
Goed nieuws in het woon- en zorgcentrum Sint-
Eligius in het landelijke Zeveneken bij Gent. Ha-
chiko, een vereniging die assistentiehonden 
opleidt, laat weten dat ze een viervoeter heeft 
voor de instelling. Het personeel reageert opge-
togen. En er gebeurt nog iets bijzonders in het 
centrum: een mondharmonica weerklinkt tij-
dens een feestetentje naar aanleiding van zestig 
jaar huwelijk van een echtpaar dat er woont. We 
kruisen op de gang scholieren van het bijzonder 
onderwijs die op bezoek zijn. Ze komen van de 
afdeling met mensen die in de laatste fase van 
dementie zitten en deden er met hen activitei-
ten zoals samen vasthouden van en schudden 
met een grote, veelkleurige parachute.

Respect
“De menselijke waardigheid verandert niet 
wanneer iemand erg zorgbehoevend wordt. 
We ontvangen mensen zoals ze zijn en met 
respect voor wie ze zijn. We gaan samen op 
weg met onze meestal hoogbejaarde bewo-
ners, die leidt van het aardse naar een ander 
bestaan”, legt centrumdirecteur Filip Mal-
lems uit. De inspiratie waaruit hij vertrekt, is 
die van de zusters Kindsheid Jesu. Zij zijn sinds 
1869 in Zeveneken actief in de zorgsector.

Maatwerk
Zorg op maat kenmerkt de werkwijze in WZC 
Sint-Eligius. Zijn werking gaat van thuisonder-
steuning tot definitieve opname in het centrum.  
“We zijn gastvrij en beschikbaar”, legt Mallems 
uit. Mensen met dementie zijn ondergebracht 
in leefgroepen afhankelijk van het stadium van 
hun ziekte. Ze komen uit de meerdere opvang-
mogelijkheden die het centrum aanbiedt: naast 
in het centrum wonen, zijn er het dag- en kort-
verblijf, inleunflats en assistentiewoningen waar 
koppels leven van wie een van de partners zorg-
behoevend is. Midden oktober ging een nieuwe 
leefgroep van start voor mensen met een begin-
nende dementie. Mallems vertelt dat dagvul-
lende activiteiten, in een vaste structuur, mensen 
met dementie veiligheid en geborgenheid geven. 
Het betekent dat geen verschil wordt gemaakt 
tussen week-, weekend- en feestdag. En het cen-
trum houdt een kamer vrij voor crisissituaties, 
wanneer iemand meteen dient te worden op-
genomen. Dat gebeurt gemiddeld tien keer per 
jaar, telkens voor maximum zeven dagen.

Architectuur
Dat de patiënten het absolute vertrekpunt van 
alles zijn, vertaalt zich tot in de architectuur. Zo-
als bij de inleunflats, die het partners mogelijk 
maken samen te blijven. Het zijn kleine apparte-
menten – op de eerste verdieping rond een groot 
buitenterras –, die elk een extra zorgslaapkamer 
met aparte deur naar de gang hebben zodat de 
partner van de hulpbehoevende indien nodig al-
leen en rustig kan slapen. Aimé Van den Broecke 
woont in zo’n appartement met zijn demente-
rende vrouw Irène Van Hecke. Ze is er niet, want 
overdag neemt ze deel aan de leefgroepwer-
king. Hij kon de zorg voor zijn echtgenote thuis 
niet langer aan en de liefde waarmee hij over zijn 
echtgenote spreekt, is hartverwarmend. Het is 
middag en Van den Broecke zit zijn krant te le-
zen en een Duvel te drinken wanneer we bij hem 
op bezoek komen. De  “voordeur”  staat open en 
hij laat ons binnen. Elke flat heeft een bel aan de 
deur.  “We hechten veel belang aan de privacy 
en het zijn de flatbewoners zelf die bepalen op 
welke zorg ze beroep wensen te doen”, verduide-
lijkt Evy Christiaens, die verantwoordelijk is voor 
de leefgroepenwerking.  “Hier wonen, is een hele 
geruststelling”, benadrukt Van den Broecke.

Afdelingen zijn gebouwd rond binnen- en bele-
vingstuinen. Het doet onwillekeurig denken aan 
kloosters met hun pandgangen. Het zijn afgeslo-
ten, grote gehelen waar patiënten vrij kunnen 
wandelen.  “Een patiënt verplichten in een ruimte 
te blijven, willen we niet”, vertelt de directeur.

Levensverhaal
Mallems toont geënsceneerde foto’s van patiën-
ten, die aan de muur hangen. Een man met de-
mentie die vroeger aannemer was, is te zien op 
een werf. Zijn ogen blinken. Iets later komen we 

hem schuifelend op de gang tegen. Het gaat niet 
goed met hem. Er is de foto van een vrouw met 
haar zoon achter de toonbank in hun slagerij, en 
van een voormalige directiesecretaresse achter 
een typemachine van vóór het computertijdperk. 
Het zijn evenveel beelden die levensverhalen van 
mensen vatten.  “Ingekaderde collages op de ka-
mers zijn aanknopingspunten met de patiënt 
waardoor de communicatie respectvol, niet pa-
ternalistisch kan verlopen”, stipt Mallems aan.

De nieuwbouw voor twintig bewoners met ge-
vorderde dementie, zij die in een  “verzonken”  fase 
zitten, is zo ontworpen dat één verzorger vol-
staat om een patiënt op diens kamer te helpen. 
Hier liggen de kamers rond een gemeenschappe-
lijke ruimte en in elk van die kamers staat het bed 
centraal met alle voorzieningen binnen handbe-
reik.  “Dat er geen twee mensen nodig zijn voor de 
verzorging, brengt mee dat de aandacht van die 
ene hulpverlener volledig naar de patiënt gaat en 

niet, hoe menselijk ook, tussen de zorgverstrek-
kers verloopt”, stipt Christiaens aan. 

Communicatie met die bewoners in verzonken 
toestand gebeurt vooral en soms uitsluitend langs 
zintuiglijke prikkels. De aangepaste badkamer 
op de afdeling heeft een waaier spotjes in het pla-
fond waaruit verschillende lichtkleuren kunnen 
schijnen. Er is aangepaste muziek en er wordt met 
aroma’s gewerkt.  “Het komt eropaan heel goed te 
observeren”, verduidelijkt Christiaens.  “Het levens-
verhaal van de mensen kan ons helpen wanneer ze 
zich bijvoorbeeld onrustig gedragen. Of we weten 
dat iemand moe is wanneer hij in zijn zetel ineen-
gezakt zit. Er zijn mensen die na hun ochtendver-
zorging zo vermoeid zijn dat ze langer in bed blij-
ven. Bij anderen is het net omgekeerd en ze gaan 
’s avonds vroeger naar bed. En dat kan verschil-
len van dag tot dag. We werken heel individueel. 
Waarom begint iemand bijvoorbeeld plots te roe-
pen? Gebeurt dat vaker? Wanneer precies? Zulke 
observaties doen we over langere tijd om mensen 
die niet meer kunnen praten, beter te kunnen be-
grijpen en helpen. Nabijheid is hier van heel groot 
belang en soms ben je verbaasd over wat die men-
sen je nog vertellen”, legt Christiaens uit.

Spelende kinderen
Naast de afdeling ligt de speeltuin van de aan-
palende school.  “Een zegen”, vindt Christiaens,  
“want het geluid van spelende kinderen doet 
onze mensen deugd. In de zomer gaan de deur-
vensters hier wagenwijd open. Soms komen 
kleuters op bezoek in het centrum en dan zie 
je hoe bewoners opnieuw een zorgende rol op-
nemen. Het contact tussen de beide groepen 
gebeurt op een heel natuurlijke manier. Om-
gekeerd gingen we al met bewoners naar de 
school. Het gaat in beide richtingen.”
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“Hier wonen is 
hele geruststelling”
Zorg op maat loopt als een  

rode draad door de werking  

van het woon- en zorgcentrum 

Sint-Eligius. Het richt zich tot 

zwaar zorgbehoevende ouderen 

 en heeft een specifieke afdeling 

voor mensen met dementie.  

“Hier wonen, is een hele gerust-

stelling”, verzekert Aimé Van den 

Broecke. Samen met zijn demen-

terende vrouw, Irène Van Hecke, 

woont hij in een “inleunflat”.

Aimé Van den Broecke, op de foto met leefgroepverantwoordelijke Evy Christiaens, kon de zorg voor zijn dementerende 

echtgenote thuis niet meer aan en woont nu met haar in het woon- en zorgcentrum Sint-Eligius.  © maîtrise

Filip Mallems: “Menselijke waardigheid verandert 

niet wanneer iemand erg zorgbehoevend wordt.”
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