
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 

1 Goedkeuring verslag 13 maart 2018   

Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.  
 

2 Vakantie zonder beperking: aangepaste vakantie Rode Kruis Vlaanderen  

 
 
Totaal pakket van passende zorg en 
ondersteuning op maat 
Hotel voor 92 personen; individueel of in groep 
Voor personen met een beperking, zieken of 
ouderen, met hun mantelzorger of begeleider 
Met toegankelijke wandelpaden en terras  
Rolstoeltoegankelijke liften, verhoogde  
toiletten, bijzondere hulpmiddelen zoals  
douchestoelen, tilliften, elektrische hoog-laag 
bedden, draadloze noodoproep, …  
  
meer info: http://www.domeinpolderwind.be/ 
 
 

 agenda    verslag: Raad voor gezondheid en welzijn  
vergaderdatum: 15 mei 2018              

voorzitter: Staf Rigo 
verslaggever: Kris Van Dijck    

aanwezig: Staf Rigo (voorzitter RGW + Rode Kruis St Lenaarts) 
Ludo Wouters (penningmeester RGW + Rode Kruis Sint Lenaarts) 
Linda Ooms (Gezinsbond + de Kar)  
Vicky Struyfs (De Kleine Kasteeltjes) 
Trees Peeters (Samana Sint Job)  
Lea Geudens (Samana Sint Job)  
Jozef Lenaerts (ACV)  
Pieter Poriau (kinesist) 
Martine Van Den Broeck (relatiebeheerder CM)  
Tomas Van Zundert (sectorverantwoordelijke CM)  
Isabelle Brosens (zelfstandige vroedvrouw)  
Stefan Duchenne (apotheker)  
Dominique Ceulemans (Rode Kruis SJ)  
Jos Matheeussen (schepen gezondheid)  
Kris Van Dijck (welzijnsconsulente)  

afwezig: 
 
 

Lieve Hermans (De Kar)  
Marleen Bogaerts (de Schakel)  
Christine Van Meir (tandarts) 
Erna Stoffels (zelfstandige verpleegkundige) 
Marilou Winters (Rode Kruis Sint Job) 
Ben Foste (O.C. Clara Fey) 
Emelie Eeckelaert (De Schakel) 
Annemie Van Dyck (voorzitter OCMW)  
Marcel Van Dyck (KVG) 
Tony Wouters (De Schakel)  
Magriet De Bruyn (Kind en Preventie) 
 



 

 
 
 
 

3 Gezonde Gemeente: BOV (bewegen op verwijzing)  

Brecht behoort tot Zorgregio Schilde, waarbinnen Schoten en Zoersel reeds zijn ingestapt in het project. Er 
dient een dossier ingediend te worden, waarvoor we ondersteuning krijgen van SEL Amberes en Logo. De 
voorzitter van de raad stelt voor dat de leden van de raad BOV terugkoppelen naar hun eigen vereniging 
zodat we dit terug agenderen op de agenda van 15 mei.  
 
De raad bekijkt nogmaals het BOV project. Tijdens de groepswerking van de Kar en de Schakel werd het 
project toch positief onthaald en is er interesse bij de doelgroep. Spijtig genoeg kunnen alleen nog maar 
huisartsen hun cliënten verwijzen naar een BOV coach, zelfstandige kinesisten, vroedvrouwen of andere 
paramedici hebben dit recht nog niet. Wanneer het project zou lopen, kunnen we werken aan meer 
toegankelijkheid. Kris maakt een nota aan het college van burgemeester en schepenen.  

4 Financieel verslag 

6.701,87 euro  

5 Agenda + varia  

K A L E N D E R  
*De Kleine Kasteeltjes  

- 13 juni: recht op waardig sterven – lezing – 15 uur (ism Het Sluisken)  
- 16 juni: verkoop van orthopedagogische schoenen  
- 20 juni: 1ste mini markt – vanaf 15 uur  
- 21 juni: spreker over mantelzorg (ism Het Sluisken)  

*Opleiding EHBO + AED: 9 – 13 juli (9.00 – 16.00 u) – vanaf 16 jaar (info via Dominique Ceulemans)  
*Lezing ‘wat als ik er morgen niet meer ben’: dinsdag 6 november – Het Sluisken – 19.30 uur (gratis)  
 
V A R I A  
*idee om reanimatie voor ouders van baby’s en kinderen te organiseren > initiatief Rode Kruis, Isabelle 
Brosens en Linda Ooms (babysitdienst van Gezinsbond)  
*raad geeft positief advies voor het kopen van stoelen en tafels voor de uitleendienst (vraag cultuur- en 
jeugdraad)  
*De Kar stapt met de 10.000 stappenclash te voet naar Lourdes, gebruiken hiervoor stappentellers van de 
gemeente 
*De Kleine Kasteeltjes nemen ook deel aan de stappenclash. Bewoners zijn heel gemotiveerd, doorkruisen 
Vlaanderen 
*Huisartsenpost Klina 

Vanaf zaterdag 16 juni kan u voor dringende medische problemen, in het weekend en op feestdagen, 

zonder afspraak terecht in de huisartsenwachtpost Noordrand in Brasschaat. 

Deze wachtpost vervangt dan de klassieke wachtdienst voor de gemeenten Brasschaat, Brecht Essen, 

Kalmthouten Wuustwezel. Alle huisartsen van de regio nemen deel. 

De wachtpost ligt naast de Spoed van AZ Klina in Brasschaat en zal elk weekend bemand zijn van 

vrijdag 19u tot maandag 8u. Op feestdagen  vanaf 19u de avond ervoor tot de ochtend na de feestdag  

(8u). Een afspraak maken hoeft niet. Wie te ziek is om zich te verplaatsen kan nog steeds telefoneren 

voor een huisbezoek: 03/650 52 53. 

De huisartsenwachtpost is er voor dringende medische problemen zoals acute ziektes, kleine 

ongevallen, hechtingen, verstuikingen,… Wanneer nodig verwijzen de huisartsen door naar de 

spoedgevallendienst. Voor niet dringende problemen bel je op maandag naar je eigen huisarts. 

 

 



 

 

 

 

AZ Klina verleent graag haar steun aan dit initiatief.  Dankzij de huisartsenwachtpost consulteren 

mensen immers sneller hun huisarts voor ze naar de spoedafdeling trekken. En dat verkort ook de 

wachttijden op de spoeddienst. 
 
 

6 Volgende vergaderingen  

• dinsdag 4 september – Het Sluisken – 19.30 uur  
 toelichting door Isabelle Brosens (perinataal netwerk, vereniging vroedvrouwen, …)  
 DIO en praatbank  

• dinsdag 13 november  
 
 
 
 


