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Op dag van de zorg wilde het OCMW Wielsbeke het brede publiek informeren over hun
totaalpakket van zorg- en dienstverlening. Langs een vooraf uitgestippelde route kwamen
bezoekers bij verschillende informatiepunten waarbij men kennis kon maken met de
dienstverlening. Als primeur kregen bezoekers de plannen van het nieuwbouwproject te zien.
Maar liefst 200 bezoekers vonden de weg naar de Hernieuwenstraat.
(Foto EDW)
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Het Sociaal Huis nam zondag 16 maart voor het eerst deel aan de Dag van de Zorg. In het
dagcentrum van Lacourt kon iedereen een thuiszorgtraject afleggen, waarbij de medewerkers van
de dienst Thuiszorg de verschillende mogelijkheden demonstreerden. Vooral het standje van de
Gezinszorg kon op veel belangstelling rekenen. De gezinshelpers leerden er hoe met een hand
een deksel van een fles te draaien, of hoe je al zittend kan strijken. De bezoekers maakten ook
kennis met de voordelen van poetshulp, valpreventie, personenalarm, karweiendienst... Op de foto
de medewerkers Thuiszorg, met burgemeester Jean Vandecasteele en Vanessa Vens en Danick
Minne, voorzitter en ondervoorzitter van het Sociaal Huis Oostende. (Foto BVO)
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Aarschot
Tal van geïnteresseerden, onder wie ook burgemeester André Peeters (CD&V), bezochten op de
Dag van de Zorg het Medisch Centrum Aarschot. Vooral gezinnen met kinderen en senioren
zakten af naar het medisch centrum.
In de onthaaltent voor de campus werden meer dan zevenhonderd tickets uitgedeeld voor
rondleidingen en workshops in het medisch centrum.
Vooral het operatiekwartier en de oogkliniek kregen veel geïnteresseerden over de vloer. Een
groot aantal deelnemers maakte van de gelegenheid gebruik om het gehoor te laten testen en de
diabetestest te doen. Toekomstige verpleegkundigen konden met een spuitje in de aanslag naar
hartenlust oefenen op een verpleegpop.
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"In deze tijden van financiële crisis met weerslag op de overheidsfinanciën bereiken we
stilaan de bodem van wat kan beschouwd worden als 'kwalitatieve zorg'." Met deze
woorden bij de kick-off van de derde 'Dag van de Zorg' zette dokter Dirk Vermaut, voorzitter
van de Medische Raad van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Leuven, elke toehoorder
opnieuw met de voeten op de grond.
Met meer dan 200.000 bezoekers in 170 instellingen die vol enthou-siasme en vaak op creatieve
en originele manier de bezoekers wegwijs maakten, is de derde Dag van de Zorg opnieuw een
voltreffer geworden. Van de kick-off van het evenement, dat tevens ook de officiële opening
betekende van de nieuwe vleugel van het ziekenhuis, maakte dokter Vermaut meteen gebruik om
minister Jo Vandeurzen met de neus op de feiten te drukken.
"Kwaliteitscriteria vanuit de overheid moeten met zorg overwogen worden", begon dokter
Vermaut. "Te strenge of irrelevante kwaliteitsvereisten maken algemene en geneeskundige zorg
peperduur en zijn dan ook soms in felle logische contradictie met berichten over overconsumptie
in de gezondheidsvoorzieningen. De maatschappij krijgt slechts de sociale voorzieningen
waarvoor zij wil voorzien en garant staan."
Dokter Vermaut had het ook over de problemen met de taligheid. "Wij willen de aandacht trekken
op de vraag naar voldoende aanbod van Nederlandstalige zorg, onder andere in de dringende
hulpverlening in de provincie Vlaams-Brabant en ook in de Brusselse regio, wat voor onze
Vlaamse patiënten uit sommige gemeenten van de Oost-Brabantse agglomeratie soms structureel
tekort schiet."
"De uitdagingen voor de toekomst van de genees- en heelkundige zorg lijken moeilijk in deze
tijden van toenemende economische en financiële limieten enerzijds, en toegenomen medische
noden anderzijds. Forfaitaire financiering dreigt geneeskundige medische zorg te reduceren tot de
vroegere vaste prijs voor een wit brood als basisrantsoen. Kostentransparante financiering lijkt
nochtans de enige mogelijkheid om een modern medisch aanbod te kunnen blijven aanbieden."
Dokter Vermaut haalde ook uit naar de evidence-based medicine. "Een andere fata morgana is
een geneeskundig model, enkel gebaseerd op wat beschouwd wordt als evidence-based medicine
en berekenbare en controleerbare kwaliteitsindicatoren. Geneeskundige zorg zal altijd een
geïndividualiseerd proces zijn met een keten van duizenden continue beslissingen waarbij allerlei
richtlijnen in overleg met de patiënt worden overlopen naar hun toepasbaarheid. Daarbij moet
rekening worden gehouden met de wetenschappelijke evoluties, doch ook met de interpretatie
door de individuele arts, door het onderscheid van hoofd- en bijzaken en het stellen van
prioriteiten, interpretaties van kansen door de patiënt tijdens zijn ziekteverloop en morele,
ethische, sociale en praktische overwegingen."

Ten slotte had dr. Vermaut het nog over een ander hot item: patient empowerment. "Patient
empowerment betekent essentieel ook de keuzevrijheid voor de patiënt in de toepassing van
allerlei diagnoses en therapieën na adequate voorlichting over alle mogelijkheden en een medisch
advies of beslissing op basis van rationele en globale overwegingen. Dat alles binnen de dialoog
en het overleg van de arts-patiëntrelatie."
Minister Vandeurzen luisterde, maar repliceerde niet...

Désirée De Poot
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Op de Dag van de Zorg werd in de Sint-Jorisschool de nieuwe vleugel voor de Zorg-afdeling
officieel geopend. Na de Paasvakantie nemen de leerlingen er hun intrek. Het idee om alle
verzorgingsklassen in een vleugel onder te brengen kwam er omdat de lokalen nu verspreid
waren over de hele school. "Samenwerken en communicatie zijn heel belangrijk in de afdeling
verzorging. Het gaat er ook om dat de leerlingen verzorging het vak ook moeten uitstralen. Dat
kan je eigenlijk alleen maar bereiken als de leerlingen binnen de school hun vaste stek hebben",
gaf directeur Annemie Laethem mee. De zorgvleugel bestaat uit een ruim theorielokaal dat in
tweeën gedeeld kan worden. Daarnaast zijn er twee praktijklokalen waar een kamer in een
woonzorgcentrum nagebootst wordt en waar een speciale hoek voor kinderverzorging is ingericht.
"We kiezen dan ook voor parket en geen vloer omdat we op die manier de warmte in een
woonzorgcentrum willen nabootsen." (Lien-foto WO)
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KNOKKE-HEIST - Kinderdagverblijf Het Vlot opende vorig weekend de deuren. Het Vlot is
een therapeutisch dagverblijf voor baby's, peuters en niet schoolgaande kinderen van 0 tot
12 jaar met een zwaar meervoudige handicap. De nieuwbouw in de Heistlaan 123 is
ingedeeld in drie leefgroepen naargelang de problematiek. Het kinderdagverblijf biedt
plaats aan vijftien kinderen. Het gebouw werd gesubsidieerd door de VAPH en kostte 1,4
miljoen euro.
"Het Vlot is een kinderdagverblijf voor jongeren met een zwaar meervoudige handicap: motorische
of fysieke handicap in combinatie met een mentale beperking. Vroeger konden kinderen tot 9 jaar
bij ons terecht. Met de nieuwbouw is dit tot en met 12 jaar uitgebreid", gidst logopediste Greet
Coudyser. "Na vele jaren varen met tussenstops in Blankenberge, Loppem en Zeebrugge heeft
Het Vlot met deze nieuwbouw eindelijk zijn definitieve haven bereikt. Het therapeutisch
kinderdagverblijf wordt uitgebaat door de vzw Centrum van de Oostkust en maakt deel van de
Zorggroep Oostkust."
"Met de bouw zijn we in 2012 begonnen. Het was eventjes reppen om klaar te zijn, maar het
eindresultaat is schitterend! In ons kinderdagverblijf is plaats voor 15 kinderen van 0 tot 12 jaar.
We hebben drie leefgroepen. De leefeenheden zijn niet ingedeeld volgens leeftijd, maar volgens
problematiek."
"Het Sloepje is onze comfortgroep voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Er is een ruimte
waar kinderen die medische zorgen nodig hebben van achter glas van dichtbij kunnen
geobserveerd worden, terwijl ze slapen. Alle materiaal is er volledig aangepast aan de kinderen",
vervolgt Greet. "In het Structuurgroepje is het belangrijk dat er overzichtelijk gewerkt wordt met
kinderen die extreme nood aan herhaling hebben. De leefeenheid beschikt bijvoorbeeld over een
klein vlot, een houten afgebakende ruimte, waarin kinderen zich niet verliezen in de ruimte. Het
Bootje is de leefgemeenschap voor het functionele groepje. Daar stimuleren we kinderen op alle
vlakken: communicatief, motorisch. Per leefgroep zijn er drie opvoeders en daarbovenop een
hoofdopvoedster. In alle groepen proberen we te werken met kleur en houten materialen, zodat

een huiselijke sfeer gecreëerd wordt. Op die manier geeft Het Vlot op geen enkel ogenblik de
indruk een 'centrum' te zijn, maar geven we de kinderen het gevoel van een warme thuis. Het Vlot
is uniek, omdat wij met verschillende therapeuten, opvoeders, logopedisten, kinesisten,
kinderverpleegkundigen, orthopedagogen en dokters werken. Individueel op maat van het kind
werken, dat is de meerwaarde die wij bieden! De kinderen die hier opgenomen worden, komen
van langs de hele oostkust, van Oostende en Bredene tot Knokke-Heist. Als we bereikt hebben
wat we willen bereiken, sturen we de kinderen door naar een ander centrum, waardoor er plaats
voor anderen komt."
De nieuwbouw werd vrijdagavond officieel geopend door Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde
voor Welzijn en Cultuur van de provincie West-Vlaanderen, Karel Ghesquière, voorzitter van de
vzw, en schepenen Ingrid Reubens, Piet De Groote en Kris Demeyere.
Vorige zondag op de Dag van de Zorg gooide Het Vlot zijn deuren ook open voor het grote
publiek. Op die manier kreeg iedereen de kans om met eigen ogen te zien hoe de nieuwbouw
werd aangepast aan en ingericht voor kinderen met een beperking.
(Dirk Meulders)

© 2014 Roularta Media Group

