
1 

 

 

Voorwoord, 

Dat dit krantje volledig in het teken zou staan van de wereldwijde corona 

pandemie zal je als aandachtige lezer wel al hebben kunnen vermoeden. 

Van de één op de andere dag werd het dagelijks leven op Schoonderhage 

volledig omgegooid. Van een open voorziening naar een beveiligde , geïsoleerde 

verzorgingsunit  waar protectie  en bescherming de nieuwe ordewoorden zijn. 

 

Wat ons vooral heeft verbaasd is de flexibiliteit en de draagkracht van onze 

bewoners. Het afgescheiden zijn van familie en vrienden  wordt met  zo veel 

begrip ondergaan. De  levensnoodzakelijke knuffels en kussen opgeborgen voor 

later nu de begeleiding schuil gaat achter mondmaskers, schorten en 

handschoenen.  Geen gezaag en geklaag dat hun wekelijks marktbezoekje of  

uitstapje niet kan doorgaan of dat ze geen pintje kunnen gaan drinken in hun 

vertrouwde stamcafé.   

Elke dag nemen zoals hij komt en genieten van wat die dag in petto heeft, ook al 

is het niet veel. Een zonnestraal op je snoet, een dikke duim van je ouders, 

begeleiding of vrienden, een lekker drankje op het terras,… 

Dit is was we uit deze crisis moeten leren, dit is wat wij van onze bewoners 

kunnen leren. 
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Vicky was een sociaal bewogen, lieve vrouw. 

Haar streven naar sociale rechtvaardigheid 

en  haar inzet ten gunste van mensen met minder mogelijkheden 

liepen als een rode draad door haar leven. 

 

Vicky stond mee aan de wieg van Schoonderhage 

en was zowel als pionier, als binnen haar functie van ondervoorzitter 

één van de meest standvastige pijlers binnen de vereniging. 

Schoonderhage was een wezenlijk deel van haar leven. Haar leven was een deel van Schoonderhage. 

Hartelijkheid, empathie, eenvoud, waardigheid 

en haar onvoorwaardelijk vertrouwen in de doelstelling van de vereniging 

vormden de basis van haar woorden en daden. 

 

Haar engagement en appreciatie voor het werkveld 

kreeg gestalte in de bijzonder attentvolle manier 

waarop zij haar “meterschap” van Schoonderhage Aalst en Schuitstraat 14 

steeds weer zichtbaar en voelbaar maakte. 

 

Ook in de laatste fase van haar leven 

-toen alles niet meer zo duidelijk was- 

bleef zij op een merkwaardig heldere wijze 

haar interesse en liefde betonen 

voor de vereniging die haar zo dierbaar was. 

 

In die optiek is dit afscheid ook een uitnodiging 

om al de schone dingen die zij in zoveel jaren mede heeft opgebouwd 

te bestendigen in duurzame zorg, 

waarbij de mens met een beperking de maat van alle dingen is. 

 

Als eerbetoon aan de dame die binnen Schoonderhage 

een unieke persoonlijkheid is geweest en zal blijven.  

Afscheid van Vicky 
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Meter Vicky, 

 

We kennen Vicky Verstegen als meer dan een warme, intelligente, geëngageerde vrouw.  

Vele jaren zette ze zich in als lid van de Raad van Bestuur voor de rechten en voorrechten binnen onze 

sector en voor Schoonderhage in het bijzonder. Zij behoorde tot één van de pioniers die onze 

voorziening mee heeft vorm gegeven. Onze bewoners noemde ze telkens ‘haar kinderen’. Haar hart 

was groot genoeg om naast de liefde voor haar familie nog plaats te maken voor een tweede familie. 

De onvoorwaardelijke en oprechte empathie die ze aan elk gaf, maakte haar een geliefde en 

onmisbare kracht.  

Als in de jaren ’80 binnen Schoonderhage het meter- en peterschap vanuit de Raad van Bestuur werd 

opgericht namen Vicky en Marc Bursens dit concept ter harte voor Aalst en home de ’14 in Pollare. 

Het uitgangspunt was om op een informele manier een persoonlijker en intenser contact te laten 

groeien tussen de leden van de bestuursraad en de dagelijkse werking. Zo werd voor elke afdeling een 

peter– en/of meter toegewezen.  

Meter Vicky en haar partner Jo Verstegen werden met regelmaat uitgenodigd op feestelijke 

momenten. Haar aanwezigheid op nieuwjaarsrecepties, zomerfeesten en het kerstfeest waren voor 

Vicky een evidentie en voor onze bewoners een belangrijke meerwaarde.  

Bewoners die nood hadden aan wat menselijke warmte nodigde zij graag uit bij haar thuis voor een 

tasje koffie, een babbel en het noodzakelijke stukje gebak. En toen het thuis niet meer lukte en zij een 

plekje kreeg in het zorgcentrum, was het onze beurt om onze genegenheid te tonen. Met regelmaat 

zaten we op zomerse dagen gezellig keuvelend tussen het groen. Een frisse pint, een koffie of een cola 

en vertellen over onze belevenissen tijdens het kamp, over onze familie, over het missen van de 

ouders … 

We zijn hier in Aalst dan ook dankbaar dat we haar onze meter mochten noemen. We zullen met 

warmte aan haar respectvolle genegenheid terugdenken.  

Namens bewoners, begeleiders afdeling Aalst 
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 Corona toestanden 

In dit uitgebreide artikel lees je hoe Schoonderhage het hoofd heeft geboden aan 

de toch wel onwezenlijke  COVID-19 toestanden met een enorme impact op de 

dagelijkse werking van onze organisatie. Kortom een relaas van de gevolgde 

beleidsstrategie met quasi dagelijkse bijsturingen en aanpassingen. 

‘Coronatoestanden’ is een term die ondertussen misschien wel een plaatsje 

verdient in de ‘dikke Van Dale’, want toestanden zijn het toch. Een onzichtbaar 

klein virus dat letterlijk de hele wereld op zijn kop zet, zo ook binnen 

Schoonderhage. Van de ene dag op de andere zag alles er anders uit en was 

niets nog zoals voorheen.  

Bij de eerste verontrustende 

berichten dat het virus ook in België 

snel voet aan grond kreeg en zich 

verder verspreidde, kwamen wij met 

een klein kernteam samen om de op 

dat moment eerste hindernis in het 

parcours te nemen. Het 

pannenkoekenweekend lag zeer 

nabij en als snel was duidelijk dat wij 

geen gezondheidsrisico’s gingen 

nemen. Een uitstel werd afgeklopt.  

Kort na deze beslissing 

communiceerde het VAPH reeds een 

aantal richtlijnen om besmetting te 

vermijden. Onze groepen hebben 

deze dezelfde dag nog toegepast.  

De eerste hindernissen werden nog maar genomen en de woonzorgcentra 

gingen al in lockdown. Het VAPH besliste navenant om ook de nursingwoningen 

in lockdown te plaatsen. Een belteam binnen de administratie ging van start om  
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alle ouders te verwittigen dat zij de keuze hadden tussen continu verblijf binnen 

Schoonderhage of continu verblijf thuis tot het einde van de maatregelen. Een 

hartverscheurende keuze, zelfs al dachten we toen dat het allemaal zo lang niet 

zou duren. Iedereen begreep snel de ernst van de situatie en in terugblik zijn we 

nog altijd dankbaar voor het vele begrip en de flexibiliteit bij ouders, bewoners 

en medewerkers.  

Wij beslisten als organisatie op dat moment om de dagcentra open te houden 

maar in beperktere mate zodanig dat we toch nog enige vorm van ondersteuning 

konden bieden daar waar nodig. Kort daarna werd opnieuw ons belteam 

ingeschakeld om dit keer de ouders van de dagcentrabewoners op de hoogte te 

brengen van de sluiting van de dagcentra. Op enkele dagen tijd was onze open 

werking herleid tot verschillende gesloten bubbels.  

Het VAPH had de eerste weken altijd aanzienlijk wat tijd nodig om maatregelen 

aan te passen na communicatie van de veiligheidsraad. Wachten op die 

communicatie zou gezorgd hebben voor een vertraging van de maatregelen 

binnen onze organisatie. In Schoonderhage werd telkens proactief gehandeld en 

de maatregelen ter bescherming van onze bewoners en medewerkers werden na 

elke veiligheidsraad geüpdatet en toegepast.  

Tijdens die eerste weken 

was er nog veel 

onduidelijkheid over 

gebruik van 

beschermingsmateriaal, 

over hoe je richtlijnen 

vertaalt naar de werkvloer, 

hoe je besmet kan geraken 

… Schoonderhage zette in 

op informatie en 

communicatie door op de 

startpagina van ons 

Smartschoolplatform alle 

info ter beschikking te zetten: een FAQ met veel gestelde vragen, een overzicht 

van de maatregelen voor medewerkers, een procedure bij besmetting, correct 

gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen … en dit alles specifiek voor 

Schoonderhage. 
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De zoektocht naar beschermingsmateriaal kreeg meer het karakter van een 

queeste: tekorten alom, overheidsleveringen die de mist in gingen, prijzen die de 

lucht in gingen … Het lijkt ver van ons bed, maar heeft een grote impact 

rechtstreeks op de werkvloer. Collega’s hingen non stop aan de lijn met 

verschillende leveranciers, maar vaak zonder resultaat. Door het grote tekort 

lanceerden wij een oproep online en kregen heel veel respons. Vele vrijwilligers 

sprongen bij om ons van stoffen mondmaskers te voorzien. In het bijzonder werd 

een mooie samenwerking opgezet met D-Line (Denderwindeke) en Wasserij 

Excelsior (Ninove). D-Line bood ons aan om mondmaskers te naaien en Excelsior 

zorgde ervoor dat deze in roulatie bleven door ze te wassen met aangepaste 

producten en een nauwgezette ophaling en levering.  

 

Bij het besef dat dit alles wel wat langer kon duren zagen we prachtige 

initiatieven ontplooien dankzij onze medewerkers zoals: 

 Een blog om het netwerk betrokken te houden; 

 Aankoop van tablets voor alle woningen zodat bellen een extra dimensie 

krijgt; 

 Knutselpakketjes aan huis voor de thuisblijvers; 

 Terrasconcerten in de tuin van onze woningen; 

 Raambezoekjes voor wie bellen moeilijker is; 

 Aankoop handcrèmes voor alle medewerkers; 

 Flyers en boekjes met 

pictogrammen om alles aan 

bewoners uit te leggen;  

 Uitwisseling van ideeën voor 

dagbesteding; 

 Tips en tricks om het thema 

te bespreken met bewoners 

en hen nieuwe vaardigheden 

aan te leren; 

 … 
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Mede dankzij deze initiatieven hebben 

onze bewoners snel kunnen wennen 

aan alle wijzigingen. Hun leefwereld 

werd op zijn kop gezet, alle 

voorspelbaarheid verdween en toch 

hebben ze dit woelig water al 

bewonderenswaardig goed 

doorzwommen.  

In enkele woningen werden we 

geconfronteerd met een (vermoeden 

van) besmetting. Teams hervormden 

hun volledige werking op slechts 

enkele uren tijd om te vermijden dat 

meerdere personen zouden besmet 

geraken. Procedures werden opgestart, 

extra beschermmateriaal werd 

gedragen … U zou ervan versteld staan hoeveel het vraagt om dag in dag uit al 

die stappen te onthouden en correct uit te voeren, maar samen en in nauw 

overleg met de artsen hebben ze dit telkens tot een goed einde gebracht.  

Komen tot testafnames van een volledige woning was bij de eerste vaststelling 

geen evidentie. Er was onvoldoende testmateriaal ter beschikking, er waren 

geen richtlijnen specifiek voor de sector personen met een handicap … 

Uiteindelijk kregen we gehoor bij OLV Aalst. Zij waren onmiddellijk bereid om 

testmateriaal te voorzien, zodat wij de volledige groep konden testen. Dankzij 

hun snel handelen kregen wij snel een volledig beeld in onze groep en werd het 

mogelijk om de werking navenant aan te passen i.p.v. blind te werken. Er kwam 

bovendien nog een infectioloog van OLV Aalst langs om mee onze procedure te 

overlopen en al onze vragen te beantwoorden. Dergelijke ondersteuning op dat 

moment was goud waard.  

De week daarna werden we door het VAPH verwittigd dat de volledige 

organisatie zou getest worden. Op 24 uur tijd werden alle medewerkers, alle 

bewoners, alle artsen en de arbeidsgeneeskundige dienst gemobiliseerd om 269 

tests af te nemen. Er werden 2 besmettingen vastgesteld bij bewoners en 3 bij 

medewerkers. Geen van hen vertoonde enige symptomen. Het totaal (samen 

met voorgaande vaststellingen) kwam op 4 bewoners en 9 medewerkers die 

positief testten. Op heden zijn wij volledig vrij van besmetting.  
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Bij het schrijven van deze tekst zijn we reeds 11 weken ver. De ene versoepeling 

volgt op de andere met telkens heel wat nieuwe richtlijnen en afspraken: 

18/5: bezoekregeling woningen onder strikte afspraken 

25/5: heropstart dagcentra in beperkte bubbels 

05/06: bezoekregeling naar huis 

Het tempo dat momenteel aangehouden wordt is hoog. Voor veel netwerken kan 

het niet snel genoeg gaan, maar als voorziening telkens opnieuw herschakelen en 

bij voorkeur tegelijk verschillende snelheden blijven hanteren, is geen 

gemakkelijke opdracht. De versoepelingen die naar organisaties 

gecommuniceerd worden, stroken niet altijd met wat de veiligheidsraad 

communiceert. Het maakt ons angstig en blij tegelijk. We zijn blij dat de 

contacten met ouders en familie op een meer normale manier kunnen verlopen, 

maar ook bang voor de mogelijke gevolgen binnen onze groepen.  

De eerste drie stappen zijn gezet, maar er moeten er nog vele volgen.  Ook voor 

de volgende stappen maken we een weloverwogen procedure die zoveel 

mogelijk tegemoetkomt aan de autonomie, het welzijn en de gezondheid van 

onze bewoners en hun netwerk maar tegelijk ook die van onze medewerkers. Zij 

staan er elke dag opnieuw om het beste van zichzelf te geven en dit in 

omstandigheden die elke dag 

opnieuw weer anders zijn. Het vraagt 

een groot aanpassingsvermogen, een 

enorme inzet en een groot hart voor 

onze bewoners. We zijn trots op wat 

zij presteren. Als organisatie hebben 

we veel mogen ontvangen, zowel 

voor onze bewoners als voor onze 

medewerkers en dit in alle gedaantes: 

applaus, pralines, kaartjes, 

paaseieren, mondmaskers, wijze raad 

en ook veel bemoedigende woorden. 

Ze doen deugd, één voor één.  




