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Dames en Heren, 

 

De Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin organiseerde op 6 juni 2018 een 

terreinbezoek aan het Geriatrisch Centrum Anne-Sylvie Mouzon in Sint-Joost-ten-Node. De 

raadsleden werden verwelkomd door de heer Marc Bouteiller, directeur, en mevrouw Carine 

De Sutter, animatrice. Er werd een rondleiding gegeven waarbij er werd uiteengezet hoe de 

instelling werkt, welke activiteiten en projecten er worden georganiseerd en welke visie het 

centrum uitdraagt. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels wordt aangeduid als verslaggever. 

 

 

Rondleiding in het Geriatrisch Centrum Anne-Sylvie Mouzon door de heer Marc 

Bouteiller, directeur, en mevrouw Carine De Sutter, animatrice 

 

De rondleiding in het rusthuis start in de tuin. De heer Marc Bouteiller legt uit dat het gebouw 

drie jaar geleden werd vernieuwd. Er werd van die gelegenheid gebruik gemaakt om het 

‘Levensproject’ van de instelling uit te werken. Dit project steunt op 3 waarden: ‘open huis’, 

‘menselijkheid’ en ‘autonomie en welzijn’. 

 

De eerste waarde, open huis, houdt in dat het rusthuis openstaat voor iedereen, zowel voor 

bewoners als hun families, kinderen, de buurtbewoners, enzovoort. Voor de renovatie had de 

instelling nauwelijks vrijwilligers, terwijl er momenteel een 20-tal langskomen. Zijn dit 

allemaal mensen uit de buurt, vraagt commissielid Brigitte Grouwels (CD&V). Het zijn 

buurtbewoners, maar ook familieleden, Rode Kruis-medewerkers, jongeren van “Le Service 

Citoyen pour les jeunes”…  

 

Mevrouw Carine De Sutter legt uit dat deze dienst een onderdeel is van “La plate-forme pour 

le Service Citoyen” (Platform voor Samenlevingsdienst) en gericht is op jongeren tussen 18 en 

25 jaar oud met of zonder diploma. Het is de bedoeling deze jongeren de kans te geven om zich 

gedurende 6 maanden in te zetten in het rusthuis zodat zij ervaren wat het is om te werken. Op 

die manier verwerft de jongere basisvaardigheden om in het beroepsleven en de samenleving 

te stappen. Het gaat dus over burgerschap en hoe je als jongere iets kan terugdoen voor de 

gemeenschap, oppert commissielid Khadija Zamouri (Open Vld). Dit project loopt intussen 

ook in Vlaanderen en Wallonië, voegt de heer Marc Bouteiller toe. 

 

Openheid betekent tevens samenwerken. Het is volgens de gastspreker heel belangrijk om een 

goede samenwerking te hebben met scholen bv. door het organiseren van stages. Zowel de 

student-stagiaires als de instelling winnen daarbij. 

 

Verder wordt gewerkt met de families, die ook bekwaamheden hebben. Het betreft 

mantelzorgers, die voor hun vader of moeder hebben gezorgd, alvorens die naar het rusthuis 

kwamen en die zich dan blijven inzetten, vermoedt commissielid Brigitte Grouwels (CD&V). 

Dat wordt beaamd door de directeur. 

 

Hebben jullie ook demente bewoners, wil commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) weten. 

Die bevinden zich op de 5de en 6de verdieping, antwoordt mevrouw Carine De Sutter. 

 

U zal wellicht veel input krijgen van kinderen over hoe de persoon voor zijn opname was, 

veronderstelt commissielid Khadija Zamouri (Open Vld). Dat is inderdaad het geval. 
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Commissielid Brigitte Grouwels (CD&V) vertelt over de ervaring van de commissieleden bij 

het studiebezoek aan “De Schildershoek” in Den Haag (Nederland), waar gewerkt wordt rond 

multiculturaliteit. De heer Marc Bouteiller stelt dat dit een belangrijk gegeven is, waar ook in 

het rusthuis veel aandacht aan wordt besteed. Er is plaats voor alle culturen en erediensten. 

 

Wat eveneens interessant was aan het studiebezoek in Nederland, was de intake van de 

bewoners bij een verpleeghuis dat gespecialiseerd was in ouderen met dementie, gaat 

commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) verder. Die bestond uit een vragenlijst die aan de 

kinderen, familieleden en/of vrienden van de kandidaat-bewoner werd gegeven met vragen over 

hoe deze vroeger was. Op die manier kon de persoon gecategoriseerd worden en ingedeeld bij 

een bepaalde leefgroep. Iedere leefgroep verbleef in een ander huis dat verschillend was 

ingekleed met als doel de demente bewoner te prikkelen met elementen uit ‘zijn’ verleden. 

 

De heer Marc Bouteiller legt uit dat er 3 jaar geleden niks was waar nu de intergenerationele 

tuin werd ingericht. Samen met o.a. de vzw GoodPlanet, Leefmilieu Brussel en de buurt werd 

een tuin aangelegd, voor jong en oud, de residenten, het personeel en de buurtbewoners, waar 

iedereen kan genieten van het groen. Er zijn behalve houten groente- en kruidenbakken, perken 

met bloemen en struiken, een petanquebaan, een kleine vijver, een composthoop, een kleine 

boomgaard, een wilgenhut – gemaakt door kinderen – en een kippenren. Met de tuin wil men 

zoveel mogelijk de zintuigen prikkelen en er werd ook aandacht besteed aan mindervalide 

bewoners, door bv. de plantenbakken op romphoogte te maken. 

 

De bewoners worden geresponsabiliseerd. Zo is er een iemand verantwoordelijk voor de zorg 

van de kippen. Iedere woensdag vindt er ook een intergenerationeel project plaats (bv. 

insectenhotel). Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met de Dienst voor interculturele 

bemiddeling, vult mevrouw Carine De Sutter aan.  

 

Commissielid Brigitte Grouwels (CD&V) merkt op dat op de plaats waar er wijnranken 

werden aangeplant in de tuin vroeger een straat liep die “de Wijngaardberg” heette. 

 

De rondleiding wordt daarna binnen vervolgd. Op de eerste verdieping bevindt zich de grote 

eetzaal, waar een 50-tal bewoners zijn maaltijden (3 keer per dag) komt nuttigen. De overige 

bewoners eten op hun respectievelijke verdieping. Het betreft bewoners die zich niet kunnen 

verplaatsen of moeite hebben om zelf te eten. Hoe wordt dat georganiseerd, vraagt 

commissielid Hannelore Goeman (sp.a). Op iedere verdieping is personeel aanwezig dat de 

maaltijden ronddeelt.  

 

De eetzaal wordt gebruikt voor evenementen of activiteiten. Zo vindt er jaarlijks op Kerstdag 

een concert plaats van het Koninklijk Conservatorium Brussel, legt mevrouw Carine De 

Sutter uit. Bovenop de eigen activiteiten organiseren externe organisaties evenementen in het 

rusthuis. 

 

De maaltijden worden door de eigen keuken van het rusthuis bereid. Verder worden ook 

maaltijden voorzien voor een dagcentrum uit de buurt. Commissielid Hannelore Goeman 

(sp.a) is benieuwd om hoe laat er gegeten wordt door de bewoners. De heer Marc Bouteiller 

licht toe dat er om 17u30 eten wordt opgediend. De bewoners hebben wel steeds de 

mogelijkheid om nog iets te eten. Op iedere verdieping is er een keuken voorzien. In hun kamer 

hebben de bewoners ook een kleine koelkast. 
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Commissielid Brigitte Grouwels (CD&V) verduidelijkt dat de vraag voortkomt uit de 

vaststelling dat heel wat rusthuisbewoners ondervoed zijn omdat zij op vaste tijdstippen moeten 

eten en omdat de periode tussen de avondmaaltijd en het ontbijt te lang is. Het commissielid 

vindt dit een belangrijk aandachtspunt en wil vooral weten hoe dit in het centrum wordt 

aangepakt. 

 

Mevrouw Carine De Suttter antwoordt dat er zich in het rusthuis geen probleem voordoet. 

Wekelijks worden de bewoners gewogen en opgevolgd. Er is steeds water voorzien, ook op de 

individuele kamers. Voor sommige residenten wordt eten aan bed gegeven. Een aantal patiënten 

hebben tevens ’s nachts voeding nodig om hun suikerspiegel in balans te houden. Iedere nacht 

doen de 4 aanwezige verpleegkundigen hun ronde. 

 

Hoeveel ROB- en RVT-bedden zijn er, wil commissielid Brigitte Grouwels (CD&V) graag 

weten. Het rusthuis beschikt over 70 RVT-bedden en 40 ROB-bedden, antwoordt de 

gastspreker. 

 

Aansluitend wordt de ruimte voor ergotherapie bezocht. Hier kunnen de residenten allerlei 

activiteiten doen: koken, knutselen, Qi Gong (Chinees turnen)…, legt mevrouw Carine De 

Sutter uit. 

 

Kunnen bewoners nog mee? Op welke leeftijd komen zij gemiddeld in het rusthuis binnen, 

vraagt commissielid Brigitte Grouwels (CD&V). De meesten zijn ongeveer 80 jaar als ze 

aankomen. Het centrum heeft momenteel veel bewoners die 90 jaar zijn of ouder. De oudste 

bewoner is vorige maand 100 jaar geworden. Ze worden steeds ouder en bijgevolg is het 

moeilijker om met hen een activiteit te doen, zegt de animatrice. 

 

Het commissielid is nieuwsgierig of de bewoners familie hebben of bezoek krijgen. Voor die 

mensen die inderdaad geen familie hebben of geen bezoek krijgen, neemt het personeel die rol 

op, verklaart mevrouw Carine De Sutter. Op de 4de verdieping bijvoorbeeld woont een 99-

jarige dame, die een dochter heeft woonachtig in Verviers, die ook al 70 jaar of ouder is. Zij 

komt nog zelden haar moeder bezoeken. Men moet uiteraard wel nog zelf kunnen langskomen. 

 

Commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) informeert vanwaar de bewoners komen. Zijn 

het mensen uit de buurt? Meestal betreft het buurtbewoners, maar er verblijven ook residenten 

die van elders komen, is het antwoord. 

 

De heer Marc Bouteiller heeft het vervolgens over de tweede waarde, menselijkheid. Het is 

belangrijk dat het personeel het levensverhaal van de bewoner, zijn geschiedenis kent. Zo wordt 

er in het centrum bijzondere aandacht besteed aan de voorbereiding van het levenseinde. Onder 

de vorm van een PSPA (projet de soins personalisé anticipé) wordt met de bewoners, die ervoor 

openstaan, besproken wat zij wensen.  

 

Wat is de idee, vraagt commissielid Hannelore Goeman (sp.a); terugblikken op het leven dat 

men had en wat men er nog van verwacht of werkelijk nagaan hoe het afscheid eruit moet 

komen te zien? 

 

Het is essentieel dat de waarden van de bewoner gekend zijn, zodat deze kunnen gerespecteerd 

worden bij het afscheid, legt de directeur uit. In het rusthuis wordt ingezet op relationele zorg 

en wordt de ‘Montesorri methode’ toegepast. Wat betekent dat concreet, wil commissielid 

Arnaud Verstraete (Groen) weten. De leidraden zijn participatie, aandacht en zingeving, zegt 
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de gastspreker. Een bewoner die vroeger het beroep van postman had, wordt bv. mee ingezet 

om een brief te bezorgen, zodat hij zich nuttig voelt. Vaak wordt met een bewoner gesnoezeld, 

waarbij gewerkt wordt op de 5 menselijke zintuigen. 

 

Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) vraagt hoe lang een bewoner gemiddeld verblijft in 

het rusthuis. Dat is ongeveer 3 à 4 jaar, stelt de heer Marc Bouteiller. 

 

De rondleiding wordt verdergezet op de 5de verdieping waar bejaarden met dementie resideren. 

Bij de ingang van iedere verdieping staat een takkenboom waar de afbeelding van de bewoners 

inhangt. Elke afdeling wordt gepersonaliseerd en beschikt over een gemeenschappelijk salon. 

 

Hebt u rusthuisbewoners die noch Nederlands, noch Frans spreken, bevraagt commissielid 

Brigitte Grouwels (CD&V). Die zijn er, het betreft Turkse, Marokkaanse, Spaanse en zelfs 

Chinese bewoners. Hoe wordt daarmee omgegaan, wil het commissielid bijkomend weten. 

Hiervoor wordt beroep gedaan op het personeel of de familie, zegt de gastspreker. 

 

Vervolgens is commissielid Arnaud Verstraete (Groen) benieuwd naar de financier van de 

renovatiewerken. Deze werken werden met middelen van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node, 

van wie het centrum afhangt, en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) 

bekostigd, antwoordt de directeur. 

 

Verder licht hij toe waarvoor de tekeningen op de toiletdeuren dienen, namelijk omdat voor 

personen met dementie een deur er een is zoals een andere. Deze hebben er zelfs toe geleid dat 

de incontinentieproblemen op 3 jaar tijd met 40% zijn afgenomen. Hetzelfde geldt voor de 

medicatie die werd afgebouwd op initiatief van de coördinerend arts, die zijn collega’s heeft 

aangespoord om er minder voor te schrijven. 

 

Vaak wordt meer medicatie voorgeschreven omdat de persoon dan rustiger of minder lastig is, 

stelt commissielid Arnaud Verstraete (Groen). Als deze dan wordt verminderd, doen er zich 

dan niet meer problemen voor, vraagt hij. Dat klopt, geeft de gastspreker toe, maar artsen 

hebben een verantwoordelijkheid met betrekking tot hun voorschrijfgedrag. 

 

Aan de individuele kamer hangt eveneens een foto van de bewoner en een boekje met zijn 

levensverhaal, de gewoonten en persoonlijke kenmerken, zijn “histoire de vie”. Dit wordt 

gemaakt door het personeel en helpt nieuwe medewerkers om te weten hoe ze met de persoon 

best omgaan en welke aanknopingspunten ze hebben. Volgens mevrouw Carine De Sutter 

heeft elke bewoner een meter of een peter, dat een personeelslid is. 

 

Daarna gaan de commissieleden langs het rokerslokaal, de familieruimte en de ruimte voor 

aromatherapie. Het rusthuis werkt momenteel samen met een fabrikant van essentiële oliën, 

Pranarõm, die tevens onderzoek doet naar de effecten ervan. Bepaalde aromaten (citrus, 

basilicum, pepermunt…) zouden kalmerend werken of het geheugen bevorderen. 

 

Over hoeveel (hulp)verpleegkundigen beschikt het rusthuis, vraagt commissielid Brigitte 

Grouwels (CD&V). In het centrum werken momenteel 17 verpleegkundigen en 35 

hulpverpleegkundigen, deelt de heer Marc Bouteiller mee. In totaal werken er 100 

personeelsleden, waaronder een 20-tal die vallen onder artikel 60. Op welk niveau worden zij 

ingeschakeld, wil het commissielid weten. Zij werken als begeleider, hulpverpleegkundige, in 

de keuken, het onderhoud… antwoordt mevrouw Carine De Sutter. Moeten ze hier dan geen 
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vorming voor gekregen hebben, gaat het commissielid verder. Die hebben ze. Na een of twee 

jaar stromen zij door, verduidelijkt de gastspreker. 

 

Is er geen probleem om voldoende personeel te vinden, wenst commissielid Khadija Zamouri 

(Open Vld) te weten. De bestaffing is voldoende en er is weinig personeelsverloop antwoordt 

de directeur. 

 

Op het einde van de rondleiding geeft commissielid Arnaud Verstraete (Groen) aan dat 

doordat de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin reeds verschillende terreinbezoeken 

aan woonzorgcentra heeft gebracht er wel kan vergeleken en vastgesteld worden dat er op vlak 

van aanpak wel degelijk verschillen bestaan. Niet enkel tussen publieke en private instellingen, 

maar bv. ook tussen 2 publieke instellingen. 

 

 

 

 

De verslaggever, 

Brigitte GROUWELS 

De voorzitter, 

Liesbet DHAENE 

 


