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“Onze bewoners hebben 
een grote fysieke beperking 
waardoor de zorgzwaarte 
heel hoog is.”
Katia Damman, diensthoofd 
verpleegkundige
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Dominiek Savio in Hooglede-Gits maakt 
deel uit van de groep die Gidts, die extra  
kansen creëert voor mensen met een 
beperking. Dominiek Savio staat in voor 
onderwijs en zorg voor kinderen, jongeren 
en volwas senen met een neuromotorische 
beperking of niet-aangeboren hersenletsel. 
Die zorg wordt in de verschillende woon-
groepen in het centrum voorzien. 

Aan ruimte in ieder geval geen gebrek op  
dit imposante kasteeldomein.  
Katia Damman, diensthoofd verpleeg-
kundige op de afdeling van de volwassenen, 
ontvangt ons in een kasteeltje dat dienst 
doet als onthaal. “Ik ben een meewerkend 
diensthoofd”, corrigeert ze meteen. “Dat 
betekent dat ik gemiddeld één dag per week 
diensthoofdtaken uitvoer, zoals uurroosters  
maken. Maar op de andere dagen werk 
ik 100% mee en doe ik dag-, avond- en 
weekenddiensten. Zo kan ik steeds de 
flexibiliteit van het team goed inschatten 
en krijg je meer gedaan. Bovendien ben ik 
zo meer mee met de problematiek van onze 
bewoners. Ik loop in de wandelgangen en 
de kamers en voel, zie en hoor heel veel.”

Bij Dominiek Savio tellen ze momenteel 28 
verpleegkundigen, dat is te weinig voor een 
24 uurspermanentie. “We zijn al heel blij 
als er iemand solliciteert op onze vacatures. 
Momenteel staan er drie vacatures open die 
niet ingevuld raken. Dat is jammer, want de 
andere verpleegkundigen raken op den duur 
uitgeblust.” 
Karine Moykens, secretaris-generaal van 
het Vlaamse departement Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin, knikt instemmend. 
“Zowel de continuïteit van de zorg als de 
draagkracht van de zorgverleners komen 
zo in gevaar. Die moeten dubbele shifts 
draaien en zich dus dubbel plooien. De 
loonbarema’s liggen hier ook lager dan in 
ziekenhuizen, ook dat is een pijnpunt.” 

ZORGEN MET HET HART  
EN HET HOOFD
Op de volwassenenafdeling hebben de 88 
bewoners een neuro-motorische beperking, 
ofwel door cerebrale parese (CP), een  
beschadiging of verlamming van de  
hersenen die ontstond voor of tijdens de  
geboorte of in het eerste levensjaar, ofwel 
door een niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH), vaak door een ongeval.  
Die hersenverlamming beïnvloedt de 
lichaamsbeweging, de aansturing van de 
spieren (controle, spanning en kracht),  
reflexen en coördinatie, de houding en 
balans (evenwicht) en leidt tot forse  
beperkingen in dagelijkse activiteiten. “De 
meeste bewoners zijn mentaal goed tot 
heel goed”, weet Katia. “Ze hebben vooral 
een grote fysieke beperking, waardoor de 
zorgzwaarte heel hoog is. Eén ding is zeker: 
hier kom je werken omdat je een hart hebt 
voor mensen met een beperking.”
 
“Dat kan ik enkel beamen”, zegt Karine. 
“Verpleegkundigen die niet enkel  
technische handelingen willen verrichten 
maar ook en vooral warme zorg verlenen, 
passen beter in de welzijnssectoren.”
“Dat klopt, maar ik wil dit toch wat  
nuanceren”, repliceert Katia. “In de loop 
der jaren is hier heel veel techniciteit bijge-
komen. We volgen 15 uur opleiding per 
jaar en bij ziekenhuisopnames van onze 
bewoners gaan we mee om extra technieken 
aan te leren. We maken video’s en geven 
onze eigen verpleegkundigen bijscholing. 
Sommige bewoners kunnen zelf niet meer 
bewegen en worden beademd via een 
tracheacanule. Ze hebben zelf niet de kracht 
om ‘fluimen’ op te hoesten, dan moeten wij 
snel in de bres springen”, zegt ze kordaat. 
Ze wijst naar een ‘noodbel’. “Vaak gebruik 
ik een step om zo snel mogelijk op de kamer 
te zijn.” 

“Zolang mensen  
levenskwaliteit ervaren,  
moeten wij ervoor zorgen.” 
Karine Moykens



’s Morgens start Katia met bloedafnames 
en verzamelt ze zoveel mogelijk medische 
info over alle bewoners. Die info wordt in 
het verpleegkundig logboek geregistreerd 
en kan gedeeld worden met elke zorg-
verlener. Vervolgens doet ze haar ronde, van 
woongroep naar woongroep. “Wij zijn de 
rechterhand van de arts, wij assisteren hem, 
volgen ziektebeelden op en reageren snel 
op noodsituaties. Ik doe zelf geen zorg aan 
bed tijdens mijn daguren (wel ’s avonds en in 
weekends, red.), maar ga wel op alle kamers 
binnen om te horen hoe het is met de  
bewoners. Ik voer ook technische  
verpleegkundige taken uit, zoals de 
beademings apparatuur checken, nieuwe 
sondes steken ...”

DOMOTICA ALS HANDIG 
HULPMIDDEL
“Genoeg gepraat, laten we aan onze ronde 
beginnen.” Katia is een doener, de zaken 
moeten vooruitgaan. Met stevige tred gaat 
het richting de woonafdeling ‘De Balans’, 
een woongroep voor mensen met een  
fysische beperking maar ook met gedrags-
stoornissen. Domotica speelt hier een 
hoofdrol: deuren gaan automatisch open en 
toe, gelinkt aan het gedrag van de  
bewoners. “De woonbegeleiding stelt dit 
in”, vertelt Katia. Ze toont ons de time- 

Katia Damman staat elke dag klaar om bewoners met een neuromotorische beperking op  
te volgen bij de West-Vlaamse zorginstelling Dominiek Savio. Ze doet dat met een tomeloze  

inzet en een rugzak vol technische bagage. “De zorgzwaarte is hier heel hoog”, zegt ze.  
Karine Moykens is onder de indruk na een half dagje in het zog van deze bevlogen  

verpleegkundige. “Dit soort zorg zal altijd broodnodig blijven.” 

Karine Moykens treedt in de voetsporen van  
diensthoofd verpleegkundige Katia

“Hier kom je werken vanuit  
je hart ”
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Karine luistert aandachtig naar Katia, die uitlegt hoe haar dag  
eruitziet. Die is altijd anders en onvoorspelbaar. 

outruimte.  Die dient om bewoners te  
beschermen tegen zichzelf en anderen bij 
een uitbarsting. “Gelukkig moeten we deze  
kamer zelden gebruiken. De meesten  
hebben hier wel nood aan één op één- 
begeleiding van onze opvoeders. Alle 
verpleegkundige zorgen gebeuren daarom 
door de externe thuisverpleging.” 
We springen even binnen bij bewoner 
Frederik, wiens sondevoeding wordt 
gecontroleerd. “Na zijn covidbesmetting 
bleef hij hoesten met fluimen. Hij kreeg 
sondevoeding aan 125 ml/uur, dat is de 
maximumsnelheid voor een goede verte-
ring. We hebben die nu trager gezet, omdat 
we vermoeden dat de maag niet voldoende 
ledigt, waardoor hij reflux krijgt, slijm-
vorming maakt in de keel en hoest. Het is 
vaak zoeken naar de juiste oplossing, we 
kijken veel naar non-verbale signalen, want 
zelf kunnen ze hun pijn niet altijd aangeven 
of benoemen.”  

VENTILEREN BIJ 
VERTROUWENSPERSONEN
Van De Balans gaat het naar een volgende 
woongroep waar bewoners verblijven met 
de spierziekte van Duchenne. “Vaak  
belanden ze vanaf negen jaar al in een  
rolstoel en vanaf 14 jaar hebben ze  
nachtelijke beademing nodig via een  
masker”, vertelt Katia. We springen binnen 
bij Kevin (29), die onlangs op het VRT- 
journaal verscheen in een reportage naar 
aanleiding van de torenhoge energiekosten 
voor zorgvoorzieningen. “Een bekende 
Vlaming hè”, lacht Katia.  
Over zijn handen zit een soort ‘koepeltje’ 
met extra verwarming, zodat hij zijn handen 
goed kan warm houden en een kleine 
joystick bedienen. “Als hij koude handen 
heeft, kan hij niets meer. Dankzij slimme 
domotica kan hij zoveel meer: zijn televisie 
aanzetten, computerspelletjes spelen, naar 
Netflix kijken.”  
“Toch mooi dat daardoor zijn bewegings-
vrijheid vergroot en hij nog in grote mate 
zelf kan beslissen wat hij wil doen”,  
antwoordt Karine. 

“Bij een noodoproep  
voor aspiratie bij onze 
tracheopatiënten moet  
je binnen de paar  
minuten daar zijn.”
Katia Damman

kunnen we steeds bij elkaar en bij twee 
vertrouwenspersonen zaken ventileren. En 
mijn fiets is mijn psycholoog (lacht).”

De bel gaat. “Op afdeling wonen 1 is  
iemand uit zijn bed gevallen, hij is een  
beetje gekwetst aan de buik. We zullen 
straks gaan kijken, het is niet zo  
dringend.”  
 
Even later zijn we te gast bij Pascal en Iris, 
een koppel dat samenwoont op een kamer. 
Hij heeft spina bifida, zij cerebrale parese. 
“We hebben iemand mee van het ministe-
rie.” “Het ministerie?” herhaalt hij lijzig.  
We barsten allemaal in lachen uit.  
“Ik wil niet dat die mensen naar mijn gat 
komen kijken hé?” Humor kan de  
zorgzwaarte soms iets lichter maken.  

Ook Jolien, die last heeft van propjes in de 
oren, is blij met ons bezoekje. Twee  
koptelefoons springen in het oog. “Eentje 
dient voor muziekfestivals, dit jaar was ik  
op Dranouter.” “Ik heb je daar gezien”,  
antwoordt Karine spontaan. Er ontspint 
zich een fijn gesprekje. Jolien is mentaal 
heel goed en streeft naar meer  
zelfstandigheid. “Ze wil graag alleen gaan 

muren hangen opvallend veel foto’s en 
tekeningen van vogels. “Ik heb vroeger nog 
Australische praatvinken gekweekt”, zegt 
hij fier. Hoewel we bij de meeste bewoners 
‘binnenvallen’, worden we bijna steeds 
vriendelijk onthaald.  

 
LEVENSKWALITEIT ALS 
HOOGSTE GOED
Opeens gaat de noodbel voor Tijs, die last 
heeft van fluimen. Hij lijdt aan de zieke 
van Duchenne en kan niet meer spreken 
sinds vorig jaar, daarom communiceert 
Katia via liplezen en oogcommunicatie. Hij 
heeft ook een spraakcomputer. “Eenmaal 
je geïntubeerd bent en aan de machine 
beademd werd, lukt het meestal niet meer 
voor Duchenne-patiënten om terug te 
vallen op hun oorspronkelijke mondpijp- of 
maskerbeademing. De enige optie is dan 
een tracheotomie, een operatie waarbij een 
opening in de voorzijde van de luchtpijp 
(trachea) wordt gemaakt, in het midden 
van de hals, vlak boven het borstbeen. Door 
deze opening wordt een buisje (canule) in 
de luchtpijp geplaatst.” 
Er is ook een probleempje met de ‘cuff ’, een 

Vroeger werden personen met spierziektes 
niet ouder dan 24 jaar omdat er veel minder 
medische knowhow beschikbaar was.  
“Ondertussen hebben we Duchenne- 
patiënten van boven de dertig.”  
Ons oog valt op het afscheidsprentje van 
Pieter, een dertiger. “We weten dat dat 
moment er vroeg of laat aan komt. Gelukkig 

wonen, maar dat is niet zo evident  
natuurlijk.” 

En dan is het tijd voor Johan, de man die 
deze morgen uit zijn bed viel. Katia gaat er 
langs, samen met een dokter. Ze checken 
de lichte kneuzing op zijn buik en spoelen 
ook zijn oren uit met warm water. Aan de 
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“Bij Katia voel je meteen haar enorme ervaring.  
Ze stelt voortdurend vragen aan de bewoners  
en checkt alle non-verbale signalen.” 
Karine Moykens
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Dankzij slimme domotica en een joystick kunnen bewoners  
zoveel meer: televisie aanzetten, computerspelletjes spelen ...

KARINE MOYKENS,  
secretaris-generaal van 
Vlaams departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin

l Studeerde klassieke filologie (UGent).  
Sinds 1992 is ze als ambtenaar actief in 
het domein van welzijn en gezondheid.  

l Van 2004 tot 2013 werkte ze als  
(adjunct)kabinetschef voor  
verschillende ministers bevoegd voor 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
Werd in 2019 verkozen tot overheids-
manager van het jaar.

l Is nu secretaris-generaal (leidend  
ambtenaar) van het Vlaamse departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

KATIA DAMMAN,  
diensthoofd dagverpleging 
op afdeling volwassenen bij 
Dominiek Savio

l Studeerde af als geriatrisch  
verpleegkundige.

l Werkte eerst acht jaar in de thuiszorg.
l Hoofdverpleegkundige van de  

dagverpleging op de afdeling zorg  
volwassenen bij Dominiek Savio.  
In 2011 startte ze op deze dienst.  

Een van de dokters spoelt de oren van een bewoner uit  
met warm water, Karine assisteert.

kleine ballon die gevuld kan worden met 
lucht, dat Katia vakkundig oplost. “Hij gaat 
ook regelmatig in Vte-alarm, dat betekent 
dat de longen onvoldoende geventileerd 
worden. Door zijn houding te veranderen, 
kan je dat deels oplossen. En ik heb ook 
zijn bovenste luchtwegen geaspireerd. 
Bij een noodoproep tot aspiratie bij onze 
tracheopatiënten heb je amper een paar 
minuten tijd om daar te zijn.”

Na een rollercoaster van drie uur belanden 
we terug op het bureau van Katia.  
Karine steekt haar bewondering voor deze 
organisatie én energieke verpleegkundige 
niet onder stoelen of banken: “Dit is een 
topinstelling met een heel goede reputatie. 
Ik probeer elk jaar een werkbezoek te doen 
in elke sector, maar meestal ga ik mee met 
mijn inspecteurs, dit is toch een heel ander 
soort bezoek. Bij Katia voel je meteen haar 
enorme ervaring. Ze stelt voortdurend  
vragen aan de bewoners en checkt alle 
non-verbale signalen. Zelf kon ik hier  
uiteraard geen zorgen toedienen, want ik 
heb niet de nodige medische en verpleeg-
kundige kennis noch vereiste competenties. 
Met al deze gradaties van zorgzwaarte moet 
je heel goed oppassen wat je doet.”

De medische vooruitgang zorgt ervoor dat 
we langer kunnen leven, maar de zorggraad 
wordt steeds hoger. “Natuurlijk willen we 
allemaal zo lang mogelijk thuisblijven, of 
je nu een beperking hebt of een oudere 
persoon bent, maar dit soort  

voorzieningen zullen meer dan ooit nodig 
blijven. En zolang mensen levenskwaliteit 
ervaren, moeten wij ervoor zorgen. De 
bewoners zelf moeten die grens bepalen, 
hoezeer het einde ook nabij is”, besluit 
Karine.


