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Kids

Minister Beke wil zich laten ‘inspireren’
door kleinschalige woonprojecten

Het rusthuisje
van de toekomst

Is het rusthuis van de
toekomst een rusthuisje?
Minister Wouter Beke
(CD&V) heeft gisteren alvast een bezoekje gebracht aan Seniorenthuis,
een kleinschalig samenwoonproject voor senioren, om inspiratie op te
doen voor zijn beleid.
JEROEN DEBLAERE

STAN (7)

REMON (10)

“Je moet er geen
drama van maken”

“Voor zieke kinderen
is dit dagelijkse kost”

Stan Sleeckx (7) doet om twee redenen
mee aan de fotoshoot. “Vroeger deed hij
wel vaker modellenwerk. Maar sinds hij
een neusmaagsonde heeft, inclusief een
klein buisje dat uit zijn neus komt, haken alle opdrachtgevers meteen af als ze
dat horen”, zegt zijn mama Hanne Van
Bossele. Met deze shoot wil ze hem zelfvertrouwen geven. Want dat krijgt Stan
als hij voor een camera mag poseren.
Daarnaast hoopt ze ook dat het verhaal
en de foto’s van haar moedige zoon de
mensen positiever stemmen tegenover
quarantaine en andere maatregelen.
Naast zijn maag- en darmproblemen lijdt
Stan aan een aandoening die zijn immuniteit volledig aantast, waardoor hij de
ene dag wel en de daaropvolgende dagen en soms weken helemaal niet naar
buiten kan. “Je moet daar allemaal geen
drama van maken. Wij moeten flexibel
zijn en er het beste van maken.”

Met een baardagame op zijn schouder.
Zo staat Remon Thooft (10) afgebeeld op
zijn foto’s . Want de jongen is zot van
dieren. Een passie die hem door zijn
zwaarste dagen hielp. In 2018 werd bij
Remon een hersentumor vastgesteld. Die
verdween door bestraling en chemo,
maar tot vandaag draagt Stan wel nog
altijd de gevolgen van zijn zware ziekte.
Al houden die hem niet tegen om trots
te poseren. Remon weet wat het is om
waardig om te gaan met quarantaine.
Ook al werd hij dikwijls emotioneel uitgedaagd. Zo werd hij na anderhalf jaar
afwezigheid al na twee uren uit de klas
gehaald omdat de pandemie uitbrak.
“We willen met deze foto’s tonen dat
we allemaal op onze tanden moeten bijten”, zegt mama Line De Clercq. “De
maatregelen zijn voor niemand leuk.
Maar besef dat er zieke kinderen zijn
voor wie dit dagelijkse kost is.”

Stella alweer 15 chemobehandelingen en een operatie achter de rug,
waarvan de littekens duidelijk
zichtbaar zijn op haar bovenarm.

Perfecte imperfecties
Het zijn imperfecties die art director Jessica Vereecken, fotografe
Morgane Gielen en styliste en modeontwerpster Eva Eyskens niet
willen wegstoppen. “We willen met
het project No Babes net taboes
doorbreken en schoonheidsidealen
in vraag stellen.” Na shoots met
vluchtelingen, en mensen met huidziektes brachten ze nu quarantainekinderen (quarantine kids) voor de
lens die door hun ziekte ook zonder
het coronavirus in quarantaine leefden. “Onze boodschap is dat je als

gezonde mens niet te veel moet klagen, ook al duurt het misschien allemaal wat lang. We kunnen beter
denken aan mensen voor wie een
gedwongen afzondering dagelijkse
realiteit is. Daarbij ook heel wat
kinderen. Als zij dat op hun schouders kunnen dragen, kunnen wij dat
allemaal.” In al haar fragiliteit moedigt Stella de wereld aan om zich te
sterk te houden. “Door aan deze fotoshoot mee te werken wil ik de
mensen zeggen dat ze moeten volhouden. Dat we er dan wel snel door
zullen komen. Luister heel goed
naar de raad van de slimme mensen
en volg hun maatregelen goed op. Ik
weet dat het niet leuk is. Ik heb al zo
vaak leuke mensen en dingen moeten missen door mijn ziekte. Maar
op een dag komt het goed.”
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“Als alle talloren leeg zijn, is het teken dat het lekker was hé.” Monique is
82, woont nu al zes jaar in Seniorenthuis in Borgerhout, en kookt geregeld
voor haar vijf huisgenoten. “Toen mijn
man stierf, kon ik ons appartement
nog moeilijk betalen. Eerst was ik
sceptisch over de buurt, maar het valt
hier goed mee en er is leuke compagnie. Nu ik weet wat ze lusten, eten ze
altijd alles op.”
Seniorenthuis is een oplossing tussen
de assistentiewoning en het woonzorgcentrum in. Er is plaats voor vijf
65-plussers met een klein inkomen,
die samen intrekken in een sociale woning. “Het is duidelijk dat dit werkt: de
mensen die hier komen wonen, kikkeren vaak op na een lange periode van
eenzaamheid. Ze worden fysiek en
mentaal beter”, zegt Annemie Verhoeven van beweging.net. “En ze zorgen
voor elkaar, detecteren het vaak heel
snel als iemand een probleem heeft.”
Verspreid in Vlaanderen duikt dit
soort initiatieven op, maar ze stuiten
vaak op regels of beperkingen. Ook Seniorenthuis is na zes jaar nog steeds
een proefproject. “En dat terwijl er
vraag is naar méér. Wij hebben nog andere projecten klaarstaan, maar we
hebben structurele steun nodig en we
hopen dat de minister die kan geven.”
De hele zomer werd het ouderenbeleid zoals we dat tot nu kennen aangevallen. “Schaf die rusthuizen gewoon
af”, klonk het zelfs. Ook Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde (VUB) spaarde zijn kritiek niet.
“De misstanden die er waren zijn onder een vergrootglas geplaatst”, zegt

hij nu. “Ik denk dat er consensus is dat
we van die grote mastodonten af moeten. Het cynische taalgebruik errond
illustreert vaak ook het probleem:
mensen worden ‘geplaatst’, klinkt het
dan. Als een kast in een kamer. Nee:
laat ons naar een model gaan waar ouderen zelf inspraak hebben in hoe ze
ouder worden. Waarin ze kiezen wat
ze eten en hoe laat ze opstaan. Dat lijkt
vanzelfsprekend hé, dat we hen niet
behandelen als onmondige kleuters?”
Professor Anja Declercq (KU Leuven), gespecialiseerd in ouderenzorg,
ziet de trend naar kleinschaligheid in
binnen- en buitenland. “Omdat je zo
meer aangepaste zorg kan bieden. Er
bestaan al voorbeelden in Vlaanderen:
waar ouderen samen in een huis wonen, waar er ter plaatse gekookt wordt.
Dat is goed voor de huiselijke sfeer en
de levenskwaliteit. Natuurlijk: er moeten meer middelen gaan naar personeel en zorgverleners. De subsidie zal
ook nog moeten stijgen, want de dagprijs is vaak al erg hoog. Maar die
kleinschaligheid laat wel toe om de
dingen anders en beter te organiseren.”

Groot netwerk
De woordvoerder van minister van
Welzijn Wouter Beke (CD&V) laat weten dat het bezoek aan Seniorenthuis
mee het beleid kan inspireren. “De
coronacrisis heeft ons geleerd dat die
kleine eenheden wel degelijk in het
voordeel zijn om besmettingen tegen
te gaan. De kleinere groepen, die ingebed waren in een groter geheel, hebben het merkelijk beter gedaan. Het
gaat dus om een groter netwerk van
kleine campussen, mét een link met
het ziekenhuis, bijvoorbeeld. Zo kan je
van de schaalvoordelen gebruikmaken. Simpel voorbeeld: een aankoper
van zo’n groot netwerk kan allicht
sneller beschermingsmateriaal kopen
dan een kleine instelling. Het project
in Antwerpen kan je ook niet vergelijken met een klassiek woon-zorgcentrum, het is eerder een tussenvorm die
draait rond betaalbaar wonen voor ouderen met een beginnende zorgvraag.
Maar ook dat moet deel uitmaken van
het beleid: hoe we voor die groep oplossingen kunnen bieden.”

Regering onderzoekt of quarantaine korter kan
De regering heeft experts gevraagd om de
Belgische quarantaineregels te onderzoeken
en een voorstel te formuleren om ze te hervormen. De vraag komt
er na de kritiek van professor microbiologie
Herman Goossens op de
lange quarantaineperiode in ons land.
Vandaag moet iedereen
die terugkomt van een
vakantie in een rode zone, of die in nauw con-

tact is geweest met een
besmet iemand, veertien
dagen in quarantaine.
“We zijn goed op weg
om quarantainekampioen van Europa te worden”, vindt Goossens.
“Mits correct gebruik
van tests, kunnen we die
quarantaine voor veel
getroffen mensen danig
inkorten.” Goossens
pleit voor zeven dagen
quarantaine.
De politiek geeft gehoor aan de oproep.

“Ons beleid is wel degelijk in lijn met de buurlanden”, zegt minister
Philippe De Backer
(Open VLD). “Wel zijn
er vandaag nieuwe wetenschappelijke inzichten. Om die reden hebben we aan de betrokken experts gevraagd
een voorstel te formuleren om de quarantaineregels te hervormen. We
verwachten het antwoord over een tweetal
weken.” (adm)

