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Voorwoord Schit eren in waar we 
goed in zij

n ...  

2021
Een jaar waarin we tussen de COVID-golven door proberen te laveren en we onze kritische reflectie 
bewaren op wat stille normaliteit dreigt te worden. Een jaar waarin we samen vasthouden aan onze visie, 
die vertrekt van menselijkheid en welbevinden bij bewoners, ook al was dit vaak niet vanzelfsprekend 
en ging dat soms tegen de stroom in. 

Een jaar waarin we onze focus opnieuw verschuiven naar hetgeen we goed in zijn: kwaliteitsvolle zorg 
voor bewoners samen met families en vrienden, wonen en leven in betrokkenheid met elkaar,  een huis 
creëren waar medewerkers hun job graag doen. Gezamenlijke projecten en verbeteracties met interne 
en extrene partners krijgen weer vorm en vol energie blikken we vooruit naar onze toekomstplannen en 
de vele uitdagingen die de zorg voor ouderen in Vlaanderen kent. 

We nemen jullie in dit jaarverslag graag mee in het boeiende en inspirerende relaas van 2021.
Aan alle bewoners, familieleden, partners en sympathisanten, hartelijk dank voor het vertrouwen. 
Aan alle medewerkers, vrijwilligers en bestuurders, oprechte dank voor jullie inzet. 

Griet Robberechts
Algemeen Directeur Woonzorgnet-Dijleland VZW
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Wonen, leven en zorgen

Par icipatie is de nor
m ...

“Mij valt op hoe groot het 
inzicht en de empathie voor de 
bewoners zijn, hoe bekwaam 
ze kunnen omgaan met 
eventueel moeilijk gedrag. Dat 
is niet zomaar een gevolg van 
hun opleiding, maar ook deel 
van hun persoonlijkheid. Het 
is duidelijk dat hieraan veel 
aandacht geschonken wordt bij 
de selectie en de ondersteuning 
van het personeel.” 

–  Ferre Laevers,
familie De Wingerd

De Wingerd trekt kleinschaligheid door naar de familieraden. Deze worden vandaag 
per woning of per straat (twee woningen) georganiseerd en werken volledig autonoom. 
Familie en bewoners nemen het volledige initiatief in eigen handen. Het team is maximaal 
aanwezig als onmisbare partner in het geheel. Het leven van de bewoners, zowel als 
individu als in de woning, vormt de rode draad. Die autonome familieraad versterkt de 
participatie en dat is precies wat we willen bereiken. Recent organiseert ook Keyhof de 
bewonersraden succesvol op woning- of straatniveau .

Wie is het meest aangewezen om nieuwe bewoners te verwelkomen en hen wegwijs te 
maken in het reilen en zeilen in huis? Vanuit de participatiegedachte legt Ter Meeren 
deze rol graag bij de bewoners zelf. Tijdens de tweemaandelijkse kennismaking worden 
de nieuwkomers ontvangen, op de volgende bijeenkomst delen zij zelf hun ervaringen en 
bekommernissen met personen die er dan net zijn komen wonen. Bewoners nemen de rol 
van gastvrouw of -heer graag op en zijn van onschatbare waarde om zich thuis te voelen. 



In Keyhof en De Wingerd kunnen bewoners met dementie over een betaalkaart met een beperkte 
som geld beschikken. Hiermee behouden zij hun autonomie tot het eenvoudig betalen van 
een eigen consumptie of een traktatie tijdens een bezoek aan Bistro Keyhof of het Grand Café  
De Wingerd. Vaak beschikken bewoners niet over contanten of gaat het tellen moeilijk. Met deze 
kaart hebben zij geen cash meer nodig en het gebruik is simpel. Ze doen een bestelling, de kaart 
wordt gescand en het bedrag gedebiteerd. Bewoners maken er graag gebruik van.

Zorg met oog voor autonomie

Extra aandacht voor het mentale welbevinden maakt deel uit van elk zorgtraject. Vanaf 2021 
engageert Dijlehof daartoe een psycholoog. Het bespreekbaar maken van verlies, kopzorgen en 
kwetsbaarheid vraagt immers meer dan ooit bijzondere zorg. De inzet van de psycholoog in het 
woonzorgcentrum is daarom een absolute meerwaarde. 

4.
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Afstemming woonzorgaanbod

De vervangingsnieuwbouw van Dijlehof staat al een tijd op de planning. 
‘Burenhof’ wordt een geïntegreerd woonzorgaanbod op de voormalige 
Acco-site in het centrum van Leuven. In de loop van 2021 finaliseren we 
daar de plannen voor 46 woongelegenheden en 27 assistentiewoningen, 
starten de afbraakwerken en het archeologische onderzoek. Diversiteit in 
woonvormen en een gebalanceerde leeftijdsmix zijn er sleutelbegrippen. 
Het project ‘Burenberg’ creëert een multifunctionele stadswijk bestemd 
voor senioren, studenten en gezinnen. Met tal van publieke functies, 
zoals toegankelijke vergaderruimten, een bistro en een kapsalon, kan het 
‘Burenhof’ de spil worden van het buurtleven. 

Garanties voor goed wonen en leven ...

Met een uniek aanbod oriënterend kortverblijf in De Wingerd en Dijlehof zoeken we bij 
crisissituaties naar een aangepast zorgtraject. De focus ligt op revalidatie. Hiervoor kunnen 
ouderen rekenen op de ervaring van experten, zoals kinesisten, ergotherapeuten en een 
psycholoog. Zij bieden perspectief op een terugkeer naar huis. Het multidisciplinair team 
kijkt samen met de thuiszorgdiensten hoe zorg en ondersteuning aan huis georganiseerd 
kunnen worden.

“Met dit nieuwe aanbod 
in Leuven vermijden we 
een nodeloos of te snelle 
doorverwijzing van ouderen 
naar het ziekenhuis of het 
woonzorgcentrum. 
Door een aangepast en 
intensief zorgtraject  
krijgen cliënten 
de kans te revalideren en 
naar huis terug te keren;”  

–  Greet Van Rompaey,  
sociale dienst Dijlehof



Proefwonen in een assistentiewoning

Dijlehof richt naar voorbeeld van Keyhof één van haar assistentiewoningen in als ‘ontdekkingsflat’. 
Die staat ter beschikking van kandidaat-bewoners die het wonen, leven en zorgen willen ervaren 
alvorens een definitieve beslissing te nemen. Zo ontdekken ze de sfeer, ontmoeten ze medebewoners 
en bekijken ze samen met de sociale dienst of een assistentiewoning voor hen de meest geschikte 
woonvorm is. Deze flat kan daarenboven in combinatie met het dagverzorgingscentrum of het 
revalidatie-aanbod in het ‘oriënterend kortverblijf’ gebruikt worden.

6.

De betrokkenheid van mantelzorgers stopt niet aan de voordeur van het woonzorgcentrum. In 
onze werking stimuleren we hun actieve rol als partner in de zorg en als naaste die de bewoner 
het best kent. De nieuwbouw van Ter Meeren voorziet drie aangemelde mantelzorgkamers voor 
zelfredzame personen. Zo kan de samenwonende partner ook in het woonzorgcentrum verblijven 
waar hij of zij mag rekenen op een hotelfunctie met de gebruikelijke ondersteuning en activiteiten. 



De woning past zich aan , niet de be
woner ...

Woonzorgnet-Dijleland is met de vernieuwbouw van Ter Meeren en de realisatie van het 
‘Burenhof’ niet aan haar proefstuk toe. Rode draad daarbij zijn de werkingsprincipes van 
kleinschalig genormaliseerd wonen. Dit veronderstelt doordachte architectonische en 
technische keuzes, altijd vertrekkend vanuit het perspectief van de personen die er zullen 
wonen en werken. 

7.
Bouwen voor mensen

De kritische en proactieve blik van een team deskundigen, dat elk detail onder de loep 
neemt en openstaat voor nieuwe technieken, is cruciaal in het bouwproces. De kersverse 
conceptnota rond zorgtechnologie biedt een geproportioneerd kader voor keuze en 
implementatie. Enkel gebruiksvriendelijke, flexibele en vlot inzetbare toepassingen, die 
vertrekken vanuit de noden van de bewoner en ook echt gericht zijn op een verbetering van 
autonomie en levenskwaliteit, komen in aanmerking. Bij nieuwbouwprojecten krijgt een 
stapsgewijze toevoeging van technologie in een open systeem onze voorkeur, onafhankelijk 
van fabrikant of leverancier. 
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Bij de keuze van het lichtconcept staat de bewoner centraal. HCL (Human Centric Lichting) 
laat de kleurtemperatuur, de richting en de intensiteit van kunstlicht aansluiten op het 
natuurlijk ritme van het daglicht, de schemering en de nacht. De toepassing van kunstmatige, 
dynamische verlichting in de woonruimtes zorgt voor een positief effect op het bioritme en 
de nachtrust. Dat komt de levenskwaliteit van de bewoners ten goede.

Interieurontwerp ondersteunt autonomie

Voor onze nieuwe woonzorgcentra kijken we door een dementiebril naar de interieur-
inrichting. Mensen met dementie ervaren de omgeving vooral in grijstinten, dus zoeken we 
naar kleurencombinaties, tinten en contrasten die zorgen voor een verbeterde zichtbaarheid. 
Hiervoor baseren we ons op de LRV-waarden (Light Reflection Value). 
Het gebruik van dit principe ondersteunt en stimuleert de autonomie van de bewoners door 
het gebouw voor hen ‘leesbaar’ te maken. Betere zichtbare schakelaars en handgrepen 
maken het voor een bewoner makkelijker om zelf het licht aan te steken of zich veiliger te 
verplaatsen in de woning en door de gang.

“We houden bij het ontwerpen 
rekening met het verlies van 
visuele zintuiglijke waarneming en 
wijzigende prikkelverwerking in het  
brein. Zoek maar eens een wit toilet 
tegen een bleke wand in een ruimte 
met fel licht en een blinkende vloer.” 

 –  Anita Goossens
stafmedewerker gebouwen



   Bouwen aan een veerkrachti
ge samenlevi

ng ...

‘Een woonzorgtraject ingebed in de buurt’. Woonzorgnet-Dijleland kiest begin 2021 expliciet om 
in de komende jaren concreet en gestructureerd vorm te geven aan deze nieuwe strategische 
doelstelling. Initiatieven met de focus op buurtwerking geven ons keer op keer een energieboost. 
In de toekomst willen we samen met diverse organisaties en partijen structureel en systematisch 
vorm geven aan een zorgzame buurt en buurtgerichte zorg. 

9.

In november 2021 opent Bistro Keyhof de deuren. Toevallige wandelaars en fietsers worden 
uitgenodigd even halt te houden om bij te tanken, terwijl tentoonstellingen de muren kleuren. Deze 
ontmoetingsplaats zal de verbinding met de buurt versterken. Het wordt zowel voor bewoners 
van Keyhof als voor omwonenden en passanten een springplank naar spontane gezelligheid en 
activiteiten. De polyvalente ruimte staat ter beschikking van lokale verenigingen.

Buurt in beweging
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Breng de zorg dichter bij de mensen 

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven lanceert in mei een oproep om op een 
voormalige schoolsite te Kessel-Lo, ‘De Boomgaard’, een collectief sociaal woon- en zorgproject 
te realiseren. LIVEZ, een coöperatie in oprichting, waaraan Woonzorgnet-Dijleland via De Wingerd 
participeert, samen met Miss Miyagi, het Stadsmakerfonds, De Wissel, Oostrem en Zorg Leuven, 
komt uit de bus als het meest gunstige project.

Dijlehof wordt Dijlewijk met een versterkt sociaal weefsel. Samen met buurtpartners zoeken 
we uit hoe we de principes van zorgzame buurten in de wijk kunnen inzetten, wat we voor 
elkaar kunnen betekenen en hoe we initiatieven kunnen verankeren. Door te behoren tot een 
groep bundelen we onze krachten. De wijkmanager en zorgzame buurten van de Stad Leuven 
ondersteunen dit nieuwe initiatief.

De projectpartners hebben de intentie om op die locatie een inclusief woonproject uit te bouwen. 
Zowel gezinnen van personen met (jong)dementie als kwetsbare jongvolwassenen, mensen 
met een fysieke beperking en ouderen met een zorgbehoefte zullen er binnen het eigen sociale 
weefsel blijven wonen. We investeren zo in een zorgzame buurt die mensen verbindt en plaats 
biedt aan mantelzorg en professioneel maatwerk.

“Een idee kan maar uitgroeien tot 
nieuwe praktijk als je daarvoor ruimte 
creëert en binnen het kader van onze 
visie stimuleren we dat.” 

–  Jan Vanwezer, campusdirecteur De Wingerd



11.Duurzaam ondernemen

         De kracht van groen ...

De bewoners dragen graag hun steentje bij aan een duurzame samenleving. In de Druivenstreek 
staan zo’n 5.000 okkernotenbomen. Noot-Nut vzw verzamelt en perst noten tot olie die anders op 
de grond vallen en daar gewoon blijven liggen. Tijdens de ‘noten-kraak-week’ doen bewoners van 
Keyhof mee met dit ecologische project. De opbrengst gaat naar een goed doel. Bewoners, familie 
en vrijwilligers van De Wingerd oogsten in de tuinen meer dan 200 appels die ze door de Persmobiel 
laten verwerken tot 30 brikken van 1,5 liter vers appelsap. Die worden verkocht in hun winkeltje waar 
ook de circulaire economie een plaats heeft gevonden.

Voor de heraanleg van het domein doet Keyhof beroep op Regionaal Landschap Dijleland, een 
lokale organisatie die met de nodige expertise werkt aan de opwaardering van de natuur in onze 
streek. Het nieuwe terras aan Bistro Keyhof wordt omgeven door zorgvuldig uitgekozen hagen en 
bloeiende vaste planten die aansluiten op de omgeving, de omliggende natuur en tegelijkertijd 
insecten- en bijenpopulaties aantrekken.
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Onze ecologische voetafdruk verkleinen
We kiezen voor drinkwatersystemen in onze woonzorgcentra, want grote volumes 
mineraalwater inkopen heeft door productie en transport een aanzienlijke impact op het 
milieu. Die ecologische voetafdruk verkleinen we met het gebruik van gefilterd, gekoeld 
en gecarboniseerd leidingwater. Rendabel, milieuvriendelijk én bovendien ergonomisch: 
geen gesjouw meer met volle bakken en leeggoed.

“Zowel bij bouwprojecten als in 
het operationele gaan we steeds 
op zoek naar ecologische en 
duurzame oplossingen.” 

–  Zoltan Wassenberg, 
technisch verantwoordelijke

Ook voor het nieuwbouwproject van Ter Meeren trekken we de kaart van duurzaamheid.  
Met de keuze voor geothermie in combinatie met warmtepompen zetten we bewust in 
op duurzame en fossielvrije energiebronnen. Warmte onttrokken uit de bodem en de 
omgevingslucht zorgt in combinatie met hoogwaardige isolatie ook voor een passieve 
koeling van het gebouw tijdens de zomermaanden.

De fotovoltaïsche installatie op het dak van De Wingerd, in samenwerking met EcoOB, 
voorziet in 32% van het eigen stroomverbruik. Het zal in de toekomst mogelijk worden 
om groene energie aan Dijlehof te leveren. De zonnedaken van Druifkracht bezorgen Ter 
Meeren en Keyhof 30% van het jaarverbruik. Zo draagt Woonzorgnet-Dijleland bij aan de 
klimaatdoelstellingen in onze regio. 
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Blijven vernieuwen
Gebouwen en hun uitrusting in goede conditie houden veronderstelt een snelle detectie 
van storingen en defecten. Stefan Willems zag als technicus bij De Wingerd onmiddellijk 
een meerwaarde in FixForm. Medewerkers, bewoners en familieleden registeren online 
technische problemen door de QR-codes, die overal aangebracht zijn, te scannen met hun 
smartphone. Voor de technische dienst is deze app een zegen om interventies te plannen. 
Na het pilootproject stappen ook Dijlehof, Ter Meeren en Keyhof in dit systeem.

Jo De Clercq was jarenlang hét gezicht van de comfortzorg in De Wingerd. Woonzorgnet-
Dijleland stelt hem nu aan als expert Comfortzorg & Innovatie om vernieuwende projecten 
uit te tekenen en proeftuinen op te zetten in de vier huizen. Zo maken we onze doelstellingen 
waar: blijven pionieren en een zichtbare inspiratorrol opnemen binnen de Vlaamse zorg. 

   Prioriteiten kiezen en werk ver
eenvoudigen ...
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Bewoners van Dijlehof met Parkinson en bezoekers van het dagcentrum ervaren vaak problemen bij 
het stappen. Daarom gaan de kinesitherapeuten er tijdens oefensessies actief op zoek naar technieken 
om mobiliteit te stabiliseren. In samenwerking met Distrac Group testen ze een nieuw hulpmiddel uit: 
Path Finder, een klein lasertoestel dat de stapbeweging tijdens het lopen met visuele cues terug naar 
het bewuste niveau tilt. De eerste ervaringen zijn positief.

Zorgtechnologie geeft bewoners meer vrijheid

Micro-Cosmos, een grote bedkoepel ontwikkeld door een Nederlandse start-up, wil een ‘positieve 
ruimtelijke beleving’ creëren. De Wingerd onderzoekt of er met het gebruik ervan ’s nachts meer rust 
ontstaat voor de bewoners. Visuele en auditieve secundaire prikkels uit de kamer worden vervangen 
door gedempte en gedoseerde prikkels. Ze beïnvloeden de primaire lichamelijke zintuiglijke beleving. 
De concrete ervaringen in een specifieke woonzorgsetting voor personen met dementie en onze 
evaluaties worden na afloop van het proefproject gedeeld in een ruim bekeken webinar.

“Veiliger en autonoom stappen 
door de inzet van technologie: 
geen nieuwerwetse hocus pocus 
maar wel visuele prikkels en 
ondersteuning voor personen met 
een stapprobleem.” 

–  Jo De Clercq,  
expert comfortzorg en innovatie
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Partners in de zorg

   Duurzame engagementen ...

Memo, regionaal expertisecentrum dementie (RECD) Vlaams-Brabant, aanspreekpunt 
zowel voor (jonge) mensen met dementie en hun omgeving als voor professionelen, biedt 
het hele jaar door expertise en deskundigheid aan éénieder die het nodig heeft. In 2021 
zag je hen aan de slag op Wereld Alzheimer dag met ‘Schatten van dementie’, tijdens het 
symposium jongdementie, de ‘Warmste Week’ en tal van vormingen. 

Twee medewerkers begeleiden elk een woonzorgcentrum in hun verandertraject naar 
een meer persoonsgerichte zorg. Memo actualiseert haar ‘dementiewijzer’ en neemt 
de tijd om zich te herbronnen. Zelfs achter de schermen staan ze niet stil: informeren, 
sensibiliseren, ondersteuning en coaching voor en met partners, ze doen het allemaal 
met veel enthousiasme en gedrevenheid met maar één doel: kwaliteit van leven verhogen 
voor de persoon met (jong)dementie en diens omgeving.



Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven (ZCJD) is een onafhankelijke coöperatie waarin mensen 
zich verenigen als actief mede-eigenaar van hun zorgbedrijf. Iedere donderdagnamiddag houden 
enkele mantelzorgers ‘café’ in Hét Ontmoetingshuis. Bij een kop warme chocomelk, koffie of thee 
en een koekje wordt er kennis gemaakt, worden ervaringen uitgewisseld, afspraken gemaakt voor 
een uitstap, of wordt er al eens gelachen en geweend. Regelmatig sluiten Kristel (zorgbelegeider) 
en Lieselotte (coördinator) aan om de vinger aan de pols te houden, soms duiding te geven of te 
contextualiseren. Bij (eerdere) strenge coronaregels werd deze activiteit letterlijk naar het ‘raam’ 
verplaatst en ontmoetten we elkaar in de tuin. 

De vinger aan de pols houden

16.

Wat een ervaring én belevenis voor enkele leden van Zorgcirkels Jongdementie. Zij nemen in het 
najaar van 2021 deel aan de opnames van Restaurant Misverstand, een beklijvende realityreeks 
op ÉÉN over leven en overleven. Televisiemaker Dieter Coppens leidt samen met chef-kok Seppe 
Nobels de organisatie van een Mechels restaurant in goede banen. Het voltallige personeel kreeg 
immers ooit de diagnose jongdementie. Allemaal zijn ze tussen 46 en 64 jaar oud en het resultaat is 
dankzij productiehuis ‘Roses Are Blue’ een aaneenschakeling van pakkende momenten verweven 
met humor en duiding.



Verdiepende samenwerkingen

Keyhof, Ter Meeren en Dijlehof geven met ‘challenge your talents’ gehoor aan de oproep van hogeschool 
UCLL om de meest prangende vraagstukken van de zorgsector te delen met haar verpleegkundestudenten. 
Deze strategische samenwerking met één van onze opleidingspartners daagt de toekomstige generaties uit om 
oplossingsgericht na te denken over reële casussen: de aanpak van polyfarmacie, het stimuleren van autonomie 
en participatie bij bewoners met complexe zorgnoden of het vergroten van het probleemoplossend vermogen 
bij medewerkers. Naast het ontwerpen van een concreet inzetbaar ‘businessplan’ vormt de kennismaking met 
onze werking en de kwaliteit van zorg in onze huizen dé grote troef. 

17.

  Externe talenten ontdekken en inzet en
 ...

Pioniersschool De MET in Kessel-Lo biedt jongeren met een totaal nieuwe aanpak alle kansen om, zowel in 
groep als individueel gecoacht, te bouwen aan hun toekomst. Ze creëren ‘leerhubs met goesting’ en een 
groepje leerlingen uit de richtingen ‘Humane Wetenschappen’ en ‘Mens en Maatschappij’ werkt zo rond 
ouderenzorg en dementie. Met dit onderwerp was de link met De Wingerd snel gelegd en komen ze elke 
vrijdag langs om te helpen en deel te nemen aan het dagelijkse leven in de woningen.
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De leerlingen van het derde middelbaar in Paridaens werken een halve dag per week rond muzische thema’s, 
vertrekkend vanuit een maatschappelijke of filosofisch relevante vraag. De tieners treden in dialoog met 
bewoners van Dijlehof via brieven en literatuur. Samen ontdekken ze hoe kunst een positieve invloed kan 
hebben op het mentale of fysieke welzijn.

Heilzame contacten tussen generaties
We dragen graag bij aan de levenskwaliteit van bewoners van onze zorgpartners. ‘Keypoel’ is een eerlijke 
en ecologische pop-up-winkel, tot stand gekomen dankzij de creativiteit van vrijwilligers en bewoners van 
zowel Keyhof als Centrum Ganspoel. De kar oogt fantastisch en biedt authentieke en seizoensgebonden 
koopwaar aan, vervaardigd door personen met een visuele of meervoudige beperking en hun begeleiders. 
Een viertal bewoners van het nieuwe HONKhuis doen wekelijks in Dijlehof vrijwilligerswerk. Voor ons een 
absolute meerwaarde en voor deze vrijwilligers een zinvolle dagbesteding of zeg liever een job waar ze 
terecht zeer trots op mogen zijn.

“We zochten een naam 
die onze samenwerking 
benadrukte en bedachten 
‘Keypoel’, een verwijzing 
naar Keyhof en Ganspoel.”
 

–  Inge Degreef
coördinator Keyhof



19.Keuze genoeg, maar hier wil je zijn
In september ligt het pilootproject ‘verantwoord afwezig’ op tafel. Een conceptnota beschrijft 
zorgvuldig de modaliteiten voor een nieuw aanwezigheidsbeleid dat vertrekt vanuit het 
vertrouwen in medewerkers en hun eigen verantwoordelijkheid. Dit model vindt uiteindelijk 
aansluiting bij een wetswijziging van de federale regering waardoor werknemers drie dagen 
ongeattesteerde afwezigheid kunnen inroepen.   Met volle goesting we

rken ...

Kwaliteit van zorg staat of valt met samenwerken, effectief en empathisch communiceren 
met bewoners en hun familie. Soms vormt taal een drempel. Met gerichte coaching zet 
Ter Meeren in op persoonlijke groei van nieuwkomers zodat zij hun competenties ten 
volle kunnen ontwikkelen. De taalapp Linguineo helpt medewerkers op eigen tempo 
met praktijkgerichte oefeningen binnen de zorgcontext. Daarnaast begeleidt een job- en 
taalcoach van Groep Intro hen ook. Alleen maar positieve ervaringen.

“Als een werkgever mensen 
wil aantrekken en je hebt zelf de 
ambitie om steeds betere zorg 
te geven, dan is de keuze soms 
snel gemaakt. De manier waarop 
medewerkers in de woning de 
mensen omringen, ontroerde mij. 
Dat maakte er een heel bewuste 
en heel positieve keuze van en dus 
besliste ik om de sprong te wagen.”

 – David Buysschaert, 
 nieuwe zorgcoördinator De Wingerd
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De vormingscel stelt eind oktober een gloednieuwe vormingsbrochure voor met maar 
liefst 50 intern georganiseerde opleidingen. Dit uitgebreide aanbod wordt warm onthaald 
en maakt medewerkers nieuwsgierig om over het muurtje te kijken, nieuwe dingen te 
ontdekken en talenten verder te ontwikkelen.  

Een uniek praktijkgericht aanbod

“De eerste dagen werd ik echt 
geconfronteerd met alles wat 
de bewoners niet meer zelf 
konden en vooral met mijn eigen 
tekortkomingen om met hen in 
contact te treden. Ik voelde me 
hulpeloos en onbekwaam. 
Ik heb geleerd, heel dankbaar, om 
nu op een andere manier te kijken 
naar dementie, naar wonen, leven 
en zorgen.”  
– Jef, eerstejaars HBO5 verpleegkunde StFran

De krapte op de arbeidsmarkt brengt de continuïteit van kwalitatieve zorg steeds meer 
onder druk. Ongeacht of het al dan niet een zorgfunctie betreft, de invulling van de 
openstaande functies is absoluut geen evidentie. We omarmen het zesde intersectoraal 
akkoord (VIA-6) en gaan op zoek naar de extra toegelaten expertise, vertalen onze vacatures 
naar triggerende werkaanbiedingen en zetten in op alternatieve verspreidingskanalen zoals 
een in het oogspringende advertentie op de bussen van De Lijn. Aan scholen stellen we onze 
benadering van leren en groeien via unieke stagetrajecten voor. Netwerking, studiedagen en 
conferenties laten de expertise van medewerkers stralen tot in het buitenland. Doelgericht 
inspireren en zorgmarketing zijn nooit af, de resultaten zijn niet altijd meetbaar, maar we 
geloven er sterk in en blijven er enthousiast op inzetten.  
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nieuwe  bewoners      144
gebruikers kortverblijf    205
bezoekers dagcentrum 182

gemiddelde leeftijd  86   
gemiddelde verblijfsduur 2,4 jaar

cliëntenwoonzorgaanbod
woonzorgcentrum     355
assistentiewoning   69
thuiszorg wgl. 43
   467 
dagcentrum     57
kortverblijf    12 
oriënterend kortverblijf    10

Cijfers en letters

Het aanbod in De Wingerd breidt uit met één dagcentrum en twee woongelegenheden 
kortverblijf. Zowel in Dijlehof als De Wingerd worden vijf woongelegenheden kortverblijf 
omgezet naar oriënterend kortverblijf. 
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Het gemiddeld aantal voltijdse equivalenten (VTE) is gestegen met 
3,5% namelijk van 323,14 VTE in 2020 naar 334,40 VTE in 2021.

“Hier zorg geven is zoveel meer. 
Het gaat over de bewoners een 
goede dag geven, over wonen en 
leven. Juist daarom doe ik deze job 
zo graag, met heel mijn hart.”

– Maria, zorgkundige Ter Meeren   

medewerkers

aantal medewerkers         486
voltijdse equivalenten        334

246  studenten uit de meest diverse studierichtingen, scholen en opleidingsinstellingen vinden binnen 
Woonzorgnet-Dijleland een stageplaats.

Het aantal vrijwilligers neemt dit jaar toe met 10%. Dit valt oa. toe te schrijven aan de opening van Bistro 
Keyhof en het groeiende aantal riksja-piloten. De inzet van 272 vrijwilligers blijft onmisbaar voor de 
kwaliteit van zorg en van leven voor bewoners, hun familie en de medewerkers.  
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MEER OVER  GEZONDHEID  FRANK VANDENBROUCKE  TER MEEREN  ARMONEA  BBTK

BRUSSEL  CD&V  CHRIS GASTMANS  PAUL NOTELTEIRS

Achtergrond Vaccinatie

Bitse discussies door voorstel
verplichte vaccinatie zorgpersoneel:
‘Arbeidstekorten zijn niet uitgesloten’

Directeur Eddy Devoldere van woon-zorgcentrum Ter Meeren in Neerijse vreest dat de kwaliteit van de zorg achteruit zal gaan als medewerkers die geen prik kregen straks van de
werkvloer verdwijnen. ‘Zij zouden bijvoorbeeld ook een FFP2-masker kunnen dragen om patiënten en zichzelf te beschermen.’ Beeld Tim Dirven

“H

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke
(Vooruit) lanceert een concreet plan om vaccinatie
voor alle zorgpersoneel - van dokters tot kinesisten
- te verplichten. Wie op 1 april 2022 nog geen prik
kreeg, zal volgens het voorstel zijn
beroepserkenning verliezen. Maar tussen droom en
daad staan vakbonden en ethische bezwaren.

PAUL NOTELTEIRS 7 november 2021, 19:30

et welzijn van bewoners in verzorgingstehuizen
wordt niet enkel bepaald door hun risico om een
corona-infectie op te lopen.” Hoewel alle
medewerkers van woon-zorgcentrum Ter Meeren in
Neerijse gevaccineerd zijn, heeft directeur Eddy
Devoldere het principieel moeilijk met het voorstel
dat Frank Vandenbroucke zaterdag in de studio van

VTM Nieuws lanceerde. De minister wil het niet-gevaccineerde
zorgmedewerkers vanaf 1 april 2022 onmogelijk maken om hun
beroep uit te oefenen door hun erkenning in te trekken. Hij richt
zich daarbij niet enkel op artsen, verpleegkundigen en
verzorgende, maar ook op kinesisten, logopedisten en ergo -
therapeuten. Zo speelt hij in op een vraag die Belgische
zorgkoepels al langer stellen en die steeds luider klinkt nu de
coronacijfers weer stijgen.

Hoewel de regio’s graag schermen met hun hoge
vaccinatiegraad, kan er volgens verschillende
gezondheidsprofessionals nog aardig wat winst geboekt worden.
In de Vlaamse ziekenhuizen is bijvoorbeeld 97 procent van het
personeel gevaccineerd, in Wallonië gaat het om 84 procent en
in Brussel om 85 procent. Voor de woon-zorgcentra bedragen de
cijfers respectievelijk 94, 79 en 67 procent.

Volgens Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, kan die
minderheid nog steeds een bedreiging vormen voor kwetsbare
personen en is een verplichting daarom noodzakelijk. De zachte
aanpak waarbij mensen uitgebreid geïnformeerd werden, komt
zo langzaam aan zijn einde. “We zijn al bijna een jaar bezig met
die sensibilisering, maar op een bepaald moment ben je het
overtuigen voorbij. Enkel met een wettelijke verplichting kan je
mensen dan nog over de streep krijgen.”

Devoldere betreurt die starre houding, hij vreest dat de kwaliteit
van de zorg achteruit zal gaan als medewerkers die geen prik
kregen straks van de werkvloer verdwijnen. “Zij zouden
bijvoorbeeld ook een FFP2-masker kunnen dragen om patiënten
en zichzelf te beschermen.” Jannes Verheyen van Armonea, een
organisatie die in het hele land woongelegenheden aanbiedt aan
senioren, wijst er daarnaast op dat de maatregelen voor
medewerkers vergaand zijn en dat werkgevers praktische
problemen kunnen ondervinden om arbeidsovereenkomsten te
doorbreken. “Ik zou liever zien dat het Covid Safe Ticket breder
uitgerold wordt, volgens mij biedt dat mogelijkheden om weer
naar een normaler leven te gaan.”

In zijn pleidooi om alternatieven voor de vaccinatieplicht uit te
denken, vindt de directeur van Ter Meeren steun bij de
vakbonden. Zij staan lijnrecht tegenover de zorgkoepels en
zullen de komende maanden druk uitoefenen op de federale
regering om haar van hun standpunt te overtuigen.

“Zorgmedewerkers stonden er de afgelopen 20 maanden altijd
en nu zouden we plots hun job afpakken? Dat gaat een brug te
ver”, zegt Jan-Piet Bauwens van de socialistische vakbond BBTK.
Volgens hem beschermt het personeel zich voldoende door
maskers te dragen en voor een goede hygiëne te zorgen.
“Daarnaast hoeven patiënten en bezoekers in zorginstellingen
zich ook niet te vaccineren en is er sowieso geen personeel te
veel. Als we de verplichting invoeren en heel wat medewerkers
de sector plots verlaten, ontstaan arbeidstekorten.”

De vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel zorgt niet enkel voor
bitse discussies tussen zorgkoepels en vakbonden, ook politici
hebben het moeilijk om er een akkoord over te sluiten. In de
eerste plaats omdat het om een erg ingrijpende maatregel gaat.
Binnen de federale regering zegt Groen zich niet zomaar achter
het standpunt van Vandenbroucke te scharen. De partij wil de
verplichting enkel inzetten voor mensen die rechtstreeks in
contact komen met risicopatiënten en als andere mogelijkheden
uitgeput zijn. Zo stelt ze voor om weigeraars tijdelijk een job
achter de schermen te geven.

CD&V en Open Vld laten dan weer weten dat ze de verplichting
voor zorgmedewerkers niet als een taboe zien, maar hebben met
de NVA in Vlaanderen een coalitiepartner die een koele minnaar
is van de maatregel. Die strubbelingen maken het moeilijk om te
voorspellen of het plan van Vandenbroucke ooit wet zal worden.

Binnen politieke kringen vormt momenteel vooral de afweging
tussen de belangen van het individu en die van de maatschappij
een twistappel. Op ethisch vlak blijft het voor beleidsmakers
namelijk moeilijk om te beoordelen of het niet te vergaand is om
een gezondheidswerker van zijn job te beroven omdat hij zich
niet laat prikken. Anderzijds brengen niet-gevaccineerde
medewerkers hun kwetsbare patiënten in gevaar, terwijl die niet
kunnen kiezen of ze wel aan die risico’s blootgesteld willen
worden.

Hoogleraar medische ethiek Chris Gastmans (KU Leuven) vindt
dat de sanitaire belangen van de risicopatiënten in dit geval
primeren op de vrijheid van gezondheidswerkers. “Het moet een
laatste redmiddel zijn na een lange reeks pogingen om mensen te
informeren en te overtuigen, maar volgens mij zal dat punt in
april wel bereikt zijn.” Hij wijst daarbij op een
verantwoordelijkheid die volgens hem bij een job in de zorg
hoort en waar personeelsleden zich voldoende bewust van horen
te zijn. “Als dat niet lukt, zijn ze niet verplicht om in de sector te
blijven werken.”

LEES OOK

‘Ik heb hen ‘egoïstische parasieten’ genoemd, dat had ik niet mogen
doen’: wanneer vaccins een splijtzwam in de familie vormen

Voor het eerst cijfers: gevaccineerden hebben 2 tot 14 keer minder kans
om met covid-19 op intensieve zorg te belanden

Ja, ook gevaccineerden kunnen het virus nog doorgeven. Maar die kans is
slechts half zo groot

Vaccinatieteller België: hoe vordert de boostercampagne? Volg de
evolutie op de voet
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MEER OVER  GEZONDHEID  SAMENLEVING  ZIEKTEN

PSYCHISCHE EN GEDRAGSSTOORNISSEN  ECONOMIE, BUSINESS EN FINANCIËN

DE WINGERD  JACQUELINE  DE MORGEN TORENHOGE  CATHY GALLE  DIMITRI THIJSKENS

Achtergrond Woon-zorgcentra

‘Als je alleen nog maar in een soort
van hotelrelatie staat, dan wordt je
leven snel heel erg arm’

De Wingerd in Leuven, een woon-zorgcentrum voor personen met dementie en jongdementie. Beeld © Eric de Mildt

H

Kleinschaligheid is onbetaalbaar, hoor je vaak
zeggen. Vooral door de commerciële spelers in de
ouderenzorg. Maar klopt dat wel? In De Wingerd,
een privaat non-profitrusthuis voor mensen met
dementie, bewijzen ze dat het wél kan.

CATHY GALLE en DIMITRI THIJSKENS 13 november 2021, 03:00

et is rustig in woning 6. Enkele bewoners kijken televisie in
de woonkamer. Agnes zit met haar echtgenoot Rik koffie te
drinken aan de eettafel. En Jacqueline dartelt vrolijk rond
door de woning en schenkt iedereen die ze tegenkomt een
stralende glimlach. “Uw dochter komt straks frietjes met
ons bakken, Jacqueline”, zegt verpleger Lennard. Een
boodschap die de vrouw nog meer doet stralen.

Woning 6 is een van de zestien woningen in De Wingerd. Die
werd meer dan dertig jaar geleden opgericht door enkele
prominenten van het UZ Leuven die de nood zagen aan
gespecialiseerde zorg voor mensen met dementie. De Wingerd
maakt deel uit van Woonzorgnet-Dijleland, een
samenwerkingsverband van vier woon-zorgcentra.

Van een ‘gesticht voor dementerenden’ evolueerde De Wingerd
naar een nieuw woon-zorgcentrum dat werkt volgens de
principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen. Oftewel:
het zo normaal mogelijk samenwonen in kleine groepjes.

In elke woning huizen acht mensen met dementie samen. Per
huis is telkens één verpleeg- of zorgkundige die de bewoners
begeleidt en waar nodig helpt. Die legt hen geen strak schema
op, zoals in de meeste rusthuizen. In de Wingerd doen ze het net
andersom. “Mensen staan op wanneer ze willen”, zegt Lennard.
“Er is geen ontbijtuur, of uur waarop ze gewassen moeten zijn.
Sommigen slapen graag eens uit en ontbijten pas om 11 uur. Dit is
hun huis, ze doen wat ze graag doen.”

GEEN ALL-INVAKANTIE

Het is een andere visie op ouderenzorg, zegt directeur Jan
Vanwezer. Na wisselende buitenlandse werkervaringen bij
industriële multinationals kwam hij uiteindelijk bij De Wingerd
terecht. Het woon-zorgcentrum wil zich distantiëren van andere
woon-zorgcentra die eerder een soort van hotelconcept of all-
invakantie met zorg aanbieden. “We ondersteunen onze
bewoners daar waar dementie een probleem vormt, maar het is
niet onze ambitie om hun leven over te nemen”, zegt Vanwezer.
“Wie hier komt wonen, doet bijvoorbeeld zelf de afwas. Tenzij
dat niet meer lukt. Als je alleen nog maar in een soort van
hotelrelatie staat, dan wordt je leven snel heel erg arm.”

Het huis waarin ze wonen is voor de bewoners hun meest private
plekje. De medewerkers moeten zich volgens Vanwezer
realiseren dat ze werken in iemands woning en dat er niet
iemand woont op hun werk. Dat houdt bijvoorbeeld ook in dat
het de bewoners zijn die beslissen hoe de kamers eruitzien. Wat
al eens kan botsen, zegt de directeur. “De ene vindt porseleinen
beeldjes mooi, de andere houdt meer van design. Dan moeten er
compromissen gesloten worden.”

Het personeel van De Wingerd krijgt geen takenlijst voorgelegd,
en krijgt ook geen Excelsheet te zien waarin berekend wordt
hoeveel taken tegen welke tijd moeten afgewerkt zijn. Een
werkwijze die van medewerkers heel wat vaardigheden vergt. Ze
moeten grotendeels zelf aanvoelen hoe en wanneer ze moeten
handelen.

Het is een voortdurend zoeken naar de sweet spot, vindt
Vanwezer, een term die vaak gebruikt wordt in de tenniswereld
om de plek aan te duiden waar een slag resulteert in een
maximale respons van het racket voor een bepaalde inspanning.
“Wij bedoelen er in onze context mee: het juiste moment tussen
het stimuleren van de autonomie en het bieden van
geborgenheid. Bijvoorbeeld: wanneer stop je met iemand de
afwas te laten doen? Op het moment dat het de persoon in
kwestie meer angst oplevert dan vrijheid. Maar dat moment goed
bepalen is een moeilijk proces, dat binnen het multidisciplinaire
team gebeurt. En je bent eigenlijk altijd ofwel iets te vroeg of iets
te laat. Het is vooral zoeken naar evenwicht.”

Ook de familieleden en mantelzorgers worden heel nauw
betrokken bij de werking. Die zijn als het ware een deel van het
geheel. Vanwezer: “Zij hebben een expertise die wij niet bezitten.
Ze kennen de persoon door en door. Voor ons is het belangrijk
om het levensverhaal van onze bewoners te kennen. Bij iemand
met dementie spelen bepaalde zaken uit het verleden bij een
crisis soms hevig op. Een emotioneel betrokken persoon met een
professioneel betaalde medewerker kunnen zo samen voor meer
kwaliteit van leven zorgen.”

In de rusthuizensector wordt De Wingerd nog vaak als
buitenbeentje bekeken. Een waar vanuit het commerciële deel
van de sector soms meewarig over wordt gedaan. “Men vindt ons
wat exotisch”, lacht de directeur. “Iets wat financieel niet
haalbaar is. Dat klopt niet. Onze ratio’s zijn prima.”

Uit de gespecialiseerde Mara-studie van 2018, waarin de
financiële situatie van de non-profitsector onder de loep wordt
genomen, blijkt inderdaad dat De Wingerd het uitstekend doet
op financieel vlak. Het scoort beter dan gemiddeld op alle
financiële graadmeters: solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.

“Meestal hoor je grote spelers zeggen: wij doen ook aan
kleinschalig wonen, maar dan binnen een grootschalige setting.
Ze werken dan met leefgroepen binnen het grotere geheel van
het rusthuis. Maar dat kan je onmogelijk vergelijken met wat wij
hier doen: hier wonen acht bewoners op een zo normaal
mogelijke manier in een huis. Alles verloopt hier volledig op hun
ritme.”

In De Wingerd wonen 157 bewoners en werken er 108
voltijdequivalenten. Nog uit de Mara-studie blijkt dat zij beter
betaald worden dan bij de concurrentie met gemiddelde
jaarlijkse loonkosten van 61.700 euro per werknemer; bij de
concurrentie ligt dat 6.600 euro lager. En er springen ook nog
eens 140 vrijwilligers regelmatig bij. Die laatsten zijn onbetaalde
werkkrachten die voor De Wingerd onmisbaar zijn. Zoals
Jacqueline, die op dinsdagnamiddag achter de toog van het
Grand Café staat, een ontmoetingsruimte waar bewoners,
familieleden en buurtbewoners iets kunnen komen drinken.
“Mijn vader heeft hier verbleven”, vertelt ze. “We zijn hier met
de familie zo goed opgevangen dat het voor mij evident is om nu
mijn steentje bij te dragen. En dat geldt hier voor de meeste
vrijwilligers.”

De bewoners zelf betalen een dagprijs van 75 euro. Niet meteen
goedkoop, maar daar zitten alle kosten voor medicatie, kapper,
wasdienst en dergelijke in inbegrepen. Bij andere rusthuizen
komen die er vaak bovenop.

Elk jaar streeft De Wingerd naar een overschot van 3 procent.
Geld dat dient om te herinvesteren in het project. Vanwezer:
“Onze gebouwen zijn onze eigendom. We hebben die destijds
met overheidsmiddelen kunnen bouwen en zijn ook een lening
aangegaan bij de bank, die we ook aetalen. Maar dat bedrag is
niets vergeleken bij wat sommige rusthuizen aan huurgeld aan
vastgoedfondsen moeten betalen.”

GROTE DROOM

Directeur Vanwezer heeft zelf nog een grote droom: een model
uitbouwen van woningen verspreid over de stad Leuven waar
telkens vier bewoners wonen, die begeleid worden door één
zorverlener. “Het idee is om niet langer mensen die zorg nodig
hebben uit hun buurt te halen en naar De Wingerd te brengen,
maar als organisatie naar hun buurt te gaan. En we denken dat
het mogelijk is. Ook financieel.”

Hij laat een brochure zien waarin het hele project – in
samenwerking met verschillende partners in het Leuvense,
waaronder ook het Zorgbedrijf van de stad zelf – al heel concreet
is uitgewerkt. “Het moet een inclusief woonproject worden voor
mensen met speciale woonwensen. Dat kan gaan van personen
met dementie, maar evengoed jonvolwassenen die behoefte
hebben aan begeleiding. We hebben nu een concrete site op het
oog, waarvan we hopen dat de stad die aan ons in erfpacht
geeft.”

Hij vindt het verkeerd dat er middelen uit de zorg naar
vastgoedfondsen weggezogen worden, maar vindt het evengoed
een probleem dat vzw’s een enorm patrimonium opbouwen.
“Wij willen werken in een coöperatief model, waarbij het zelfs de
bedoeling is dat op termijn de bewoners mee eigenaar zijn van
de gebouwen. Want vaak houdt dat de mensen tegen om veel
geld uit te geven aan zorg: ze willen er graag iets voor in de
plaats. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.”

LEES OOK

‘Een aantal mensen is hier zeer veel geld op aan het verdienen’: hoe
efficiëntie en winst boven zorg en welzijn gaan

Torenhoge huur te betalen: woon-zorgcentra zijn de geldkoe van grote
vastgoedspelers

Zo werkt pervers samenspel tussen vastgoedfondsen en zorggroepen in
woon-zorgsector

Jan Vanwezer, directeur De Wingerd. Beeld © Eric de Mildt

De Wingerd is een woon-zorgcentrum dat werkt volgens de principes van het
kleinschalig genormaliseerd wonen. Oftewel: het zo normaal mogelijk samenwonen
in kleine groepjes. Beeld © Eric de Mildt
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• Liveblog Oorlog Oekraïne

Live - President Zelensky
bezoekt Boetsja na

bloedbad: ‘Wereld zal dit
erkennen als genocide’

Van piraat naar paria:
waarom Johnny Depp
‘radioactief ’ werd voor
Hollywood

Honderd jaar oud en nog
steeds ondood: wat maakt
Graaf Orlok uit ‘Nosferatu’
zo’n goed oermonster?

Zak-cartoon van de dag

▶ Beelden tonen hoe twee
gewapende overvallers
horloge van bouwpromotor
Bart Versluys stelen

NASA-onderzoekers maken
nieuwe boodschap voor
buitenaards leven

Net binnen meer 

16:00 uur

16:00 uur

15:58 uur

15:09 uur

15:08 uur Trend Bloot in de mode

Bloot is weer hip:
waarom borsten, billen
en buiken zich keer op
keer moeten bevrijden

Achter grond Bart Versluys bestolen

De aantrekkingskracht van
het peperdure horloge: ‘Een
slimme investering, zelfs als
je hem gewoon draagt’

1 ‘Geheime oorlogsvoering van VS
maakt groot verschil in Oekraïne’:
11 inzichten die u de oorlog beter
helpen begrijpen

2 De aantrekkingskracht van het
peperdure horloge: ‘Een slimme
investering, zelfs als je hem
gewoon draagt’
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Opinie

Nu beginnen aan de
ouderenzorg van morgen
23 februari 2022 Griet Robberechts

Waart de Voldemort van de ouderenzorg door Vlaanderen, dan is het hoog
tijd om de leerling tovenaars aan zet te brengen. Laat de Harry Potters hun
ding doen dus. Een metafoor om te zeggen dat de organisatie van de
woonzorgcentra anders kan en moet, aldus Griet Robberechts, directeur van
Woonzorgnet-Dijleland vzw.

OUDEREN | OVERHEID | SOCIALE PROFESSIONAL

© Unsplash / Adryan RA

Deze opinie werd onderschreven door Sarah Dupont, campusdirecteur WZC Keyhof –
Huldenberg; Rudi Logist, campusdirecteur WZC Dijlehof – Leuven; Eddy Devolder,
campusdirecteur WZC Ter Meeren – Neerijse en Jan Vanwezer, campusdirecteur WZC De
Wingerd – Leuven.

De opinie verscheen eerder op de site van Woonzorgnet-Dijleland VZW

Meepraten?

Schrijf een reactie Lees 4 reacties

 

Zeker lezen

Opinie 04-04-2022

‘De ene vluchteling is duidelijk
de andere niet’
Sigrid Verhees weet wat armoede is en vindt de
solidariteit met Oekraïense vluchtelingen
hartverwarmend. “Maar waarom kan dit niet voor
iedereen?”

Opinie 01-04-2022

Kiezen voor een zorgberoep:
‘Niet vanzelfsprekend, wel een
aanrader’
Waarom kiezen voor een opleiding in de zorg?
Verpleegkundestudent Robbe Van Leemput krijgt
de vraag regelmatig.

Opinie 31-03-2022

Kinderopvang: ‘Naast terechte
kritiek is er ook een schat aan
positieve verhalen’
Er komt een parlementaire onderzoekscommissie
kinderopvang. Ouders Pascal en Ann hopen dat er
naast de kritiek ook ruimte zal zijn voor positieve
verhalen.

Lees ook

Hoe moet het verder met
onze woonzorgcentra?

Geef Harry Potter een kans

Gerontoloog Peter Janssens kloeg in De Standaard met een wat simplistische analyse de

algemene toestand van de woonzorgsector aan. Zijn aantijgingen kwamen snoeihard binnen,

dat bewijzen de vele reacties op sociale netwerken.

‘Met donderpreken alleen komt de
broodnodige verandering er niet.’

Toch snijdt de beleidskritiek van Janssens hout als je voorbij de Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-

Worden riedeltjes wil kijken. Maar je moet dat natuurlijk wel willen.

Dat niemand hardop het kwade durft te benoemen, klopt niet helemaal. Journalisten hebben

zich de voorbije dagen, weken en maanden, jaren zelfs, uit de naad gewerkt om

mistoestanden in de ouderenzorg aan het licht te brengen. En zo hoort dat ook. Maar niet alles

loopt fout en dat mag nog duidelijker gezegd worden, ook door de zelfverklaarde specialisten.

Met donderpreken alleen komt de nochtans broodnodige verandering er immers niet.

Innovatie komt er wel als opiniemakers en politici de Harry Potters van de ouderenzorg een

kans geven om hun frisse ideeën en vernieuwende aanpak uit te proberen. Gooi de

aangeleerde en de gesubsidieerde hulpeloosheid overboord, want het alternatief bestaat. 

De excessen moeten eruit

Daarom moet de Vlaamse overheid terug gaan inspireren en motiveren in plaats van alleen

maar controlelijstjes af te vinken zoals consulent woonzorg Robert Geeraert op 29 januari al

in dezelfde krant stelde.

De inspecties zoals we ze vandaag kennen, hebben immers niet voorkomen dat peperdure

residenties van beursgenoteerde groepen op de zwarte lijst kwamen te staan. Het huidige

wetgevend kader heeft ook niet verhinderd dat gewiekste ondernemers een loopje namen met

de kwaliteit van wonen, leven en zorgen. Dat moet dus anders.

Ouderdom is geen ziekte

Ouderdom is geen ziekte. Wie gezond en actief wil blijven deelnemen aan de samenleving

moet dat kunnen doen. De grootschalige rusthuisindustrie heeft geen toekomst meer, dat

hebben de coronapandemie en de herhaalde wantoestanden pijnlijk duidelijk gemaakt. De

zorg moet weer dichter bij de mensen.

‘De grootschalige rusthuisindustrie heeft
geen toekomst meer. De zorg moet weer

dichter bij de mensen.’

Het behoud van autonomie en het herstel van zelfredzaamheid, door het creëren van

zorgzame buurten of binnen de veilige omgeving van een woonzorgcentrum, is een absolute

prioriteit. Tegelijk kan er niet geraakt worden aan de bescherming van ouderen en mensen

met dementie. Voor die groepen bewijzen de al lang niet meer zo nieuwe concepten als

kleinschalig genormaliseerd wonen en persoonsgerichte zorg nu al hun nut.

En laat de mensen het rapport van hun woonzorgcentrum of hun thuiszorgverstrekker dan

meteen maar zelf mee opstellen. De sector die bang is van zijn cliënten, schiet zichzelf in de

voet.

Een tsunami in slow motion

De vergrijzing is een tsunami in slow motion, schreef Janssens. En ook dat we nu knopen

moeten doorhakken, anders komen we straks voor voldongen feiten te staan. Hij heeft gelijk.

‘Zorg voor een nieuw finacieel kader waar
oog is voor innovatie en creativiteit.’

Er zijn geen toverspreuken, maar als we de zorg in de komende jaren betaalbaar willen

houden, als we het werken in de ouderenzorg opnieuw leefbaar en aantrekkelijk willen

maken en als we de kwaliteit van leven voor alle ouderen willen kunnen garanderen, dan

moet de financiering van de ouderenzorg nu al helemaal anders. Een woonzorgcentrum

verleent géén curatieve dienstverlening zoals ziekenhuizen, zorg er dan ook voor dat niet

langer de zorgzwaarte alleen de bepalende factor is.

Daarom vragen we aan de toezichthoudende en subsidiërende overheid om in Vlaanderen

een nieuw en faciliterend kader te scheppen waarbinnen het mogelijk zal zijn om zorg nog

innovatiever en creatiever te organiseren. De opening die het VIA6-akkoord heeft gemaakt om

medewerkers volgens competenties in te zetten, moet doorgetrokken worden in een bredere

inclusieve zorgvisie voor zowel thuisondersteunende als residentiële diensten.

De zorgvrager staat niet alleen centraal in die visie, maar

participeert actief in het beleid van de zorgverstrekker

die op zijn beurt continu durft schakelen en vernieuwen

met duurzame, voor de samenleving haalbare en

betaalbare keuzes.

Wij van Woonzorgnet-Dijleland vzw nemen alvast de

handschoen op, want ons devies luidt al jaren: “Met de

stroom mee, waar het kan, tegen de stroom in als het

moet.”
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Nieuwsbrief

De boodschap van 
Woonzorgnet-Dijleland 

bereikt een breed 
publiek met bijdragen en 
interviews in de media.

Daarnaast groeien 
de eigen kanalen 
steeds verder uit 

tot een aanvullend 
communicatienetwerk.
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ER WORDEN NOG STEEDS NIEUWE 
WOONZORGCENTRA GEBOUWD VOLGENS 
HET KLASSIEKE MODEL. KUNNEN WE EEN 
SHIFT VERWACHTEN NAAR KLEINERE, 
HYBRIDE UNITS?
Bernadette Van Den Heuvel: “Voor de COVID-19 
crisis was er amper aandacht voor de 
woonzorgcentra, nu is die er plots in overvloed. 
Kleinschalig wonen bestaat al meer dan 30 jaar, 
maar heeft nooit de beleidsaandacht gehad 
die het nu krijgt, terwijl er nochtans al heel wat 
ontwikkeld is op dat vlak. Het thema wint eindelijk 
wél terrein.”

Griet Robberechts: “Wij werken in onze 
woonzorgcentra met kleinere woonunits, met 8 
tot maximaal 15 bewoners. Daar ligt het accent op 
normalisatie. Daarnaast hebben we binnen onze 
strategie meer aandacht voor zorgzame buurten 
én de rol die een WZC daarin kan spelen. We zien 
dat die in de bredere hulp- en dienstverlening 
steeds meer betekenis krijgt. Van het idee dat je 
mensen per definitie zo lang mogelijk thuis moet 
laten wonen, wordt stilaan afgestapt. Steeds meer 
kijkt men naar zaken als comfort, welbevinden, 
een sociale kring en een aangepast huis. Die 
factoren spelen mee in de uiteindelijke keuze van 
een persoon. Die nuance komt er steeds meer.”

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG WONEN 
IS TOCH IEDERS WENS? KOMEN ER VRAGEN 
VANUIT DE OUDEREN EN HUN FAMILIES OP 
HET VLAK VAN ANDERE, NIEUWE VORMEN 
VAN WELZIJNSPLANNING?
Bernadette Van Den Heuvel: “Te weinig. Mensen 
worden aangemoedigd om bezig te zijn met 
vroegtijdige zorgplanning, om na te denken over 
hoe men wil sterven. Maar hoe we ouder willen 
worden, waar we willen wonen wanneer we 
zorgafhankelijk worden: daar zijn we niet mee 
bezig. Wanneer we kijken naar de resultaten van 
de enquête van de Koning Boudewijnstichting, 
zien we dat 11 procent van de Vlamingen naar 
een WZC wil gaan – en dat vind ik best veel. Maar 
eigenlijk schuiven we dat allemaal voor ons uit. 
Ouderdom overvalt mensen nog te veel.” 

Sofie Van Hecke: “In het Zorglab zie ik mensen 
van alle leeftijden langskomen. Senioren kijken 
vaak argwanend naar nieuwe technologie; 
voor hen lijkt het allemaal heel ingewikkeld 
en dat schrikt af. Tegelijkertijd merk ik dat de 
generatie daar net onder wél preventief bezig 
is met welzijnsplanning. Zij staan wél open voor 
nieuwe technologie. Ik denk dat we actief moeten 
inzetten op het informeren van zorgorganisaties, 
als we verandering willen. Er zijn heel wat 
technologische mogelijkheden, maar vaak zijn ze 

Tijd voor een zorgmodel 
zonder muren

De COVID-19 crisis heeft het zorglandschap stevig door elkaar geschud en 

tegelijkertijd de woonzorgcentra (WZC) nogal genadeloos in de schijnwerpers 

gezet. Een verouderende bevolking maakt de vraag naar meer en andere 

ouderenzorg onvermijdelijk. Zullen die klassieke woonzorgcentra nog 

voldoen, of schakelen we beter over naar een vorm van hybride zorg? De 

technologische innovatie is alvast klaar voor deze shift. Zorg Magazine gaat 

samen met enkele opinieleiders uit het werkveld in debat en neemt met hen 

de zorg van morgen onder de loep.

Bernadette Van Den Heuvel 
Directeur ouderenzorg, Zorgnet-Icuro

Mensen worden 
aangemoedigd om bezig 
te zijn met vroegtijdige 

zorgplanning

CONTENTREPORTAGE

onvoldoende bekend.”

Christophe Moortgat: “We hebben in 
samenwerking met Seniorennet een onderzoek 
gedaan bij 1 200 senioren. Uit dat onderzoek 
kwam duidelijk naar voren dat de oudere generatie 
schrik heeft voor verandering. De overstap van 
zelfstandig wonen naar het wonen in een WZC 
of naar meer hulp krijgen bij dat zelfstandig 
wonen, die is groot. Ook de technologische 
veranderingen die daarmee gepaard gaan, zijn 
voor velen een drempel. Tegelijkertijd zien we 
wél dat mensen die shift gemakkelijker maken, 
wanneer ze daarbij gemotiveerd worden door hun 
kinderen. Vertrouwen speelt dus een enorme rol 
bij verandering.”

WELKE STAPPEN ZIJN NODIG OM OVER TE 
GAAN NAAR EEN ZORGMODEL ZONDER 
MUREN?
Griet Robberechts: “Regelgeving is een eerste 
stap. De thuiszorg is voor een stuk Vlaams, de 
thuisverpleging federaal, ons WZC wordt deels 
op federaal en deels op Vlaams niveau geregeld. 
Willen we open ecosystemen creëren, dan zou 
het ons een heel eind op weg helpen om die 
regelgeving op één lijn te hebben.”

Rik Vera: “We moeten in driedimensionale 
ecosystemen beginnen denken. De eerste 
dimensie betekent dat we ouderenzorg 

opentrekken en beginnen bekijken als een 
onderdeel van het bredere welzijn. Vanuit dat 
welzijn, voegen we daar nog twee dimensies 
aan toe. Welzijn begint niet wanneer je oud bent, 

maar al heel vroeg in elk leven. Tegelijkertijd is 
welzijn heel persoonlijk. Daarnaast kunnen we 
een hoop andere sectoren betrekken bij welzijn: 
de farma-industrie, maar ook mobiliteit, voeding, 
verzekeringen,… Beschouw je ouderenzorg als 
deel van een breder ecosysteem, dan trek je 
automatisch het debat open en integreer je ‘zorg’ 
in het leven als geheel. Ik denk dat het echt zou 
helpen om de benaming ‘ouderenzorg’ te laten 
vallen en ze te vervangen door ‘welzijn’. Dan pas 
krijg je één groot, geïntegreerd verhaal.”

WAT KAN DE ROL VAN TECHNOLOGIE ZIJN 
BINNEN DAT SOORT ECOSYSTEMEN? 
Bernadette Van Den Heuvel: “Sociale robotica 
en zorgrobotica zien we steeds meer op de 
markt. Ik geloof sterk dat die een toegevoegde 
waarde kunnen hebben, al denk ik dat er nog 
een belangrijke weg af te leggen is wat betreft 
de digitale geletterdheid van het zorgpersoneel in 
Vlaanderen. Daarnaast mogen we ook de zorg-
ethische aspecten niet vergeten.” 

Griet Robberechts: “In onze WZC zetten wij sinds 
enkele jaren in op digitale geletterdheid bij het 
zorgpersoneel. Maar niet alleen voor het personeel 
is dat cruciaal, ook voor de bewoners en de familie 
maakt dat een enorm verschil. Technologie moet 
bijdragen aan het creëren van veiligheid voor de 
bewoners, het behouden van de autonomie en 

In onze WZC zetten wij 
sinds enkele jaren in op 
digitale geletterdheid bij 

het zorgpersoneel

Griet Robberechts 
Algemeen Directeur,  

Woonzorgnet-Dijleland

©Jonathan Ramael
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Bewegingsvideogames in de strijd tegen 
dementie: spelletjes spelen  vertraagt én 
verlicht symptomen van de ziekte 

 
Videogames waarbij de spelers moeten bewegen, vertragen en verlichten zelfs symptomen van 
dementie. Dat blijkt uit een internationale studie van onderzoekers van KU Leuven. Dat is goed 
nieuws want er bestaan nog geen medicijnen om dementie te genezen. Onze reporter trok naar 
een woonzorgcentrum in Leuven, waar een deel van het onderzoek is uitgevoerd. Bekijk 
hierboven zijn verslag. 
zo 11 apr 19:52 
 
 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/11/bewegingsvideogames-in-de-strijd-tegen-dementie-spelletje
s-vert/ 

 



  

              To  volgend jaar
 !© 2022 

Woonzorgnet-Dijleland
Wingerdstraat 14 
3000 Leuven 
info@wznd.be 
016 28 47 90
www.woonzorgnet-dijleland.be

Zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Blijven innoveren en altijd opnieuw kijken waar 
we verbindingen kunnen maken met anderen, 

zit in het DNA van Woonzorgnet-Dijleland. 

Alleen vanuit die goede samenwerking,
kan je een mooi verhaal schrijven. 

Hopelijk hebben jullie ervan genoten.

Beleidsteam Woonzorgnet-Dijleland


