In 2011 start bouw van zorgvakantiehotel in Westendelaan naast Ter Strepe

Vakantie voor iedereen

MIDDELKERKE – Minister van Toerisme Geert Bourgeois heeft beslist om bij te dragen aan
de financiering van de bouw van een zorgvakantiehotel in Middelkerke voor mensen met snel
degeneratieve aandoeningen. In het budget voor ‘Toerisme voor allen’ maakt de minister al
500.000 euro vrij.
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inisters Geert Bourgeois en
Jo Vandeurzen ondersteunen
het nieuwe zorgvakantiehotel –
uniek voor België – in Middelkerke. bouwwerken van het volledig
nieuwe complex Middelpunt – de
naam van het zorghotel – starten
in het voorjaar van 2011. Het is
een samenwerking tussen de ALS
Liga, het Dominiek Savio Instituut
en vzw Mariasteen. Middelpunt
wordt een sociaal vakantieverblijf
voor verschillende doelgroepen en
zal aangepast zijn aan personen
die nood hebben aan ingewikkelde
en intensieve medische verzorging
zoals onder meer ALS. Dit is de
ziekte amyotrofische laterale sclerose, een zeldzame maar ernstige
aandoening van het zenuwstelsel
die krachtsverlies en spierzwakte
veroorzaakt en geleidelijk aan
leidt tot volledige verlamming.
„Deze patiënten kunnen niet in
een gewoon vakantieverblijf terecht en hebben er nood aan om in
een andere omgeving te zijn, om
rust te vinden en op hun manier te
kunnen genieten van onze Vlaamse kust”, aldus minister Bourgeois.
„Het is bovendien de bedoeling
dat ook de familieleden die hen
verzorgen, er kunnen verblijven,
en samen met hun gezin de batterijen opladen”, aldus nog de minister.

Open in 2013

Het hotel is gericht op vakantie
voor mensen die verzorging nodig
hebben. Het gaat om enerzijds het

realiseren. Van de 44 kamers worden er 20 gereserveerd voor mensen met een snel verslechterende
ziektes zoals ALS. Het vakantiehuis kan zowel door jeugdgroepen, families als in hotelformule
gebruikt worden. Dit laat toe om
de families van ALS-patiënten op
dezelfde locatie vakantie te laten
nemen. Een dergelijk initiatief situeert zich op het snijpunt van toerisme en zorg, vandaar de tussenkomst van beide ministers”, verduidelijkt Nele Breyne.

Vrijwilligers

Naast de tuin van school Ter Strepe (vooraan op de foto) in de Westendelaan komt een vakantiehotel voor mensen met een ernstige degeneratieve aandoening. (GF)

toegankelijk maken van infrastructuur, van gebouwen, en anderzijds om het
aanbieden van
vakantiebeleving en zorgondersteuning.
Het is daarom
een
project
waarin de toeristische sector
en de welzijnssector samenwerken. „Afhankelijk van de vordering van de bouwwerken, zal
het zorghotel Middelpunt vermoedelijk zijn deuren openen in het

voorjaar van 2013”, weet Nele
Breyne, communicatiecoördinator
van Dienstencentrum vzw
GID(t)S. „Het
zorghotel Middelpunt is een
onderdeel van
een groter geheel Vakantiecentrum Middelpunt, een
initiatief van
Dienstencentrum GID(t)S, die
voor eigen mensen, maar ook voor
derden een volledig toegankelijk
vakantiehuis in Middelkerke wil

„Voor mensen met
snel degeneratieve
ziekten en voor
hun familie”

Minister Jo Vandeurzen wijst op
het belang van permanentie van
gespecialiseerde verpleegkundigen en de medische coördinatie
door een huisarts. „Er zal steeds
een beroep kunnen gedaan worden
op verpleegkundigen en paramedische hulp. Hiervoor wordt een
conventie afgesloten met het RISIV, te vergelijken met het systeem van thuisverpleging”, legt
minister Vandeurzen uit. Bovendien bestaat de mogelijkheid om
zorg in te kopen. Dit betekent dat
patiënten naast professionele hulp
ook op vrijwillige medewerkers
kunnen rekenen indien ze beschikken over een PAB, een Persoonlijk AssistentieBudget. „Een zorghotel beoogt zo inclusief mogelijk te zijn : speciaal waar nodig,
gewoon waar mogelijk”, rondt
Nele Breyne samenvattend af.
(Ludo Coulier)

