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09.30 uur Verwelkoming en inleiding  
Dr. An Haekens, medisch directeur Alexianen Zorggroep Tienen en beleidsarts  
team ouderenpsychiatrie PK Alexianen Tienen

10.30 uur Dagelijks leven met dementie   
Anne-Mei The, Hoogleraar voor Langdurige Zorg en Dementie, Universiteit van Amsterdam

11.30 uur Pauze

09.45 uur Herstel: over kwaliteit van leven in het hier en nu  
Nathalie Albert, ervaringsdeskundige GGZ, Alexianen Zorggroep Tienen

12.00 uur Oud en der dagen zat: over omgaan met levensmoeheid in de ouderdom  
Els van Wijngaarden, universitair docent en onderzoeker, Universiteit voor Humanistiek Utrecht, 
vakgroep Zorgethiek
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De herstelbenadering kent binnen de geeste-
lijke gezondheidszorg een enorm succes. Kern 
van deze benadering is de vraag hoe iemand 
ondanks een ernstige psychische kwetsbaar-
heid toch de draad van het leven kan opnemen 
en weer ‘zin’ kan ervaren. Dit vraagt veel van 
de betrokkene, maar vereist ook een bepaalde 
attitude van hulpverleners. De presentiebe-
nadering, waarbij de relatiedimensie primor-
diaal is, is hiervoor erg inspirerend. Naast het  
‘persoonlijk herstel’ is er het ‘sociaal herstel’, of 
(weer) een plek in de samenleving krijgen.

Stilaan kent deze herstelondersteunende 
zorg ingang in de ouderenzorg. Thema’s uit de  
herstelbenadering zijn immers meer dan rele-
vant voor ouderen met een psychische kwets-
baarheid én voor ouderen met (beginnende) 
dementie: ‘hoe kan ik, ondanks de tragiek van 
dementie, toch impact hebben op mijn be-
staan?’, ‘hoe kan ik, ondanks een hardnekkige 
verslaving, weer eigenwaarde krijgen en iets 
betekenen voor de anderen?’ 

Tijdens deze studiedag willen we nagaan 
wat herstelondersteunende zorg voor 
de ouderenzorg te bieden heeft. In de  
voormiddag zullen gerenommeerde (internati-
onale) sprekers dieper ingaan op de herstelbe-
nadering, op de ‘sociale benadering dementie’, 
en de vraag of de herstelbenadering handvaten 
kan bieden voor de alsmaar toenemende pro-
blematiek van levensmoeheid. Maatschappe-
lijke discussiepunten omtrent ouderen zullen 
niet uit de weg gegaan worden.

In de namiddag gaan we concreet aan de slag: 
de presentiebenadering en aandacht voor 
de spirituele dimensie in een woonzorgcen-
trum, hoe doe je dat? Herstelgericht werken 
in een woonzorgcentrum, hoe doe je dat?  
Patiëntenparticipatie op een afdeling ouderen-
psychiatrie, hoe doe je dat? We sluiten af met 
getuigenissen over de eerste ervaringen met 
een herstelgroep voor ouderen.
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100 EUR (50 EUR voor ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en studenten)

Inschrijven kan tot 5 oktober 2018 via www.alexianentienen.be
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In deze inleiding op herstelondersteunende zorg 
onderzoeken we wat herstel nu precies is. We 
hebben immers allemaal al wel eens een kaartje 
gekregen met ‘spoedig herstel’ na een ongeval of 
fysieke aandoening. Is dat wat bedoeld wordt, zo 
snel mogelijk weer ‘de oude’ worden? En wat als 

je al ‘oud’ bent… kan je dan nog herstellen? Wel-
ke rol is er voor familie en hulpverleners weg-
gelegd in zo’n herstelproces? Vanuit haar eigen 
ervaringskennis en de verhalen van lotgenoten 
probeert Nathalie Albert een antwoord te for-
muleren op deze vragen en meer.

Het publieke debat over dementie wordt be-
heerst door de cure (zoektocht naar de pil en 
diagnostiek), de kwaliteit van verpleeghuizen 
en het levenseinde debat. Dit zijn zeker thema’s 
met bestaansrecht, maar het bezwaar is dat ze 
niet het perspectief van mensen die dagelijks 
leven met dementie niet dekken. Verreweg de 
langste periode wonen mensen met dementie 
gewoon thuis, alleen of met hun partner. Er is 
dan vaak lange tijd nog geen behoefte aan me-
dische ondersteuning en zorg. Ten onrechte 

wordt dan vaak gedacht dat er geen steun nodig 
is. Wat vaak wordt vergeten is dat mensen met 
dementie en hun naasten de draad van het ge-
wone leven weer willen oppakken. Ze moeten 
nieuwe invulling van het leven en de dag zoeken. 
En ook relaties zijn veranderd. Er is behoefte aan 
een bredere dan medische zorg benadering, een 
sociale benadering. 
In deze lezing zal worden ingegaan op de Sociale 
Benadering Dementie en de daarbij behorende 
praktijkagenda.

Veel ouderen zijn tot op hoge leeftijd tevreden 
met hun leven. Toch geldt dit niet voor alle ou-
deren. Sommigen ervaren het leven als tergend 
eentonig, nutteloos en zinloos. En soms leidt 
dit tot een stervenswens. Els van Wijngaarden 
doet al jaren onderzoek naar de thematiek 
van levensmoeheid en ‘voltooid leven’. Voor 
haar onderzoek interviewde zij vele ouderen 
diepgaand. Ook schreef zij er een boek over: 
‘Voltooid leven, over leven en willen sterven’. In 

haar lezing over deze thematiek zal zij stil staan 
bij vragen als: Wat betekent het als iemand le-
vensmoe is? Wat zijn onderliggende motivaties 
en ervaringen die tot een stervenswens bij le-
vensmoeheid leiden? En hoe kunnen we ons, 
als individu en als samenleving, verhouden tot 
deze stervenswens? Kan er nog sprake zijn van 
herstel, of is dat station reeds gepasseerd? En 
hoe gaan we om met het soms onoplosbare van 
lijden en tragiek?

12.45 uur Lunchpauze



13.30 uur Oude(ren) vragen 
Aandacht voor spirituele noden in de ouderenzorg

Lindsy Desmet en Ine Pauwels, pastores WZC Huize Nazareth en WZC Sint-Alexius, AZT

14.15 uur Hoe normaal herstel kan zijn! 
Hoe visiegedreven ouderenzorg kan bijdragen tot herstel bij personen met dementie, hun 
mantelkring en hun zorgverleners.

Jan Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke WZC De Wingerd

15.30 uur Elke zorgvrager en familie heeft zijn verhaal 
Jeroen Germonpré, teamcoördinator in een residentiële setting voor  
functionele problematiek bij oudere zorgvragers (Medisch Centrum  
Sint-Jozef Munsterbilzen)

16.00 uur Getuigenis ‘herstelbenadering op de afdeling ouderenpsychiatrie’  
 Alexianen Zorggroep Tienen  
Anneleen Giedts, therapiecoördinator afdeling ouderenpsychiatrie (moderator) en  
deelnemers van de Herstelgroep

15.00 uur Pauze

De namiddag  wordt gemodereerd door dr. Katrijn Abrahams (Alexianen Zorggroep Tienen).

Therapeuten Marijke Schotsmans en Brenda Vanderbeke laten u tijdens deze studiedag  
kennismaken met de ‘Ronnie Gardiner-Methode’.

16.30 uur Afsluitend woordje, gevolgd door receptie

PROGRAMMA NAMIDDAG

De Wingerd huisvest al 35 jaren personen 
met (jong)dementie. De Wingerd hanteert 
een persoonsgerichte zorg volgens de prin-
cipes van het kleinschalig genormaliseerd 
wonen. Bewoners van de Wingerd worden 
niet opgenomen: zij verhuizen van woon-

plaats en trachten samen met personeel en 
familie een nieuwe thuis te bouwen. 
De herstelvisie kwam als theorie recent in 
De Wingerd, als cultuur was het al langer 
aanwezig. Een beperkt verhaal over moge-
lijkheden…

Op verschillende momenten in het leven 
stellen mensen vragen naar de (on)zin van 
het leven en zoeken zij houvast en hoop. 
Verhuizen naar een woon- en zorgcentrum 
zorgt vaak voor een breukmoment, waar-

door geloofsvragen meer op de voorgrond 
treden. Naast de lichamelijke noden van 
ouderen, merken we dat spiritualiteit be-
palend is in hoe ouderen zin geven aan en in 
hun leven.

Patiënt en familieparticipatie in een resi-
dentiële setting met oudere zorgvragers, 
hoe doe je dat? Het herstel en hervalvoor-
komend werken is een proces dat verschil-
lende stappen kent en best verloopt in een  

bottom-up design. Ik wil hierbij mijn erva-
ringen delen (tips, valkuilen, goede voor-
beelden, …) hoe wij dit als team hebben aan-
gepakt op onze zorgeenheid.


