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Beste lezer,
In deze nieuwsbrief leest u meer over het voorstel van decreet over binnenlandse adoptie,
dat ik samen met twee collega's uit de meerderheid heb ingediend. Een belangrijke stap in
de procedures en werking van binnenlandse adoptie. Daarnaast roep ik in een opiniestuk
ook op om aandachtig te blijven wanneer het gaat over thema's waarin kinderen
betrokken zijn.
Na minister Crevits voor het onderwijzend personeel, beloofde nu ook minister Homans
werk te maken van pleegzorgverlof voor Ambtenaren.
Verder blijken de moeder-kindeenheden uit hun voegen te barsten, wat hun belang en het
voorbestaan ervan benadrukt.
Ook in Zoersel wordt hard gewerkt. Zo zal Bpost, in opdracht van het OCMW, de
komende maanden de 80-plussers bevragen om zo het aanbod aan dienstverlening en de
werking beter op hen te kunnen afstemmen. Verder zetten we een uniek project op rond
mondhygiëne en wordt een themadag over wonen georganiseerd.
Graag stel ik u ook mijn nieuwe medewerker Tom Dewandelaere voor. De volgende
periode vervangt hij Gerlinde die met bevallingsverlof is. Hoe hij het werk in het parlement
ervaart, kan je lezen op de website van JONGCD&V.

Voorstel van decreet
binnenlandse adoptie
De Vlaamse meerderheidspartijen hebben in het
Vlaams Parlement een akkoord bereikt over
nieuwe regels voor binnenlandse adoptie. Ik
werkte mee aan dit nieuwe voorstel van decreet.
Dit voorziet in een duidelijk adoptietraject met
beroepsprocedure, stemt de voorbereiding van
interlandelijke en binnenlandse adoptie op elkaar
af, fuseert de bestaande adoptiediensten tot één
organisatie en geeft de geadopteerde het recht
op inzage in zijn dossier. We hebben lessen
getrokken uit de hoorzittingen over de
gedwongen adopties maar ook over de
ingediende conceptnota’s.
Met dit decreet geven we het adoptiekind recht op informatie
over zijn afkomst, zorgen we voor duidelijke
en flexibele procedures voor kandidaat-adoptanten en
garanderen we een onafhankelijke begeleiding van de
geboorteouders bij het maken van een ingrijpende
keuze. Vandaag beslist de rechter over de geschiktheid van
kandidaat-adoptieouders, soms tot een jaar nadat een kind
geadopteerd is. De nieuwe regels voorzien in
een geschiktheidsvonnis - en dus ook een
beroepsmogelijkheid - alvorens een kind wordt toegewezen
aan adoptieouders.
Het decreet stemt verder de voorbereiding tussen de
interlandelijke en de binnenlandse adoptieprocedures op
elkaar af. Momenteel zijn beide situaties immers ongelijk
geregeld, terwijl de feitelijke en juridische situatie van ouders
en kinderen niet verschillen. Dit nieuw decreet maakt het
mogelijk om tijdens de voorbereiding te wisselen tussen
binnenlandse en interlandelijke adoptie.
Met het nieuwe decreet stopt ook de versnippering in het
adoptielandschap. Nu zijn er vier adoptiediensten
verantwoordelijk voor zo’n dertigtal binnenlandse adopties per
jaar. Dat is inefficiënt en garandeert niet dat elke dienst op de
juiste manier geboorteouders kan begeleiden,
adoptiekinderen bijstaan en kandidaat-adoptanten
ondersteunen, daarom komt er nu één adoptiedienst.
In het najaar zal ik ook een initiatief nemen met betrekking tot
de evaluatie van interlandelijke adoptie.
Lees meer over dit voorstel van decreet op mijn website.
Bekijk ook de reportage van het journaal over dit voorstel

Als kinderen koopwaar dreigen
te worden
Adoptie moeten we met de grootst mogelijke
omzichtigheid en rechtswaarborgen benaderen,
precies omdat het over kinderen gaat. Dossiers
als historisch misbruik en gedwongen adopties
moeten ons ertoe aanzetten ook vandaag
kritische kanttekeningen te maken bij thema’s
waarin kinderen betrokken zijn.
In mijn opiniestuk roep ik op om blijvend aandacht te hebben
voor de regelgeving en het kader waarin adopties verlopen.
Zo zijn ook voor interlandelijke adopties waterdichte
procedures nodig die elk risico op misbruik uitsluiten en is er
nood aan een vernieuwd ethisch kader. De risico's zijn er
immers nog groter dan bij binnenlandse adopties.
We moeten er ten allen tijde over waken dat kinderen geen
koopwaar dreigen te worden. Zo moet er een continue
controle zijn van de verschillende adoptiekanalen en moet het
uitspelen van verschillende staten, met betrekking tot
projectsteun, tegenover elkaar een halt toegeroepen worden.
Verder pleit ik ook voor de oprichting van een fonds door de
overheid, waarin de projectsteun van adoptanten wordt
verzameld. Zodat meer garanties kunnen uitgebouwd worden
over de besteding.
Het volledige opiniestuk kan u lezen op mijn website.

Moeder-kindeenheden barsten
uit hun voegen
De totale capaciteit van de twee moederkindeenheden in Vlaanderen werd in 2014, net als
in de jaren daarvoor, overschreden. Vaak worden
in het Psychiatrisch Centrum te Zoersel 10
moeders en in het Psychiatrisch Ziekenhuis te
Sint-Denijs Westrem 7 moeders tegelijk
opgevangen, terwijl het aantal bedden er
respectievelijk 8 en 5 bedraagt. Er is duidelijk
nood aan psychologische hulp van vrouwen die
pas bevallen zijn. Dat deze hulp geboden kan
worden terwijl de baby bij zijn moeder kan
blijven, is natuurlijk ideaal.
Sommige kersverse moeders belanden na de bevalling in een
depressie. Het gaat onder meer om vrouwen met een
complexe relationele achtergrond, een verslaving of een
psychische stoornis. Voor deze vrouwen is gespecialiseerde
hulpverlening absoluut aangewezen. Niet alleen voor henzelf,
maar ook voor de opbouw van de relatie met hun baby.
Een residentiële behandeling van de moeder kan er echter
toe leiden dat de noodzakelijke band tussen de moeder en
het kind in de eerste weken en maanden moeilijker of niet kan
worden opgebouwd. Daarom ontstonden er enkele projecten
waarbij het kind tijdens de behandeling bij de moeder kan
blijven. Het Psychiatrisch Centrum Bethanië in Zoersel en het

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus in Sint-DenijsWestrem bieden dergelijke zorgverlening door middel van
residentiële opname, dagbehandeling (3 of 6 uur) en een
beperkte ambulante nazorg. In 2014 bedroeg de
capaciteitsbezetting in Zoersel 99%. In Sint-Denijs-Westrem
werd de capaciteit met 4,24% overschreden. In de 8 bedden
in PC Bethanië en de 5 bedden in PZ Sint-Camillus werden
het voorbije jaar telkens 71 moeders opgenomen. Door
middel van de ambulante behandeltrajecten werden
respectievelijk 51 en 46 moeders geholpen.Dergelijke cijfers
bewijzen hoezeer er nood is aan de moeder-kindeenheden in
Vlaanderen.
Gezien de cijfers en gezien het belang van een goede band
tussen moeder en kind, ook als de moeder na de bevalling te
kampen krijgt met psychische problemen, is het voortbestaan
van deze eenheden ontzettend belangrijk.
Bekijk alle cijfers op mijn website.

Pleegzorgverlof Vlaamse
Ambtenaren
In antwoord op een parlementaire vraag die ik
stelde, belooft Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur Liesbeth Homans om werk te maken van
pleegzorgverlof voor Vlaamse ambtenaren. Ze zei
dit verder te willen onderzoeken in het kader van
haar geplande rationalisatie van de
verlofstelsels.
De voorbije tien jaar is zowel het aantal pleeggezinnen, het
aantal pleegkinderen als het aantal pleegzorgsituaties
merkbaar toegenomen. Vorige regeerperiode werd het
nieuwe decreet pleegzorg goedgekeurd waarmee pleegzorg
naar voren wordt geschoven als een vorm van hulpverlening
die aan belang moet winnen. Zo wordt pleegzorg steeds de
eerste te overwegen hulpvorm voor kinderen en jongeren.
Contractueel personeel van de diensten van de Vlaamse
overheid kunnen voor wat betreft het pleegzorgverlof
terugvallen op de federale arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978, aangezien die ook op hen van toepassing is.
Volgens deze wet hebben pleegouders recht op jaarlijks zes
vrije dagen voor het bijwonen van een zitting in de rechtbank
of een overleg met een pleegzorgdienst. Het Vlaams
personeelsstatuut bevat echter geen vergelijkende regeling.
Dat betekent dat statutaire medewerkers van de Vlaamse
overheid geen pleegzorgverlof kunnen opnemen.
In antwoord op een parlementaire vraag die ik hierover stelde,
beloofde de minister om in het kader van haar geplande,
brede rationalisatie van de verlofstelsels, de invoering van
een statutair pleegzorgverlof te onderzoeken. Omdat de
minister de arbeidsvoorwaarden van het statutair en
contractueel personeel zo veel mogelijk wil uniformiseren,
beloofde zij ook te onderzoeken of de invoering van een
vergelijkbare regeling voor pleegzorgverlof voor beide
mogelijk is.
Lees meer op mijn website.

Het belang van een gezonde
mond
Het belang van een gezonde mond mag niet
onderschat worden! Niet alleen is een gezonde
mond de basis voor een stralende glimlach en
een smakelijke maaltijd, het is ook belangrijk
voor de algemene gezondheid. Bacteriën in de
mond kunnen immers ons hele lichaam
beïnvloeden. Zo kan geen enkele
tandheelkundige ingreep succesvol zijn zonder
een goede, dagelijkse mondhygiëne.
Om het belang van een goed verzorgd gebit en mond te
onderstrepen lanceert het OCMW een uniek project. Tijdens
verschillende activiteiten worden tips en tricks gegeven om
uw mond en tanden gezond en sterk te houden. Tijdens de
speelpleinweken zullen ook de Zoerselse kinderen en
jongeren op een ludieke manier het belang van goed poetsen
en de nadelen van zoete en zure voeding voor hun
mondhygiëne leren kennen.
Daarnaast ondertekenden een aantal Zoerselse tandartsen
op donderdag 21 mei het charter 'goede tandzorg voor
iedereen'. Niet alleen de prik of de boor schrikt mensen af om
naar de tandarts te gaan, voor velen is ook het prijskaartje
een grote drempel. Daarom engageren een aantal tandartsen
zich om, op voorstel van het OCMW, houders van een Z-pas
te behandelen voor prestaties die voorkomen in de RIZIVnomenclatuur - aan het terugbetalingstarief, vermeerderd met
een eigen patiëntenbijdrage van maximum € 2. Eventuele
supplementen bij niet-geconventioneerde tandartsen
vervallen. Na een controleonderzoek wordt een behandelplan
en offerte opgemaakt, zodat de patiënten op voorhand weten
wat de eventuele vervolgbehandeling zal kosten.
Indien de patiënt met een Z-pas de kosten niet kan
voorschieten, kan hij een aanvraag doen bij het OCMW. Dan
betaalt de patiënt enkel € 2 bij het tandartsbezoek. Het
OCMW schiet het resterende bedrag voor en regelt dit nadien
verder met het ziekenfonds. Bij dringende medische
tandzorgen die niet in de RIZIV-nomenclatuur voorkomen,
wordt per cliënt in samenspraak met de sociale dienst
bekeken wat de mogelijkheden zijn.
Ik ben heel blij met de positieve reacties die we van de
tandartsen mochten ontvangen. Zij weten immers als geen
ander hoe belangrijk een goede mondhygiëne is. De
ondertekening van het charter is meteen het startschot van de
campagne 'dossier 20>32' die volledig in het teken staat van
een gezonde mond.

OCMW Zoersel bevraagt
80-plussers
Het OCMW biedt een uitgebreide dienstverlening.
Onder meer aan ouderen, en dat helpt velen
onder hen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis
te kunnen blijven wonen. Maar kennen alle
ouderen dit ondersteuningsaanbod wel? Om dat
te weten te komen, organiseert het OCMW een
korte bevraging bij alle 80-plussers in de
gemeente Zoersel.
Omdat het om meer dan 750 adressen gaat, doen we
daarvoor beroep op B-Post. De postbodes komen immers op
elk adres en de postbode is voor de meeste mensen een
vertrouwd gezicht. De Zoerselse 80-plussers kregen
ondertussen al een brief met informatie over de enquête.
Binnenkort zal de postbode bij hen aanbellen en hen enkele
vragen stellen. De postbode zal zich ook steeds legitimeren.
Hoe meer 80-plussers de vragen beantwoorden, hoe beter
we ons aanbod en onze werking kunnen afstemmen op de
bestaande noden.

Themadag “Een leven lang
wonen”
De gemeente Zoersel en het OCMW organiseren
op donderdag 18 juni een themadag rond wonen.
Op deze dag wijzen we u op de verschillende
mogelijkheden die er bestaan om een leven lang
te wonen. U krijgt er alle informatie tijdens één
van de lezingen of rondleidingen die op het
programma staan. Of gewoon in ons praatcafé.
De lezingen door experten gaan door in het woonzorgcentrum ‘De Buurt’. Landelijke thuiszorg zal een lezing
geven over alle mogelijke woonaanpassingen die er zij
en notaris Eric Laenens focust zich op het juridische aspect
bij een noodgedwongen verhuis of de schenking van een
woning. Zelf zal ik spreken over het concept ‘Zorgwonen’:
Wat is zorgwonen, wat zijn de voorwaarden, wat zijn de vooren nadelen,…
Naast de lezingen worden ook verschillende rondleidingen
voorzien. Zo staat o.a. een bezoek aan een zorgwoning,
seniorenwoning of een assistentiewoning op het programma.
Tot slot is er ook een praatcafé waar in een gemoedelijke
sfeer alle vragen over (zorg)wonen, thuishulp,
woningaanpassingen,… gesteld kunnen worden aan de
deskundigen van ruimtelijke ordening Zoersel, het
wooninfopunt, de eigen thuisdiensten en mutualiteiten.
Een bezoek aan de thema-dag is gratis. Als u er bij wil zijn,
schrijf u dan in via deze link of stuur een mailtje naar
gemeente@zoersel.be.
Alle informatie over deze themadag is terug te vinden op de
website van Zoersel.

Wens je deze nieuwsbrief
niet meer te ontvangen,
klik dan hier
Uw gegevens aanpassen
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