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Politici lopen mee in de zorg
Na twee maanden mandaat kregen burgemeesters, sche-
penen en raadsleden eind februari, begin maart de kans om 
met Expeditie Zorg mee te lopen in de zorginstellingen in hun 
gemeente. Dat gebeurde ook massaal. 

Veel politici maken zo zelf mee hoe de ge-
meentelijke diensten ervoor zorgen dat in-
woners die zorg nodig hebben, toch zolang 
mogelijk thuis kunnen wonen. De Herseltse 
schepen van Sociale Zaken Elke Verlinden 
houdt die dag bij de dienst warme maaltijden 
rekening met behoeften van elke klant: dia-
betes, zoutloos, maag-darmsparend, lactose-
intolerantie of een dialysemaaltijd, maar ook 
gewoon met wat mensen lekker of niet lekker 
vinden. De levering van de maaltijden ge-
beurt via de warme lijn, zij vult die dag vier 
warmhoudkasten (en vier auto’s) die vóór 
de middag aan hun ronde beginnen. Ook de 
desserts worden gelabeld, suikervrij of niet. 
Daarna gaat schepen Verlinden mee op ron-
de. ‘Binnenkomen met de petatjes betekent 
een vriendelijke goeiedag, even horen of alles 
in orde is en op naar de volgende. Het gaat 
niet alleen om die maaltijd maar ook over 
een oogje in het zeil houden.’
Burgemeester van Wichelen Kenneth Tay-
lor steekt met de nieuwe bestuursploeg de 
handen uit de mouwen in het woonzorghuis 
Molenkouter en bij de thuiszorg: 'Zo leren we 
als bestuur het werk in de zorg beter kennen,'. 
Schepen Kristof De Smet wil deze ervaring 
in het achterhoofd houden bij elke beslissing 
over de zorgdiensten.

In Mechelen fietsen de jongste gemeente-
raadsleden van Mechelen en Sint-Katelijne-
Waver met Peter Macken, de directeur van 
het één jaar oude Zorgbedrijf Rivierenland,  
langs kinderopvanginitiatieven, dagverzor-
gingscentra, woon-zorgcentra en een lokaal 
dienstencentrum. ‘Zo kunnen we een eerste-
handsbeeld geven van de uitdagingen waar-
voor we staan, en hoe onze diensten die heel 
concreet proberen op te nemen.’ Freya Per-
daens was gemeenteraadslid tijdens de vorige 
beleidsperiode: ‘Toen werd het sociale beleid 
door de OCMW-raad opgevolgd, nu moeten 
we ons ook in deze materie verdiepen.’
De raadsleden zijn onder de indruk van woon-
zorgcentrum De Lisdodde, waar directeur As-
trid Gepts uitlegt hoe de visie op zorg voort-
durend verandert. Zo leefden mensen met 
dementie twintig jaar geleden in een afdeling 
met een rondgang waardoor ze konden blij-
ven wandelen. ‘Sinds een jaar hebben we de 
afdeling in kleine hoekjes ingericht waardoor 
ze zich minder onrustig voelen.’ In het woon-
zorgcentrum ligt per dag een uur de nadruk 
op zorg en de andere 23 uur op leven met zin-
volle activiteiten. ‘En de vrijwilligers zorgen 
voor de kers op de taart,’ zegt Astrid Gepts. 
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