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Hulpmiddelen voor personen met dementie 

 

Nieuwsbrief 05/2020 (13/06/2020) 
Dit is de 5de nieuwsbrief van 2020. 
 

“Dementie, een apart verhaal in de vergeetput die 
corona heet” 
Dank je wel aan iedereen die een bijdrage hebben geleverd aan deze nieuwsbrief. Het 
is een mooie, aangrijpende en ontroerende getuigenis geworden. 
 

 
 
In deze moeilijke “coronatijden” leggen we in deze nieuwsbrief de nadruk op hoe we 
de afgelopen twee maanden hebben doorgebracht. Sommige groepen hebben het heel 
zwaar gehad, zoals personen met dementie, mantelzorgers, zorgverleners, personen 
met een beperking, …. en nog vele anderen. Lees zeker hun verslagjes! 
 
Eerst nog wat praktische informatie: 
 

Nieuwe koffers: 
Ik heb geen nieuwe koffers afgewerkt, omdat de “lockdown” toch een zwaardere 
impact had op mijn gemoedstoestand dan verwacht. 
 
Wil je een koffer lenen in een bepaalde periode?  Reserveer dan tijdig! Dit kan via het 
contactformulier op de website.  
https://www.dementieathome.be/koffer/a07-doop/ 

  

https://www.dementieathome.be/koffer/a07-doop/
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Koffermomentjes 
Hier komen alle notities over de uitgeleende koffers, geschreven door de leners zelf. 
Deze worden letterlijk overgenomen. 
 
A05_Wassen (maart 2020) uitgeleend / verlengd wegens corona 
A06_Strijken (maart 2020) uitgeleend / verlengd wegens corona 
Deze koffers werden opgehaald op 11/06/2020 en moeten nog ontsmet worden met 
chloor. Zo worden ze vanaf nu opgehaald, veilig in grote plastieken zakken…. De rode 
farde die men bij de koffers ontvangt zal er voorlopig niet meer bij zijn. Ze worden 
vervangen door plastieken, doorschijnende zakken. De volgende keer zullen hier de 
notities komen hoe men de koffers gebruikt hebben. 

     
Nu                                                 vroeger 
 
A33_Behaaglijk warm (maart 2020) uitgeleend / verlengd wegens corona 
Ook deze koffer werd opgehaald op 10/06/2020 en wordt nu grondig ontsmet met 
chloor ipv. dettol. 
 

Nieuws over “dementie@home” 
De website is aangepast met de nieuwe toevoegingen die in de vorige nieuwsbrief 
werden vermeld. 
Hier vind je een koppeling naar het nieuwe reglement: 
https://www.dementieathome.be/wp-content/uploads/2020/03/Afspraken-huur-15-
03-2020.pdf 
 

Overzicht van de website 
Home: info over de zaak. 
Huren: afgewerkte koffers. 
Kopen: -> voorlopig non-actief.  
Voelmateriaal: twee personen zijn hier momenteel mee bezig. 
Tips: “Algemene tips” en “Boekentips”. 
Sociale info: Hier zal iedereen die met “dementie” bezig is een artikel kunnen 
plaatsen. Wil je er ook bij? Stuur je tekst via mail door aub! (info@dementieathome.be) 
Nieuws: nieuwsbrieven (met uitzondering van de laatste, die voorbehouden wordt 
voor de leden). 
Giften: steun deze organisaties aub.  
Contactgegevens: voorlopig op vrijwillige basis 

https://www.dementieathome.be/wp-content/uploads/2020/03/Afspraken-huur-15-03-2020.pdf
https://www.dementieathome.be/wp-content/uploads/2020/03/Afspraken-huur-15-03-2020.pdf
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Eenmanszaak “dementie@home” 
De zaak werd opgericht op 1/07/2018 met de bedoeling om deze een jaar voltijds te 
’runnen’. deze periode liep op 30/06/2019 ten einde. Na lang nadenken heeft 
dementie@home het BTW-nummer opgezegd. Vanaf juli 2019 worden de koffers en 
hulpmiddelen gratis uitgeleend. Meer info hierover vind je op de website. 
De verkoop staat op non-actief. 
“dementie@home” zal vermoedelijk in de loop van 2020 een “feitelijke vereniging of 
VZW” worden. Meer info volgt nog.  
Alle beetjes helpen, dus giften, tips, … zijn altijd welkom. Storten kan via de 
onderstaande link: 
https://www.dementieathome.be/gift/2-dementiehome/ 

 

Actie april 2020 
Er waren geen inzendingen. Een mantelzorger heeft me een prachtige zin 
doorgestuurd en deze heeft dus een plekje verdiend op mijn venster. 
 

    
 

https://www.dementieathome.be/gift/2-dementiehome/
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“Ik heb maar één wens, behandel mij tot het einde als een mens” 
 
Doordat deze mantelzorger geen koffer wilde, heb ik de 2de inzender van de vorige 
actie gecontacteerd of deze een koffer gratis wilde. Dit hoefde geen 2de keer gezegd 
te worden want ze was zo blij en gaat een keuze maken uit het aanbod. De volgende 
keer meer hierover. 
 
De 1ste winnaar heeft de koffer “A16_Boerderij-Woonkamer” op donderdag 12 juni 
ontvangen en gaat deze gebruiken in hun voorziening. 
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“Dementie, een apart verhaal in de vergeetput die 
corona heet” 
 
Getuigenis van een zorgkundige in een WZC 
Intro 
Na de eerste dagen van de lockdown, bracht ik in de vorige nieuwsbrief een kleine 
getuigenis: “Hoe ik met een gebroken hart naar huis ging;  er geen tijd was voor 
bewoners; 1 afdeling werd gesloten; 1 bewoner overleed...”. Het was toen heel zwaar, 
maar de volgende weken werden nog veel zwaarder. Niemand was daar op voorbereid! 
 
We werden allemaal getest op “COVID-19”, zowel de bewoners als het zorgpersoneel. 
Wat de uitslag was, hadden we reeds voorspeld: “30 van de 34 bewoners op onze 
afdeling werden positief getest. Ook heel wat collega’s waren positief.“ 
Van 1 afdeling gingen we naar 2 afdelingen cohort. Het voordeel was dat we terug 
met één team konden werken i.p.v. ons op te splitsen, maar het werd een hele, zware 
periode.  
Sommige bewoners vertoonden geen symptomen, anderen werden heel zwaar ziek. 
De verzorging primeerde boven de gezelligheid en huiselijkheid die wij hoog in het 
vaandel dragen.  
Het was schrijnend om te zien hoe sommige bewoners mentaal achteruit gingen door 
te weinig prikkels. Maar hoe we ook onze best deden om ook de bewoners zonder 
symptomen niet uit het oog te verliezen, we hadden er geen tijd voor...  
Vaak ben ik al wenend naar huis gegaan. Het was allemaal zo onwezenlijk. 
 
We hebben uiteindelijk van 6 bewoners afscheid moeten nemen, en wat mij het meest 
heeft aangegrepen is het feit dat de familie er niet echt bij kon zijn. Ze zaten voor het 
venster te waken over hun moeder of vader. We konden hen zo moeilijk bijstaan in 
hun verdriet. Vijf kinderen voor het raam zien staan wenen omdat hun moeder net is 
overleden… dat laat geen mens koud! Echt waar, dit is een beeld dat op je netvlies 
blijft staan en dat ik moeilijk een plaats kan geven... 
 
Sinds 25 mei is het cohort opgegeven. Na een ganse dag de volledige afdeling te 
hebben ontsmet en gepoetst, mochten we onze zware schorten, FFP2-maskers en 
handschoenen laten. Het was net alsof er 10 kg van onze schouders viel.  
Nu werken we met gewone chirurgische mondmaskers en moeten we natuurlijk wel 
de handhygiëne respecteren.  
We hebben terug meer tijd voor de bewoners, we doen terug activiteiten en gelukkig 
kunnen we met dit weer vaak buiten zitten. 
Het enige dat nu nog ontbreekt, is het bezoek van familie. Het zijn nog steeds 
raambezoeken. Ook nu nog vragen onze bewoners zich af waarom er geen bezoek 
binnen mag. Elke dag opnieuw moeten we herhalen wat er aan de hand is. Het is 
moeilijk, maar we doen ons best om het zo goed mogelijk, steeds weer opnieuw, uit 
te leggen. 
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We zijn er als team heel sterk uitgekomen. We hebben allen onze uiterste best gedaan 
om van deze nare tijd iets te maken. Ook hebben we er heel wat bewoners 
doorgekregen, dankzij onze alertheid en verzorging, samen met onze arts, die 7 dagen 
op 7 langskwam. Dat is toch een klein lichtpuntje in deze moeilijke tijd! 
 
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit niet terugkeert, want het zal voor veel van 
onze collega's en bewoners nog een lange mentale nasleep hebben... 
 
Hou jullie allemaal goed! 
 
PS: Gisteren zei een bewoner tegen mij: “Jij doet je werk graag zeker?" en ik 
antwoorde: “Ja, heel graag!” En hij zei: "Je ziet dat." 

Daar doe ik het voor!        

 
 

Mantelzorger voor echtgenote die thuiswoont 
Ik leef en woon nog samen met mijn echtgenote, die jongdementie heeft. Deze 
coronacrisis is een hel die ik met geen stokken aan haar uitgelegd krijg. Zij heeft totaal 
geen besef van de situatie. 
Afstand houden, bepaalde bewegwijzering volgen, dat ik eigenlijk alleen moet gaan 
winkelen, elk een winkelkar, … ik krijg het aan haar niet verkocht. 
Het valt ook niet mee om een volwassen vrouw (die nog zeer mobiel is) thuis te 
houden. Ik kan haar toch ook moeilijk gaan vastbinden. 
Over dergelijke problemen of situaties blijft het bij de overheid en de meeste media 
oorverdovend stil. 
Ik hou mijn hart vast voor de dag dat het dragen van mondmaskers overal verplicht 
wordt.  
Als dit nog lang duurt, dan komen daar menselijke drama's van. 
 
 

Mantelzorger voor grootouders in een WZC 
Ik blijf de ganse maatregelen waanzin vinden en dat is ondertussen bewezen, maar 
dan moet je wel van de mainstream media durven afgaan.  
Na al deze weken mag ik nog steeds niet bij mijn grootmoeder, die zware dementie 
heeft en volledig wegkwijnt en zwaar achteruit gaat.  
Dat is een schending van de grondwet, van de mensenrechten.  
Ik voel me machteloos en super boos.  
Ook alle bedrijven die kapotgaan en de komende armoede....  
Nee, vreselijk. 
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Leven in een rusthuis ....  
Er is hard voor ons geklapt. 
Maar bij ons in het rusthuis. 
is haast niemand die het snapt. 
Want geen partners en geen kinderen 
en geen vrienden zijn te zien. 
En bewoners vragen constant: 
‘Weet jij waar ze zijn misschien?’ 
 
Dan vertel je van het virus, 
in één uur wel twintig keer. 
Maar na enkele minuten 
weten mensen het niet meer. 
Mensen worden heel onrustig, 
raken soms totaal van slag. 
Ze begrijpen er geen snars van, 
dat bezoek niet komen mag. 
 
En wij moeten afstand houden, 
maar hoe moet dat aan het bed? 
Bij het wassen, bij het eten, 
Je mag ook geen knuffel geven, 
hoewel jij dat soms vergeet. 
Of misschien dat jij uit liefde 
bewust die regel overtreedt. 
 
Je mist hulp van mantelzorgers, 
die altijd aanwezig zijn 
en geliefden bezig houden 
en die afleiding is fijn. 
Want dat geeft jou even ruimte 
en heb jij je handen vrij 
om te doen wat maar blijft liggen, 
want dat hoort er ook nog bij. 
 
De familie is verdrietig, 
de verpleging horendol, 
de bewoners zijn onrustig, 
iets loopt volgens protocol. 
Het zijn hele rare tijden 
en het lijkt nog lang niet klaar. 
Maar we gaan het zeker redden 

en dat doen we met elkaar!  
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Van een mantelzorger voor een partner die thuis woont 

We hebben het tot hiertoe redelijk goed, maar de eenzaamheid is wel erg. De kinderen 
konden niet langskomen en hulp van buitenaf hebben we ook niet. Er zijn wel een paar 
jonge buren die kwamen vragen of er geen boodschappen moesten worden gedaan, 
maar dat deed ik zelf. Luc bleef dan een half uurtje alleen. We zijn bijna elke dag gaan 
wandelen als het weer het toeliet en zondag zijn we naar het kerkhof geweest voor 
Moederdag. 
We hebben ons niet verveeld en we hopen terug iemand thuis te mogen ontvangen, 
maar dan zullen we een keuze moeten maken. 
Het ga jullie goed en zorg goed voor mekaar  
 
 

‘Quarantaine’ in het woonzorgcentrum 

Vollezele Op 31/03/2020 om 11:38 Gepubliceerd door: Wim Rampelberg  

De maatregelen die genomen werden om de meest kwetsbare ouderen te beschermen 
voor het coronavirus, hebben het leven in en om de woonzorgcentra drastisch 
veranderd. Marleen De Coster laat weten hoe het eraan toe gaat in het WZC De Zwaluw 
in Vollezele. 

Marleen De Coster van het animatieteam komt dagelijks in contact met veel bewoners van 
het woonzorgcentrum. Zij is dus goed geplaatst om ons het een en ander te vertellen over 
het reilen en zeilen achter de gesloten deuren. 

Het woonzorgcentrum De Zwaluw staat ervoor bekend dat de bewoners veel bezoek 
mogen krijgen en dat er heel wat activiteiten gepland worden. In de huidige situatie 
is het wellicht veel stiller geworden in het centrum? 

Marleen: Sinds het bezoek niet meer mag komen, heerst er inderdaad een serene sfeer in 
het WZC. In het begin viel dit erg op maar dit werd iedereen al vlug gewoon. Het leven is 
hier evenwel niet ‘stilgevallen’. De dagen van onze bewoners zijn nog gevuld met zinvolle 
dagbestedingen. 

 
Sommige van de ouderen die bij jullie verblijven hebben toch wel nood aan regelmatig 
bezoek van familie. Hoe verwerken de meesten dit gemis en dringt de noodzaak van 
deze maatregel ook door? 

Met opmerkingen [MG1]: Het ga je/jullie goed is een wens. 
Het gaat je/jullie goed is een vaststelling. 
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Marleen: Dit was vooral in het begin voor sommige bewoners en familieleden heel moeilijk. 
Zoals altijd vinden wij communicatie heel belangrijk en in deze situatie nog meer dan ooit. 
We zijn de dag na de lockdown onmiddellijk gestart met Skype en videochat. Ook op onze 
Facebook-pagina posten we dagelijks foto’s en de nodige info. Aan de reacties van de 
families zien we dat dit enorm geapprecieerd wordt. Het was de eerste week wat zoeken 
voor iedereen, maar we zien dat dit ondertussen al wat ingeburgerd geraakt. Iedereen blijft 
natuurlijk trachten naar het einde van de lockdown, maar ze begrijpen deze maatregelen 
wel. Gezondheid gaat trouwens voor alles. 

Zijn jullie als personeel niet een beetje de vertrouwenspersonen geworden van de 
bewoners en maakt dit het werk niet nog moeilijker? 

Marleen: Als men in de zorg werkt, is het sociale aspect steeds belangrijk. Dit is dag in, dag 
uit zo. Wij zijn voor velen een vertrouwenspersoon maar we kunnen de familie niet 
vervangen. We proberen deze leegte wel op te vullen met een praatje, een grapje, animatie, 
Skype-momenten enzovoort. Iedere medewerker vervult hier een rol. Zo is elke 
medewerker in het WZC heel erg begaan met de gemoedstoestand van elke bewoner. 

Is er bij de collega’s geen toegenomen angst voor het onbekende, het gevaar om ook 
besmet te raken en dan misschien de bewoners te besmetten? 

Marleen: De grootste angst is om het virus op te lopen en iemand te besmetten. Niet zozeer 
het zelf ziek worden, maar vooral het binnenbrengen in huis. Iedereen zorgt er dan ook 
voor om de regels strikt op te volgen in zijn of haar privéleven om dit risico tot een minimum 
te beperken. 

‘Social distancing’ is een term die we dagelijks horen, waarbij afstand moet gehouden 
worden tussen personen. In de sociale sector is dit toch zeer moeilijk want mensen 
moeten verzorgd worden. Hoe wordt daar rekening mee gehouden? 

Marleen: Bij het verzorgen van bewoners kan je deze regel niet toepassen. Wat we als 
personeel wel doen is de beschermingsmaterialen efficiënt gebruiken. We hebben er 
gelukkig voldoende. Dit is een geruststelling voor het personeel om de bewoners veilig te 
kunnen verzorgen. Onze temperatuur en deze van de bewoners wordt 2 keer per dag 
genomen. Alle richtlijnen van zorg en gezondheid worden strikt opgevolgd. Er wordt wel 
veel aandacht besteed aan de ‘social distancing’ buiten het zorgmoment. 

Uw job in de zorg behoort tot die essentiële beroepen die moeten verder gaan. Wordt 
u daar soms op aangesproken in de positieve of negatieve zin? 

Marleen: Vooral in de positieve zin. Wij krijgen van de familieleden kaartjes en brieven met 
mooie, bemoedigende woorden. Ook de attenties worden met veel liefde gegeven en 
ontvangen. Dit doet deugd aan het ganse team. De bewoners zijn tevreden en uiteindelijk 
is dit waar we het voor doen en wat ons sterkt om te blijven voortdoen zoals we bezig zijn. 

Bewoners die om medische redenen sterk achteruit zouden gaan, mogen die toch 
bezoek krijgen van familie? 

Marleen: Wanneer iemand in een terminale fase zou terechtkomen, zal de familie onder 
bepaalde voorwaarden zeker toegelaten worden. We hebben een palliatief supportteam in 
ons WZC. We streven steeds naar een sereen afscheid in de laatste levensfase en dit is in 
deze coronatijd niet anders. 

U werkt als animator in het woonzorgcentrum. Activiteiten waarbij familie, vrienden en 
kennissen aanwezig zijn kunnen niet meer doorgaan. Zijn er dan nog mogelijkheden 
om de bewoners bezig te houden? 

Marleen: Onze activiteiten in het WZC gaan gewoon door zoals voordien. We houden wel 
rekening met de ‘social distancing’ tussen de bewoners. Dit vraagt bij sommige activiteiten 
wel enige aanpassing, maar onze bewoners hebben hier geen probleem mee. We zorgen 
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ook dat er foto’s geplaatst worden van de activiteiten zodat de familie kan meevolgen. Zo 
hebben we de ontbijtbuffetten gehad, feestnamiddagen, een optreden in de tuin. 

Zijn er in het WZC De Zwaluw al mensen die een besmetting opgelopen hebben of 
mocht dit gebeuren zijn daar voorzieningen voor getroffen? 

Marleen: Zowel bij bewoners als bij personeelsleden zijn er geen gekende besmettingen. 
Er zijn reeds voorzieningen getroffen in geval van besmettingen. De protocollen en het 
materiaal ligt klaar maar we hopen natuurlijk dat we deze niet nodig zullen hebben. 

Niettegenstaande de dramatische evolutie wereldwijd door het coronavirus zijn er nog 
steeds mensen die de opgelegde maatregelen naast zich neerleggen. Kan u dit 
begrijpen en hebt u een boodschap voor deze mensen? 

Dat er in deze tijd nog mensen zijn die zich niet houden aan de maatregelen kan ik echt 
niet begrijpen. Het virus is zo besmettelijk en kan zoveel schade aanrichten. Als je het niet 
doet voor je eigen gezondheid, doe het dan tenminste voor je medemens. Iedereen draagt 
hier een grote verantwoordelijkheid. Gebruik deze dan zoals het hoort. 

 
 

Mantelzorger wiens ouders in een zorgwoning wonen 
Hallo, we zijn nu 8 weken verder....  
Het gevaar blijft voor iedereen.  
Gezien de omstandigheden, stellen mijn ouders het redelijk goed... Ik ben blij dat ze 
in een zorgwoning wonen bij mijn zus. Het spijtige is dat mijn zus het niet aankan 
gezien haar medische toestand (ze heeft borstkanker en sepsis gehad). 
Het gevolg is dat wij nog steeds 4 keer per week mijn ouders voorzien van 
boodschappen, gaan opruimen en wat praten ...   
Moeder is wel wat achteruit gegaan, omdat ze nu in hun huisje moeten binnenblijven 
en meer stilzit. Onder normale omstandigheden gingen we hen elk weekend halen om 
bij ons te komen eten. Ik denk niet dat mijn moeder nog in of uit de wagen kan. 
Ze begrijpt ook nog steeds niet waarom we handschoenen en een masker dragen ..  
Elke dag geef ik dezelfde uitleg en verwijs ik naar beelden op tv, waar ze ook ziet dat 
(sommigen) ook maskers dragen. Vader, die fysieke problemen heeft, maagkanker en 
asbestose, is in zijn hoofd nog wel heel helder. Ik heb foto’s uitgezocht en hem een 
kinderencyclopedie gegeven. Hij kan nu wat opzoekingen doen en hij wordt met de 
dag slimmer, zegt hij. Moeder eet, slaapt en suft wat. Ik heb verleden week haar 
nageltjes gelakt met een glitternagellak. Dan is ze ook blij en als ik vraag wie dat 
gedaan heeft, zegt ze: “Ik kwam iemand op straat tegen en die vroeg of ze mijn nagels 
mocht doen”. Best grappig langs de ene kant, maar o zo pijnlijk wat ze soms uitkraamt. 
Ik hoop dat ik er snel weer mee buiten kan, in de rolstoel weliswaar.  
Dit was dus even een korte beschrijving van hoe ons leventje momenteel is.  Ik moet 
eind deze maand op grote controle aangezien ik vier jaar geleden ook borstkanker 
had. Die zenuwen gieren ook al door mijn lijf, maar we blijven recht en doen op het 
gemakje voort.  
Groetjes en sterkte aan jullie.xx 
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Mijmeringen van een verdrietige dochter 

Hoe heb ik de laatste weken beleefd?  
Met moeder in het WZC en vader thuis....  
Het waren weken van vechten, aanvaarden, opgeven en ondergaan. Vechten om toch 
iets, hoe miniem ook, gedaan te krijgen ten voordele van mijn mama. Vader heb ik 
aan 1 schamel uurtje per dag als geregistreerde mantelzorger geholpen. Dat wil dan 
wel zeggen dat ik na de eerste versoepeling van 1 bezoeker per bewoner NIET in 
aanmerking kwam. Enfin, het zou wel kunnen als vader zijn dagelijkse uurtje dan 
opgaf.  
Aanvaarden dat het eindeloze vechten, al vanaf de opname, weinig tot geen 
verandering teweeg brengt. Je krijgt ook het gevoel dat je gegijzeld wordt met dat 
uurtje. En je wil dat uurtje niet riskeren, je weet dat er bitter weinig mensen toegang 
hebben. En dus geef je op, vechten vreet aan je energie. Energie die je nodig hebt om 
je vader erdoor te sleuren, de stille getuige van een genadeloze achteruitgang bij zijn 
vrouw... dankzij dat uurtje. Energie die je nodig hebt voor je eigen gezin...  
Aanvaarden dat anderen beslissen wat je mag doen voor je mama en of je haar nog 
wel mag zien. 
Want blijkbaar breng je “het gevaar“ dan binnen.  
 
Terwijl er steeds minder besmettingen zijn, de economie weer  op gang komt, scholen 
weer opengaan, de horeca goed nieuws heeft gekregen en we binnenkort weer gezellig 
op reis mogen met zijn allen. 
 
Maar als ik mama wil bezoeken, ben ik een gevaar voor iedereen. Het warme, 
menselijke aspect voor de meest kwetsbare groep “mensen met dementie” gaat 
hier compleet verloren. 
 
Als straks de horeca weer opengaat, gaan de mensen die in de WZC’s werken daar 
dan wegblijven? Ik ben benieuwd hoelang de WZC’s hun been stijf gaan houden en 
hoelang dit nog goed te praten valt. Ik heb het zo onderhand wel gehad, ik wil gewoon 
mijn mama (die allang geen weet meer heeft van mijn bestaan) eens goed kunnen 
knuffelen. 
 
 

Mantelzorger voor vader samen met broers 
Zo blij dat we de beslissing genomen hebben om ons va weg te halen en hem bij ons 
in huis hebben genomen. We zien hem terug openbloeien. Nu begint hij wat meer te 
praten.  
De medicatie is nu volledig afgebouwd. We weten nog niet wat ons va wil doen. Of hij 
hier blijft of terug gaat? We hopen dat hij hier blijft.  
Ons wekelijkse winkelbezoek is gewoon super, steeds meer en meer verbaast hij ons. 
We willen hem ook meenemen naar de echte winkel,maar voorlopig kan dit nog niet. 
Ik ben eens benieuwd hoe hij dan gaat reageren. Allemaal dingen die niet gebeuren 
in een WZC. Zo jammer. Want dit is zo verrijkend! 
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Mantelzorger voor vader in een WZC 
De laatste 11 weken heb ik beleefd met dubbele gevoelens.  
Mijn vader die volgende maand reeds 6 jaar in een WZC woonde, is op 14 mei 
overleden. 
Voor corona ging ik iedere dag op bezoek bij mijn vader, sinds hij 2 jaar op de gesloten 
afdeling verbleef. Hij had Parkinson en kreeg daarop dementie. Op die twee jaar zijn 
we echt naar mekaar gegroeid. De band die we opbouwde was zo intens en mooi .... 
Ik knipte zijn nagels van handen en tenen; ik kamde zijn haar elke dag want dat kon 
ik zo goed zei hij; zijn haartjes uit zijn neus en oren knipte ik bij; oren kuisen deed ik 
ook, want dat gebeurde niet; iedere dag deden we een wandeling naar het parkje of 
cafetaria waar ze hem kenden .... “Dag Cyriel een ijsje met nootjes?” Dat was zijn 
lievelingsijsje. Tv-kijken of de krant lezen deden we samen en ik bracht altijd snoepjes 
of koekjes mee. 
 
Nu met corona moest ik zijn was gaan ophalen en brengen op een bepaalde plaats en 
zijn voorraad moest ik buiten in lockers zetten. Ik kon hem zien en met hem praten 
via chat dankzij de verzorgenden op de afdeling. Ook kon ik hem soms zien op het 
balkon van de eerste verdieping, maar daar kreeg hij kou en hij ging dan rap naar 
binnen. Ik belde ook, maar dan vergat hij soms dat hij moest opnemen. Hij begreep 
het allemaal niet zo goed meer. Hij zei dan ook: “Kom maar, ik ga de sleutel halen dan 
kan je binnen”.  Ook als ik hem zag aan zijn venster of via de telefoon, vroeg hij 
wanneer ik kwam... Hij begreep het niet.  
 
Vrijdag was hij nog goed en fietste hij nog 20 minuten op de hometrainer. Zondag 
kreeg hij koorts en ging het iedere dag slechter. We mochten een half uurtje binnen 
bij hem, omdat ze zagen dat het niet goed ging. De laatste dag mochten we er drie 
keer bij. 
Die laatste dag was ik nog bij hem geweest tot 20 u en toen moest ik weg, ook al 
zagen we dat het niet lang meer ging duren maar …neen… door die coronaregels 
moest ik buiten. 
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Drie uur later kregen we telefoon dat hij overleden was. Wij mochten niet meer bij 
hem...   
Hij had geen corona. 
 
‘s Maandags mochten wij hem met de naaste familie groeten, niks aanraken, niemand 
vastpakken. Vrijdag is hij dan begraven... dankzij de diaken mocht mijn zoon, zijn 
kleinzoon, de mis voorbereiden en samen met de begrafenisondernemer mocht hij ook 
de brief en kaartjes samenstellen. Alles was zo mooi…. Maar zo kil...  
 
Ondertussen hadden ze op de afdeling zijn kamer leeggemaakt en alles in de hal 
klaargezet waar wij het moesten halen. Alle spullen van mijn pa, gewoon in dozen en 
zakken neergezet. Niemand van het personeel of de directie kwam een woordje 
zeggen... gewoon aan de deur gezet. 
Ik heb veel verdriet maar ook woede: “Waarom op zo’n manier?” 
 
Het afscheid nemen doet al zoveel pijn, en dan word je in de steek gelaten – zo noem 
ik dat. 
Het is een tijd met gemengde gevoelens en daarom raad ik het verplegend personeel 
en de directie aan om toch iets te zeggen - een beetje medeleven in deze moeilijke 
periode. 
 
 

Getuigenis van een zorgkundige 

December 2019: mijn wereld blijft stilstaan -> burnout! 
Maart 2020: heel de wereld blijft stilstaan -> COVID! 
Pff, wat heftig allemaal. 
Het is nu van op de zijlijn toekijken hoe collega’s in de praktijk hun best doen. 
Zelf sta ik “hulpeloos” aan de kant. Wat zou ik hen graag helpen. 
Maar mijn lichaam zegt “nee” en mijn verstand zegt “ja”. 
Een echte, innerlijke strijd. 
Egoïstisch voel ik me: “Waarom ga ik hen niet helpen?”. 
Maar laat dat nu mijn les zijn, eerst voor mezelf zorgen, dan voor anderen. 
Maar ik heb hoop, hoop dat ik er stilaan weer kan staan. 
Hoop dat de wereld er stilaan weer bovenop komt. 
Samen komen we er wel. 
Zo veel bewondering voor degenen die er nu wel stonden, met gevaar om zelf ziek te 
worden. 
De mensen met dementie ondersteunen, uitleg geven wat er aan de hand is, voor 
zover ze het kunnen begrijpen. 
De verwondering van: “He, ik zie mijzelf, ik zie mijn kind, de kleinkinderen door de 
telefoon. Wat is dat? Ze komen op bezoek aan het raam.”.  
Er ontstaan mooie verbindingen, contacten, want samen komen we er wel door. 
Maar ja… ik zit thuis... en meer dan een luisterend oor kan ik momenteel niet zijn…. 
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Mantelzorger voor ouders in een WZC 
Ik ben de laatste tijd niet veel meer op Facebook geweest, ik had even rust in mijn 
hoofd nodig.  
Het is frustrerend dat je als mantelzorger plots niet meer bij je ouders mag in het WZC. 
Ik begrijp het wel, en ik zou ook niet willen dat ze ziek zouden worden door mij. 
Ik heb sindsdien alle weken geskypet en met Moederdag ben ik naar de babbelbox 
geweest, op 4 meter afstand met plexiglas tussen ons en een mondmasker aan. En de 
bloemen moest ik gewoon tonen en dan kwamen ze die ophalen. Daarna lagen ze  nog 
24u in bewaring. 

 
Mijn papa hoort zo al niet goed en hij wil zijn hoorapparaten niet dragen. Het was ook 
net in het begin van COVID-19 dat ze ermee afkwamen. Ik heb die nooit persoonlijk 
met hem kunnen proberen. Hij kan niets verdragen en als ze aan hem komen wordt 
hij gek. Maar ik mocht hem wel altijd kleden als ik daar was. 
Mijn mama gaat er redelijk mee om, ze doet alsof ze het begrijpt, maar eigenlijk ook 
niet. De vraag komt steeds terug waarom ik niet langskom. Mijn papa begrijpt het 
helemaal niet. Hij vraagt telkens waarom ik dat mondmasker aan heb. 
 
Nu mag er één iemand hen gaan bezoeken, maar eigenlijk is er niets veranderd. Het 
is nog steeds in die soort babbelbox, op grote afstand, met plexiglas ertussen en een 
mondmasker aan. We mogen niet op hun kamer.  
Ik heb er begrip voor maar het is lastig, lastig dat ik hen niet kan vastpakken, lastig 

dat we ondertussen al die tijd kwijt zijn. 😢 Mijn papa komt nu in de fase dat hij niet 

iedereen herkent. Het begint serieus op mijn heupen te werken héél dat gedoe. Het 
enige wat ik hier mag is werken, koken, kuisen, en in mijn kot blijven! Ik  word er hier 
gek van, ik wil zo graag terug alle weken naar mijn ouders gaan en ze kunnen 

vastpakken😢 De tijd gaat voorbij 😢. 
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Mantelzorger voor mama in WZC 
Maart.  
Lockdown.  
Raam.  
Wie had ooit gedacht dat een “raam” zo een grote rol ging spelen in ons leven. Behalve 
mijn dilemma van “wanneer nu nog eens best die ramen wassen”, was dat “raam” 
eigenlijk.... niets.  
Tot het “iets” werd.  
Ons mama, nu 65 jaar, en sinds ongeveer 6 jaar gestart aan haar pad... FTD 
(Frontotemporale dementie). Samenwonend met haar 6 medebewoners, in een 

moderne kleinschalige woonvorm, met “gelukkig” heel wat “ramen”...  
Gelijkvloers!  
Vandaag staan beelden op mijn netvlies.  
Van ramen, en mensen... aan beide zijden.  
Het raam naast dat van ons mama, waar familie van haar collega-bewoonster dagen 
met ons stond. En op een keer niet meer. Want ook corona is stil en meedogenloos 
mee naar binnen gewandeld...  
 
 
Ons mama werd niet gespaard. Een lange ziekenhuisopname kon niet voorkomen 
worden.  
En dan daar... raam weg.  
Weken van “niets”.  
Moederdag, verjaardag van 66...  
Mama en 5-puntsfixatie. Omdat de zorgverlener in het ziekenhuis vooral dat virus het 
hoofd wil bieden. En daarnaast ons mama, en ons vergeet...  
 
Mama is terug. Sinds kort. Aan dat raam.  
Wie had ooit gedacht dat ik zo gelukkig was met “dat raam”!  
Blij met haar blik.  
Dolgelukkig als ze begrijpt wat ik wil als ik mijn hand leg (want dat is een 
gelukstreffertje hoor!).  
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Uitputtend als de woorden niet door het spleetje van dat raam geraken.  
Frustrerend als je die bril niet even om kan draaien omdat hij ondersteboven op haar 
neus zit.  
Diepe pijn, als ze huilt, als emotie ergens toch een wegje vindt. En ik niet bij haar 
kan...  
Maar zo dankbaar als ik haar gewoon al... zie... 
 
 

Mantelzorger voor grootouders die thuiswonen 
Ik had/heb het heel moeilijk. Door de afstand was het niet evident om naar mijn 
grootouders te gaan. Ik heb zelf ook heel diep gezeten met schuldgevoelens enz. Alles 
uit handen moeten geven en vertrouwen op anderen.  
Ergens heb ik ook wel rust gevonden nu in mijn hoofd. Maar het blijft allemaal moeilijk.  
Ik ging dinsdag met boodschappen langs, wetend dat het een uur rijden is. En je ze 
niet mag vastnemen. Ik had ook een cadeau mee voor Moederdag en mocht geen 
zoen geven.  
Het blijft moeilijk en mantelzorgers zijn zo vergeten in gans het verhaal..... 
 
 

Mantelzorger voor partner met jongdementie 
Hallo allemaal, 
 
Mijn verhaal begint een 20 jaar geleden toen ik mijn echtgenoot op vakantie leerde 
kennen. We bleken beiden dezelfde interesses en jobs uit te oefenen. Hij was 
gescheiden en had drie volwassen kinderen. Ik was vrijgezel maar wel 20 jaar jonger. 
Desondanks trokken we snel samen in ons nieuwe huis. En hadden er heel gelukkige 
jaren. Echte liefdesjaren. Er kwamen kleinkinderen en we genoten samen van het 
leven.  
 
Ongeveer 11 jaar geleden begonnen echter de eerste symptomen op te duiken. Hij 
werd vergeetachtig, ging op pensioen. In het begin maakte ik me niet echt zorgen. 
Wie vergeet er nu eens niks. Maar na een tijd konden we er niet meer omheen. Er 
scheelde wat. De testen kwamen en uiteindelijk de diagnose Alzheimer Dementie. Tot 
ongeveer 5 jaar geleden ging het goed thuis. Ik ging door de dag werken en hij ging 
wandelen. Dat deed hij zo graag. Maar 5 jaar geleden werd het anders. Hij wist de 
weg soms niet meer, wist soms niet meer waar hij was, was angstig, soms agressief. 
Dus moest ik op zoek naar een passende oplossing. Dit was niet makkelijk. 
De thuiszorgdiensten konden niet met hem om omwille van zijn agressie. Dus moest 
ik verder kijken. Zo kwam ik terecht in een dagverzorging voor ouderen. Er was een 
intake gesprek. En er werd bekeken wat ze voor hem konden doen. Hier werd me 
duidelijk gemaakt dat het gewone dagverzorgingscentrum voor hem niets kon beteken. 
Hij was hiervoor te jong en had heel andere interesses. Omdat hij graag wandelde en 
bezig was stelde men voor om hem aan de kinesist voor te stellen. En als dit een goede 
match was, zowel voor hem als voor de kiné, om hem dan dagelijks een aantal uren 
mee te laten gaan om andere bewoners te helpen met stappen, rolstoel duwen, 
enzovoorts. Blijkbaar was dit een geslaagd en gedurfd experiment. Hij deed dit graag, 
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zijn mobiliteit werd behouden en zelfs verbeterd. De routine deed hem ook wel goed 
denk ik. In het weekend merkte ik vaak dat hij thuis verloren liep. Twee jaar geleden 
ging het thuis helemaal niet meer. 
 
Ik kon zelf niet meer instaan voor de zorg en tegelijk dagelijks gaan werken. Met een 
bang hartje trok ik met mijn probleem naar het rusthuis verbonden aan het 
dagverzorgingscentrum. Deze mensen kende ik tenslotte. Ik kreeg van hen 
verschillende adressen van aangepaste centra voor bewoners met jongdementie. Ik 
ging overal op bezoek, had gesprekken. Maar toch ging ik terug naar dit rusthuis. Hier 
kende ik de mensen, hier kende hij de mensen. Ze gingen akkoord om de sprong te 
wagen en samen aan dit avontuur te beginnen. In het weekend ging hij mee naar huis 
en deden we samen nog dingen. Door de week bleef hij slapen in het rusthuis. Elke 
avond ging ik naar daar. Elke avond zaten we samen in de zetel, hielp ik hem samen 
met de verzorgende in bed. Bij sommige mensen van de verzorging had hij 
ondertussen een goede band ontwikkeld. Als hij boos was, konden zij hem kalmeren. 
Dit gaf mij een goed gevoel en een gerust gevoel.  
Een jaar geleden ging het echter niet meer om hem in het weekend nog mee naar huis 
te nemen. De verandering, het afscheid telkens - waaraan het lag weet ik niet. Maar 
hij was continu boos dan. Ook de mensen van het rusthuis spraken me aan dat hij na 
terugkomst enkele dagen boos bleef. In het weekend bleef ik nu in het rusthuis  bij 
hem slapen. Dit was wel een aanpassing voor mij, maar ik merkte dat dit beter was. 
Samen konden we weer genieten, wandelen of gewoon niets doen. 
 
In maart kwam echter de befaamde “lockdown”. Niemand zou het rusthuis nog binnen 
mogen. Hoelang ging dit duren? Niemand had de antwoorden hiervoor. Personeel 
probeerde op alle mogelijke manieren te communiceren. Dagelijks was er wel iemand 
van het personeel die zorgde dat hij me even kon zien. Er werd dagelijks gebeld door 
de verpleging om me te informeren over zijn gezondheidstoestand. Twee maal per 
week werd er een raambezoek gedaan. Telkens merkte ik dat het personeel aan zijn 
maximum zat en toch was het voor mij niet bevredigend. Ik mocht ineens niet meer 
bij mijn geliefde zijn. Verstandelijk begreep ik de maatregel. Maar emotioneel was ik 
zo boos. 
 
Na een week werd ik ineens opgebeld door de directie. De mensen van de zorg waren 
naar de directie gegaan met een gewaagd opzet. Ze waren gaan voorstellen om 
familieleden die het wensten gedurende de “lockdown” mee op te sluiten in het 
woonzorgcentrum. Ik viel bijna van mijn stoel. Ik naar een rusthuis en daar blijven? 
En mijn werk? En waar moet ik dan slapen? Lukt dit allemaal wel? De directie vertelde 
me dat ze ermee bezig waren  en graag wilden weten of ik interesse had. 
Blijkbaar moesten ze hiervoor eerst toestemming krijgen vanuit de overheid. Deze 
toestemming was na 2 dagen binnen. Er mochten familieleden blijven maar deze 
mochten geen capaciteit innemen. Naarstig werd dus gezocht naar andere kamers die 
konden dienen.  
 
Ik vroeg of ik niet bij hem op de kamer mocht slapen. Ook dit werd toegezegd. Ik 
kreeg een vergaderlokaal ter beschikking om tijdens de dag mijn werk te blijven doen. 
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Weliswaar op afstand. Gelukkig ging mijn werkgever ook akkoord. En zo gebeurde het. 
Ik liet me vrijwillig opsluiten in het rusthuis. De eerste 14 dagen waren best zwaar. 
Beiden werden we in quarantaine geplaatst. De medewerkers behandelden ons als 
mogelijk COVID-positief. Dit gaf me ergens een raar, onwennig gevoel. Anderzijds 
stelde het gerust om te zien hoe alles geregeld was en professioneel werd aangepakt. 
Na deze isolatieperiode van 14 dagen konden we ons weer vrij binnen de instelling 
verplaatsen. Ik hoorde van de talrijke uitbraken binnen rusthuizen. Ook van de 
uitbraken binnen andere campussen van dit rusthuis. Ik merkte hoe het personeel 
zenuwachtig werd. Hoe angstig het personeel was om een bewoner ziek te maken. De 
vraag kwam aan het personeel om in andere campussen vrijwillig gedurende de 
coronacrisis bij te springen. Deze mensen zijn in mijn ogen echte helden. Deze 
personeelsleden gingen vrijwillig naar een afdeling van coronabesmettingen. Ondanks 
alle angst die ik merkte, bleef het personeel al de zorgen toedienen. Zoekend naar 
alternatieven om contact te maken. Als het goed weer was, werden we steevast 
meegevraagd voor een wandeling in de tuin. 
Soms was daar een gesprekje mogelijk met iemand van de familie. Natuurlijk op ruime 
afstand onder het toeziend oog van de verzorging. Het bericht kwam dat de 
facturatiedienst op dat moment niet meer werkte, facturen en dergelijke werden 
uitgesteld en zouden later volgen. Deze mensen werden ingeschakeld voor de ophaling 
en verdeling van  wasgoed, dranken, enz. Iedereen probeerde weliswaar het beste te 
doen. Toch had ik vaak het gevoel in een glazen stolp te zitten.  
Mijn vrijheid werd echt beperkt. Na overleg mochten we gedurende de dag in de tuin 
wandelen zonder begeleiding. Je merkte wel dat dit een moeilijke stap was voor de 
directie en zorgmedewerkers. Er werden dan ook weer duidelijke afspraken gemaakt. 
Toch iets meer vrijheid. 
 
Een week geleden echter trof het noodlot ons. Samen met mijn echtgenoot en iemand 
van de zorgmedewerkers was ik aan het wandelen. Mijn echtgenoot stuikte ineens in 
elkaar. Later zou blijken dat hij een zwaar hartinfarct gehad had. Zoals 
overeengekomen werd hij nog gereanimeerd. Desondanks heeft hij het niet gehaald. 
Ik wil wel de medewerkers die toen aanwezig waren echt bedanken voor hun 
professionalisme en menselijkheid. De medische hulp met de nodige ondersteuning 
van het mug-team kwam onmiddellijk op gang. Tevens werden de kinderen van mijn 
echtgenoot verwittigd. Deze werden aan de ingang opgewacht en mochten rekening 
houdend met enkele veiligheidsmaatregelen onmiddellijk naar hem toe komen. Zo 
hebben we toch nog samen de laatste minuten kunnen doorbrengen. 
 
Ik ben het rusthuis, de directie en zorgmedewerkers heel dankbaar voor hun 
verzorging en eerlijkheid.  Er werd me gewezen op beperkingen en alternatieven 
werden dan gezocht. Voor een open huis, waar iedereen dag en nacht kan 
binnenkomen en buitengaan, naar een volledige lockdown was een nachtmerrie. Toch 
heeft het personeel weeral bewezen dat ze inventief kunnen zijn en hebben ze 
alternatieven gezocht. Toch hoop ik dat het allemaal snel weer naar het normale kan 
gaan. Want ik zag er oudere bewoners die moeilijk via Skype contact konden leggen. 
Die van de raamcontactjes of tuinbezoekjes konden genieten, maar het 
lichaamscontact missen. Toch begrijp ik verstandelijk dat het echte bezoek niet snel 
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zal kunnen plaatsvinden. Ik heb hier vaak met een bepaalde zorgmedewerker over 
gesproken en wil jullie dit graag meegeven omdat ik dit zo mooi verwoord vond. We 
zijn het gewend om te beslissen in functie van het goede voor de bewoner. En dat is 
perfect. Maar in deze crisis mogen we de zorgmedewerkers niet vergeten. Deze zijn 
zonder bescherming of ontoereikende bescherming in het veld gestuurd. En je kan nu 
niet verwachten van deze mensen dat ze zonder zekerheid, zonder materiaal, … terug 
bezoekers gaan ontvangen. Daarvoor hebben de zorgmedewerkers te veel schrik. 
Schrik om iemand te besmetten, schrik om zelf besmet te worden, schrik om hun 
familieleden te besmetten, schrik om veel bewoners te moeten afgeven aan het 
coronavirus. Dus zolang zij er niet klaar voor zijn … Het blijven vragen, verhoogt de 
druk zonder dat het zorgt voor een angstreductie. Hetgeen een nefast resultaat gaat 
hebben.  
 
Dankbaar voor de voorbije jaren en weken groet ik jullie allemaal. 
 
 
 
 
Alle teksten, getuigenissen, foto’s, tekeningen…. zijn met toestemming opgenomen in 
deze nieuwsbrief. Je mag deze brief niet kopiëren, gebruiken, … zonder toestemming 
van alle betrokken partijen!  
 
 
 
Het is deze keer geen nieuwsbrief van een paar pagina’s geworden. Naarmate de tijd 
verstreek, kwamen er steeds meer aangrijpende verhalen en ieder beleefde het op 
haar/zijn manier. Onze manier van leven is heel anders geworden. We leven nu nog 
steeds in een “bubbel” en het einde is nog niet in zicht. Deze week zijn onze kleuters 
en lagere schoolkinderen weer naar school mogen gaan.  
Maar voor de zwaksten van onze samenleving met name “personen met dementie” en 
“personen met een beperking” is er nog niet veel veranderd! 
Hopelijk mag deze brief een herinnering en een eerbetoon zijn aan de meest getroffen 
groepen. 
 
We willen ook graag weten wat jullie van onze nieuwsbrieven vinden. De reacties zijn 
heel erg welkom. 
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Tot slot wil ik nog een toepasselijk lied van Will Tura als eerbetoon voor allen die de 
voorbije weken overleden zijn, voor de personen met dementie die heel eenzaam 
geweest zijn en nog zijn, voor de mantelzorgers die hun dierbare niet  hebben mogen 
bezoeken, voor het zorgpersoneel die soms wanhopig hun werk hebben moeten doen 
en hun hart moesten afsluiten, aan allen die dit hebben meegemaakt en nog 
meemaken. 

 
https://youtu.be/Li1bAu8sP2U (oude versie) 
 
https://youtu.be/sg-T-xcg-UI (video) 
 
Will Tura  - Eenzaam Zonder Jou 
 
Ik ben zo eenzaam zonder jou 
Niets kan mij binden bij mijn vrienden 
Bij hen kan ik het niet meer vinden 
Het liefste ben ik dicht bij jou 
 
Ik ben zo eenzaam zonder jou 
Ook als het dansorkest gaat spelen 
Want dansen gaat mij gauw vervelen 
Als ik jou niet in m'n armen hou 
 
Ik ben zo eenzaam zonder jou 
Jij weet dat ik op jou zou wachten 
Maar leef ik ook nog in jouw gedachten 
En ben je mij nog altijd trouw 
 
Ik kan niet verder zonder jou 
Mijn leven zou ik voor jou geven 

In al mijn brieven staat geschreven 

Ik ben zo eenzaam zonder jou 
 
Ik ben zo eenzaam zonder jou 
 
 

We proberen zoveel mogelijk diversiteit te brengen, zodat alles  afwisselend aan bod 
komt. Iedereen kan haar/zijn bijdragen doorsturen. Dat kan voor 30/06/2020 naar het 
volgende mailadres: info@dementieathome.be 

 
 

https://youtu.be/Li1bAu8sP2U
https://youtu.be/sg-T-xcg-UI
https://www.songteksten.nl/artiest/3963/will-tura.htm
mailto:info@dementieathome.be
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Deze nieuwsbrief is enkel voorbehouden voor degenen die zich ingeschreven 
hebben.. Hij zal ook niet op de website worden gepubliceerd tot de volgende 
nieuwsbrief uitkomt.  
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