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Beter leven met dementie : provincieplannen  2012 
 

In november stellen de zes gedeputeerden traditioneel hun plannen voor het komende jaar voor. Met nog één jaar 
te gaan voor de verkiezingen, wordt deze beleidsverklaring 2012 meteen de laatste van de huidige deputatie. Wij 
blikken dan ook vooruit op dat laatste jaar, maar willen tegelijkertijd weten wat gerealiseerd is van de voorbije 
plannen. 
 
Hasselt 
 

Nog maar zeven weken is Mieke Ramaekers gedeputeerde, maar ze is al van kop tot teen 

ondergedompeld in de welzijnswereld. Ze begon haar beleidsverklaring met de blijde boodschap dat de 

mens spiegelneuronen in zijn hersenen heeft waardoor we ons kunnen inleven in de problemen van 

andere mensen. "Een zorgzame samenleving is dus wetenschappelijk mogelijk", stelt de gedeputeerde 
tot haar blijdschap vast. 
 
 
 

U gaat naar eigen zeggen de goede acties van uw voorgangster Erika Thijs voortzetten. Haar paradepaardje was 
het psychosociaal kankercentrum. Wordt dat gerealiseerd? 
 

"Natuurlijk, de familie van Erika zit trouwens mee aan tafel. We gaan er in eerste instantie voor zorgen dat de 
psychologische hulp voor kankerpatiënten en hun familie via hetzelfde zorgpad verloopt. Dat doen we in nauw 
overleg met Listel, de eerstelijns gezondheidszorg waarin dokters, ziekenhuizen, thuiszorgdiensten, enzomeer 
vertegenwoordigd zijn. We gaan er ook voor zorgen dat de onco-psychologische bijstand wordt terugbetaald. Met 
LSM-middelen (Limburg Sterk Merk) wordt een coördinator aangetrokken die de bestaande kennis bijeenbrengt." 
 
 

Het wordt dus niet echt een centrum in Bokrijk, zoals Erika het zag. 
 

"We spreken nu eerst over een netwerk, nog niet over een huis. Het is ook nog niet duidelijk of we naar één plaats 
gaan of naar ieder ziekenhuis in Limburg. Psychologische bijstand  is ook een zorg die je nodig hebt als je thuis 
bent. We gaan er nu eerst drie jaar over doen en dan kijken waar er precies nood aan is.  We gaan dan ook 
beleidsadviezen geven aan de Vlaamse en federale overheid."  
 
 

U lanceert in het secundair onderwijs een project over relaties. Waarom is dat nodig? 
 

"Omdat er te veel geweld is onder  koppels. De politie kreeg vorig jaar in Limburg meer dan 2.500 oproepen voor 
intrafamiliaal geweld binnen koppels. We gaan ons richten op jongeren om ervoor te zorgen dat zij geweld binnen 
een relatie niet als vanzelfsprekend beschouwen. Om die jongeren te bereiken, hebben we via 'educational games' 
digitale spelletjes ontwikkeld die bruikbaar zijn in de scholen." 
 
 

De armoedecijfers blijven zorgwekkend hoog in Limburg. Wat gaat u daartegen doen? 
 

"Eén op acht Limburgers leeft in armoede en één op tien kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. Dat is 
zorgwekkend, ja.  Het is belangrijk dat we de mensen versterken en hen een kans op werk geven. Er bestaat al 
een heel goede werking rond armoede, maar we gaan wat nieuwe accenten leggen. Zo gaan we het 
verenigingsleven meer betrekken bij het beleid en vragen we hen voorstellen te doen. We houden de armen zelf 
ook zo dicht mogelijk bij de hulpverlening. Zo hebben we de  'Thuiscompagnie' waarbij de persoon in kwestie er 
zelf bij is tijdens het cliëntoverleg op het OCMW.  We willen ook een andere invalshoek dan de klassieke thuiszorg 
of klusjesdienst. Zo gaan we ook vrijwilligers in de kansarme gezinnen brengen.  Mensen die bijvoorbeeld mee 
gaan winkelen of met de kinderen naar school gaan." 
 
 

Hoe gaat u die vrijwilligers vinden? 
 

"We gaan een oproep doen. Als derde pijler in de armoedewerking, gaan we ook voortdoen met onze 
ervaringsdeskundigen.  
 
 

Dat zijn mensen die in armoede geleefd hebben en daarover  getuigen voor organisaties." 
 

Ook dramatisch is de evolutie van het aantal dementen. De komende tien jaar verwacht men bijna de helft meer 
demente hoogbejaarden in Limburg.  
 
 

 
 
 



"De oudste groep wordt inderdaad alsmaar groter. Het is een probleem dat me zeer nauw aan het hart ligt, omdat 
we het thuis zelf meegemaakt hebben met vader. Ook alsmaar meer jongere mensen worden geconfronteerd met 
dementie. Mijn meest beklijvende ervaring de voorbije weken was een ontmoeting met een man wiens vrouw op 
haar 50ste dement is geworden. Vooral de waardige manier waarop deze mensen met de ziekte omgaan, heeft me 
getroffen." 
 
 

Er is nog een leven met dementie. 
 

"Ja, dat heb ik met vader ook gezien. Je zag hem echt opfleuren met elk bezoek. Hij had ook nog een sociaal 
leven: hij ging fietsen met een groep en ging elke dag de krant kopen. Als we de mensen beter kunnen opleiden 
om met dementie om te gaan en de omgeving aanpassen, is een beter leven mogelijk." 
 
 

Er bestaat een Vlaams dementieplan. Wat kan de provincie daar nog aan toevoegen? 
 

"We werken aanvullend. Zo is het de bedoeling om, net als in Antwerpen, bij de Limburgse politiediensten een 
systeem in te voeren waardoor dementen op de dool gemakkelijk op te sporen zijn. We gaan onze gemeenten ook 
helpen om ze dementvriendelijk te maken. Samen met het Expertisecentrum Dementie, gaan we het netwerk 
dementie uitbreiden tot heel Limburg. We proberen zoveel mogelijk woonzorgcentra in dit netwerk te krijgen. 
Voorts komt er aan de KHLim een onderzoek om de 'zachte skills' die nodig zijn om met dementen om te gaan, in 
de opleidingen te krijgen." 
 
 

Kinderopvang is nog zo'n pijnpunt. Er is heel veel nood aan, maar er zijn te weinig plaatsen. 
 

"Er is zelfs zoveel nood aan, dat de overheid dit niet alleen aankan. We hebben daarom een project ingediend voor 
een coöperatieve kinderopvang." (zie kaderstukje) "We merken ook dat er nogal wat diensten stoppen. Daarom 
hebben we met de vzw PCBO een LSM-dossier ingediend om alle knelpunten weg te werken. Bedoeling is een 
kwaliteitshandboek te maken, ook voor zelfstandige onthaalouders." 
 
 

Wat gaat er volgend jaar gebeuren rond integratie? 
 

"Het Provinciaal Integratiecentrum gaat zijn werking uitbouwen in de kleinere gemeenten. Er komt ook een project 
rond intrafamiliaal geweld, samen met de vluchthuizen. En er komt een studiedag over allochtone ouderen in de 
zorg." 
 
 

U heeft heel wat projecten op stapel staan. Kunt u dat in één jaar uitvoeren of komt u na de verkiezingen terug? 
 

"De afspraak met mijn partij is dat ik voor een jaar gedeputeerde ben. Daarna zien we wel." 
 

Guy THUWIS 
 

 
 

Nieuwe verkozenen OCMW- en gemeenteraden krijgen betere informatie over welzijn 
 

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen zijn in aantocht - op 14 oktober 2012 - en nu al is zeker dat de 
nieuwe verkozenen beter geïnformeerd aan de start komen. De provincie werkt namelijk aan een 
'datewarehousesysteem' met lokale cijfers over welzijn. 
 

"Meten is weten. Een goed beleid begint met cijfers", zegt gedeputeerde Ramaekers. "Iedere nieuwe verkozene 
van de gemeente- en OCMW-raden krijgt na de verkiezingen een dossier met de cijfers van zijn of haar gemeente. 
Op die manier kunnen ze nieuwe beleidsplannen maken op maat van hun gemeente. Ook de partners van de 
provincie en vrijwilligers kunnen een beroep doen op de cijferkorven." (gut) 
 
 
 

Coöperatieve kinderopvang in de maak  
 
Limburg krijgt als eerste provincie een coöperatieve kinderopvang waarin ouders, bedrijven en organisaties kunnen 
participeren.  
 

Meer nog, we krijgen twee nieuwe coöperatieve diensten, één voor de aankoop van producten en één voor de 
kinderopvang zelf.  Beide projecten zijn ingediend bij minister van sociale economie Freya Van den Bossche en die 
heeft zopas de nodige subsidies goedgekeurd. Bedoeling van beide initiatieven is om coöperatief ondernemen op de 
kaart te zetten als maatschappelijk verantwoord alternatief.  Deze nieuwe formule kan volgens de beleidsmakers 
een oplossing bieden voor de stijgende nood aan kinderopvang. 
 

"Kwaliteit kost geld en als we producten en diensten samen kunnen aankopen, kost dat minder", zegt 
gedeputeerde Ramaekers. "Daarom starten we met een coöperatieve aankoopdienst voor onthaalouders en andere 
kinderopvangdiensten." 
 

De coöperatieve kinderopvang zelf staat open voor inbreng van ouders, bedrijven en verenigingen. "Ouders kunnen 



niet alleen financieel tussenkomen, ze kunnen hun inbreng ook doen door bijvoorbeeld zelf op bepaalde tijdstippen 
de kinderen op te vangen", zegt Ramaekers. Het is nog niet bekend wanneer en waar in Limburg de eerste 
coöperatieve kinderopvang van start gaat. (gut) 
 
 
 

Reacties van de provincieraad 
 

Kelly Linsen (sp.a) zou graag zien dat de bestaande begeleiderspas voor gehandicapten wordt uitgebreid tot 
ouderen. "Met de begeleiderspas kunnen mensen met een handicap gratis een begeleider meenemen naar 
bepaalde sportclubs of culturele voorstellingen. Als we deze pas kunnen uitbreiden naar ouderen, is dat goed tegen 
de vereenzaming." In ieder geval komt er, naar het voorbeeld van Vlaams-Brabant, een uitbreiding van de 
begeleiderspas. Mieke Ramaekers: "Ook cinema's en musea gaan zich aansluiten. En we gaan het logo van 
Vlaams-Brabant gebruiken zodat de herkenbaarheid verhoogt." De gedeputeerde laat alvast onderzoeken of een 
uitbreiding van de begeleiderspas naar bejaarden haalbaar is. 
 

Is Hospilim, het samenwerkingsverband van de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen, te zeer 
gericht op de twee grote ziekenhuizen Jessa en ZOL? Dat vroeg Tongenaar Hugo Biets (Open Vld) zich af. "Hospilim 
is een opdrachtcentrale. Ieder ziekenhuis bepaalt zelf of het een opdracht geeft", aldus Ramaekers. De grootte van 
het ziekenhuis is volgens haar geen criterium bij Hospilim. "Alleen de kwaliteit van de zorg telt." 
 

 Erika Graulus (sp.a) vindt het niet kunnen dat er tijdens het islamitisch offerfeest schapen zonder verdoving 
geslacht worden. "Ik heb respect voor iedere religie, maar vraag ook respect voor ieder levend wezen. Rituele 
slachtingen zonder verdoving zijn een doorn in het oog van vele mensen.  Ik weet wel dat de wetgeving federaal is, 
maar kan het PRIC (Provinciaal Integratiecentrum)  in Limburg geen overleg opstarten om slachtinrichtingen te 
krijgen waar de dieren worden verdoofd? Gedeputeerde Ramaekers gaf haar weinig hoop. "De overgrote 
meerderheid van de moslims wil liefst onverdoofd slachten. Dat is tijdens het offerfeest wettelijk mogelijk in de 
tijdelijk erkende slachtinrichtingen. De organisatie is trouwens een gemeentelijke aangelegenheid. Binnenkort 
houden we met het PRIC en de arrondissementscommisaris wel een evaluatie van het voorbije offerfeest." 
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