uit de ervaringen van de eerste coronagolf om beter gewapend te zijn 
bij de volgende golven in een onzekere toekomst.

“Een gelukkig leven is niet alleen een kwestie van fysieke gezondheid, het heeft ook te maken met 
bevredigende sociale relaties en zingeving. En in deze pandemie heeft de overheid vooral aan 
bestrijding gedacht, minder aan sociaal leven.” – Manu Keirse, voorzitter Woonzorgnet-Dijleland.

“Op zondag wordt nog altijd het 
‘goei’ servies bovengehaald.” 

woning 13



Denken in mogelijkheden en oplossingen

    Spontane ideeën leiden to  innovatie 
...

Soms buiten de lijntjes durven kleuren, dat kenmerkt ons al jaren. Liever dan kniezen 
over wat niet meer kan, focussen we meer dan ooit op nieuwe kansen en onverwachte 
mogelijkheden. Medewerkers dagen elkaar continu uit om creatief en binnen de 
regelgeving zo veilig mogelijke oplossingen te bedenken. 

Hoe kan familie toch een veilig bezoek brengen? In De Wingerd ontstaat het idee van 
stellingbouw tot aan de terrassen van de woningen. Een aannemer bouwt stellingen 
tot aan de tweede verdieping. Een scoutsgroep uit Herent sjort bezoekersplatformen.  
Bij Ter Meeren plaatst de gemeente bivaktenten om buiten bezoek te kunnen organiseren. 
Bewoners en familie kunnen elkaar terug veilig ontmoeten.

Geen beschermingsmiddelen? Dan maken we er toch zelf! Vrijwilligers bemannen de 
naaiateliers. Familieleden steken de handen uit de mouwen. Kapperszaken en technische 
scholen lenen witte schorten uit. In een mum van tijd worden alle stocks aangevuld. 
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“De harde realiteit is 
dat we bewoners geen 
troostende hand op de 

schouder mogen leggen, 
geen zoen of kruisje. We 

laten wel eens een traantje. 
Dit is niet waarvoor we 

gekozen hebben. Maar we 
proberen creatief rond de 

maatregelen te werken om 
bewoners hun dagen zo 

normaal mogelijk te laten 
verlopen.” –  Julie
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Snel inspelen op veranderingen

De zorgsector informatiseert in één jaar tijd sneller dan de optelsom van alle technologische 
innovaties tijdens het decennium voordien. Woonzorgnet-Dijleland steekt dankzij het 
aanpassingsvermogen van alle betrokkenen een tandje bij in het digitaliseringsproces. 
Bewoners leren videobellen met familie en hebben online consultaties bij de arts. 
Familieraden gaan digitaal door en we delen informatie op een publiek YouTube-kanaal. 
Bewonersbezoek kan men online reserveren.

Bij een coronauitbraak slagen we erin om snel te schakelen en onze werking telkens 
opnieuw heruit te vinden. Cohortzorg inrichten en een aangepaste organisatie vragen moed 
en bijzondere inspanningen. Medewerkers gaan tot het uiterste om veiligheid te bieden en 
tegelijk het leven van de bewoners ‘zo normaal mogelijk’ te laten verlopen.

“Mooie  Skype-momenten, 
moeder gaat aan het 
vertellen als ik een foto van 
haar kleindochter toon.”

“Oma geniet tijdens het 
videobellen van het spontaan 
samen zingen met haar 
kleinzoon.”  –  familie bewoners



Werkbaar werk

 Zorgen voor jezelf is ook zorge
n voor el

kaar ...

Iedereen staat onder zware druk. Alles op alles zetten om het virus beheersbaar te houden in 
de moeilijkste omstandigheden is extreem stressvol. Om te zorgen dat we het samen in een 
dergelijke crisis blijven volhouden, starten we vrijwel onmiddellijk met een eigen campagne  
‘Zorg voor Jezelf’. We doen een aanbod met interne en externe consulenten waarop medewerkers 
vrijblijvend beroep kunnen doen. 
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We zetten in op de psychosociale ondersteuning van de individuele medewerkers. De grootste 
steun vinden de medewerkers echter bij elkaar en de woonzorgcoördinator. De oprechte vraag 
‘Hoe gaat het met jou?’ wordt meer dan ooit gesteld. Zorgen voor elkaar wordt een gedeelde 
opdracht voor collega’s, samen met bewoners, familieleden van bewoners, vrijwilligers en 
stagiaires. De toevloed aan attenties en de blijken van maatschappelijke waardering voor de zorg 
geven een enorme boost. 

“De angst om 
een besmetting 
op te lopen en 
door te geven 
aan de meest 
kwetsbaren, valt 
mij het zwaarst.” 
–  Jeanette
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Warmte en verbondenheid

We bedanken medewerkers oprecht voor hun inzet. Wanneer we voor iedereen bloempjes 
aankopen via Kom op tegen Kanker, hen afhaalmaaltijden aanbieden ten voordele van de 
Zorgcirkels Jongdementie maken we ook ons maatschappelijke engagement waar. En nog voor 
de regeringen van dit land de knoop doorhakken, zorgen wij zelf voor consumptiecheques.

Het nijpend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen maakt angst tastbaar. Ons proactief 
en centraal georganiseerd aankoopbeleid blijkt een uitdaging en een hoogst noodzakelijke taak. 
Het eigen netwerk en de goede contacten met bedrijven uit de regio komen op dat ogenblik 
goed van pas. Onderhandelingen met KMO’s, die zelf beschermingsmiddelen zoals schorten 
en mondmaskers produceren, maken snelle leveringen mogelijk. Dit biedt een geruststellende 
zekerheid aan de collega’s op de werkvloer.

Doorzettingsvermogen, professionaliteit en flexibiliteit 
bij de medewerkers laat werkelijk niemand onberoerd. 
Honderden kaarsen zorgen in de tuinen van de huizen 
voor een gloed van warmte en verbondenheid. 
Met de bijdragen van familie en sponsors kopen 
we voor iedereen een warme jas. Het is niet alleen 
bescherming tegen de koude in ruimtes die continu 
geventileerd moeten worden, maar vooral een teken 
van appreciatie en warmte van de samenleving.
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wznd als Zorginfluencer
De eigen organisatie uitbouwen tot een inspirerend woonzorgnet is een strategische 
keuze. We laten ons niet alleen zien, maar willen ook wegen op de publieke opinie en 
het algemeen beleid.

Sensatieverhalen over de ouderensector staan in schril contrast met alle hartverwarmende 
initiatieven. Elke ongenuanceerde uitspraak en bewust gekozen krantenkop voelt telkens 
weer als een kaakslag aan. Om het tij te keren, brengen wij constructieve verhalen.

  Een eerlijkere beeldvorming dri
ngt zic

h op
 ...

Wij bieden een antwoord met persberichten, open brieven en nieuwtjes op de sociale 
media. Ministers en journalisten worden uitgenodigd om te tonen dat een genormaliseerde 
setting zelfs in een crisissituatie net voor méér kwaliteit kan zorgen. Met elk artikel, iedere 
positieve commentaar en elke mooie reportage wint de ouderenzorg aan waardering. 
Dat is voor alle betrokkenen een hart onder de riem in uiterst moeilijke tijden. 
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Eind augustus neemt Vlaams minister Wouter Beke de uitgestoken hand aan en bezoekt 
Woonzorgnet-Dijleland. Hij luistert geboeid naar onze bezorgdheden en ervaringen van 
het afgelopen half jaar. We kaarten de geldende richtlijnen aan die geen rekening lijken 
te houden met de leefbaarheid voor de bewoners. Maatregelen die de sociale contacten 
beperken omwille van corona zijn strenger voor wie in een woonzorgcentrum leeft dan voor 
ouderen thuis, een onaanvaardbare discriminatie. Een week na dat bezoek worden zonder 
uitzondering alle discrepanties bijgesteld in een bijgewerkte versie van de richtlijnen.

Dialoog werkt
Midden september schrijven we samen met een 30-tal stakeholders een breed gedragen 
aanbeveling voor een beter beleid. We vragen aan de overheid om een einde te maken 
aan de sociale deprivatie bij de meest kwetsbaren in de samenleving. De kern van onze 
boodschap: laten we leven toevoegen aan de dagen in plaats van enkel dagen aan het 
leven. Ga het gesprek aan met wie onze samenleving kleur, vorm en inhoud geeft. Geef 
gastvrijheid, huiselijkheid, vertrouwen en vooral dialoog opnieuw een plek in het beleid!

“Het blijft hopen op politieke moed, nu de samenleving goede zorg belangrijk genoeg lijkt 
te vinden om financiële keuzes te maken. Maar ook het maatschappelijk beeld mag heel 
wat positiever worden. Alleen dan zullen jongeren bij hun studiekeuze ook sneller naar de 
ouderenzorg kijken en vinden wij straks voldoende medewerkers om die levenskwaliteit 
te blijven garanderen.” – Griet Robberechts, algemeen directeur Woonzorgnet-Dijleland
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verdiepende Samenwerking
Na 6 maanden van sterke focus op de eigen werking, om de ongeziene problematiek het 
hoofd te kunnen bieden, is er in 2020 ook nog tijd voor overleg en samenwerking in het 
snel transformerende zorglandschap. 

Midden september komen vertegenwoordigers van de belangrijkste actoren uit zowel de 
publieke als de private en de non-profit sector samen om te reflecteren over de toekomst 
van onze zorgregio. 

Met steun van de Koning Boudewijn Stichting en professioneel begeleid door Peter Rosseel, 
van MCR Consulting, legt Woonzorgnet-Dijleland samen met een 20-tal zorgorganisaties 
de fundamenten voor een nauwere samenwerking binnen Eerstelijnszone regio Leuven, 
Leuven Noord en Leuven Zuid. In deze uitdagende tijden vinden we elkaar rond boeiende 
ideeën over de positie van een woonzorgcentrum in ‘zorgzame buurten’. We zien raakvlakken 
tussen de verschillende visies. Een ruime basis voor een gezamenlijk engagement met één 
doel voor ogen: nog betere dienstverlening en nog meer kwaliteit van leven én werken.

   Doorstar  eerstelijnszones regio
 leuve

n ...
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Studenten van StFran. ontwerpen in de loop van 2019 samen met bewoners en de collega’s in  
De Wingerd een ‘dementiebank’. Begin 2020 valt de zitbank met gaatjes voor spiekbriefjes, bij een 
wedstrijd uitgeschreven door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in de prijzen en krijgt de 
naam ‘Monument’. De cheque van 2.500 euro gaat de school spenderen aan nieuwe projecten om 
nog meer HBO5 studenten op een creatieve wijze te leren omgaan met de dementieproblematiek.

Tijdens de MasterClass Ligcomfort delen de aanwezigen in de opgebouwde expertise inzake posturale 
klachten en decubitus bij personen met een grote zorgafhankelijkheid. Die problematiek vormt een 
groeiende bezorgdheid in het woonzorgcentrum waar de zorgzwaarte van de bewoners stijgt. V!GO, 
Sampli, MSH en PRS Medical werken mee aan een reeks gesmaakte workshops. 

Innovatieve ideeën stimuleren 

Eind augustus sluiten we een samenwerkingsakkoord met de lokaal verankerde Energiecoöperatie 
Druifkracht CV. Woonzorgnet-Dijleland vergroent de stroomvoorziening van Keyhof en Ter Meeren. 
Nog voor het einde van 2020 worden er meer dan 500 zonnepanelen geïnstalleerd. De totale capaciteit 
van deze twee projecten dekt het gemiddeld energieverbruik van 64 gezinnen.

Met deze zonnedaken kunnen we echt een verschil 
maken en dankzij burgerparticipatie bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen in onze regio.
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Partners in zorg

   Advies, ondersteuning en
 interv

isie ..
.

Memo, regionaal expertisecentrum dementie (ECD) Vlaams-Brabant, wil dementie 
op de agenda plaatsen om de levenskwaliteit van (jonge) mensen met dementie en 
hun omgeving te verbeteren.

ECD Memo verdiept zich in de verschillende aspecten rond levenseinde en dementie. 
Uit een samenwerking met het Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven ontstaat een 
vormingsaanbod met vier mini-symposia gepland in de loop van 2021.

Samen met ECD Vlaanderen ondersteunt Memo organisaties om persoonsgerichte zorg 
en de principes van het Referentiekader Dementie in de praktijk te brengen. 

Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde start op en LannooCampus publiceert een 
volledig herziene uitgave van het boek ‘Dementie op jonge Leeftijd’. De persvoorstelling 
met bijhorend symposium ‘Leven in het nu, denken aan later’ wordt verdaagd omwille 
van coronamaatregelen en zal plaats hebben op 2 december 2021.

Annemie Janssens is klinisch psychologe en consulente bij MEMO en heeft bijna twintig 
jaar ervaring met de begeleiding en ondersteuning van jonge mensen met dementie, 
familie en hulpverleners. Ze legt met de herziene uitgave van dit boek een stevige basis 
voor een integraal zorgaanbod en formuleert concrete beleidsaanbevelingen.



Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven (ZCJD) blijft een onafhankelijke coöperatie waarin 
mensen zich verenigen als aandeelhouder en actief mede-eigenaar zijn van hun zorgbedrijf.  
Jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers staan zelf mee aan het roer en zijn onze 
eerste partners.

De cliënten zijn coöperanten en geven zelf aan wat hun praktische ondersteuningsnoden zijn. Op 
die manier tekenen ze het beleid uit van hun zorgcoöperatie. Dat doen ze niet alleen, maar ze 
worden bijgestaan door coöperanten zoals Thuisverpleging Meerdael, Wit-Gele Kruis, Alexianen 
Zorggroep Tienen, Ferm en Woonzorgnet-Dijleland dat aan de wieg stond van dit project. 

Zorgbegeleider als ‘compagnon de route’
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ZCJD blijft ijveren voor meer erkende woonunits én persoonsvolgende budgetten zodat personen 
met jongdementie zelf kunnen beslissen waar precies welke zorg ingekocht wordt. Met de juiste 
ondersteuning en voor zover dat haalbaar is binnen hun gezin kunnen zij langer thuis blijven wonen. 
De zorgbegeleider zoekt naar een gepast traject en blijft als vast contactpersoon en ondersteuner 
meelopen met de betrokkenen. Op die manier zetten we maximaal in op zorgcontinuïteit. 

Is er nood aan ontmoeting, dan wordt ingezet op het bestaande netwerk van familie en vrienden 
en/of doorverwezen naar activiteiten van hét Ontmoetingshuis. Voor dagopvang of groepswonen 
wordt samen met het gezin bekeken welk aanbod er in eigen regio is. 



Regio in beweging
Woonzorgnet-Dijleland evolueert mee met de maatschappelijke noden en de zorgvragen van 
ouderen in de regio. Ondanks de coronacrisis blijven we gestaag verder bouwen aan de ouderenzorg 
van de toekomst in samenwerking met alle stakeholders en professionele partners. 

Assistentiewoningen Keyhof opent in Huldenberg: comfortabele flats waar mensen zichzelf blijven 
en dingen beleven die voldoening geven. Volgens eigen wensen en waarden het leven verder zetten 
zoals ze gewend zijn. Een hedendaags gebouw, groene omgeving, gezellige sfeer, alles ademt hier rust 
en respect uit. We verwelkomen de eerste bewoners vanaf januari 2020. In het najaar start de bouw 
van een nieuwe bistro: deze aangename ontmoetingsplaats nodigt bewoners, bezoekers, buren en 
de omgeving uit om te keuvelen of te genieten van een hapje, een drankje en de natuur. 

  Duurzaam en par icipatief onde
rnemen ...
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“Met de ingebruikname van de assistentiewoningen in het Keyhof voegt Huldenberg een onmisbare 
schakel toe aan haar woonzorgaanbod.” – Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester Huldenberg
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Ter Meeren treft vanaf de zomer alle voorbereidingen voor een gedeeltelijke vernieuwbouw van het 
woonzorgcentrum. De ‘kliniek van Neerijse’ die het onthaal, de administratie, een aantal overkoepelende 
diensten en de cafetaria herbergt, maakt plaats voor 4 kleinschalige woningen en een nieuwe bistro. Alle 
kantoren en de voormalige ziekenhuiskamers worden ontmanteld zodat de afbraakwerken tijdens de eerste 
weken van 2021 kunnen starten.

Reeds geruime tijd staat de vervangingsnieuwbouw voor Dijlehof op de bestuurlijke agenda. Bouwen in de 
binnenstad van Leuven blijkt geen evidentie te zijn. Na grondig onderzoek en diverse onderhandelingen komt 
in het najaar 2019 een samenwerkingsakkoord met projectontwikkelaar ION tot stand. De plannen voor een 
nieuw woonzorgcentrum met 46 woongelegenheden en 27 assistentiewoningen op de voormalige Accosite 
krijgen in de loop van 2020 concrete vorm. Burenhof maakt deel uit van een geïntegreerd woonproject. 
Een diversiteit aan woonvormen en een evenwichtige leeftijdsmix zijn de sleutelbegrippen in deze nieuwe 
multifunctionele stadswijk. 

Integratie met de buurt

De uitbreidingswerken aan het dagcentrum van De Wingerd worden eind april afgerond. Er is letterlijk een 
‘huis’ toegevoegd aan de strakke gevel van het woonzorgcentrum. Deze aanbouw creëert meer ruimte op 
het gelijkvloers en twee flexibele kamers voor het kortverblijf op de bovenverdieping. 



19.Blijven vernieuwen
De digitale revolutie uit zich vooral in de communicatiemiddelen en de elektronische 
bewonersdossiers. De inzet van technologie, waarbij we bewoners opvolgen via mobiele 
apps, blijft vandaag nog vrij beperkt. Het gebruik van een GPS-spotter geeft de mensen met 
dementie wel een stuk autonomie terug. De kwaliteitswinst voor de bewoners halen we uit 
de herwonnen vrijheid en de vlottere organisatie van de zorg.

  Innovatie is nooit een
 doel 

op z
ich

...

De coronacrisis biedt nieuwe kansen en brengt alles in een stroomversnelling, medewerkers 
en bewoners zetten gigantische stappen vooruit op vlak van ondersteunende technologie, 
zorginnovatie en communicatie. Om alle aanwezige  talenten en competenties te stimuleren 
en te ontwikkelen, zonder daarbij iemand achter te laten, tekent Woonzorgnet-Dijleland in 
op project ‘opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden’ van het Europees Sociaal Fonds (ESF).
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Iedereen moet kunnen mee zwemmen in de stroom. Zowel voor beginners als voor 
gevorderden komt er een vormingsaanbod met de meest gangbare ‘apps’ als topics. Niet 
alleen voor medewerkers is dat cruciaal, ook voor de bewoners en de familie maakt dat 
een enorm verschil. Digitalisering moet bijdragen aan werkbaar werk, technologie aan het 
creëren van veiligheid en wooncomfort voor de bewoners. 

Wij zijn opgetogen dat zorgkundigen vanaf nu 5 bijkomende handelingen mogen stellen die 
tot hiertoe voorbehouden waren aan verpleegkundigen. Na een theoretische e-learning 
is het aan deze collega’s eindelijk toegestaan om bijvoorbeeld een aantal parameters te 
nemen bij een bewoner of medicatie onder toezicht toe te dienen.  

Meerwaarde zoeken in wonen, leven en zorgen

“Een vernieuwende aanpak in de zorg 
is echt geen doel op zich, maar een 
veranderproces dat onze zorgvisie 
verruimt en de praktijk bijstuurt waar 
nodig, het eigen handelen continu 
in vraag stelt en ons motiveert om 
het steeds beter te willen doen.” – 
Griet Robberechts, algemeen directeur 
Woonzorgnet-Dijleland in ZORGmagazine
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aantal medewerkers         501
voltijdse equivalenten        373

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

Cijfers en letters

De vier huizen tellen 152 nieuwe bewoners en 167  gebruikers in kortverblijf. 
De gemiddelde leeftijd ligt op 86 jaar. De gemiddelde verblijfsduur is 2,8 
jaar. Helaas nemen we in 2020 ook afscheid van 165 bewoners. 

Rekening houdend met een verwacht gemiddelde van 131 overlijdens op jaarbasis, 
noteren we een oversterfte van 34. Dit cijfer is onder andere te wijten aan de 
pandemie en de hittegolf tijdens de zomer.
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Keyhof, De Wingerd, Ter Meeren en Dijlehof bieden 257  stageplaatsen 
aan voor studenten uit de meest diverse studierichtingen, scholen en 
opleidingsinstellingen. Samen pendelden we 206.092 km op de fiets. 

De inzet van 249 vrijwilligers blijft onmisbaar voor de kwaliteit van zorg en 
van leven, voor bewoners, hun familie en de medewerkers.

“Wat mij het meest is bijgebleven,  dat Frans 
na een korte opname in het ziekenhuis weer in 
de woning binnenkwam, zijn jas uitdeed en zei: 
’hè, hè, ik ben blij dat ik thuis ben’. In dat ene 
zinnetje en die blik van ‘contentement’ zit vervat 
wat we elke dag opnieuw willen en mogen 
waarmaken. Dat bewoners hier een nieuwe 
thuis vinden. Missie geslaagd!”  –  Catherine

De gemiddelde vaccinatiegraad bij bewoners en medewerkers benadert, gemeten 
over de vier huizen, respectievelijk 94% en 86%. Het Pfizer/BioNtech-vaccin biedt 
optimaal bescherming en daarmee scoren we uitstekend binnen de sector. 
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Facebook
WZND:           
Keyhof:            
Ter Meeren:       
Dijlehof:           
De Wingerd:  

Instagram
WZND:               
Ter Meeren:     
De Wingerd:      

LinkedIn
WZND:     

pers en media
 
586 (+7) volgers 
492 (+10) 
636 (+17) 
490 (+17)   
1.331 (+26) 

 
447 (+53) kijkers
154 (+14)
251 (+41)

 
720 (+14) connecties

DINSDAG 14 APRIL 2020 - BINNENLAND

VAN ONZE REDACTRICE VEERLE BEEL

In veel woonzorgcentra wonen en le-
ven bewoners in grote groepen samen. Niet zo in
Toermalien en Mandana in Genk. In het eerstge-
noemde wzc verblijven 266 bewoners, die deel
uitmaken van 16 woongroepen. In Mandala zijn

Kleinschalig wonen is de enige toekomst voor woonzorgcentra, 
zeggen Leuvense onderzoekers. Bewoners raken er minder snel 
besmet.

In veel woonzorgcentra overheerst het beeld van de lange gangen, in plaats van de huiselijkheid van kleinschalig wonen. 
© Bas Bogaerts

BRUSSELOngebruikte
mondmaskers

Lees verder onderaan

‘Woonzorgcentra zullen zich anders moeten organiseren’ - De Standaard https://www.standaard.be/cnt/dmf20200413_04921497?fbclid=IwAR...

1 van 4 21/04/2020 17:54

Woonzorgcentrum in Neerijse beperkt bezoek door het coronavirus: "... https://radio2.be/artikels/woonzorgcentrum-in-neerijse-beperkt-bezoek...

1 van 6 21/04/2020 18:20

Kinderen van school Windekind brengen vaasjes en bloemen naar rust... https://www.leuvenactueel.be/kinderen-van-school-windekind-brengen...

1 van 6 21/04/2020 17:19
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CCoorroonnaa  ddoooorr  ddee  ooggeenn  vvaann  55  bbeewwoonneerrss  vvaann  wwoooonnzzoorrggcceennttrraa::  ""WWee  mmooggeenn  
nniieett  bbuuiitteenn,,  ddaatt  mmaaaakktt  mmee  wweell  bbaanngg,,  mmaaaarr  iikk  ppaass  mmee  aaaann""  

De Vlaamse woonzorgcentra zijn al drie weken afgesloten van de buitenwereld. Bezoek is niet 
toegelaten om de bewoners te beschermen tegen het nieuwe coronavirus. Ondertussen 
komen de ouderen regelmatig in de media als een van de meest kwetsbare groepen. Maar 
wat vinden ze daar zelf van? Voelen ze zich nog veilig? Vijf bewoners van woonzorgcentra 
delen hun angsten en bezorgdheden. 

Pieterjan Huyghebaert, Joppe Nuyts - vr 10 april 2020 - 14:22 
 
Hilde Vandoren: "Ik ga er altijd vanuit dat ik het virus niet krijg"  

In woonzorgcentrum Dijlehof in Leuven gaat het leven van HHiillddee  VVaannddoorreenn rustig verder. Ze voelt zich op haar 
gemak dankzij alle verzorgers. "Het is ongelofelijk wat ze voor ons allemaal doen. Het is niet gemakkelijk, maar 
de verzorgers doen veel moeite. We turnen buiten samen en daarna drinken we fruitsap. Ik hoop wel dat het 
snel achter de rug is, zodat we ons normaal leven weer kunnen oppikken. Al ben ik wel tevreden, want we 
mogen nog steeds buiten (red. in de tuin van het woonzorgcentrum)." 

LLeeeess  vveerrddeerr  oonnddeerr  ddee  vviiddeeoo:: 

 
 
Met haar 101 jaar is Hilde de oudste van de bende. Maar ook haar krijgt de coronacrisis niet klein. "Ik heb geen 
schrik. Ik ga er altijd vanuit dat ik het virus niet zal krijgen. Een vriendin vertelde me dat haar kleinzoon het had. 
Die is nu genezen en opnieuw gaan werken. Zo zie je maar, er genezen er ook veel. Ik vind dat ze te veel over de 
doden spreken en te weinig over dat er ook mensen van genezen." 
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• In de buurt
• Leuven

Bart Mertens | 05 mei 2020 | 13u39

Nathalie Dolmans
© Het team van Convento Wijnbistro zet zich in voor het goede doel.

Evy De Messemaeker, chef van Convento Wijnbistro in de Mechelsestraat in 
Leuven, maakt met een groep vrijwilligers afhaalgerechten voor Moederdag. Dat 
doet Evy volledig voor het goede doel want de opbrengst gaat integraal naar 
Zorgcirkels Jongdementie. “Met de slogan ‘Leuven Helpt’ in het achterhoofd 
hebben we mee onze schouders gezet onder dit fantastisch initiatief”, zegt 
eigenaar Stéphane Godfroid.

Voortaan kan je elke donderdag in Convento Wijnbistro in Leuven een 
hoofdgerecht en dessert afhalen, uiteraard op voorwaarde dat je bestelling is 
doorgegeven voor dinsdag 12 uur. Deze week kan je daarbovenop voor 
Moederdag ook op zaterdag of zondag een kreeftmenu ophalen. “De opbrengst 
ervan gaat helemaal naar Zorgcirkels Jongdementie. Evy en haar team 

Convento Wijnbistro serveert afhaalgerechten 
ten voordele van Zorgcirkels Jongdementie: 
“Terug leven in onze keuken” 

 

WWiilllleenn  bbeewwoonneerrss  vvaann  wwoooonnzzoorrggcceennttrraa  zzééllff  aall  bbeezzooeekk??  ""NNiieett  pplleezzaanntt,,  
mmaaaarr  hheett  iiss  ttee  vvrrooeegg""  

Hoe beleven de bewoners van woonzorgcentra zelf de steeds veranderende bezoekregels? 
Sinds 12 maart mag er geen bezoek meer langskomen. Tot gisteren, leek het, toen de 
Veiligheidsraad aankondigde dat ze onder voorwaarden opnieuw één bezoeker zouden 
mogen ontvangen. Maar dat bleek niet doorgesproken met de sector, en Vlaams minister 
Beke draaide de versoepeling terug. Wat vinden de bewoners nu zélf?  

Tobias Santens - do 16 april 2020 - 17:40 

Roger Haven (87): “Niet plezant, maar we moeten risico’s afwegen”  

"Ik zou ook graag bezoek krijgen van mijn kinderen, maar je moet de risico’s afwegen." Roger Haven woont in 
het zorgcentrum Dijlehof in Leuven, waar er voorlopig geen besmettingen zijn vastgesteld. Hij vindt de 
voorzorgsmaatregelen terecht. "Het is niet plezant, maar ik wil nog gerust een paar weken voortdoen zoals nu." 

Roger blijft optimistisch en houdt zichtbaar de moed erin. "Voor veel dingen zijn er oplossingen", vindt hij. "Veel 
mensen zoeken een oplossing: van achter een venster, of door te telefoneren. Maar voor de mensen waarvoor 
er geen oplossingen zijn, is het wel heel spijtig." 

 

Lucien Steeno (89): “Lockdown begint wel zwaar te wegen”  

Ook Lucien woont in Dijlehof. Voor hem begint de lockdown toch zwaar te wegen. “Wij hebben geluk dat we een 
tuin hebben en daar kunnen wandelen. Andere instellingen hebben dat geluk niet. Maar ook voor ons zou het 
tijd kunnen worden om soepeler te zijn, en één persoon toe te laten.”  

De communicatie gisteren door de Veiligheidsraad kwam echter als “een verrassing”, en dat is volgens Lucien 
nooit een goed teken. “Als je er achteraf over nadenkt, stel je dat beter nog wat uit, om het goed voor te 
bereiden, in samenspraak met de woonzorgcentra.” 

Wij hebben geluk dat we een tuin hebben en daar kunnen wandelen 

Lucien Steeno (89), bewoner van Dijlehof in Leuven  
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sociale media

Pleidooi voor nuance en dialoog
De maatregelen van het Agentschap Zorg & Gezondheid voor onze huizen verscherpten. Er werden her 
en der opnieuw mini-Lockdowns ingevoerd en voor ganse provincies avondklokken ingesteld.

Discriminatie van ouderen in de zorg
Dit roept een aantal vragen op: Waarom zijn we voor bewoners in een woonzorgcentrum strenger 
dan voor al de rest?  Iedereen kan naast de gezinsbubbel – noem het even de leefbubbel u 
begrijpt zo dadelijk waarom – nauw contact hebben met 5 dierbaren. Maar aan bewoners van een 
woonzorgcentrum wordt dit door de opgelegde regels feitelijk ontzegd. Waarom wordt die optie zelfs 
al op voorhand uitgesloten, wanneer de naasten zich tot wederkerigheid zouden engageren in die 
bubbeltheorie? Hebben zorgorganisaties niet voldoende expertise in huis om naar eer en geweten zelf 
aan goede preventie te kunnen doen?

Zorgen voor kwaliteit van leven, met de stroom mee en tegen de stroom in als het moet
Dit is ons devies! In onze huizen laten we levenskwaliteit altijd primeren en dat wil zeggen dat 
knuffelen mag! Wie zijn wij om te verbieden dat een bewoner aanwezig is bij de doop van het pas 
geboren achterkleinkind? En een 80ste, 90ste 100ste, 101ste verjaardag vieren met familie moet 
kunnen. Respect voor de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners en hun 
mantelzorgers. Geen opgestoken vingertje, maar wel een aangereikte hand. Een warm pleidooi om in 
dialoog te gaan. We twijfelen niet aan het nut en het belang van de basishygiëne en omgangsregels, 
maar pleiten wél voor meer menselijke warmte die men vandaag veel te vaak ontbeert.

Het globale beleid voor de ouderenzorg in haar geheel mag grondig worden herdacht. De coronacrisis 
treft ons hard, maar biedt ook kansen. Meer dan ooit is er in de sector nood aan maatwerk, niet aan 
veel te strakke en te lang aangehouden regels die straks door niemand meer worden toegepast ! 
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Woonzorgnet-Dijleland
Wingerdstraat 14 
3000 Leuven 
info@wznd.be 
016 28 47 90
www.woonzorgnet-dijleland.be

Wij zien dagelijks hoe jullie elkaar continu versterken,
hoe jullie meer dan ooit een team zijn en 

hoe sterk jullie zijn om deze periode te overwinnen.

Wij zijn trots op jullie allen en vol vertrouwen
in jullie deskundigheid en knowhow.

En dat geeft moed.
Moed om verder te gaan,

vol te houden en
te blijven geloven dat alles goed komt.

Een welgemeende dank
voor jullie ongeziene inzet.

Beleidsteam Woonzorgnet-Dijleland

- april 2020 -


