BEDRIJVEN WAAR
HET GOED IS OM WERKEN

Met zeven bewoners
samenleven en wonen
De vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg, al 125 jaar actief
in de ouderenzorg, blijft vernieuwen. De oudste Limburgse rusthuisgroep start onder de naam
‘t Anker in Tongeren een uniek
kleinschalig woonproject op voor
personen met dementie. Zeven
bewoners zullen vanaf november
hun intrek nemen in een aangenaam huisje en er leven in een heel
huiselijke sfeer. In totaal komen
er drie zulke woningen.“Deze
vorm van ouderenzorg is uniek in
Vlaanderen,” zegt algemeen directeur Johan Abrahams. Voor dit
project is de organisatie op zoek
naar een twintigtal verpleeg- en
zorgkundigen.
De vzw is vandaag
aanwezig in Tongeren,
Riemst en Hasselt met
een waaier van initiatieven: woon- en zorgcentra,
kortverblijf, serviceflats
en dagzorgcentra. In totaal verblijven er een 400tal bewoners die goede
zorgen genieten van
ruim 300 personeelsleden.
Daar komen er binnenkort nog een twintigtal bij
met ’t Anker waarmee een
investering van ruim € drie miljoen gemoeid
is. “De huisjes zijn niet te vergelijken met
een klassiek woon- en zorgcentrum. Een
cafetaria, een verpleegpost of gangen zijn er
bijvoorbeeld niet. Je belt er ook aan om binnen te komen. Het leven gebeurt op een kleine
en overzichtelijke schaal, wat erg belangrijk
is voor personen met dementie”, zegt Johan
Abrahams.
Naast een grote gezellige living in elk huisje
zijn er zeven individuele kamers van elk

34 m², uitgerust met wc en douche. Een
wellnessruimte en relaxatiebad vervolledigt
het aanbod. Elk huisje biedt plaats aan personen met jongdementie vanaf een leeftijd
van 50 tot 55 jaar. “Dit is het eerste initiatief
in Vlaanderen, voor ons een hele uitdaging
omdat er nauwelijks bestaande kennis op dit
vlak is”, zegt Abrahams.

Eigen invulling van de uren

Het werk verloopt er anders dan in een
woonzorgcentrum. “Eén personeelslid leeft
er samen met de bewoners. Hij of zij kan wel
altijd terugvallen op een back-up en de verpleegkundigen in de andere twee huisjes. Het
is een job met een grote vrijheid, want je kan
de dag autonoom invullen. Alleen werken, is
voor sommige mensen een echte verademing.
We verwachten dat de verpleegkundigen met

de bewoners leven op het gewone ritme van
de dag. Er zijn geen strikte schema’s. De soep
moet bijvoorbeeld niet al om 12 uur op tafel
staan. Alles is aanwezig om je uren zelf te
bepalen en te kiezen wanneer je eten maakt
of wanneer je een activiteit organiseert. Het
is bijgevolg een heel gevarieerde job waarbij
naast courante zorg ook ontspanning en
een regelmatig kookmoment centraal staan.
Kandidaten krijgen daarom extra vorming”,
verzekert Abrahams.

vertaalt zich in de taal van de knuffel en de
koestering als de wereld chaotisch wordt,
zoals dit bij dementie het geval is”, aldus
Abrahams.

Werken met personen met dementie vraagt
een specifiek profiel van medewerkers. “De
kandidaten moeten voor de bewoners het leven van thuis terug oproepen. Het doel is om
de bewoners terug aansluiting te laten vinden
bij de vroegere levenspatronen, de hobby’s en
de vrijetijdsbeleving die herkenbaar zijn. Een
warme zorgattitude is een must. Die attitude

Noteer dan vrijdag 21 september in je agenda.
Kom tussen 16.00 tot 20.00 uur langs om te
solliciteren. Afspraak in Wijkstraat 102, 3700
Tongeren. Doe op www.begralim.be de test
of kleinschalig wonen je roeping is.

Laat van je horen op
de sollicitatiedag!

Interesse om je steentje bij te dragen als paramedicus, verpleegkundige of zorgkundige
aan dit project rond kleinschalig wonen voor
personen met een dementie?

Geert HOUBEN

Respect als codewoord
Het codewoord bij Zorggroep Begralim
is respect. Johan Abrahams schreef
de visie over respectvolle ouderenzorg
zelfs neer in een boek. Elke letter
staat voor een zorginhoudelijk
aandachtspunt dat de interne
zorgcultuur wil aansturen. “Het
respect tussen personeel, directie en
bewoners is groot”, zeggen Bianca
Goris, Rita Spital en Sofie Meekers.

“Begralim omschrijf je het best als respect
voor de bewoner. Het verlenen van warme
zorgen”, zegt hoofdverpleegkundige Rita
Spital. “Dat is onze visie die wij dagelijks
trachten waar te maken.” Respectvol omgaan met elkaar resulteert ook in tevreden
personeel. “Ik voel me echt gewaardeerd
in mijn job. Er is voldoende feedback en
we krijgen ook aanmoedigingen. Dit is als
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het ware mijn tweede
thuis”, verduidelijkt
zorgkundige Bianca
Goris.

een boksinitiatie geweest. Wij hebben dus
niet te klagen, zeker als je weet dat in onze
huizen ruim 35% meer aanwezig is dan de
wettelijk voorgeschreven norm.”

Verwendag

Het enige wat niet klopt, is de perceptie
van hun beroep, reclameren de dames.
“Bejaardenzorg is veel meer dan de bewoners eten geven, wassen en ze naar het
toilet begeleiden. Wij doen ook verschillende activiteiten met de bewoners en niet
alleen in het rusthuis. Het gebeurt ook
regelmatig dat we een wandeling maken
in het stadscentrum. Dat is genieten, niet
alleen voor de bewoners, maar ook voor
ons. Mooi toch?”, besluiten de drie dames.

Op vlak van verloning volgt Begralim
de
va s t g e l e g d e
barema’s uit de zorgsector. “Maar er
is meer,” aldus ergotherapeute Sofie
Meekers. “Naast het
jaarlijkse personeelsfeest is er de verwendag. Dan worden we
in de watten gelegd
met een ontbijtbuffet,
pastabuffet, sessies
hand- en voetmassage. Ooit is er zelfs
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