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Contacteer LVPH
Livornostraat 25 - 1050 Brussel
02 542 86 25 - lvph@lm.be - www.lvph-lm.be

Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw

On
be
gre
nsd

Voorwoord

Mensen met
een beperking

mogen niet vergeten
worden in het debat 

over zware beroepen 
De regering voorziet in het wetsontwerp over de zware 
beroepen ook een gunstiger regime voor wie werkt en 
een (zware) handicap heeft.

Momenteel is er geen vervroegde uittreding voorzien 
voor zwaar-mindervaliden. Binnen de regering is er 
dan ook overeenstemming dat zij niet vergeten mogen 
worden bij de hervorming van de zware beroepen. Wie 
precies in aanmerking komt, moet nog worden bekeken. 
De regering wacht daarvoor het advies af van de Hoge 
Raad voor Personen met een Handicap.

Uiteraard moet er degelijk werk worden gemaakt van wie 
nu precies in aanmerking komt. Deze maatregel zou al-
leen gelden voor mensen met een zware beperking. Dat 
wil zeggen mensen in de zelfredzaamheidscategorieën 
4 en 5. Dat gaat dan over mensen die zeer afhankelijk 
zijn van derden, bijvoorbeeld voor hun vervoer en huis-
houden maar die wel nog communicatievaardig zijn, tot 
mensen die zwaar hulpbehoevend zijn. 

Dit is een goede zaak. Want voor hen is ieder beroep 
zwaar en het is dan ook niet meer dan normaal dat er 
met hen rekening wordt gehouden in dit debat.

Geert Messiaen
Voorzitter LVPH



LVPH:  Wat is PLS eigenlijk?
Patrick: PLS is een spier-zenuwziekte 
waarbij de motorische zenuwcellen 
aftakelen. Dit leidt tot stijfheid en 
spasticiteit van de spieren in de mond, 
de benen en de armen. In tegenstelling 
tot ALS, dat veel agressiever is, gaat het 
hier om een langzame degeneratie van het 
zenuwstelsel.
Hilde: Bij de diagnose kreeg ik te horen dat 
ik nog 14 jaar te leven had maar intussen 
zijn we al 21 jaar verder.

LVPH:  Jullie wonen in een prachtig en 
ruim appartement. Hebben jullie dit zelf 
verbouwd?
Patrick: Wij wonen hier nu een drietal jaar. 
Daarvoor woonden we in een villa in Latem. 
Daar hadden we ook aanpassingen gedaan 
zoals een traplift maar we kozen er toch 
voor om naar de stad te verhuizen. 
Hilde: In Latem woonden we nogal 
afgelegen en ik wou meer sociaal contact. 
Daarom zijn we naar Gent verhuisd. 
Het appartement zelf voldeed wel aan 
onze behoeften maar we hebben toch 
verschillende aanpassingen moeten doen. 
Vooral het sanitaire gedeelte en de keuken 
hebben we verbouwd.
Patrick: Er stond hier een heel mooie 
afgewerkte badkamer, maar totaal niet 
geschikt voor Hilde. Dus hebben we alles 
weer moeten verbouwen. Een volledig 
vlakke inloopdouche i.p.v. een bad, 
een verlaagde wastafel voor Hilde en 
handgrepen waar nodig. Ook de deuren zijn 
belangrijk. Die moeten niet alleen breed 
genoeg zijn maar ze mogen ook niet naar 
binnen draaien. Wij hebben gekozen voor 
schuifdeuren: dat is de beste oplossing. 

Vroeger was er in de living een glazen deur, 
dat is uit den boze, die hebben we ook weg- 
gehaald. De keuken is ook volledig nieuw 
en aangepast maar voor de rest was het 
appartement zeer geschikt voor ons. Licht 
en ruimte in overvloed.
Hilde: Een van mijn passies is schilderen. 
Ik ben vroeger naar de academie geweest. 
Ik kan niet meer schilderen met een borstel 
maar gelukkig is mijn rechterhand nog goed 
en schilder ik met een schildersmes of 
palet. Mijn droom is dan ook om hier in het 
appartementsgebouw een ruimte te vinden 
voor een echt schildersatelier.

LVPH:  Waarom hier in het gebouw, dat is 
toch niet evident?
Hilde: Omdat ik niet naar buiten kan. Dus 
moet ik hier in het gebouw iets vinden om 
te kunnen schilderen.
Patrick: Dat is nu het punt dat ik wil 
maken. Hilde kan niet alleen met haar 
rolstoel naar buiten omdat Gent helemaal 
rolstoelonvriendelijk is. Dus begeleid ik 
haar met de rolstoel. Als ik met haar naar 
de stad ga, heb ik alle moeite van de wereld 
om ergens te geraken. Voetpaden zijn te 
weinig verlaagd en te schuine hellingen 
naar de greppel toe zodat ik dikwijls 
veel moeite heb om niet in de greppel te 
belanden, losliggende plaveien, noem 
maar op… Neem nu de Korenmarkt en de 
stadshal: die zijn volledig gerenoveerd. 
Je moet daar eens met een rolstoel rijden, 
je ingewanden liggen in een knoop, zo 
hobbelig en voortdurend over en weer 
schokken. Het zijn gewoon slechte 
plaveien. Er is daar niet over nagedacht. Dat 
bedoel ik: gebrek aan visie. Ik heb dan ook 

naar het stadsbestuur een mail gestuurd 
en hen gevraagd om eens met het volledige 
stadsbestuur een halve dag in een rolstoel 
door Gent te rijden. Ze zouden dan wel hun 
visie over toegankelijkheid bijstellen. 
Hilde: Als ik van de stad terug thuis kom, 
heb ik altijd nekpijn vanwege het constant 
schokken in mijn rolstoel. 
Patrick: Wij hebben dat al meermaals 
aangekaart bij het stadsbestuur. Ze hebben 
een speciale dienst voor toegankelijkheid. 
Die mevrouw is bouwkundig ingenieur en 
coördineert zowat de zaken maar zij staat er 
alleen voor. Op haar bureau liggen stapels 
dossiers over klachten en aanpassingen 
rond toegankelijkheid. Een heel bekwame 
dame, maar ja: te weinig personeel. 

LVPH:  Vandaag wordt er rond 
toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking toch al heel wat gedaan?
Patrick: Veel te weinig. Ik vraag niet dat ze 
heel de binnenstad volgieten met beton. 
Ik begrijp ook dat het niet eenvoudig is om 
historische gebouwen rolstoelvriendelijk 
te maken maar als je dan toch renoveert 
of nieuwe gebouwen ontwerpt, hou daar 
toch rekening mee. Enkele jaren geleden 
hebben ze op de Grasmarkt een totaal 
nieuwe renovatie gedaan voor het Mariott-
hotel. We zijn daar binnen geweest. Door 
het niveauverschil tussen de lobby en 
het restaurant moesten we via de keuken 
naar het eetgedeelte. Dat kan toch niet 
voor een recente renovatie? Toch merken 
we een verbetering en de controle op 
toegankelijkheid is ook verbeterd. Bij de 
bouw van het nieuwe voetbalstadion, de 
Ghelamco Arena, had de bouwinspectie 
de toiletten afgekeurd vanwege te weinig 

Hilde en Patrick zijn gepassioneerde mensen. Ze hadden een goede job 
en ze reisden de wereld rond. Aan alles zie je dat het mensen zijn met 
smaak én levenskwaliteit. 

Tot 21 jaar geleden het noodlot toesloeg en Hilde de diagnose PLS kreeg. 
Dit is een ziekte waarbij het zenuwstelsel langzaam aftakelt. Hilde is 
volledig rolstoelafhankelijk en Patrick en zij hebben hun mooi en ruim 
appartement in Gent helemaal aangepast.

De ziekte heeft ook een impact op haar spreekvaardigheid, maar na 
verloop van tijd begrijp ik haar steeds beter. Zij pleiten vooral voor meer 
toegankelijkheid in de stad. Of zoals Patrick het verwoordt: “iedereen 
van het stadsbestuur zou eens verplicht een halve dag met een rolstoel 
door Gent-centrum moeten rijden, ze zouden dan aan den lijve 
ondervinden dat het allesbehalve een pretje is om je in Gent met een 
rolstoel te verplaatsen”.

Interview  

met Hilde en Patrick



Hoe sociaal is Europa? 

De patiënt moet centraal staan in de gezondheids-
zorg, zonder exclusiviteit van wie of wat dan ook. 
Gezondheidszorg is een pluralistisch gegeven in een 
voor iedereen toegankelijk forum. Solidariteit en ren-
dabiliteit kunnen geen evenwichtsoefening maken 
op de balans van gezondheidszorg. De mens moet 
altijd primeren. Zo moet een modern ziekenfonds, 
naast preventie en coaching, een dienstverlening 
uitbouwen voor mensen met gezondheidsproblemen 
maar ook voor gezonde mensen. Daarbij rijst de 
dwingende vraag: hoe sociaal is Europa?

“Liefde in tijden van muco”

Sofi e Vermeulen vertelt haar verhaal in Liefde in
tijden van muco. Het is een persoonlijk verhaal.
De Kempense jonge vrouw lijdt aan mucoviscidose
en vertelt in Liefde in tijden van muco over leven en 
liefde met een ongeneeslijke ziekte.
Ze kreeg in het voorjaar van 2016 een stel nieuwe 
longen.
Enkele maanden na haar longtransplantatie begon 
Sofi e te trainen voor de Antwerp 10 Miles.

voorzieningen voor mensen met een 
beperking. Die hebben ze dus moeten 
aanpassen. 
Als wij eens iets willen gaan eten of op café 
gaan, moeten we steeds kijken of er een 
toilet is op de gelijkvloerse verdieping. Veel 
keuze hebben we niet! In het centrum van 
Gent zijn er veel cafés en restaurants in 
historische panden met een toilet boven of 
beneden en alleen te bereiken via een trap 
wat dus niet toegankelijk is voor ons.
Hilde: Daar ben ik wel in teleurgesteld. Ik 
dacht: ik kom naar Gent voor meer sociaal 
contact, maar er zijn heel wat praktische 
hindernissen die mij sociaal beperken.
Patrick: Een van mijn passies is trompet 
spelen. Ik speel regelmatig in jazzclubs 
en cafés. Vroeger ging Hilde altijd mee. 
Dat kan ze nu niet meer. De meeste van de 
clubs en cafés zijn in historische panden 
die totaal niet toegankelijk zijn.

LVPH:  Wat vinden jullie van de 
toegankelijkheid bij reizen?
Hilde: Vroeger hebben we veel gereisd, de 
wereld rond, maar dat kan ik niet meer. Als 
we nu op reis gaan is het met de auto.
Patrick: Ook door onze job zaten we in 
internationaal gezelschap en andere 
continenten. Eerlijk gezegd: in het 
buitenland is de toegankelijkheid dikwijls 
beter dan hier. En ook in landen waar je het 
niet zou verwachten. 
Hilde: Thailand, Indonesië, Egypte: daar 
wordt veel ingezet op toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking. 
Patrick: En in de scandinavische landen 
zoals Finland en Noorwegen zijn de 
aanpassingen veel beter dan hier. Een van 
de best toegankelijke steden voor mensen 
met een beperking is Parijs. Niet overal 
maar over het algemeen wel. Ze hebben 
daar natuurlijk brede boulevards maar er is 
over nagedacht. Het zit ‘m soms in details. 
Ze hebben een visie. Ik hoop dat Gent daar 
een voorbeeld aan neemt.
Hilde: Gent is een mooie stad. Met een 
groot cultureel aanbod, leuke cafés en 
restaurantjes. Ik zou daar graag wat meer 
van kunnen genieten.  

LVPH:  Hilde en Patrick, ik wens jullie nog 
heel veel mooie momenten samen en dat 
jullie de passie van schilderen en muziek- 
spelen nog lang mogen delen. Hartelijk 
dank voor dit gesprek.
Patrick: Geen dank. En mijn aanbod aan 
het stadsbestuur om eens een halve dag in 
een rolstoel door Gent te rijden is nog altijd 
geldig (lacht).

Nieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl its

Als je in Vlaanderen je domicilie hebt 
en je geniet een tegemoetkoming als 
persoon met een handicap, dan kan je 
aanspraak maken op het sociaal tarief 
voor water.

Belangrijk om weten is dat het sociaal 
tarief voor water alleen nog via 
elektronische gegevensuitwisseling kan toegekend worden. 

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) maakt automatisch de 
selectie van alle dossiers die voor het voordeel in aanmerking komen 
en op deze manier kunnen de watermaatschappijen en/of de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) het sociaal tarief automatisch toekennen. Er wordt 
dan automatisch een korting van 80% aangerekend op de factuur en/of op het 
heffi  ngsbiljet. Je hoeft  dus zelf helemaal niets te doen om van dit voordeel te 
kunnen genieten.

Sociaal tarief water: geen papieren
attesten meer 

Voor de lezers 

Voor meer info: contacteer DGHan-Yammer@minsoc.fed.beVoor meer info: contacteer DGHan-Yammer@minsoc.fed.be
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De stralen van de zon zijn levensbelangrijk: ze geven ons licht, 
warmte en zorgen voor de aanmaak van vitamine D. Maar 
zonnestralen kunnen ook gevaarlijk zijn als je er niet verstandig 
mee omspringt. Waarschijnlijk wist je al dat onbeschermd 
zonnen tot pijnlijke zonnebrand kan leiden. Maar wist je 
dat te veel zon ook verantwoordelijk is voor de vroegtijdige 
veroudering van de huid en een grotere kans op huidkanker? Je 
huid voldoende beschermen is dus de boodschap! Wij zetten je 
alvast op de goede weg met deze 6 tips.

1. Zoek de schaduw op tussen 12u en 15u
De zon brandt het meest intens tijdens de middag. Tijdens 
deze uren kun je dan ook het gemakkelijkst verbranden in het 
voorjaar en de zomer. De beste manier om je te beschermen 
tegen de zon is de schaduw opzoeken. 

2. Draag beschermende kledij
Bescherm jezelf tegen de zon door je huid te bedekken met 
fi jngeweven, losse kledij, een hoed met een brede rand en een 
UV-werende zonnebril.

3. Smeer jezelf en je kinderen in met zonnecrème
Smeer jezelf en je kinderen in met een waterproof zonnecrème 
met een beschermingsfactor van minimum 30 SPF. Smeren doe 
je het beste:
- een half uur voor je de zon in gaat
- om de twee uur
- telkens je nat bent geweest (na zwemmen of zweten)
Heb je een heel lichte huid en/of sproeten en verbrand je snel? 
Wees dan extra voorzichtig: blijf zo veel mogelijk uit de zon en 
gebruik een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor (50 
SPF).

4. Wees extra voorzichtig bij water, zand of sneeuw
Je gaat zeilen, skiën of je reist naar een tropische bestemming? 
Wees dan extra voorzichtig, want water, zand of sneeuw 
reflecteren de zonnestralen, zodat je sneller verbrandt.

5. Controleer de UV-index 
De UV-index duidt de intensiteit van de zonnestralen aan. Hoe 
hoger de index, hoe groter de kans dat je verbrandt. De UV-
index vind je in het weerbericht of op de website van het KMI: 
www.meteo.be > verwachtingen > UV-index.
- Is de index lager dan 3, dan heb je geen bescherming nodig 

en is er weinig gevaar voor verbranding.
- Vanaf UV 6 en 7 moet je zeer goed oppassen. Vooral kinderen 

en volwassenen met blanke huid moeten goed opletten, maar 
ook de anderen.

- UV-index 8 en meer is zeer hoog en vraagt om maximale 
bescherming.

6. Bescherm je kinderen optimaal
De huid van kinderen is dunner en gevoeliger dan die van 
volwassenen. UV-stralen dringen dus gemakkelijker diep door 
en beschadigen de huidcellen. Vooral kinderen met een lichte 
huidskleur, met sproeten, die snel verbranden of minder snel 
bruin worden, moeten extra oppassen. Baby’s tot 1 jaar houd je 
het best volledig uit de zon.

Meer informatie
Op de website van de Stichting tegen Kanker vind je meer 
informatie over tips om huidkanker te voorkomen:
www.kanker.be > preventie > slim in de zon

Geniet verstandig van de zon:
bescherm jezelf!


