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MECHELEN 
Op de Leuvensesteenweg kon een
onbekende langs een losstaande
deur binnen geraken in de gemeen
schappelijke inkomhal van een ap
partement. Een aantal kledingstuk
ken werden gestolen.

MECHELEN 
In de OnzeLieveVrouwestraat werd
tijdens een wandeling een 37jarige
man bestolen van een gsm uit zijn
jaszak. (ldn)

112
In Wiekevorst (Heist-op-den-

Berg) gaat zaterdag de Sint Jans-
kermis van start. Door de herin-
richting van de dorpskern ver-
huist die eenmalig naar de 
terreinen naast sporthal De Wim-
pel en naar feestzaal Sint Jan in 
de Dalstraat. Fanfare Sint Jans-
vrienden stemde het programma 
af op de omstandigheden.

“We openen zaterdag om 14u 
met België-Tunesië op het grote 

scherm”, deelt de fanfare mee. 
“Om 17u gaat een muzikale ver-
broedering van start. Op maan-
dag is er om 20u een kaartwed-
strijd. Op dinsdag, de laatste ker-
misdag, nodigen we vanaf 14u 
alle senioren uit voor een optre-
den. Inschrijven kan voor zon-
dag. Het terras van feestzaal Sint 
Jan is elke dag open.” (kvro)
i lucvandesande@sintjansvrien-
den.com, 0478.73.86.13

Kermis wijkt uit door werkzaamheden
WIEKEVORST 

De jaarrekening van 2017 van 
de gemeente Berlaar sluit met 
een overschot op de exploitatie 
van bijna 2,16 miljoen euro. Het 
gecumuleerde overschot van de 
vorige jaren groeit tot ruim 12,15 
miljoen euro. 

“Het laatste jaar ging er veel 
energie naar de voorbereiding 
van enkele grote projecten. Ik 
denk daarbij aan de herinrichting 
van de Pastorijstraat, de kerkom-

geving, de Marktomgeving en de 
voorbereidingen voor de bouw 
van een nieuw administratief 
centrum (gemeentehuis)”, zegt 
schepen van Financiën Stefaan 
Lambrechts (CD&V).

“Daarnaast staat nog een aantal
rioleringsprojecten op stapel 
(Hemelshoek, Aarschotsebaan, 
Kegelstraat), gekoppeld aan de 
aanleg en heraanleg van fietspa-
den.” (cvr)

Jaarrekening sluit opnieuw positief af
BERLAAR 

Rechter Suzy Vanhoonacker is
streng geweest in haar vonnis te-
gen een geweldenaar die dacht
dat hij zijn partner naar hem kon
laten luisteren zoals hij dat met
zijn hond gewend was te doen. De
man loopt niet alleen een effectie-
ve celstraf op, hij moet ook nog
een boete van 600 euro betalen.
En aan het slachtoffer heeft de
rechtbank 575 euro schadever-
goeding toegekend. 

Het typeert de beklaagde Aloïs
K. een beetje, dat hij tijdens het
proces zijn kat stuurde. Het
slachtoffer, een vrouw van 26
jaar, kwam wel opdagen om haar
verhaal te doen. De twee zijn nu al
een tijdje uit elkaar. De vrouw, die
rechten studeert, kreeg geregeld
te maken met partnergeweld,
maar ze durfde de stap niet te zet-
ten om de politie in te schakelen.
Dat deed een buurtbewoner wel.
Die was blijkbaar meer dan één
keer getuige van de slagen die de
vrouw kreeg.

De verdediging merkte tijdens
haar pleidooi op dat het koppel
zo’n drie jaar bij elkaar is geweest.
De vrouw was echter het huis niet
uit of K. begon haar te stalken en

te volgen. Als ze wat langer weg-
bleef, kreeg ze zelfs een ramme-
ling.

Een buurman zag hoe de vrouw
in april 2016 bij de haren naar
buiten werd gesleurd. “Ook foto’s
op haar gsm, die voor het slacht-
offer van emotionele waarde zijn,
werden door de beklaagde ge-
wist. 

Het is zelfs zo erg dat ze tot de
dag voor dit proces door K. werd
gestalkt met dreigende sms’jes.
Want, zoals hij in het politiever-
slag liet optekenen: een vrouw
moet, zoals een hond, naar zijn
baas luisteren”, zei de aanklager.
Dat schoot bij de rechter in het
verkeerde keelgat. 
(ldn)

Partner slaan kost man 12 maanden cel
Buurtbewoner geeft twintiger aan die rechtenstudente mishandelde
MECHELEN 

Een twintiger uit Mechelen die 
van oordeel was dat hij zijn 
partner kon bevelen en slaan 
zoals een hond, werd door rechter 
Vanhoonacker veroordeeld tot 
een effectieve gevangenisstraf 
van twaalf maanden.

MECHELEN 

De immersive room kun je het
best omschrijven als een ruimte
waar op drie muren een bepaalde
situatie wordt geprojecteerd.
Daar komen ook geluiden en
eventueel zelfs weersomstandig-
heden bij. Zo leren de studenten
van de opleiding verpleegkunde
van de Thomas More Hogeschool
op een veilige manier omgaan
met reële situaties. In een regie-
kamer ernaast kunnen docenten
de omgeving en gedragingen van
de levensechte pop die de patiënt
voorstelt op alle momenten aan-
passen.

“In deze simulator krijg je het ge-
voel dat het ‘voor echt’ is”, zeggen
skillslabverantwoordelijke Carl
Vanspauwen en docent Annelies
De Bruyne. “De studenten voelen
de stress die bij een interventie
komt kijken veel beter dan wan-
neer ze praktijklessen volgen in
een klaslokaal. Tot nu was het
praktisch onmogelijk om dit soort
situaties in te oefenen op een vei-

lige en realistische manier. Daar-
om is deze immersive room een
absolute meerwaarde voor onze
opleiding en zullen alle studenten
van het eerste tot en met het laat-
ste jaar ermee in aanraking ko-
men. Ook professionals uit het
werkveld zullen er gebruik van
kunnen maken.”

In de immersive room is het, in
tegenstelling tot de echte wereld,

toegelaten om fouten te maken.
“Je leert veel uit je fouten, maar
die mag je tijdens een echte inter-
ventie natuurlijk niet maken.
Door een realistische situatie na
te bootsen, is het leereffect bij de
studenten veel groter. We zullen
de pop weliswaar nooit laten ster-
ven. De impact daarvan op de stu-
denten is te groot, zeker in het be-
gin van de opleiding. Dat toont

aan hoe realistisch deze simula-
ties zijn.”

“Je vergeet dat je in een lokaal
zit”, bevestigt student Jonas De
Wit (23). “Het is een unieke erva-
ring. Het voelt als de werkelijk-
heid, zo hoor je je collega’s niet
meer wanneer de metro voorbij
raast. Het is interessant om stu-
denten op deze manier voor te be-
reiden op het echte werk.”

Ook dokter Dimitri Aerden van
het UZ Brussel is enthousiast. “Je
kunt het vergelijken met een
vliegsimulator. Je weet dat het
niet echt is, maar toch voelt het
zo. Daardoor leer je meer. Deze
ervaring kan je niet nabootsen in
een praktijkles of overbrengen via
een boek. Net als dat elke piloot in
een vliegsimulator heeft gezeten,
lijkt het me een goed idee zo’n ka-
mer op te nemen in alle verpleeg-
kunde- en artsenopleidingen.”

De immersive room kostte
50.000 euro, waarvan de speciale
software de grootste kost is. Voor
die prijs kan men 150 situaties
nabootsen, gaande van iemand
die onwel wordt op het perron
van de metro tot een gevecht op
straat. Het is de allereerste im-
mersive room voor een opleiding
Verpleegkunde in de Benelux.

“Tijdens zo’n nagebootste situaties 
vergeet je dat je in een klaslokaal zit”

Studenten verpleegkunde Thomas More Hogeschool leren patiënten reanimeren in ‘immersive room’

De opleidingsafdeling verpleeg-
kunde van de Mechelse Thomas 
More Hogeschool beschikt voort-
aan over een immersive room. In 
deze simulator ervaren toekom-
stige verpleegkundigen hoe het 
er in het echte leven aan toegaat 
tijdens een interventie.
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Dimitri Aerden
Arts

‘‘Je weet dat
het niet echt
is, maar het

voelt wel zo. En 
daardoor leer je 
ook veel meer.’’
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In de immersive room lijkt het alsof de studenten werken op het perron van de metro. FOTO STIJN VAN DE SANDE

Duivelse machine voor ALS-Liga

LEEST Jef Verheyen uit Leest rijdt de komende weken het land door met
een speciale ‘Rode Duivels-machine’. Het voertuig werd rood geschil-
derd, kreeg horentjes en een staart en werd gesigneerd door doelman Si-
mon Mignolet. “Door ermee naar markten en grote schermen te trekken,
willen we aandacht vragen voor de ALS-liga”, klinkt het. “We verkopen
gadgets en na de WK-finale verkopen we de machine aan de hoogste bie-
der. We mikken op een opbrengst van 50.000 euro.” (svds)
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