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special thuiszorg sterk werk

Na het middageten leest Lieve Artois in de 
Collectieve Dagopvang van het OCMW Keer-
bergen (Cado) de krant voor. Na elk artikel 
begeleidt ze de discussie: ‘Iedereen zegt dan 
zijn eigen gedacht. We zoeken samen naar een 
oplossing. Wat hebben we al dikwijls de we-
reld veranderd!’ Vandaag staat ook Karin De 
Keijser voor de verzorging van de gebruikers 

in, zij vraagt aan de groep wat ze volgende 
week willen eten: ‘We proberen zoveel moge-
lijk à la carte te gaan.’ 
De locatie is de ruime pastoriewoning in 
hartje Keerbergen, naast de kerk en het dorps-
plein, en met een ommuurde tuin. Na het ver-
trek van de laatste pastoor heeft het OCMW 
de infrastructuur verbeterd met een toilet op 

maat van ouderen en met een sanitaire cel, zodat de oude 
gebruikers zich hier kunnen laten wassen. ‘Sinds juni 2014 is 
Cado een feit. We zijn begonnen met één dag per week voor 
drie gebruikers om de formule uit te testen,’ zegt Lieve Ar-
tois. Het OCMW van Keerbergen had op dat moment extra 
uren gezinszorg nodig en uit het onderzoek van Dominique 
Verté was de vereenzaming van Keerbergse ouderen komen 
bovendrijven.
Daarom staat Cado borg voor een warme huiselijkheid. 
Ondertussen bieden vier begeleiders aangepaste zorg aan 
maximaal tien mensen tegelijk, al zijn er in totaal twintig 
regelmatige gebruikers, maar niet iedereen komt tijdens alle 
openingsuren van maandag tot en met donderdag. Cado is 
dikwijls een tussenschakel, tussen de thuiszorg en het woon-
zorgcentrum en daarnaast ondersteunt het ook de mantel-
zorger, die zo even tijd voor zichzelf heeft.

Cado springt flexibel om met de aanwezigheden en rekent 
ook enkel de effectieve uren aan a rato van 3,5 euro per uur. 

Eten, drinken, wassen, een  kappers- of manicurebeurt in-
begrepen, wanneer dat nodig is. Dit losse regime spreekt de 
gebruikers aan, ze hebben soms al ervaringen in dagopvang 
die verbonden is aan een woonzorgcentrum: daar zijn de 
regels strikter en hebben de meeste gebruikers een grotere 
zorgbehoefte dan die van Cado. Toch is de doelgroep heel 
gemengd, bij deze 80-plussers is er al eens een fysieke beper-
king of beginnende dementie. Door regelmatig naar hier te 
komen worden de meesten een tijdje beter, omdat ze net dat 
beetje extra moeite moeten doen. De sociale contacten zijn 
goede stimuli, net zoals het animatieaanbod. Elke dag zijn er 
bewegingsoefeningen, er wordt geknutseld, gezongen, bingo 
of een ander gezelschapsspel gespeeld. 

‘We bieden van alles aan, de mensen mogen kiezen. Zo bou-
wen ze zelf hun contacten uit. Soms gaan we in groep naar 
externe activiteiten. We zijn naar het seniorenfeest geweest, 
maar ook naar de vernieuwde Delhaize-supermarkt en naar 
het vogelreservaat aan de Broekelei,’ vertelt Lieve Artois. 
Vanmiddag blijven de gebruikers liever samen aan tafel zit-
ten. ‘We komen graag naar Cado,’ zegt Sidonie en de anderen 
knikken instemmend. Als Mit de anderen vraagt waarom ze 
dan graag komen, pakt Hélène haar vast: ‘Ik kom voor u.’ En 
daarna blijkt dat ze ook komt voor Sidonie en voor Marieke. 
Marieke schudt het hoofd: ‘Ik kom toch ook graag naar hier, 
omdat ik anders zo alleen ben. Mijn man is pas gestorven 
en dat is hard. Ik wist voordien niet dat het zo hard zou zijn. 
Ik durf niet alleen thuis te blijven. Ik heb schrik alleen. Ik 
ga nog wel graag thuis slapen. Hier is het plezant dankzij u.’ 
En ze wijst ook naar Mit die een nicht is van haar gestorven 
man. Mit voelt zich er goed bij: ‘Ik ben een platte Keerbergse.’ 
Het signaal om een paar moppen te tappen, waarbij de an-
deren hard moeten lachen. Dan wordt ze serieus: ‘Was ik op 
mijn achttiende maar zo slim geweest als nu, ik zou het an-
ders hebben gedaan.’ Maar zo denkt niet iedereen, Marieke 
had het precies op dezelfde manier gedaan. 
Volgens Lieve Artois ontstaan hier mooie vriendschappen: 
‘Mensen proberen hier ook samen te komen. Elke dag is de 
sfeer anders, want elke dag heeft de groep een andere sa-
menstelling. Maar toen we bij het kerstfeestje ook de mensen 
uitnodigden die ondertussen in het woonzorgcentrum zitten, 
kwamen de meesten graag nog eens af om de andere gebrui-
kers terug te zien.’ 

Volgens Mit zijn de vier begeleiders magnifiek. Lieve, Karin 
en de twee anderen vullen elkaar perfect aan. Mit: ‘Ze pro-
beren er hier echt een thuis van te maken, ze luisteren naar 
wat we willen of nodig hebben.’ Volgens Lieve Artois werken 
ze daar hard aan: ‘We luisteren echt naar wat de mensen zelf 
graag doen, de ene kaart graag, de andere rijdt eens graag 
met een auto rond, of wil muziek maken. Sommige men-
sen hebben groene vingers en dat is fijn, want we hebben een 
kruidenbak.’ Ze kijkt naar de gezichten aan tafel: ‘Ze kennen 
elkaar goed en ze zien elkaar graag.’ 
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In de oude pastorie in hartje Keerbergen krijgen van maandag tot donderdag maximaal tien 
ouderen overdag aangepaste zorg. De begeleiders wassen hen, knippen hun haar of scheren 
hen, ze koken ’s middags, lezen voor of knutselen met de groep. Dankzij de Collectieve 
Dagopvang van het OCMW Keerbergen kunnen deze ouderen zelfstandig thuis blijven wonen 
maar vereenzamen ze niet.
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Gezellig à la carte


