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“Ook in kinderpsychiatrisch
centrum wordt gelachen”

“Hij

200.000
bezoekers
voor Dag van
de Zorg

Zuid-Afrika claimt
eerste geslaagde
penistransplantati

HASSELT - In Zuid-Afrika hebben
chirurgen tijdens een negen uur
durende operatie naar eigen
zeggen met succes een penistra
plantatie uitgevoerd. “Hij kan we
alles,” aldus de 21-jarige patiënt
Volgens de chirurgen is het de
eerste keer dat een getransplanteerde penis op lange termijn all
urologische functies kan uitvoer
“Ik heb ontzettend grote twijfels
dit wel kan,” aldus uroloog Koen
Van Renterghem van het Jessa
Ziekenhuis in Hasselt.

GENK - Zo’n 200.000 bezoekers
zijn gisteren op de Dag van de Zorg
een kijkje gaan nemen achter de
schermen van 150 ziekenhuizen,
rusthuizen, kindercrèches en
andere zorginstellingen in heel
Vlaanderen. In Genk liet het nieuwe
kinderpsychiatrisch centrum
voor het eerst publiek binnen. De
patiënten waren er uiteraard niet,
die mochten zelf op daguitstap.
“Mooi, echt op maat van het kind”,
vonden de bezoekers.

Geert Houben en Kaatje De Con

Chris NELIS

Voor het vierde jaar op rij werd de
zorg zondag in de kijker gezet. In
Limburg kon je onder meer terecht
voor een blik achter de schermen
bij De Hummeltjes in Hasselt, het
Wit-Gele Kruis Limburg, Rode
Kruisopvangcentrum HeusdenZolder, NOAH Kinrooi-dagverzorging bij Familiehulp en het
federaal agentschap voor opvang
van asielzoekers in Sint-Truiden.

Vooroordelen
“Wij hebben vooral meegedaan
aan de Dag van de Zorg om iets
te doen aan de vooroordelen
waarmee psychiatrische centra
kampen”, zegt directeur Guido
Vanhamme van het nieuwe kinderpsychiatrisch centrum aan het
ZOL in Genk. “Als de mensen zien
hoe we werken, krijgen ze een veel
correcter beeld dan wat ze voor
ogen hebben. Eén opmerking van
een bezoeker was: ‘Ik wist niet dat
ze hier konden lachen’. Dat zegt
veel.”
Bezoekers kregen onder meer de
observatiekamer, de therapieruimten, de verschillende buitenzones
en de leefzones te zien. Alleen de
patiënten waren er natuurlijk niet
tijdens de opendeurdag.

Voor het eerst was afgelopen zondag het kinderpsychiatrisch centrum in
Genk toegankelijk voor het publiek. De kinderen waren uiteraard op
daguitstap. FOTO KAREL HEMERIJCKX

“Het psychiatrisch centrum
heeft iets weg van het
decor van de Teletubbies”
BEZOEKSTER CHANTAL
BUDENAERS

ook bezoekers Mathieu Casters en
Lieve Seynaeve uit Gruitrode. “Het
is een prachtig gebouw”, zegt Mathieu. “We werken als vrijwilligers
voor het ZOL en hadden het al
vanbuiten gezien. Maar vanbinnen
nog niet. Het is mooier ingericht
dan ik verwacht had, allemaal op
maat van het kind.”

Op hun gemak

“Om hun privacy te beschermen
hebben we een daguitstap georganiseerd. De kinderen komen
terug als de bezoekers weg zijn.
Wel hebben we nog een volledig
afgeschermde ruimte voorzien
voor dringende opvang. We hebben daarvoor zelfs een aparte
toegangsweg die bezoekers niet
kunnen gebruiken”, verduidelijkt
directeur Vanhamme.

Vrijwilligers
Dat de verwachtingen heel anders
waren dan de werkelijkheid vinden

Die mening deelt ook bezoekster
Chantal Budenaers van Heers.
“Het gebouw heeft iets weg van het
decor van de Teletubbies”, lacht
Chantal. “Het is heel goed afgeschermd. De ruimte is weldoordacht opgedeeld en aangenaam
ingericht met als doel dat kinderen
zich op hun gemak voelen. Ik denk
dat ze daar hierin geslaagd zijn.
Ook de mensen die hier werken
zijn heel lief. Ja, ik heb mijn mening over het kinderpsychiatrisch
centrum moeten bijstellen na dit
bezoek. En wel in de positieve zin.”
Zo’n 7.500 bezoekers liepen uiteindelijk langs in Genk.

Belg ontdekt hoe
kameleons van
kleur veranderen

Jongen (6) maakt
dodelijke val van trap
in koranschool

Vier NMBS-controleurs
in ziekenhuis na
aanval jongeren

HASSELT - Al decennialang proberen
wetenschappers te achterhalen hoe
kameleons van kleur veranderen.
Belgisch bioloog Michel Milinkovitch
heeft het mysterie ontrafeld. De
verklaring ligt in de twee lagen ‘in
een kristalstructuur’ over de huid van
de hagedis. De onderste laag bevat
reﬂecterende kristallen, de bovenste
kleinere nanokristallen. Beide lagen
weerkaatsen licht en door de afstand
van die lagen aan te passen ontstaat
een andere kleur. Milinkovitch:
“Het veranderen van de afstand
gebeurt hormonaal. Zo kan een
mannetje bij opwinding een rode kleur
ontwikkelen.” Eén van de kristallagen
beschermt kameleons tegen zonlicht.
Door de techniek te imiteren, zou de
ontdekking nuttig kunnen zijn voor
mens en technologie. (nibo)

BRUSSEL - Het Brusselse
gerecht onderzoekt de dood van
een zesjarige jongen in een
koranschool in Sint-Joost-tenNode. Afgelopen zaterdagmiddag
viel hij over de leuning van een
trap, en stortte vanop de tweede
verdieping naar beneden, tot op
het gelijkvloers. De jongen liep
een schedelbreuk op en stierf in
de ambulance onderweg naar het
ziekenhuis. Op het moment van
het ongeval waren zo’n honderd
kinderen aanwezig in het gebouw,
maar volgens het Brusselse
parket was niemand getuige van
het ongeval. Het parket heeft het
gebouw verzegeld en onderzoekt
of er sprake is van nalatigheid. (cel)

MOESKROEN - Vier controleurs van
de NMBS zijn zaterdagochtend in het
station van Moeskroen aangevallen
door meerdere jongeren. De agressie
volgde op een strikte controle van
feestgangers in de trein DoornikMoeskroen. De vier NMBS-medewerkers werden met uiteenlopende
letsels in het ziekenhuis opgenomen.
Het parket van Doornik-Bergen heeft
een onderzoek geopend. De politie
pakte drie jongeren op. “Ze keerden
terug van het carnaval in Doornik. Ze
waren vermoedelijk dronken en hadden te weinig tijd om een treinticket
te kopen. Sinds februari rekent de
NMBS voor iedereen die geen geldig
ticket bezit een toeslag aan. Dat was
hier het geval. De NMBS-controleurs
eisten de toeslag zonder veel praatjes
op”, aldus het parket. (belga)
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De operatie vond in decemb
2014 in ziekenhuis Tygerberg
Kaapstad plaats. De chirurg
kregen hulp van de Universt
van Stellenbosch en konden p
van een echte primeur sprek
toen hun patiënt hen enkele dag
geleden liet weten dat zijn pe
“weer alles kan”. De Zuid-A
kaanse patiënt, die anoniem bli
zou na drie maanden ook w
probleemloos een actief sekslev
hebben. De verwachting van de a
sen was dat dit allemaal een j
of twee zou duren. De identi
van de patiënt blijft geheim.
penis werd geschonken door e
overleden donor die ook anoni
blijft. Momenteel zouden er n
negen patiënten op de wachtl
staan om een penistransplanta
te ondergaan.

Besnijdenis

De Zuid-Afrikaan die de pen
transplantatie onderging, raa
zijn eigen lid drie jaar geleden kw
ten gevolge van ontstekingen na
slecht uitgevoerde besnijdenis. E
amputatie was toen noodzakel
Jaarlijks zouden er op die man
gemiddeld 250 mannen in Zu
Afrika hun penis verliezen. Volg
de arts die de operatie leidde, p
fessor André van der Merwe, is
bijgevolg een grote behoefte a
kennis over penistransplantat

Recordaantal

BRUSSELS - Het aantal landgenoten Belgen dat een lening niet
tijdig kan terugbetalen, zit op ee
recordhoogte. Met 352.270 zijn z
intussen al, ‘goed’ voor 3,13 milj
euro aan achterstallige betalinge
Vooral de opvallende stijging bij
hypotheekleningen baart zorgen

Kristof Simo

Nooit eerder kampten zoveel B
gen met een betaalachtersta
Dat blijkt uit de recentste s
tistieken van de Centrale vo
Kredieten aan Particulieren
de Nationale Bank. Eind feb
ari hadden exact 352.270 Belg
minstens één kredietcontract wa
van de terugbetaling achterloo
Dat is een stijging van bijna

