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Beste lezer,
In deze nieuwsbrief leest u over heel wat doorbraken met betrekking tot thema's die me
nauw aan het hart liggen. Zo wordt werk gemaakt van de erkenning en het herstel van
slachtoffers van gedwongen adopties en wordt onderzocht hoe een DNA-databank voor
geadopteerden en afstandouders werkelijkheid kan worden. Ook wil minister Crevits werk
maken van financiële vorming op school en pleegzorgverlof voor onderwijspersoneel.
Het bewijs dat een parlementaire vraag veel in beweging kan zetten.
Ook in Zoersel blijven we bouwen aan een zorgzame en inclusieve samenleving. Door
heel expliciete vragen te stellen en oplossingen te zoeken voor bijv. de mobiliteit van
mensen met een beperking of psychiatrische problematiek, maar ook door zorg en kunst
met elkaar in contact te brengen.
Trouwens, bent u nog op zoek naar een leuke familie-uitstap op pinkstermaandag? Schrijf
dan snel in voor het Bonte Buurtfeest van CD&V in Planckendael!
Katrien

DNA-databank moet helpen in
zoektocht gedwongen adopties
N.a.v. berichten over gedwongen adoptie vonden
in december en januari hoorzittingen plaats in
het Vlaams Parlement. Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen stelde een expertenpanel
aan om de problematiek te onderzoeken. Dit
panel stelde maandag ll. het rapport van haar
werkzaamheden voor. De aanbevelingen daarin
liggen in dezelfde lijn als de resolutie die ik in
februari indiende. Zo onderschrijft het panel o.m.
het belang van een DNA-databank.

In haar rapport formuleert het expertenpanel
beleidsaanbevelingen m.b.t. erkenning en herstel, de
regelgeving van adoptie, preventie en het begeleiden van
ongewenste zwangerschappen. Daarenboven vraagt het
panel om het debat rond afstammingsvragen te openen.
“Regelingen rond discrete/anonieme bevalling,
draagmoederschap en (anoniem) donorschap zijn dringend
noodzakelijk,” klinkt het.
Van groot belang vindt ik de oprichting van een databank met
DNA-materiaal van mensen die hun kind onder dwang
hebben moeten afstaan of mensen die op zoek zijn naar hun
geboorteouders. Ik suggereerde de oprichting van zo’n
databank al tijdens de eerste hoorzitting, en herhaalde deze
vraag in mijn resolutie. Het expertenpanel doet hier rond nu
zeer concrete aanbevelingen. Zo ziet het panel de databank
graag aangevuld met een onafhankelijk register waarin de
registratie van het verband tussen DNA en
persoonsgegevens gebeurt, vooraleer het geanonimiseerde
DNA onderzocht wordt.
Bovendien moet het laten opnemen van gegevens in de
databank een vrije, maar ook goed geïnformeerde keuze zijn.
Uiteraard is de nodige begeleiding heel belangrijk, zowel voor
wie via die weg familieleden vindt als voor wie niemand vindt.
Ik hoop dat er snel van start kan worden gegaan met het
onderzoek naar de haalbaarheid van dergelijke DNAdatabank.
Ik stelde hierover een actuele vraag aan minister Vandeurzen
tijdens de plenaire vergadering van 6 mei ll. In zijn antwoord
zegt de minister hoe hij gevolg zal geven aan de
aanbevelingen van het panel en op korte termijn deskundigen
zal aanduiden met betrekking tot de DNA-databank.
Lees meer over de aanbevelingen i.v.m. gedwongen adoptie

Kraamzorg, dat verdient een
bloemetje
Uit cijfers die ik opvroeg bij Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen, blijkt dat het aantal
gezinnen dat beroep doet op kraamzorg stijgt. Nu
de federale regering ziekenhuizen ertoe wil
aanzetten pas bevallen vrouwen sneller
huiswaarts te sturen, hoop ik dat minister De
Block afstemt met Vlaanderen zodat de zorg voor
pas bevallen moeders wordt gegarandeerd. Om
mijn boodschap kracht bij te zetten ging ik op 5
mei '15, aan het begin van de week van de
kraamzorg, op bezoek bij kersverse mama Nele
en haar kraamverzorgsters Anne-Britt.
Vrouwen die pas bevallen zijn, kunnen – eens ze het
ziekenhuis verlaten – kraamzorg vragen. Dit is een vorm van
gezinshulp die vrouwen en hun gezin helpt te wennen aan de
nieuwe situatie door een handje toe te steken bij de zorg voor
de pasgeborene of door lichte huishoudelijke taken over te
nemen. Wie bevallen is, heeft recht op kraamzorg tot 8 weken
na de geboorte van het kind. Veel ziekenfondsen betalen een
aantal uren (vaak is dat 30 uur) kraamzorg terug.

In 2013 werden 9.713 dossiers kraamzorg opgestart. Dat wil
zeggen dat 14,8% van de moeders een aanvraag voor deze
vorm van zorg deed. Voor het eerste semester van 2014 ging
het om 5.807 dossiers. Als de cijfers voor de tweede helft van
2014 in dezelfde lijn liggen, komt het totaal voor dat jaar op
bijna 12.000 dossiers. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in
2013.
Volgens Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen in
antwoord op een parlementaire vraag van
volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, kan de federale
beslissing om vanaf 2016 de verblijfsduur in het ziekenhuis
met een halve dag in te korten de vraag naar kraamzorg
inderdaad doen stijgen. Familiehulp merkt nu alvast een
stijging in het aantal aanvragen. Het is dan ook belangrijk om
in voldoende aanbod te blijven voorzien en om het aanbod zo
goed mogelijk bekend te maken, want vaak worden vrouwen
pas geïnformeerd over de mogelijkheden als ze al bevallen
zijn.
Ik doe dan ook een oproep naar de minister om af te
stemmen met zijn federale collega voor volksgezondheid, en
de evolutie nauwgezet op te volgen. 10% van de jonge
moeders krijgt na de bevalling in meer of minder mate een
postpartum depressie. Zeker in dergelijke gevallen, of
wanneer de moeder een zware bevalling had en waarbij haar
kindje een aantal dagen in de couveuse moest blijven, is een
goede opvolging van zowel moeder als kind van groot belang.
Lees hier hoe blij mama Nele is met de goede zorgen van
kraamverzorgster Anne-Britt.

Crevits wil jongeren beter leren
omgaan met geld
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zal
werk maken van einddoelen en leerlijnen met
betrekking tot de financiële vaardigheden van
kinderen en jongeren. Dat antwoordde ze op een
parlementaire vraag van mij. Van jongs af aan
financieel inzicht verwerven en leren omgaan met
geld, wapent mensen immers om op latere
leeftijd meer doordachte en verantwoorde
economische keuzes te nemen.
Cebud, het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek,
becijferde dat 12% van de 2.447 jongeren die werden
ondervraagd een consistent patroon vertonen van financieel
risicogedrag: Ze lenen geld, geven geld uit dat er eigenlijk niet
is en spelen en wedden voor geld. 10% van de jongeren heeft
daadwerkelijk schulden en 2% van de jongeren slaagt er
moeilijk in om het geleende geld terug te betalen. Ook blijkt
dat jongeren weinig kennis hebben van abstracte financiële
begrippen en concepten.
Financieel risicogedrag dat langdurig of frequent voorkomt op
jonge leeftijd, kan zorgwekkende gevolgen hebben op latere
leeftijd. Er is dus nood aan vorming, bewustmaking en
preventie op maat van jongeren, maar met het oog op de
effectiviteit op lange termijn.
Vlaams minister van Onderwijs Crevits deelt mijn mening.

Zo werd een referentiekader ontwikkeld van competenties
die mensen in staat stellen om een beter inzicht te krijgen in
economische concepten en wetmatigheden, en in financiële
producten. Deze competenties moeten helpen om
weloverwogen economische beslissingen te nemen. De
minister beloofde om dit referentiekader te bespreken met de
onderwijsverstrekkers, zodat einddoelen en leerlijnen kunnen
worden uitgewerkt voor verschillende doelgroepen en voor
verschillende niveaus van onderwijs, vorming en opleiding.
Lees meer

Binnenkort ook
pleegzorgverlof voor
onderwijspersoneel
In tegenstelling tot andere werknemers hebben
personeelsleden in het onderwijs geen recht op
zes dagen pleegzorgverlof. Onderwijsminister
Hilde Crevits vindt een uitbreiding naar het
onderwijs dan ook logisch, dat antwoordde ze op
een parlementaire vraag van mij.
De voorbije 10 jaar is het aantal pleeggezinnen,
pleegkinderen en 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.
Als Vlaanderen pleegzorg als dusdanig promoot, dan moet
dat uiteraard in de diverse beleidsdomeinen worden
ondersteund.
Andere werknemers hebben recht op jaarlijks 6 dagen
pleegzorgverlof voor het bijwonen van een zitting in de
rechtbank of een overleg met een pleegzorgdienst. Voor
onderwijzend personeel uit het niet-hoger onderwijs bestaat
zo'n verlofregeling niet. Deze mensen worden dan verplicht
om verlof zonder wedde te nemen.
In antwoord op een parlementaire vraag van mij beloofde
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om hier iets aan
te doen. Zij zal het pleegzorgverlof voor personeelsleden van
het niet-hoger onderwijs aan bod laten komen tijdens het
overleg dat zij met de sociale partners nog zal voeren in het
kader van de loopbaan en de verlofstelsels.
Lees meer op mijn website
Lees hier het artikel dat verscheen in De Standaard

Vooral partners en dochters
nemen rol van mantelzorger op
Veel chronisch zieken, gehandicapten en
zorgbehoevenden kunnen thuis, in de eigen
omgeving blijven wonen dankzij de toegewijde
zorg van mantelzorgers. In 2014 telde Vlaanderen

maar liefst 142.471 mantelzorgers die ten dienste
stonden van 120.798 hulpbehoevenden, dat blijkt
uit cijfers die ik opvroeg bij Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen.
Onze maatschappij kent een stijgende zorgvraag en dus ook
een stijgende nood aan zorgverstrekkers. Ook mantelzorgers
horen daarbij. Sinds 2010 is het aantal mantelzorgers met
ongeveer 5% gestegen. Het aantal zorgbehoevenden dat
wordt geholpen door een mantelzorger steeg met bijna 7%.
Mantelzorgers zijn broodnodig. Zij helpen veel mensen om
langer te kunnen blijven wonen daar waar men het liefst is, nl.
thuis, in eigen omgeving.
Het vaakst 80,4% neemt iemand van de familie de rol van
mantelzorger op zich. Meestal gaat het over partners of
echtgenoten (29%). Ook (schoon)dochters laten zich als
mantelzorger opmerken (25,7%). Ze doen daarmee beter dan
hun broers, die in 12,2% van de gevallen de zorg opnemen
voor (schoon)moeder of -vader.
CD&V is absoluut voorstander van een degelijke
ondersteuning voor mantelzorgers.Centra voor kortverblijf
kunnen hierin een rol spelen en tijdelijke opvang bieden
wanneer mantelzorgers voor een korte periode niet
beschikbaar zijn, bijv. omwille van vakantie of ziekte.
Anderzijds moeten mantelzorgers kunnen rekenen op
kwaliteitsvolle vorming en psychosociale ondersteuning. Dat
komt zowel de zorgbehoevende als de zorgverstrekker ten
goede. Eerder liet CD&V vicepremier Kris Peeters al weten te
onderzoeken hoe een ongevallenverzekering mantelzorgers
meer bescherming kan bieden. Ik dring ook aan bij de
Vlaamse minister van Welzijn om een systeem te ontwikkelen
voor de registratie van minderjarige mantelzorgers, zodat ook
deze doelgroep de nodige specifieke ondersteuning en
begeleiding kan krijgen.
Bekijk alle cijfers op mijn website

Op zoek naar alternatief voor
belbus
Vanaf 1 mei schafte De Lijn de belbus in onze
regio af. Deze bezuinigingsmaatregel houdt
echter geen rekening met een kwetsbare groep
die voor hun verplaatsing helemaal afhankelijk is
van dit soort vervoer. CD&V Zoersel betreurt
deze beslissing en vooral dat ze werd genomen
zonder dat eerst werd gezorgd voor
alternatieven. Samen met de zorginstellingen en
het OCMW van Zandhoven trokken we op 30 april
aan de alarmbel.
In Zoersel doen 124 unieke gebruikers een beroep op de
belbus, dat is aanzienlijk meer dan in omliggende gemeenten.
Mensen die slecht te been zijn, bewoners van een van de
vele zorginstellingen, allemaal nemen ze regelmatig de
belbus om boodschappen te doen of om op activiteiten,
werkprojecten enz. te geraken. Voor velen is dit vaak een
letterlijke opstap naar participatie en inclusie.
In Zoersel hebben we een goed uitgebouwde Dienst

Aangepast Vervoer (Handicar) die zorgt voor vervoer met vnl.
mensen die minder mobiel zijn. Daarnaast barst de
Mindermobielencentrale uit haar voegen. Gelet op de
specificiteit zijn beiden echter geen oplossing voor iedereen.
Samen met de betrokken partners en de provincie wordt nu
gezocht naar een oplossing om ook kwetsbare mensen
mobiel te houden, zodat ook zij aan het sociaal leven kunnen
participeren.

Kadodder vzw koopt voormalig
OCMW-gebouw
Kadodder vzw biedt thuisbegeleiding aan
gezinnen met personen met een beperking en
huurt al enkele jaren het voormalige OCMWgebouw aan de Oostmallebaan 50. Tijdens de
OCMW-raad van februari werd goedkeuring
verleend om het gebouw aan de vzw te verkopen.
Begin mei keurde de OCMW-raad de definitieve
verkoopakte goed. Dat betekent dat de vzw
Kadodder vanaf 20 mei officieel eigenaar zal zijn
van haar woonst.
Ik ben blij dat het gebouw dat 25 jaar geleden door Zoersel
werd gebouwd met een sociale functie, ook naar de toekomst
toe een invulling krijgt die hierbij aansluit.
Het gedeelte van de tuin en de achterliggende parking met
garagebouw blijven eigendom van de gemeente en zullen
mee worden opgenomen in de verdere ontwikkeling van de
site Zonneputteke.
De verkoop van het gebouw kadert in het meerjarenplan van
het OCMW dat onder meer bepaalt om gebouwen die geen
functie meer hebben in de dienstverlening van de organisatie,
te verkopen. Met de verkoop wordt het OCMW volledig
schuldenvrij.

Kunst en zorg gaan hand in
hand
Eind april was het Erfgoeddag en Week van de
Amateurkunsten. Voor deze gelegenheden
stonden enkele activiteiten in het teken van kunst
én zorg.
In de patio van het administratief centrum kan men zich laten
verwonderen door een tentoonstelling met oude voorwerpen
uit de psychiatrie die een beeld gaven van hoe het er vroeger
aan toe ging in de materniteit, de zorgverlening, de
vrijetijdsbesteding van de patiënten enz. De materialen zijn
afkomstig uit de verzameling van Dirk Woestenborghs,
voormalig adjunct-technisch directeur van het psychiatrisch
centrum Bethanië en het AZ Sint-Jozef.

Bonte Buurtfeest in
Planckendael
Kom met het ganse gezin naar het bontste
buurtfeest van CD&V op 25 mei in Planckendael.
Die dag valt er voor zowel jong als oud heel wat
te beleven. Bovendien geniet je van
superpromoties: volwassenen betalen de
voordeelprijs van 15 euro en kinderen tot en met
12 jaar mogen gratis mee. Dus papa, mama,
broer, zus, oma, opa, vriendje en vriendinnetje:
iedereen is welkom.
Niet alleen Planckendael zelf heeft heel wat te bieden, ook
CD&V voorziet exclusieve extra’s. Zo kunnen kinderen zich
schminken en verkleden in een pinguïn, een foto nemen in
een pinguïnpak op onze fotostand, zich uitleven op het
springkasteel en ga zo maar door.
Kinderen die net als Kai Mook op 1 september de grote stap
zetten naar het eerste leerjaar, krijgen vooraf een speciale
doe-opdracht. Als ze die meebrengen naar Planckendael,
maken ze kans op een leuke pinguïnrugzak.
En er is meer: elk kind dat deelneemt aan de grote
pinguïndans krijgt een leuke zwemzak en een pinguïnsnavel,
die bovendien nog eens gekke dierengeluiden maakt. Ouders
zijn bij deze gewaarschuwd. En in Ampersand staat een bon
voor een lekker pinguïnijsje.
Kortom, de gezinsdag is het bonte buurtfeest waar kinderen
de winnaar zijn.
Ga naar www.bontebuurt.be voor het volledige programma.
Via deze link schrijf je je in voor dit spetterend feest.

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

Katrien Schryvers
Abdijlaan 4
2980 Zoersel

