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Je woning aanpassen?
Gratis advies op REVAhome

daar word je beter van!

Joke Van der Auwera
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Altijd al eens achter de schermen van
een ziekenhuis willen gluren? Ooit al een
voorziening bezocht voor mensen met
een beperking? En ken je het verschil
tussen het oude rusthuis en het
moderne woonzorgcentrum?
Meer dan 140 organisaties in Vlaanderen
ontvangen jou met open armen.
Breng gerust je familie en vrienden mee,
want iedereen is welkom!

OPENDEURDAG
IN ZORG & WELZIJN

Ontdek wat er te beleven valt op www.dagvandezorg.be

Pas als je een thuis hebt,
begint het, je leven.
(Openingszin uit ‘Goudvissen en beton’ van
Maartje Wortel)
Een woning is zo belangrijk. Dat beseffen we
des te meer nu we dagelijks worden geconfronteerd met beelden van aardbevingen,
overstromingen, oorlogen, tentenkampen van
vluchtelingen, daklozen. Wat de gewoonste
zaak van de wereld was – een behoorlijk dak
boven je hoofd – is dat plots niet meer. Een van
de fundamentele rechten van de mens komt soms
letterlijk op de helling te staan.
De woonsituatie van personen met een beperking en ouderen bij ons is uiteraard
– en gelukkig maar – niet te vergelijken met deze catastrofes. Dat wil echter niet
zeggen dat we er geen aandacht moeten aan besteden. Want iedereen die ooit
eens ‘tijdelijk’ beperkt is geweest en na een ongeval bijvoorbeeld een tijdje aan een
rolstoel gekluisterd was, beseft meteen hoe moeilijk zijn woning in elkaar zit en hoe
ontoegankelijk onze maatschappij nog kan zijn. Ik gebruik heel bewust de woorden
‘nog kan zijn’ want er is intussen al heel wat verbeterd en aangepast. De publieke
ruimte is zelfs veel toegankelijker dan de doorsnee woning.
Moet elke woning dan rolstoeltoegankelijk zijn en geschikt om tot je oude dag in te
wonen? Kan je niet beter verhuizen als het zover komt? Sowieso een interessante
stelling, maar zijn de juiste woningen op dit ogenblik wel beschikbaar? En hoe zit
het met die oude bomen die je het best niet verplant? Moeten we dan al op ons
dertigste een woning bouwen die op alle mogelijke toekomstige beperkingen een
antwoord geeft? Dat zou ideaal zijn, maar is dat wel haalbaar?
Kortom, vragen en stellingen zijn er genoeg om van wonen en toegankelijkheid
het centrale thema van REVA2017 te maken. In dit magazine vind je alvast enkele
antwoorden, visies en ideeën.
REVA is natuurlijk meer dan wonen alleen. Op onze informatiebeurs vind je, of je nu
jong bent of iets ouder, alles over leven met een beperking. Over hulpmiddelen en
diensten om goed te kunnen leven. En over de prettige kanten van het leven zoals
reizen, sport en ontspanning.
Verder krijg je in een notendop alle praktische informatie over de REVA-beurs. Voor
uitgebreide en recente informatie over studiedagen en evenementen verwijzen we
graag naar onze website www.reva.be.
Veel leesplezier met dit magazine en tot in Gent op 20, 21 of 22 april 2017.
Dirk de Vylder
Voorzitter REVA vzw
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Hoe maak je
van een nood
een deugd?
Wendy Hoeven helpt mensen met een beperking hun droomhuis
te bouwen. Tijdens haar architectenopleiding koos ze als een van de
enigen voor de richting Universal Design. Nu brengt ze die theorie als
ervaringsdeskundige in praktijk. Want ze weet wat het is, leven met
beperkingen. Drie jaar geleden kwam ze zelf in een rolstoel terecht.
Ik wist niet dat je in Universal
Design kon afstuderen?
Wendy: “Toen ik studeerde – ik ben
afgestudeerd in 2010 – was Universal
Design een van de vijf afstudeer
seminaries. Echt populair kon je de
richting niet noemen, er zaten amper
drie studenten in. Maar toen al had
ik het gevoel dat Universal Design de
toekomst was, vooral omdat het ging
om levenslang wonen. Na het afstuderen liep ik eerst twee jaar stage bij
Abscis Architecten in Gent. Daarna ben
ik uitgeweken naar Leuven om aan het
werk te gaan bij een kleiner bureau
dat zich bezighoudt met woningbouw.
Stilletjes aan begon ik ook voor mezelf
te werken. Naarmate er meer eigen
projecten binnenkwamen, waagde ik
de sprong naar zelfstandigheid.”
Nu spits je je volledig toe op
Universal Design en overtuig je
de klanten van de meerwaarde
ervan?
“Inderdaad, vooral nu ik me ondertus-
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sen ervaringsdeskundige kan noemen.
Toen ik zo’n half jaar als zelfstandige
werkte, ben ik door een ongeval zelf
andersvalide geworden. In het revalidatiecentrum van Pellenberg merkte
ik dat er enorm veel vraag was naar
architecten met kennis van aangepaste
woningen. Niemand leek een architect
te kunnen vinden die in de materie gespecialiseerd was. Gaandeweg kwam ik
tot het inzicht dat ik me moest toeleggen op Universal Design en ben ik met
Inclure begonnen, mijn eigen gespecialiseerd bureau. Ik focus me voornamelijk op woningen voor mensen met een
beperking, maar ook op meegroeiwoningen en op toegankelijke gebouwen
met een meer publiek karakter.”
Hoe kennen de mensen jou?
Maak je promotie voor wat je
doet?
“Niet echt. Eigenlijk is het allemaal heel
snel gegaan. Toen ik opnieuw startte in
januari 2016 gingen de zaken meteen
aan het rollen. De wereld van mensen

‘In het begin was het
heel confronterend,
maar als je ziet wat
eruit is gegroeid …’
met een beperking of van mensen
die revalideren is heel klein. Iedereen
kent iedereen. Via Pellenberg en de
rolstoelbasketclub waar ik speel doet
mijn verhaal ook de ronde.”
Je koos dus bewust voor de studie
van Universal Design nog voor je
ongeluk?
“Inderdaad, de interesse was er toen al.
Maar zonder mijn ongeluk was Inclure
er wellicht niet geweest. Ik voel me nu
wel alsof ik mijn roeping heb gevonden.
Mijn klanten merken dat ik ervaringsdeskundige ben en dat ik oog heb voor
bepaalde zaken nog voordat zij het

Mag ik vragen welk ongeluk je
precies hebt gehad?
“Ik ben in een waterput gevallen
die niet was aangeduid. De put was
overdekt met een oude vezelplaat
en bedekt met mos en planten. Ik
ben erop gestapt, twintig meter naar
beneden gevallen en heb door de val
mijn rug gebroken op navelhoogte. In
het begin was ik volledig verlamd, maar
na een paar weken begon hier en daar
toch weer wat te bewegen. En nu sta ik
alweer iets verder, korte afstanden kan
ik zelfs aan met krukken. In het begin
was het heel confronterend, maar als je
ziet wat eruit is gegroeid ... Ik heb van
een nadeel een opportuniteit gemaakt.
En die ervaring gebruik ik nu als meerwaarde in mijn job.”

me zeggen. Ik wil altijd een zo goed
mogelijk beeld krijgen van iemands
beperking. Ik pas steeds de theorieën
toe die ik in mijn opleiding meekregen
heb, maar daarnaast kijk ik naar de
mensen in hun eigen context en naar
hun eigen beleving van de beperking.
Een rolstoeldraaicirkel moet bijvoorbeeld minimaal 1,50 meter zijn in
openbare gebouwen, maar in de thuissituatie is dat niet altijd nodig. Dan is
het afhankelijk van het type rolstoel dat
die persoon gebruikt en zal gebruiken
in de toekomst. Een verzorgingsstoel
vraagt een andere circulatieruimte dan
pakweg een compacte, actieve rolstoel

met korte draaicirkel zoals de mijne en
die van mijn vriend Sven.”
Hoe heb je je partner leren
kennen?
“Via de rolstoelbasket. Sven heeft in 2011
een motorongeluk gehad en is sindsdien
verlamd vanaf de borst. Hij kan absoluut
niet stappen of zijn rolstoel verlaten,
maar gelukkig heeft hij nog veel kracht in
zijn armen. Vlak voor het ongeluk had
een vriend van Sven dit huis gekocht, en
hij heeft het appartement meteen voor
Sven aangepast. Wij wonen nu op het
gelijkvloers, Svens vriend op het eerste.
We trekken goed onze plan.”

De toekomst ziet er goed voor
je uit?
“Ik ga die rolstoel mijn leven lang nodig
hebben, maar professioneel blijf ik niet
bij de pakken zitten. Ik bied een unieke
dienst aan waar zeer veel vraag naar
is. Er bestaan weliswaar toegankelijkheidsbureaus waar je met je architect
naartoe kan stappen. Maar architecten
die gespecialiseerd zijn in aanpassingen
voor mensen met een beperking zijn er
eigenlijk niet, en zeker geen ervaringsdeskundigen. Helaas mag en kan ik
momenteel niet fulltime werken, ook
al omdat ik zesmaal in de week naar
de kinesitherapeut moet. Bovendien
is mijn job heel tijdrovend. Ik bied het
hele pakket aan, volg alle bouwprojecten op van a tot z, verplaats me zelf
met de auto naar de klanten, vis uit op
welke subsidies ze recht hebben …
Ik heb véél meer werk dan ik alleen
aankan, vandaar dat ik snel wil uitbreiden. Ik ben van plan te verhuizen naar
een groter kantoor en extra mensen in
dienst te nemen. We gaan ervoor!”
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Architecten, betrek
ervaringsdeskundigen
bij uw projecten!
Positief voor u, henzelf
én de maatschappij
Ingenieur-architecten prof. Ann Heylighen en dr. Peter-Willem Vermeersch
zijn verbonden aan het departement Architectuur van de KU Leuven. Hoe meer
ze met inclusief ontwerp bezig zijn, hoe meer ze beseffen dat het inzetten van
ervaringsdeskundigen bij het ontwerpen en bouwen nodig is. Want zij kunnen
architecten cruciale inzichten geven om gebouwen inclusiever te maken.

Jullie waren allebei betrokken bij
inclusieve woonprojecten. Wat
zijn jullie voornaamste conclusies?
Ann: “Dat het
inlevingsvermogen
van een architect uitermate
belangrijk is, maar
ook grenzen kent.
ANN HEYLIGHEN Daarom moeten
ervaringsdeskundigen betrokken worden bij het ontwerp
én de uitvoering, anders lopen de
zaken verkeerd. Aandacht voor inclusief
ontwerpen is broodnodig. In onze
masteropleiding volgen de studenten bijvoorbeeld een module over vergrijzing.
Om ze te sensibiliseren dat de vergrijzing
geen ver-van-hun-bedshow is, vraag ik
hun grootouders te interviewen over
hoe ze wonen. Ik wil dat ze inzien dat
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de manier waarop opa en oma wonen het gevolg is van beslissingen van
architecten.”
Kortom, architecten en ervaringsdeskundigen moeten collega’s worden?
Ann: “Dat zou inderdaad ideaal zijn. In
Leuven bestaat de adviesraad Toegankelijkheid grotendeels uit ervaringsdeskundigen die op elkaar ingespeeld zijn
en uitstekende adviezen geven. Helaas
blijven die grotendeels beperkt tot
projecten waar de stad bij betrokken is.
Wij zijn nu aan het kijken hoe we voor
andere projecten ervaringsdeskundigen
kunnen inzetten als consultants. Enerzijds omdat we de architecten goed
willen begeleiden en adviseren, anderzijds omdat we de positie van mensen
met een beperking op de arbeidsmarkt
willen versterken. Door te functione-

ren als consultants
proeven ze van
wat werken is en
ondervinden ze
wat ze aankunnen.
PETER-WILLEM
Bovendien staan ze
VERMEERSCH
sterker tijdens sollicitaties omdat ze kunnen verwijzen naar
opgedane vaardigheden in vroegere
projecten. Mensen met een beperking
zien in ons initiatief een potentiële hulp
om een job te vinden.”
Peter-Willem: “Helaas hebben we
ook gemerkt dat architecten niet meteen de meerwaarde van ervaringsdeskundigen inzien. Ze kunnen nochtans
zoveel van hen opsteken over de

Het gelijkvloers werd
toekomstgericht
rolstoelvriendelijk gemaakt.

beleving van architectuur. Zo kunnen
architecten veel leren van mensen met
een visuele beperking. Zij hebben een
ontwikkelde vaardigheid om geluiden
te interpreteren, ze voelen en ruiken
aandachtiger en beleven een ruimte
anders.”
Slagen jullie erin architecten mee
te krijgen in jullie verhaal?
Peter-Willem: “We werken samen
met studenten met een beperking.
Sommigen zitten in een rolstoel, anderen hebben een visuele beperking of
diagnose binnen het autismespectrum.
Vooral die laatsten kunnen erg gevoelig
zijn voor de logica en leesbaarheid van

een ruimte. Als je ergens toekomt,
zie je dan meteen duidelijk waar je
heen moet? We proberen architecten
hierrond te sensibiliseren. Zij zien de
toegankelijkheidswetgeving nog vaak
als een beperking en klagen dat deze
hen geen informatie geeft over hoe ze
toegankelijk moeten ontwerpen. Juist
daarom is het zo belangrijk dat ze samenwerken met ervaringsdeskundigen
die dat inzicht wel bieden.”
Ann: “Het begint toch te evolueren.
Leuven heeft onlangs een ontwerpwedstrijd uitgeschreven waarbij de
architecten moesten aantonen dat ze
samenwerken met ervaringsdeskundigen. Het gaat de goede richting uit.”

Jullie stimuleren die goede richting?
Ann: “Onze stapjes zijn klein, maar ze
zijn er. Zo laten we de studenten in
het keuzevak inclusief ontwerpen een
universiteitsgebouw analyseren, in samenwerking met leeftijdsgenoten met
een beperking. Die analyse wordt dan
opgevolgd door de Technische Diensten. In plaats van de leeftijdsgenoten te
bedanken met een cadeaubon, bieden
we hen sinds kort de mogelijkheid om
zich in te schrijven als jobstudent. Dan
hebben ze iets om naar te verwijzen
als ze gaan solliciteren. We willen
ervaringsdeskundigen gewoon meer
betrekken bij het ontwerpen.”
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De voordeur komt uit op een open carport die beschutting biedt aan wie de auto in- of uitstapt.

Zowel Ann als Peter-Willem, die laatste
is ook werkzaam bij het architectenbureau (full) Scale Architecten van
Anne-Sophie Rouffaert, waren betrokken bij het ontwerp van een woning op
toekomstmaat. Peter-Willem vertrok
vanuit een reguliere woning, Ann vanuit
een woning voor een rolstoelgebruiker.
In beide gevallen was er van bij het
begin van het ontwerpproces aandacht
voor inclusiviteit én samenwerking met
ervaringsdeskundigen.
TOEKOMSTGERICHTE
GEZINSWONING

(full) Scale Architecten kreeg de opdracht een hedendaagse gezinswoning
te realiseren met veel ruimte voor de
drie levendige zonen. Bijkomend werd
hen gevraagd het gelijkvloers rolstoel-

vriendelijk te maken als voorbereiding
op de toekomst. (full) Scale Architecten
stelde een indeling voor die harmo
nieus de huidige noden met de toekomstige verenigt. In de basisruimtes
voorzagen ze alle mogelijke leidingen,
drempelloze overgangen en wanden
die later gemakkelijk verwijderd kunnen
worden. Om de ingang, keuken en
badkamer te ontwerpen overlegden de
architecten in drie sessies met een rolstoelgebruiker. Dat was nodig omdat de
opdrachtgever zelf nog geen ervaring
heeft. Maar ook om qua afmetingen en
positie te kunnen afwijken van normen
zonder in bruikbaarheid in te boeten,
en om zo de functies te integreren
in de architectuur. De samenwerking
leverde de volgende realisaties op.
De voordeur komt uit op een open

carport die beschutting biedt aan wie
de auto in- of uitstapt. De carport
is hellend zodat de voordeur geen
drempel heeft. Het privégedeelte in de
inkom is nu voorzien als bureauruimte,
maar de afmetingen laten even goed
een slaapkamer toe, en ook aan een
badkamer voor later is gedacht. Momenteel scheidt een tussenwand het
bezoekerstoilet af van de douchekamer
ernaast. Door die wand weg te halen
creëer je eenvoudig een rolstoeltoegankelijke badkamer. De douchevloer
is drempelloos en de wastafel kan worden vervangen door een onderrijdbaar
model. Ook de keuken kan met een
minimum aan aanpassingen bruikbaar
gemaakt worden vanuit een rolstoel. Er
is al een uitschuifbaar aanrecht aanwezig op lagere hoogte, later kan er een
kookplaat worden toegevoegd. Het
uitschuifbaar aanrecht maakt van de
wand-en-eilandopstelling een ergonomische U-vorm. Zodra je de kasten
onder de wastafel wegneemt, wordt
het aanrecht onderrijdbaar. Door de
flexibele leidingen kan het aanrecht
later lager worden gemonteerd.
WONING VOOR EEN ROLSTOEL
GEBRUIKER

Ann was betrokken bij het ontwerp
van een hedendaagse woning voor
een koppel waarvan de man door
een neuromusculaire aandoening een
rolstoel gebruikt. Omdat de woning
van a tot z moest worden aangepast
aan zijn mogelijkheden, werd de man
zeer nauw betrokken bij het ontwerp
en de uitvoering. Het is vooral door
zijn input en het doordachte ontwerp
dat hij in de woning nog steeds geen
rolstoel nodig heeft. De studio op het
gelijkvloers omvat een slaapkamer,
badkamer en terras. Vanuit de slaapkamer kom je meteen in de tuin terecht,
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en dat is een heel bewuste keuze. Nu
gaat de man nog tweemaal per week
naar de kinesitherapeut. Maar als zijn
situatie verergert, zal de urenlange
therapie plaatsvinden in zijn slaapkamer.

“De keuken is subtiel en
onopvallend aangepast aan
rolstoelgebruik”
Een uitzicht op een groene tuin is dan
aangenaam en daarom lopen de ramen
door tot op de grond. Op vraag van de
man werd de tuin trouwens grotendeels verhard en de planten hoger
geplaatst, zodat hij ze vanuit zijn rolstoel
kan snoeien.
Ook hier beschermt een luifel op
de oprit tegen de regen, bevindt de
drempelloze voordeur zich boven aan
een helling en heeft de badkamer een
inloopdouche en onderrijdbare lavabo.
Maar het meest in het oog springende
resultaat van de samenwerking met
een ervaringsdeskundige vind je in de
keuken. De keukenontwerper wou
niet minder dan een perfecte keuken
afleveren. Om alle afstanden correct in
te schatten maakte hij een 1:1 mock-up
met behulp van planken en afgedankte
apparaten. Op die manier kon de man
alles uittesten. De keukenontwerper
kreeg niet alleen informatie over de
juiste afmetingen, maar ook een veel
beter inzicht in hoe een rolstoeler een
keuken gebruikt, in het waarom achter
al die verschillende aandachtspunten.
Het concrete resultaat? Een hedendaagse keuken die op zo’n subtiele manier aangepast is aan rolstoelgebruik dat
het niet opvalt, en bovendien praktisch
is voor alle bewoners.

De echtgenoot kan in zijn tuin vanuit zijn rolstoel snoeien.

Een luifel op de oprit beschermt tegen de regen.

De keukenontwerper maakte op voorhand een 1:1 mock-up met planken en afgedankte apparaten.
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UD Woonlabo in Hasselt
volbruisende Universal
Design-ideeën
Universal Design (UD) is gebruiksvriendelijk, mooi, praktisch en
toegankelijk ontwerpen voor iedereen. Dat is de theorie. De praktijk
zie je onder meer in het Hasseltse UD Woonlabo. Mariet Janssen,
coördinator van het woonproject ten tijde van dit interview, leidt ons
zeer gepassioneerd en overtuigd rond.

Rinaldo Menichetti en Mariet Janssen

Mariet: “Het UD Woonlabo is het
concrete resultaat van de samenwerking tussen hogeschool PXL, Universiteit Hasselt en Inter, het Vlaams
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.
De vroegere conciërgewoning van het
moederhuis is tot in de allerkleinste
details gerenoveerd. Daarbij hebben
we ons niet alleen gericht op personen
met een beperking, maar op iedereen
die zich in een bepaalde levensfase
bevindt. Ik verwijs naar kleine kinderen
die anders omgaan met de woonom-
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geving dan volwassenen. Alles – bouw,
meubilair, inrichting – houdt rekening
met de behoeften van de huidige en
toekomstige gebruikers, met eventuele
tijdelijke of permanente functioneringsbeperkingen en handicapsituaties.”
Wie komt er langs in het UD
Woonlabo?
“Iedereen is van harte welkom. We
werken ondersteunend bij het bouwen,
denken mee na over aanpassingen die
je toelaten zo lang mogelijk in je huis of

appartement te blijven wonen, en geven
advies. Eén ding is zeker: wie de UDprincipes volgt bij het bouwen of verbouwen van zijn droomwoning, kan er een
leven lang zorgeloos blijven wonen.
UD betekent dat je een heel doordacht
ontwerp maakt, waarbij je nadenkt over
mogelijke toekomstige situaties en bewoners. Doordat je de UD-strategie meeneemt in je denkproces, maak je heel
bewuste keuzes en kom je tot slimme
oplossingen. Even investeren in je jonge
jaren mondt uit in een gemakkelijker
leven als je ouder wordt. En niemand
van ons ontsnapt daaraan.”
Mariet toont ons hoe het hele huis bij
de renovatie zo vorm gegeven is dat de
noden en wensen van de bewoners vanuit verschillende leeftijden en mogelijkheden zijn geïntegreerd. Soms met een
klein hulpmiddeltje, een andere keer met
een iets ingrijpender verbouwing. Maar
telkens is daar dat ene uitgangspunt: alles
wat je in het Woonlabo ziet, zijn slimme
en handige, nagenoeg onzichtbare oplossingen, zeer comfortabel, elegant en niet
stigmatiserend op maat van iedereen.
Dat is Universal Design.

Volg de
rondleiding
even mee.
EETKAMER

Doordat de inkomhal op dezelfde
hoogte ligt als het voetpad kan een
scooter of rolstoel zonder problemen
binnenrijden. Pas nadat ze binnen zijn,
botsen ze op een hoogteverschil. Dat
wordt slim opgelost. De vloer van
de inkomhal is een plateau dat op en
neer beweegt, een ingewerkte lift dus.
De scooter of rolstoel rijdt binnen,
de vloer stijgt en de hoogte wordt
overwonnen. Wanneer de scooter of
rolstoel naar buiten wil, gebeurt net
het omgekeerde.

De verrolbare tafel creëert extra ruimte. Als er bezoek is, rol je de tafel naar het midden van de ruimte. Nadien rol je die opnieuw naar de muur en heb je ineens veel
meer beweegruimte. De stoelen hebben een vilten bekleding en zijn daardoor licht
en makkelijk te verschuiven.

BADKAMER

Kinderen, ouderen en mensen met en zonder beperkingen hebben het bad en de douche mee ontwikkeld. De douchekranen
zijn meteen bij de instap van de douche geplaatst. Op die manier
hoef je zelf nooit onder een koude straal te gaan staan, én kan je je
kinderen en ouderen helpen douchen zonder zelf nat te worden.
De brede rand naast het bad maakt het in- en uitstappen dan weer
zeer eenvoudig. Op die manier zit je ook heel gezellig dicht bij je
kinderen wanneer je ze in bad stopt. Zowel in het bad als in de
douche kan je je op alle mogelijke manieren vastgrijpen aan de
zijwanden, indien extra steun nodig is.

INTER

HAL
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Zuiderlaan 13, 9000 Gent – 09 243 11 70

Onbeperkt genieten
van je vakantie!
Kunnen we als rolstoelgebruikers met het openbaar vervoer
op uitstap? Welke musea hebben een aanbod voor blinden
en slechtzienden? Zijn er reisorganisaties voor personen
met een mentale beperking? Welke vakantieverblijven zijn
rolstoeltoegankelijk?...

www.visitflanders.com/toegankelijkheid

toegankelijk@toerismevlaanderen.be T +32 (0)2 504 03 40
Ontdek leuke reisverhalen en praktische tips
voor een onbekommerde vakantie in Vlaanderen.

BPC/LUC DEQUICK

JOËLLE VERBEECK
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INTER

De wastafel heeft geen naden en een
thermostatische kraan met een temperatuurbegrenzer. Op die manier kan je
altijd de gewenste temperatuur bepalen
opdat je je niet verbrandt. Omdat de
spiegel tot beneden loopt, kan je jezelf
zien, ook als je zit. De lichtknoppen
zitten vooraan rechts in plaats van
onhandig achteraan.
Het toilet is een hooglaagtoilet, handig
voor als je partner twee meter groot is
en jij slechts 1,60 meter.

Bezoek het woonlabo
op REVA2017 op de stand
REVAhome.

KEUKEN

De bovenste keukenkasten komen omlaag naar je toe
en daar zit een beveiliging op. Zodra de kast een object
raakt, bijvoorbeeld een fles die op het aanrecht staat,
stopt de beweging. De hooglaagkraan mét uittrekbare
uitloop is niet alleen praktisch, maar gaat minder vlug
stuk. Ook de porseleinen borden zijn handig met hun
opstaande rand achteraan. Mensen met slechts één
hand, ouderen of kinderen eten er even smakelijk uit.

Aqtor!, uw partner in terugbetaalde
orthopedische hulpmiddelen
Prothesen – Orthesen – Bandages – Mobiliteit – Orthopedische schoenen

Aqtor! stelt personen met mobiliteitsbeperkingen in staat hun
bewegingsvrijheid terug te winnen. Aqtor! vertrekt steeds vanuit hun
bewegingsmogelijkheid, niet vanuit hun fysieke beperking!
Dankzij onze jarenlange ervaring en brede markt- en productkennis bieden
wij u individuele oplossingen aangepast aan uw specifieke behoeften.

Herman Teirlinckstraat 15 | B-9041 Oostakker (Gent)
T +32 9 221 46 22 | info@aqtor.be | www.aqtor.be

ASSIST en MANÉ hebben samen

een zorg- en dienstverleningsconcept
uitgewerkt, zowel voor ouderen als
zorgbehoevenden. Hiermee wordt wonen en
blijven wonen in eigen buurt een haalbare
kaart. Ook voor personen met bijzondere
ondersteuningsnoden hebben we een zeer
uitgebreid zorg- en dienstenaanbod.

UW PARTNER IN DE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING
Cliënten van het VAPH zullen over een eigen persoonsvolgend budget (PVB) kunnen beschikken op maat van hun vraag naar
ondersteuning. Zij zullen zelf kunnen bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren. Welk systeem u als budgethouder ook kiest,
Mané stemt de dienst verlening af op uw zorgvragen.
CASH: een systeem zoals huidig PAB (persoonlijk assistentie
budget). De budgethouder ontvangt geld en dient aan het VAPH
te bewijzen hoe dit besteed wordt. Hij moet ook zelf alle bijhorende administratie regelen.

VOUCHER: de budgethouder sluit een overeenkomst af met Mané.
Mané deelt de gegevens van de overeenkomst mee aan het VAPH.
Het VAPH controleert het saldo en keurt de overeenkomst goed indien
het saldo toereikend is. Mané regelt alle bijhorende administratie.

WONEN
WERKEN
VRIJE TIJD
WELGEKOMEN HULP IN
HET HUISHOUDEN

De schoonmaak van de woning, het wassen van de ramen, boodschappen doen,
maaltijden koken, wassen en strijken…
al deze huishoudelijke taken kunnen in
overleg met u overgenomen of ondersteund worden. U bepaalt in volle vrijheid
welke hulp gewenst is en betaalt met
fiscaal interessante dienstencheques.

THUISVERPLEGING OP MAAT

Met een professionele verpleegkundige
zorg aan huis, aangepast aan uw individuele behoefte, kan u grip blijven houden op
uw zelfstandigheid. Medewerkers van onze
thuisverplegingsdienst zijn ook vertrouwd
met fysieke beperkingen, niet-aangeboren
hersenletsels, secundaire ambulante
revalidatie, palliatieve zorgen, …

COMFORTABEL EN VEILIG WONEN
IN EEN ASSISTENTIEWONING

Wonen in een assistentiewoning, is kiezen
voor comfortabel, veilig en zelfstandig
wonen. Assistentiewoningen zijn aangepaste woningen of appartementen waar
senioren en mensen met een beperking en
een voldoende zelfredzaamheid zelfstandig
wonen. En waar hulp wordt geboden bij
een toenemende vraag naar zorg. Op basis
van overleg wordt het dienstenpakket op
maat uitgewerkt. Privacy en zelfstandig-

heid zijn hierin essentieel. Tegelijkertijd is
er de mogelijkheid tot een sociaal netwerk
tussen de bewoners onderling.

WIJ STEMMEN ONZE
DIENSTVERLENING AF OP
UW ONDERSTEUNINGSVRAGEN!

Of het nu gaat over therapieën, wonen,
zorgverlening, vrijetijdsbesteding, thuisverpleging of huishoudelijke hulp…, op zowat
alle levensaspecten van onze cliënten, kunnen we onze dienstverlening afstemmen.

FLEXIBELE “PLUG-IN-TEAMS”

In tal van, eventueel onvoorziene, situaties kan een professioneel “plug-in-team”
ingeschakeld worden om ondersteuning
aan te bieden en oplossingen aan te reiken.
De inschakeling van zo’n team duurt slechts
zolang als noodzakelijk. Zo wordt u als cliënt
niet overbelast met overbodige diensten.

Kempische Steenweg 567 bus 1A | 3500 Hasselt
011 85 14 00 | info@assistzorg.be | www.assistzorg.be

AD Revazine_A4_AHF Mane.indd 1

Schoolstraat 32 | 3630 Maasmechelen | 089 51 89 90
centrale.mail@mane.be | www.mane.be

15/11/2016 21:54

15 jaar REVA
dankzij overtuigde
exposanten
REVA is al aan zijn 15de editie toe. Dat danken we in de eerste plaats
aan onze exposanten. Want zonder interessante exposanten geen
bezoekers. We vroegen vijf van ons trouwste exemplaren waarom ze
steeds opnieuw op REVA staan, en wat ze in 2017 voor jullie in petto
hebben.

Albatros
Adviseur mobiliteitshulpmiddelen
Joke Hostyn: “REVA is vooral belangrijk
als ontmoetingsplaats met onze klanten.
Onze verstrekkers krijgen er altijd heel
interessante feedback over hoe onze
klanten zijn geëvolueerd met behulp
van de hulpmiddelen die we hen
hebben geleverd. Of het nu om een
op maat gemaakte zitorthese, totale
nachtorthese, loophulp, rolstoel of driewielfiets gaat, de positieve reacties van
de klanten zijn een belangrijke motivatie
voor ons team om telkens weer in
samenspraak tot de ideale oplossing
te komen. REVA trekt voor ons ook
heel wat nieuwe cliënten aan. Ouders,
gebruikers, paramedici … zijn graag
aanwezig op de beurs om alle nieuwe
producten te zien en uit te testen.
Wanneer zij langskomen op onze stand
kunnen we hen al een voorproefje geven van hoe Albatros met zijn cliënten
omgaat. We luisteren naar hun verhaal
en hun probleem, bieden hen een zo
goed mogelijke oplossing aan en regelen een vervolgafspraak.”

In de kijker op REVA

op de Kortrijksesteenweg en dat is toch
vlakbij. Verkopen op REVA is niet onze
hoofdbekommernis. Sommige jaren zijn
qua verkoop beter dan andere, maar
zoals gezegd is dat niet onze grootste
drijfveer. Op REVA willen we vooral onze
klanten ontmoeten en er een gesprek
mee voeren. Al drie generaties lang richten we ons op rolstoelen en ligbedden
en houden we ons bezig met alles wat
met zit- en ligproblematiek en orthopedie
te maken heeft. Onze familiezaak bestaat
60 jaar, ikzelf ben al 40 jaar bezig, nu zijn
ook de dochter en de zoon werkzaam
in de zaak. We zijn allemaal orthopedisch
techniekers die van hun passie – het goed
positioneren van mensen – een specialisatie hebben gemaakt.”
In de kijker op REVA

“Zoals vanouds stellen we ons volledige
gamma orthopedische maatwerk- en
standaardoplossingen voor, inclusief
nieuwe en vernieuwde producten met
tal van exclusiviteiten.”

De Rijcker GO
Piet De Rijcker, zaakvoerder van familiebedrijf De Rijcker GO:
“Wij staan al op REVA
van in het prille begin,
elke editie opnieuw. Dat doen we om
verschillende redenen. In de eerste plaats
getuigt REVA van een zeer goede organisatie en daarnaast ontmoeten we er
ons doelpubliek. De derde reden is een
heel praktische: onze winkel bevindt zich

“We tonen ons dynamisch ligsysteem
waarmee we erin slagen mensen beter te
positioneren in bed. De persoon vindt als
gevolg hiervan een maximale ontspanning
en heeft een betere nachtrust. Bovendien
nemen de contracturen af. We brengen
ook onze orthopedische schoenen op
maat mee. Die zijn nieuw in ons aanbod
omdat mijn dochter Isabel als een van de
weinigen in België een erkenning heeft
zowel voor rolstoelen als voor orthopedische schoenen en orthopedie.”
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Mees Mobility Center
Zaakvoerder Hervé
Mees: “REVA is onze
vaste afspraak want
het is de belangrijkste
beurs van België voor
onze sector, trouwens een heel goede.
Andere beurzen blijken niet altijd zo
succesvol. Bij REVA weten we tenminste
op voorhand dat onze deelname iets zal
opleveren. Er komen 15.000 bezoekers
langs, eindgebruikers en hulpverleners,
en die mix blijft interessant in onze branche. Wij specialiseren ons in het aanpassen van voertuigen in alle categorieën,
van klein naar groot. Zowel voor het
zelf rijden als het meerijden als passagier,
en zowel voor personen als rolstoelvervoer. Ook campers passen we aan aan
personen met een beperking. Dat vereist
een zeer specifieke ombouw die veel tijd
in beslag neemt. Bij elke omgebouwde

Toegankelijke
kamers

Aangepast
sanitair

auto zorgen we voor de keuring en krijg
je garantie.”
In de kijker op REVA

“Op REVA promoten we een nieuw soort
draaistoel met een zeer korte draaicirkel
zodat je meer beenruimte hebt. Misschien

stellen we ook een omgebouwde camper
tentoon, maar dat valt af te wachten. Net
dan moet er een camper klaar zijn, en de
eigenaar moet akkoord gaan dat geïnteresseerden een kijkje nemen, ook binnenin.
Maar we bekijken wat mogelijk is.”

Trapmann
Bestuurder
Christophe
Minne: “Al
sinds 1960
zorgt Trapmann ervoor dat personen met een beperkte mobiliteit zich
veilig kunnen bewegen in het verkeer.
Daarbij hebben we het zowel om het
zelf rijden als om vervoerd te worden.
REVA is de meest ideale manier om
onze eindklanten te bereiken en hen de
voor hen juiste mobiliteitsoplossing aan
te bieden. Dat is ook de reden waarom
wij al sinds het begin van de partij zijn
op dit tweejaarlijks evenement. De
bezoekers kunnen de omgebouwde
wagens met bodemverlaging altijd vrijblijvend bekijken en uitproberen.
Die mogelijkheid bieden we heel
bewust omdat het zelf uitproberen altijd
een meerwaarde is bij de uiteindelijke

ALL IN HOSTELS
Daar werken we samen aan

Wereldwijd streven jeugdherbergen of hostels ernaar om
iedereen de kans te geven om te reizen. Jong en oud, in
groep of alleen, zonder en met een beperking... We zijn
er nog niet helemaal, maar we werken eraan. Momenteel
telt ons netwerk in Vlaanderen 10 hostels met het A label en 2 met
het A+ label, het toegankelijkheidslabel van Toerisme Vlaanderen.
www.jeugdherbergen.be | info@vjh.be

bezoek ons op

Stand F2.01

(c)Kris Jacobs

Duidelijke
signalisatie

beslissing voor de aankoop van een om
te bouwen voertuig.”
In de kijker op REVA

“Tijdens editie 2017 is Trapmann uiteraard
weer met enkele wagens en bijbehorende
accessoires aanwezig. We stellen verschillende systemen voor om zelf te rijden,
zoals gas en rem aan het stuur, stuurbol,
joystickbesturing … Verder bieden we diverse draaizetels en rolstoellaadsystemen
aan. Kom gerust een kijkje nemen naar
onze oplossing voor uw mobiliteit.”

Vermeiren rolstoelen
Salesmanager Patrick
Smeulders: “We staan
op REVA omdat we
het heel belangrijk
vinden om de eindgebruikers te laten kennismaken met onze
producten. Twintig jaar geleden was een
beurs er vooral voor de dealers. Wilden
ze informatie vergaren over nieuwe
producten op de markt, dan waren
ze verplicht beurzen te bezoeken. Nu
worden de dealers zelf overspoeld met
verkopers. De laatste jaren is REVA een
echte eindgebruikersbeurs geworden.
En dat is goed, want zo krijgen de
particulieren de kans het grote aanbod
rolstoelen te zien. Ze kijken bij ons én
onze concullega’s rond en zien meteen
wat er allemaal bestaat. Op REVA geven
wij vooral informatie. Blijkt dat er interesse is, dan kijken we uit welke regio

Vindt uw dichtstbijzijnde OrthoShop
op www.orthoshop.be en
kom langs voor gepast advies.

OrthoShop

uw partner in terugbetaalde orthopedische hulpmiddelen
Op zoek naar steunzolen, prothese, brace, rolstoel, rollator of orthopedische schoenen?

U denkt dat u recht hebt op een terugbetaling?

0800 20

de bezoekers komen en verwijzen hen
door naar onze dealers in hun buurt.
Vooral door het persoonlijke contact is
REVA een heel fijn gebeuren.”
In de kijker op REVA

“Op REVA tonen we onze meest
recente elektrische rolstoelen, en ons
nieuw model scootmobiel.”

950

t.be
omfortlif

www.c

SERVICE

PLATEAULIFTEN,
GOEDERENLIFTEN
TRAPLIFTEN & HUISLIFTEN,
24/24 - 7/7

Volgens bepaalde toelatingscriteria is een tussenkomst van uw mutualiteit mogelijk met een volledige of
gedeeltelijke terugbetaling van het hulpmiddel. Een erkend bandagist helpt u graag op weg verder!

VRIJBLIJVENDE OFFERTE / BEZOEK

Dankzij onze jarenlange ervaring en brede markt- en productkennis bieden wij u individuele oplossingen
aangepast aan uw specifieke behoeften.

BEL GRATIS: 0800 20 950

Prothesen – Orthesen – Bandages – Mobiliteit – Orthopedische schoenen

info@orthoshop.be | www.orthoshop.be | www.uwzorgpunt.be

www.comfortlift.be | sales@comfortlift.be

Toegankelijk
Gent, gevolg
van toegankelijk
beleid
Gent wil de meest toegankelijke stad in Vlaanderen zijn. We praten
met Marie-Andrée Avraam, toegankelijkheidsambtenaar-architect
in Gent, en Marc Dujardin, professor-architect aan de faculteit
Architectuur van de KU Leuven. Deze deskundigen zetten samen
hun schouders onder een toegankelijk Gent en beklemtonen de
noodzaak van een stad met een visie.

Mevrouw Avraam, wat houdt de
functie van toegankelijkheids
ambtenaar in?
Mevrouw Avraam: “Alle projecten op
het Gentse grondgebied en alle stedenbouwkundige aanvragen die te maken
hebben met publieksgerichte functies
worden door mij geadviseerd. Dat
advies is bindend. De Vlaamse verordening van 2010 over de toegankelijkheid van publieke gebouwen fungeert
als stok achter de deur. Dat is maar
een fractie van mijn kerntaken want de
Stad Gent gaat voor integrale toegankelijkheid. Dus niet alleen de fysieke
toegankelijkheid van publieke gebouwen, maar ook de toegankelijkheid
op het vlak van communicatie, taal,
pictogrammen, signalisatie, én – niet te
vergeten – dienstverlening, zoals het
voorzien van ringleiding of inzetten van
tolken Vlaamse gebarentaal voor slecht-
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horenden. Dat alles wordt structureel
opgenomen vanaf het bouwconcept.
Is dat niet het geval, dan laat ik assertief
van me horen.”
Is streven naar ‘toegankelijkheid’
dan zo’n gevecht?
Prof. Dujardin: “Ik ben jurylid van
de EU Access City Award en uit de
laatste vier edities blijkt dat slechts twee
Belgische steden hoog scoren op het
vlak van toegankelijkheid: Gent en Luik.
Veel hangt af van hoe toegankelijkheid ingebed zit in het beleid. Niet alle
steden hebben een toegankelijkheids
ambtenaar, en het is net die persoon
die de dragende kracht is achter alle
initiatieven.”
Mevrouw Avraam: “Een toegankelijkheidsambtenaar zou inderdaad
structureel in het stedelijk beleid ingebed moeten zijn. In september zal ik

zes jaar de functie bekleden. Ik hoopte
bij mijn aanstelling dat ik heel vlug zou
worden omringd door een team van
ambtenaren dat zich zou buigen over
toegankelijkheid – zoals is gebeurd in
de dienst mobiliteit – maar het heeft
niet mogen zijn.”

De dienst Toerisme van de
Stad Gent, waar de tactiele
maquette staat, is integraal
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mensen met
een visuele en auditieve
beperking.

Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
Prof. Dujardin: “We werden gevraagd
om inclusieve communicatiemiddelen
te ontwikkelen voor het KoBra-project,
de heraanleg van de Korenmarkt en
het Braunplein in Gent. Even kort de

geschiedenis. In 2001 schreef een
Europese resolutie voor dat Universal
Design (Ontwerpen voor Iedereen)
moest worden geïntegreerd als algemeen vak binnen alle Europese opleidingen die met bouwen en ontwerpen te
maken hebben. Drie Vlaamse hoge-

scholen plaatsten Universal Design op
de agenda van het Vlaamse architectuuronderwijs. Eén van onze gezamenlijke
projecten was de workshop Designing
in the Dark. Hoofdbedoeling was jonge
ontwerpers te begeesteren om meer inclusief te ontwerpen door nauw samen
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te werken met ervaringsdeskundigen
met visuele beperkingen. Het toenmalige
Sint-Lucas Architectuur heeft het concept
van de workshop verder ontwikkeld,
eerst met de steun van Provincie OostVlaanderen, vervolgens als Europees
gefinancierd programma met zes andere
Europese universiteiten. In 2008 nam
Stad Gent het project over en vroeg ons

“Slechts twee Belgische
steden scoren hoog op het
vlak van toegankelijkheid,
Gent en Luik.”
diverse profielen van eindgebruikers te
betrekken:visueel, auditief, intellectueel,
vergrijzing, obesitas, aanstaande mama’s,
kinderen … Dat mondde uit in de
workshop Designing the Multisensorial
City, een soort multisensorieel omgaan

Via deze loep met licht kunnen slechtzienden alle publicaties lezen.

met stadsarchitectuur. Deze jarenlange
schat aan informatie wordt nu hertaald
in de UD-app, een digitale toolkit en
inlevingsgids om het ontwerponderwijs
vanuit inclusie aan te sturen. Het vormt
een belangrijke output van mijn arCsus-

onderzoekswerk (architecture, Culture,
sustainability).”
Het Universal Design-idee wordt
sowieso doorgegeven aan studenten?

VIP-SCHOOL,
DAN KIES JE VOOR KWALITEIT EN GEZELLIGHEID!
KIES JE VOOR DE

Technisch- en beroepsonderwijs

BEHAAL HIER JE

SODA
ATTEST

Personenzorg:
sociaal technische wetenschappen,
gezondheids- en welzijnswetenschappen,
jeugd- en gehandicaptenzorg,
verzorging-voeding, verzorging,
organisatiehulp, kinderzorg,
thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Handel:
Accountancy & IT, office, retail,
office assistent, retailmanagement
Decoratieve technieken:
publiciteit en etalage, publiciteitsgrafiek, publiciteit en illustratie
EEN LEUKE SCHOOLTIJD
EEN GOEDE OPLEIDING
EEN MOOIE TOEKOMST

VOOR KENNISMAKING IEDERE SCHOOLDAG WELKOM!

VIP-school Gent, Martelaarslaan 13, 9000 Gent / tel.: 09 269 23 00 / fax: 09 223 82 86 / e-mail: vipschool@stad.gent / www.vipschool.be

KVG-Groep A. Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen, tel. 03 216 29 90,
fax 03 248 14 42, e-mail: post@kvg.be, internet: www.kvg.be

Prof. Dujardin: “Ja, via workshops,
theoretische componenten en ontwerpen. Het is mijn wens mijn studenten
te begeesteren. Ik kan tien lessen geven
over Universal Design, maar zodra ik er
een ervaringsdeskundige bij betrek, zie
je de klik ontstaan. Ik laat de studenten
met een ervaringsdeskundige op stap
gaan in de stad zodat ze ondervinden
wat toegankelijkheid betekent voor
mensen met een beperking. Maar
eigenlijk moet elke studie, elk ontwerp
toegankelijk zijn. In het kader van het
M-decreet zijn we in volle ontwikkeling van UDL-tools (Universal Design
for Learning) die ons in staat moeten
stellen om ontwerpen te doceren
aan blinde en slechtziende studenten
architectuur.”
Mevrouw Avraam: “Ook wij werken
met een klankbordgroep waarin

mensen met verschillende beperkingen
zitten die mij ondersteunen. We geven
opleidingen binnen onze stadsdiensten
en laten ambtenaren op stap gaan in
een rolstoel om te ervaren hoe ontoegankelijk de stad en haar gebouwen
zijn. Die ervaring dragen ze hun hele
leven mee.”
Jullie voeden de ambtenaren als
het ware op?
Prof. Dujardin: “Opvoeden is een
betuttelend woord. Door ervaringsdeskundigen te betrekken bij onze
projecten geven we hen een stem in
het beleid. Anderzijds worden beleidsmensen en technisch personeel
bewuster gemaakt van de impact van
hun voorstellen en beslissingen. Het
werkt inspirerend en verhoogt hun
empathisch vermogen.”

Met onze
open kijk op
handicap
bieden wij een
antwoord op
jouw vragen.
Bezoek ons
op stand a2.15

Aan welke concrete toegankelijke
projecten hebben jullie meegewerkt in Gent?
Mevrouw Avraam: “Bij de realisatie
van het KoBra-project stond er een
prachtige maquette onder een glazen
stolp in Post Plaza. Als tijdelijk projectleider kreeg ik het signaal van een groep
blinden dat ze niets waren met die
mooie maquette. Ik ben toen samen
met de communicatiecoördinator op
zoek gegaan naar oplossingen. De
coördinator is uitgekomen bij Marc Dujardin en de bal ging aan het rollen. Een
aantal maanden later hadden we een
workshop én een tactiele maquette,
volledig gevalideerd door ervaringsdeskundigen én uitgerust met spraak én
lichtsensoren.”
Prof. Dujardin: “Die tactiele maquette stond tijdens de Gentse Feesten

WE DELIVER FREEDOM

JIJ KIEST JE BESTEMMING

naast de gewone. Bezoekers kwamen
me vertellen dat ze de tactiele maquette nodig hadden om de standaardmaquette te begrijpen.”
Mevrouw Avraam: “We hebben
die maquette opnieuw laten maken in
duurzame materialen. Die bevindt zich
nu in de Oude Vismijn als maquette
voor toeristen.”

“Universal Design
omschrijf ik als opvallend
onopvallend.”
Prof. Dujardin: “In het KoBraproject werden alle trams aangepast
aan blinden, doven, mensen met een
rolwagen, het Braunplein werd een
stuk toegankelijker gemaakt. Helaas
zijn topontwerpers nog altijd niet bezig
zijn met toegankelijkheid. Ik geef als

voorbeeld de trap die afdaalt van het
Belfort naar het Braunplein. Normaal
volgt een ontdubbelde trapleuning het
profiel van de trap voor gebruikers van
diverse gestalte. Terwijl de onderste
leuning het verloop van de trap volgt,
loopt de bovenste in een rechte lijn wat
ergonomisch niet correct is. Mooier
maar minder efficiënt.”
Zijn er nog andere concrete
projecten?
Prof. Dujardin: “Naast gelijkaardige
toegankelijkheidsstudies van het STAMmuseum, Citadelpark, Station Dampoort en de Ghelamco Arena werken
we aan het ontwerpen van een tactiele
speldoos voor blind geboren kinderen
om zich vertrouwd te maken met de
essentie van onze provinciale hoofdsteden, te beginnen met Gent.”

ADVYS biedt
de professionele
hulpverlener
oplossingen:
• het breedste ADL-gamma
• therapiematerialen
voor ergo, logo en kine
• ergonomisch meubilair en
keukensystemen

BEZOEK ONZE
STAND NR. D2.05

ADVYS bvba

info@advys.be - www.advys.be

B&B

Mag ik om af te sluiten jullie definitie van Universal Design?
Mevrouw Avraam: “Je maakt je
concept zodanig dat het niet opvalt dat
er aanpassingen nodig zijn voor een
persoon met een beperking.”
Prof. Dujardin: “Ik gebruik graag
de term Inclusive Design. Waarom?
Omdat uit architectuur-antropologisch
onderzoek blijkt dat het concept van
toegankelijkheid afhankelijk is van de
plek waar je je bevindt. Universal Design omschrijf ik als opvallend onopvallend. Zodra iets al vanaf het ontwerp
is ingebed, is het onopvallend en dus
goed. Inclusief ontwerpen is volgens
mij een attitude: elk gebouw moet
gewoon toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn voor iedereen en staat geen
enkel creatieve en innovatieve architectuur in de weg – wel integendeel.”

Altijd genieten
Kathleen De Meyere

Nieuw!
• Uniek project
• 4 kamers met A+ label (volledig toegankelijk)
• kindvriendelijk
• verzorgde tuin

• kamer met ontbijt
• kitchenette
• prive parking
• zorg op maat

* geschenkbonnen te koop
vlakbij Brugge / dichtbij Gent / dichtbij Knokke / naast Sluis (NL)
Molentje 8 - 8340 Moerkerke-Damme
T +32 (0) 50 500 890 | M +32 (0) 484 148 191 | info@altijdgenieten.be | www.altijdgenieten.be

Zelfstandig
leven met
assistentie?
Het kan!

ADO Icarus
biedt een waaier aan
ondersteuningsvormen
aan, met één rode draad:
Ze zijn gericht op hulpbehoevenden
die zelfstandig willen wonen en leven.
ADL-assistentie (ADL= Activiteiten
Dagelijkse Leven, 24u/24, 7d/7)
Persoonlijke assistentie
Klusjesdienst & thuisverpleging
Poetshulp via dienstencheques
Aangepast personenvervoer
Adm. ondersteuning bij vrijwilligerswerk
RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp)
Alarmassistentie bij senioren, enz.
011/85 84 85 • INFO@ADO-ICARUS.BE • Actief in heel Vlaanderen

WWW.ADO-ICARUS.BE • VOLG DE NIEUWTJES VIA

/ADOICARUS

Met oog voor

gemak en detail

SpeediCath Flex, de nieuwe soepele katheter voor mannen
SpeediCath Flex werd ontworpen om elke stap van het sonderen makkelijker te maken.
De katheter heeft een flexibele tip, een droge beschermhoes en een discrete verpakking.
Meer info?
www.coloplast.be of bel ons op het nummer 02 334 35 35.

Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. 2016-11 Alle rechten voorbehouden. V.U.: E. Binnemans
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SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN VOLGENDE PARTNERS

GO DERIJCKER
Wij bieden kwaliteitsvolle ondersteuning en zorg op
maat aan personen met een beperking
op verschillende levensdomeinen:

WONEN - WERK EN DAGBESTEDING
VRIJE TIJD - ONDERSTEUNING NETWERK
Wij zijn actief in de regio
Gent - Meetjesland - Waasland - Wetteren
Wij zijn vergund door het Vlaams Agentschap
voor personen met een handicap

MEER INFO?
De Sperwer Gentsesteenweg 54, Lokeren
09/348 53 34 - info@sperwer.be
Kompas

Beekstraat 1, Mariakerke
09/216 26 60 - info@vzwkompas.be

Omega

Gentsesteenweg 155, Wetteren
09/366 25 17 - post@omegawetteren.be

Trouwe REVA-bezoekers
aan het woord
REVA2017 is aan zijn 15de editie
toe. Rolstoelgebruiker Carine
De Vos en echtgenoot Rik
Hamels waren er ongeveer van
bij de eerste editie bij. Om de
twee jaar gaan ze op REVA op
zoek naar nieuwigheden die het

De keuken van Carine en
Rik werd jaren geleden
al aangepast aan Carines
rolstoel.

leven kunnen vereenvoudigen. En
die vinden ze telkens opnieuw!
Carine: “Op REVA kijken we onze
ogen uit en ontdekken we innovatieve
ontwikkelingen die we nergens anders
zien. Alle generaties worden bediend:
kinderen en volwassenen met een
beperking, studenten, ouders en ouderen. REVA is altijd een eigentijdse beurs
geweest, maar in de loop der jaren hebben we REVA steeds innovatiever zien
worden. Door een bezoek aan REVA
gaat telkens een wereld open voor ons,
mensen met een beperking, omdat we
zo veel nieuwe producten leren kennen
die ons leven kunnen vereenvoudigen.
Zelfs ik doe nog steeds ontdekkingen op
REVA. Ik denk aan mijn nieuwste rolstoel
die ik voor de eerste keer zag op REVA.
Ik houd ervan in mijn tuin van de zon te
genieten, maar in mijn actieve rolstoel of
een tuinstoel is dat minder comfortabel.
Op REVA ontdekte ik een actieve rolstoel met een verstelbare rugleuning, afneembare hoofdsteun en anti-tipwielen,
zeer handig voor als ik even wil liggen
niksen. Een zalige aankoop was dat!”

GROOT AANBOD HULPMIDDELEN

Rik: “Ik ga op REVA vooral op zoek
naar producten die ik professioneel
kan gebruiken in mijn job als ergotherapeut in een woonzorgcentrum
en naar hulpmiddelen voor Carine.
Op REVA is het aanbod hulpmiddelen voor verschillende doelgroepen
enorm groot. We geven het toe, we
bezoeken ook andere beurzen die
zich op ouderen richten. Maar daar
gaat het er een pak commerciëler aan
toe. De senioren worden er meer beschouwd als mensen met veel centen.
Op REVA vind je meer exposanten
die zich gepassioneerd focussen op
de mens en zijn problemen en die in
de eerste plaats oplossingen willen
bieden. Door een eenvoudig gesprek
merken we trouwens meteen wie ons
wil helpen als persoon en wie in de
eerste plaats commercieel bezig is. En
vermits vertrouwen zeer belangrijk is,

blijven we veel langer stilstaan bij die
eerste.”
NIET ALLEEN PRAKTISCHE INFORMATIE, OOK HOOP GEVEN

Carine: “Wat ik zo fijn vind aan REVA is
dat de ouders van kindjes met een soms
heel zware beperking om de twee jaar
een actueel beeld krijgen van wat er allemaal mogelijk is. Dat ze allerlei nieuwe
producten leren kennen die het leven
van hun kind leefbaarder maken. Voor
mij is REVA super om te weten te komen wat er op de markt is. Ik ga dikwijls
drie dagen lang, omdat er zoveel nieuwe
producten te ontdekken zijn.”
Rik: “Op een van de edities stond er een
volledig uitgebouwde aangepaste keuken
en dat vonden we enorm interessant.
Aangezien een verbouwing van ons huis
in de steigers staat, zullen we deze editie
dus dubbel profiteren: van het REVAaanbod en van het thema ‘Wonen’.”

27

GRIP is een mensenrechtenorganisatie van
en voor personen met een handicap.
Wij komen op voor een inclusieve samenleving.
Wat betekent inclusie voor jou in onderwijs/
werk/inkomen/wonen/ondersteuning?

Praat er met ons over aan onze
inclusietafels aan stand A1.08
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon
met een handicap (GRIP vzw)
Vooruitgangstraat 323 · 1030 Brussel
info@gripvzw.be · www.gripvzw.be

87824 grip (advertentie).indd 1

26/10/16 08:12

flamingo high-low

TM

Verzorging in de badkamer op een hoger niveau

R82 Nederland B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
Tel: 0513 68 16 86
Fax: 0513 68 19 84
R82@R82.nl
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www.R82.nl

www.R82.nl

Inclusie: what’s in a name?
Het woord inclusie duikt overal op ... En zelfs nog vaker met een
f erachter: inclusief wonen, inclusieve vrijetijdsbesteding, inclusief
werken, inclusief onderwijs … Maar wat verstaat men daaronder?

de gewone samenleving. Het betekent
dat je je eigen keuzes mag maken en de
ondersteuning krijgt die nodig is om je
eigen leven te leiden.

Is vaak heel verschillend, zo blijkt.
VERSCHIL MET ‘UITSLUITING’,
‘SEGREGATIE’ EN ‘INTEGRATIE’

Voor de een is het al inclusie als een
persoon met een handicap kan sporten,
al is dat op aparte uren en samen met
andere mensen met een handicap. De
ander spreekt over inclusie als je in een
gewoon bedrijf kan werken, al kan je
wegens ontoegankelijkheid niet samen
met je collega’s lunchen. Een derde
stelt dan weer dat er maar sprake is van
inclusief onderwijs als de juiste ondersteuning aanwezig is om volwaardig te
kunnen participeren.

handicap en hun sociale netwerk hebben daar terecht vragen bij. Brengt dit
echte inclusie dichterbij?
INCLUSIE EN HANDICAP: EEN
ZAAK VAN MENSENRECHTEN!

De verschillende betekenissen kunnen

Bij uitsluiting mag je gewoonweg niet
meedoen omwille van je handicap. Bij
segregatie kan je wel werken, onderwijs
volgen, maar dan in een aparte omgeving en samen met andere personen
met een handicap. Integratie kan
lijken op inclusie, maar er is een groot

PUNTJES OP DE I VAN INCLUSIE
HOUDEN

Bovendien wordt het woord inclusie de laatste jaren vaak gekoppeld
aan de ‘vermaatschappelijking van
de zorg’. Daar bestaan verschillende
interpretaties van. De term is ontstaan
als protest tegen schendingen van de
mensenrechten in grote psychiatrische
instellingen. Vermaatschappelijking van
de zorg betekende oorspronkelijk: ‘personen met een ondersteuningsnood
moeten in hun eigen omgeving kunnen
blijven wonen, dicht bij hun familie
en vrienden. De juiste ondersteuning
moet naar de persoon komen.’ Dit sluit
zeker aan bij de inclusiegedachte. Het
Vlaamse welzijnsbeleid hertaalt dit nu
echter naar: ‘de zorg en ondersteuning
moet zoveel mogelijk gratis door de samenleving (familie, vrienden, buren …)
gegeven worden’. Personen met een

verwarrend zijn. Toch is inclusie een
sleutelbegrip, het is belangrijk dat we het
goed begrijpen. Daarvoor grijpen we terug naar het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap.
De gedachte daarachter is: we moeten
evolueren naar een samenleving waar
inclusie de norm is. Dat betekent dat
personen met een handicap volwaardig
moeten kunnen participeren, midden in

verschil: de persoon mag meedoen
met de ‘gewone’ mensen als hij of zij
zich genoeg kan aanpassen. Terwijl bij
inclusie de omgeving aangepast is aan
een diversiteit van mensen en de juiste
individuele ondersteuning beschikbaar is.
Welke betekenis heeft inclusie voor u?
Praat erover mee aan de inclusietafels
van GRIP vzw, stand nummer A1.08.
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“Ik kijk heel
erg uit naar
volgend jaar”

Sofie leeft zich tussen
de vier en zes uur per
week uit in het tennis.

30

Ook personen met een beperking kunnen kampioen zijn. Sofie
Cox is daarvan het levendige bewijs. Deze meervoudig Belgisch
kampioene rolstoeldansen behaalde brons op het Europees
kampioenschap en werd vijfde op het wereldkampioenschap.
Maar haar toekomstdroom ligt in het tennis.

Wat doe je het liefst: rolstoel
dansen of tennissen?
Sofie Cox: “Ik kan daar echt niet tussen kiezen. Het zijn twee verschillende
sporten die elkaar heel goed aanvullen.
Ik vind de rust in mijn dansen als ik dat
nodig heb en ik kan mij dan weer uitleven in het tennis. Ik ben er al van mijn
negende mee bezig. Op mijn zestiende
ben ik meer beginnen te tennissen
en toen zag ik hoe mobiel ik eigenlijk
was dankzij dat dansen. Ik bezit ook
een heel muzikaal gehoor. Zodra de
bal botst, hoor ik al hoe ik zal moeten
slaan. Ook mijn timing in het dansen is
dankzij het tennissen verbeterd, net als
mijn mobiliteit en oog-handcoördinatie.
Dansen doe ik twee uur in de week en
tennissen tussen de vier en de zes uur.
Ik train vooral om er volledig voor te
kunnen gaan als ik volgend jaar afgestudeerd ben als ergotherapeute.”
In hoeverre heb je voor je eigen
situatie zelf wat aan je studie
ergotherapie?
“Ik merk dat ik uit eigen ervaring dingen
weet en via de lessen kan terugkoppelen hoe ik erop reageerde. Een
kinesitherapeut zal je spieren versterken,
een ergotherapeut zal je daarna weer
handelingen aanleren, zoals stappen met
een prothese of koken met één hand.”
Hoe vlot verloopt de combinatie
van sporten en studeren?

“Ik heb een topsportstatuut binnen de
school en mag dus lessen missen voor
mijn sport. Ik besef dat ik veel meer
uren moet sporten om hogerop te
geraken, maar op dit moment is dat
nog niet haalbaar. Ik kijk dus heel erg
uit naar volgend jaar als ik afgestudeerd
ben. Dan kan ik een paar jaar alles op
sport zetten om mijn doelen te bereiken. Ik wil eerst mijn diploma halen en
dan in 2020 deelnemen aan de Paralympics in het tennis. Met dansen zit ik
al op het hoogste niveau – ik doe mee
aan EK’s en WK’s. Met tennissen ben ik
later pas serieus begonnen. Daar heb ik
wat meer tijd nodig om te groeien.”
Welke hulpmiddelen heb je nodig
voor je handicap?
“Ik zit in mijn rolstoel voor de lange
afstanden – ik heb spina bifida en de
onderbreking zit redelijk laag in mijn
rug. Mijn voeten zijn verlamd, maar
mijn knieën en heupen functioneren
nog, waardoor ik kan stappen. Vroeger
ging ik met krukken naar school, maar
omdat ik nu verder moet en een laptop
meedragen, gebruik ik mijn rolstoel.
Binnenshuis stap ik nog gewoon
rechtop, met rijglaarsjes.”
Hoe is je relatie met je rolstoel?
“Ik heb mijn handicap geaccepteerd,
maar dat is niet hetzelfde als aanvaarden dat je niks kan. Ik heb een
handicap, maar ik bén het niet. De

“Tango en rumba zijn
mijn favorieten, ook door
de emoties die er achter
zitten.”
manier waarop je naar je handicap
kijkt, definieert je meer als persoon
dan die handicap zelf. Ik gebruik mijn
rolstoel omdat het nodig is, maar of ik
die gebruik of gewoon stap, dat blijft
voor mij hetzelfde. Ik heb een rolstoel
voor dagelijks gebruik, een tennisstoel
en een dansstoel. Mijn tennisstoel heeft
een kipwiel achteraan en heel schuine
wielen om sneller te kunnen draaien.
Mijn dansstoel is heel smal, zodat ik
met mijn heupen goed vast zit. Hij is
heel wendbaar ingesteld.”
Dans je met twee of alleen?
“Allebei. Met mijn huidige danspartner,
die ook in een rolstoel zit, dans ik in
duo, maar sinds 2014 kan je ook solo
dansen. Ballroom-Latin doe we als duo,
freestyle doe ik solo. Vooral in ballroom
dans je altijd ‘in frame’, zoals dat heet,
dat is als duo onmogelijk, want wij laten
elkaar heel vaak los. Tango en rumba
zijn mijn favorieten, ook door de emoties die er achter zitten.”
Tango is een dans waaruit passie
spreekt. Hoe krijg je dat met een
rolstoel voor elkaar?
“Wij proberen vooral het krachtige, de
harde stops die erin zitten, tot uiting
te brengen en dat kan perfect in een
rolstoel. En we kunnen ‘lijnen maken’
als we elkaar loslaten. Dat is in het begin
wat zoeken geweest, maar nu vormt dat
geen probleem meer. Je moet je rolstoel
én je lichaam onder controle houden.
Die kunst moet je beheersen.”
Hoe laat je je begeleiden?
“Nu heb ik een team rond mij, maar
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daar ging een moeilijke zoektocht aan
vooraf. Want wie past bij je? Mijn kinesitherapeut was zelf ook een topsporter,
een turner. Hij heeft er dus oog voor. Ik
kreeg een tijdje met tennisblessures te
maken en hij heeft in samenspraak met
mijn trainer aan mijn techniek geschaafd:
ik belastte mijn spieren op een manier
die niet goed was.”
In 2005 was je kinderburgemeester van Hasselt en in 2011 vertegenwoordiger van de rechten van
het kind: heb je ambitie om in die
richting carrière te maken?
“Ik zou heel graag in de revalidatie
werken, zodat ik aan mensen die een
ongeval hadden kan laten zien dat er
nog een leven is daarna waarin je net
zoveel kan bereiken. Ik heb het altijd
interessant gevonden om ergens een
verschil te kunnen maken en aan te

Bovendien danst ze twee
uur per week en dat brengt
Sofie tot rust

geven hoe het anders kan. Toen ik
twaalf was, kon ik als rolstoelgebruiker
mijn stem laten horen als kinderburgemeester. Maar Hasselt is de laatste
jaren jammer genoeg minder toegankelijk geworden voor rolstoelgebruikers.
Daarom zijn de Paralympics ook zo
belangrijk: we kunnen het positieve van
een rolstoel laten zien, niet alleen het

problematische. Door er zo tegenaan
te kijken, gaan mensen er misschien
gemakkelijker rekening mee houden.”
Raoul De Groote

Meer info over REVAg-sport
op p. 47

Beweeg vrij,
op alle niveaus

TRAPLIFTEN

HUISLIFTEN

Bel gratis

0800 99 082
www.tk-encasa.be

PLATFORMLIFTEN

Laat de liftoplossingen van thyssenkrupp Encasa alle hindernissen in huis
wegwerken. Vraag naar een vrijblijvende offerte op maat.

samen met

Van lowtech tot hightech

Iedereen
vlot vooruit
Belemmerd zijn in je bewegingsvrijheid en niet meer in staat om te
gaan waar je wil … voor velen is
dit helaas realiteit. Gelukkig hoeft
een verminderde mobiliteit niet
synoniem te staan voor immobiliteit.
Thuiszorgwinkel en partner HMC
voorzien in mobiele oplossingen:
van een eenvoudige rollator tot een
gesofisticeerde rolstoel.

Soms heb je hulp nodig om je nog
te kunnen verplaatsen: omdat je
ouder en minder goed te been bent,
omdat je tijdelijk moet revalideren
of een fysieke beperking hebt. Bij
Thuiszorgwinkel sta je er nooit alleen
voor: onze mobiliteitsverstrekkers
luisteren naar je verhaal en adviseren
welke loophulp, scooter of aangepaste
fiets het best voldoet aan je mobiliteitswensen en persoonlijke situatie.
HMC vervaardigt hulpmiddelen op

Vlot vooruit

maat zodat je je comfortabel kan
verplaatsen en gemakkelijk kan blijven
communiceren. We werken op je vraag
totaaloplossingen uit met geavanceerde
besturings- en communicatiesystemen
en hoogtechnologische computerbedieningen. HMC-therapeuten
en verstrekkers zorgen, vanuit
hun paramedische en technische
achtergrond, voor individuele
begeleiding en advies bij jouw keuze van
hulpmiddelen.

E2.06

We verwachten je op onze stand nr.
in het midden van de hal. Samen kijken we welke mobiliteitsoplossing het best bij jou past. Meer info op www.hmc-nv.be
en www.thuiszorgwinkel.be of bel 015 28 61 18.

“Er is maar één weg naar
de top: elke dag met je
sport bezig zijn”
Kris Bosmans (36) werd in 2010 voor het eerst Belgisch
kampioen wielrennen voor mensen met een handicap. In 2011
werd hij wereldkampioen. Op de Paralympische Spelen in Rio
van dit jaar pakte hij zilver in de wegrit. Toch wel puike prestaties.
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Wat beschouw je zelf als het
hoogtepunt uit je carrière totnogtoe?
Kris Bosmans: “De wereldtitel schat
ik hoger in omdat ik daar gewonnen
heb en in Rio niet (grijnst). Maar op
mijn prestatie in Rio kwam er wel
meer respons. De Spelen vinden
maar om de vier jaar plaats, dus dat
is logisch. Maar ik vond de wereldtitel
mooier. Ik heb vooraf altijd gezegd
dat ik naar de Spelen ging voor een
medaille. Ik haalde er een, maar was
toch wat ontgoocheld: ik reed er in
de sprint niet zoals het moest – ik heb
moeten remmen.”

het verleden had ik dus veel te licht
getraind. Nu kan ik veel meer blokken
aan en ging mijn conditie er sneller op
vooruit. Ik dacht vroeger ook dat ze
mij in een hogere categorie zouden
zetten. Bij paralympiërs is het zo:
zodra er iemand uitspringt, zeggen ze
meteen dat die in een categorie te laag
rijdt. Ze kijken niet naar het talent. Dus
ik dacht altijd: ‘als ik alles ga winnen,
zullen ze mij in een andere categorie
onderbrengen’, en trainde daardoor
veel minder. Maar nu is het niveau zo
gestegen dat ik wel moet trainen om
mee te kunnen. Ik heb er vroeger
nooit uitgehaald wat er in zat.”

Je gaf in eerdere interviews aan
dat je na je vijfde plaats op de
Spelen in Londen anders bent
gaan trainen. Met succes dus.
Hoe heb je dat aangepakt?
“Ik had toen geen trainer en schreef
zelf mijn schema’s uit. Daarna heb
ik vooral op intensiteit gewerkt en
minder op de duurafstanden. Ik zag
dat ik door intensiever en korter te
trainen meer progressie maakte. In

Je komt uit in de categorie C3.
Wat houdt dat in?
“Voordat je aan paracycling mag doen,
moet je voor een jury van dokters en
kinesitherapeuten verschijnen. Daar
wordt bepaald in welke categorie
je thuishoort, want elke handicap is
anders. Er zijn vijf categorieën op basis
van een puntenschaal. Als je een afwijking aan je bovenlichaam hebt, kom je
meestal in C5 terecht. C2 zijn meestal

mensen met één been. Ik zit in C3,
maar je kan daar moeilijk één handicap
op kleven. Het zijn wel vooral mensen
met een hersenaandoening of met
twee onderbeenprotheses. In C4
rijden renners op het niveau van de
profs, maar dat haal ik niet.”
Je kreeg op je achttiende een
trombose, waardoor het functioneren van je linkerkant verstoord
raakte. Hoe groot was die omschakeling in je leven?
“In het dagelijks leven ondervind ik
eigenlijk niet zo veel moeilijkheden.
Ik moet alleen opletten dat ik bijvoorbeeld geen bord uit de oven neem
met mijn linkerhand, omdat ik daar
minder gevoel in heb. Bij het sporten
ondervind ik er meer hinder van omdat de spieren verkrampen bij hevige
inspanningen en ik minder kracht kan
ontwikkelen, en dat geeft een onevenwicht. Ik reed op het moment van mijn
verlamming in mijn leeftijdscategorie
mee met de top van België. Sommigen
koesterden grote verwachtingen. En
dan maak je zoiets mee… Voor mijzelf
was het een grote aanpassing, ik heb
echt een klop van de hamer gehad.
De wielerwereld draait voort, maar
ik moest aan een revalidatie beginnen
zoals een klein kind dat nog alles moet
leren. Ik was aan de linkerkant volledig
verlamd en kon niet meer praten. Het
heeft twee jaar geduurd om te geraken

waar ik nu sta. Ik heb geprobeerd
de competitie te hervatten, maar het
niveau van vroeger haal ik niet meer. Ik
moest dus een andere weg inslaan.”
Wat maakt dat je bent door
gegaan?
“De liefde voor de sport. Ik reed nog
altijd vier keer in de week met de
fiets, gewoon omdat ik het leuk vond.
Op mijn 28ste ben ik na het zien van
een reportage over de Paralympics in
Beijing bij Parantee terechtgekomen,
de liga voor sporters met een handicap
in Vlaanderen.”
Vond je het moeilijk om de motivatie te vinden om als paralympiër te moeten sporten?
“Ik werd in mijn eerste jaar meteen
wereldkampioen. Sommige mensen
van de pers zeiden: ‘Jamaar, dat is toch
niet hetzelfde, hé, olympisch en paralympisch?’ Ik begon toen aan mezelf te
twijfelen en veel na te denken. Maar ik
moet evengoed elke dag trainen zoals

Kris moet hard trainen om
mee te kunnen.

BPC_LUC DEQUICK

“Op het WK van volgend
jaar ga ik voor goud”
een profrenner of ik kom er niet. Paralympiër zijn is ook een mooie beleving.
Ik train elke dag en ik doe drie keer in
de week aan krachttraining. Sommige
mensen met een handicap contacteren
mij wel eens met de vraag of ze er
zullen geraken met twee keer trainen
in de week, naast de andere sporten
die ze beoefenen. Maar als je echt een
paralympisch renner wilt worden, is er
maar één weg naar de top: elke dag
met je sport bezig zijn. Sommigen beseffen niet op welk niveau wij sporten.
Je staat niet op een-twee-drie bij de
wereldtop.”
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Maak je voor je handicap gebruik
van hulpmiddelen?
“Ik heb dat niet echt nodig, maar ik rij
wel met een ovalen tandwiel omdat
je bij mij duidelijk merkt dat er anders
een dood punt is als ik rondtrap. Maar
is dat een echt hulpmiddel voor een
handicap?”

Wat is je volgende doel?
“Het WK volgend jaar staat in het rood
aangestipt. Ik ga niet voor zomaar een
medaille, ik ga echt voor goud. Het
is een parcours dat mij ligt, met korte
hellingen en een beetje technisch. In
de wereldbeker heb ik er vorig jaar
een zilveren medaille behaald.”
Raoul De Groote

BPC_LUC DEQUICK

Chris Froome rijdt er ook mee en
won de Tour de France.
“Voilà (lacht).”

Wat een prestatie: zilver op de Paralympische
Spelen in Rio in de wegrit.

Meer info over REVAg-sport
op p. 47

Lewis Seating Systems heeft een vernieuwende kijk op
zitten ontwikkeld. Hierdoor kunnen de oorzaken van
zitproblemen worden verklaard. Met behulp van deze
kennis is de revolutionaire Lewis zitschelp ontstaan. De
schelp is gepatenteerd met vier wereldwijde patenten.
De Lewis zitschelp is geschikt voor jong en oud, groot
en klein. Voor iedereen die in een rolwagen zit en
zitgerelateerde problemen ervaart. Eén van de grote
voordelen is dat de schelp binnen enkele minuten
individueel op maat wordt gemaakt. In de meeste
gevallen kan de zitschelp ter plekke worden ingebouwd.
Ervaar de Lewis zitschelp tijdens de Reva 2017!
Stand: D2.07

PAK ME

VAST!
GA NAAR

NEURO-BIONICS.EU
Voor meer grip en kracht
Voor meer therapeutische
resultaten
Voor meer levenskwaliteit
Ontdek op onze website hoe innovatieve
technologie MS-patiënten kan helpen kracht en
grip te herwinnen en een nieuw leven mogelijk te
maken.

Linda Visscher, spastische cerebrale parese
''Mijn motto: Leg de focus op je mogelijkheden en benut je
kansen! Met een Lewis zitschelp lukt mij dat. Ik kan een actief
leven leiden en volwaardig participeren in de maatschappij.
Daarnaast is de zitschelp compact en onopvallend.''

Neuro-Bionics
is een onderdeel van Ortho-Medico, Mutsaardstraat 47, 9550 Herzele, België.
Contacteer ons: info@neuro-bionics.eu of +32(0)54 50 40 05

Joke Van der Auwera in
actie, aan het opmeten
ergens in Vlaanderen.

App ‘On Wheels’ haalt
rolstoelgebruikers uit
hun isolement
Stel je voor. Je meet breedtes van deuren en hoogtes van
drempels op, voert die gegevens in op de app On Wheels en je
wordt beloond met bijvoorbeeld een toffe Pokémon. Leuk toch?
Helaas nu nog toekomstmuziek. Op dit ogenblik focust het On
Wheels-team zich nog op het opmeten van heel Vlaanderen.
Help je ook mee? Een gesprek met Joke Van der Auwera,
naast Michiel, Karl en Rob, de vierde bezieler van de app On
Wheels.
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Leg eens in een paar woorden uit:
wat is de app On Wheels?
Joke: “De app is ontstaan uit een vorm
van frustratie van Michiel en mezelf. We
merkten dat bepaalde informatie over
toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers
ofwel niet beschikbaar, ofwel verkeerd
of onvolledig was. Ik kwam met mijn
rolstoel op een plek en botste meteen
op een muur van problemen. Zo bleek
er wel degelijk een toegankelijk toilet
op de eerste verdieping te zijn, maar

dat was enkel bereikbaar via de trap.
Daar stonden we dan. Zeer frustrerend
allemaal. Dat kon en moest anders, zeker in deze digitale tijden. Michiel, Rob,
Karl en ik dachten meteen aan een
app boordevol praktische en betrouwbare toegankelijkheidsinformatie voor
rolstoelpatiënten. Waarom een app?
Omdat je die makkelijk kan aanpassen.”
De app werkt vanuit de gebruiker, dacht ik?
“Dat moet ook wel, want niet elke
rolstoelgebruiker is gelijk. Iedereen
is anders en heeft bijvoorbeeld een
andere rolstoel. Bekijk mijn situatie. Ik
heb drie rolstoelen: een manuele, een
elektrische en een strandrolstoel. Elk
met zijn eigen afmetingen. Afhankelijk
van de rolstoel verschilt dus de toegankelijkheid. Gebruik ik mijn manuele
rolstoel, dan kan iemand me nog een
zetje geven, maar met mijn elektrische
is dat uitgesloten. In de app On Wheels
kan je de breedte van je rolstoel
ingeven en de hoogte van de drempel
die je kan overbruggen. Dan toont de
app welke specifieke locaties voor jou
toegankelijk zijn.”
Je laat het aan de eindgebruiker
en handelaars over om zaken op
te meten en data in te voeren in
de app. Is er op die manier wel
genoeg data aanwezig?
“We hebben al vrij veel data. Momenteel hebben we al een aantal steden in
kaart gebracht. Vorige zomer kwamen
daar nog 23 steden bij die specifiek
hebben gevraagd in de app te worden
opgenomen en die daar ons ook voor
betalen. We sturen mensen op pad die
alles opmeten, zowel rolstoelgebruikers
als studenten. We geven iedereen een
handige meter mee, in een licht en
makkelijk handtasformaat.”

Vind je dat de app het leven van
rolstoelgebruikers heeft veranderd?
“Ik ben daar zeker van. Sommige
rolstoelgebruikers hebben echt angst
om naar buiten te gaan: ‘Zal ik wel een
toegankelijk toilet vinden? Zal ik wel
binnen kunnen?’ Veel van hen blijven
gewoon tussen vier muren zitten. Maar
daardoor wordt hun wereld heel klein.
Nu komen die mensen weer buiten.
Velen hebben ons al laten weten dat
hun leven door onze app ten goede
veranderd is. Die spontane getuigenissen motiveren ons om verder te doen.
Want de app biedt inderdaad meer
levenskwaliteit.”
Jullie werken samen met een aantal grote partners. Hoe komen
jullie daaraan?
“In 2014 vroeg Radio 2 ons om de
eerste week van de toegankelijkheid
te trekken. De app was toen nog
maar een idee. We hadden het over
‘Antwerp On Wheels’. De wilde droom
van ons vieren was internationaal te
gaan, we fantaseerden al over ‘New
York On Wheels’. Op heel korte tijd
bouwden we een veel betere website
uit, en op die ene week is alles ontploft.
We gingen ervan uit dat we enkel
op Radio 2 aandacht zouden krijgen,
maar we werden gevraagd op Volt, op
Reyers laat, werden vernoemd tijdens
het nieuws … Deloitte heeft ons
gehoord en sponsorde de ontwikkeling
van de app in manuren. IBM stelde een
jaar lang een Bluemix-platform gratis
ter beschikking en zoekt nu uit hoe
we verder kunnen ontwikkelen. De
Dag van de Zorg was ook een mooie
partner en stelde ons 2.000 studenten
ter beschikking die overal zijn gaan
opmeten. Dat heeft ons enorm veel
data opgeleverd. Hier in Brasschaat

heeft het Atheneum zijn studenten
op pad gestuurd om heel Brasschaat
op te meten. Ook het kabinet Sleurs
ondersteunt ons, in return verwachten
ze van ons dat we bepaalde doelstellingen halen. Dit jaar hebben we op hun
vraag onze app aangepast aan de Apple
Watch en rolroutes gemaakt.”
Is het makkelijk zelf op te meten?
“Het is doodeenvoudig. Je downloadt
de app, geeft enkele gegevens in en kan
perfect locatie, breedte van de deur en
drempelhoogte invoeren, en of de wc
toegankelijk is. Ik doe graag een oproep
aan iedereen: help alsjeblieft allemaal
mee en ga opmeten. Alle druppels – of
beter drempels – helpen.”
Ik zag dat jullie polsbandjes verkopen?
“Ja, die opvallende felgroene bandjes
met daarop de boodschap ‘Ik zie je
zitten’ hebben we laten maken voor
Music for Life. Dit leuke hebbedingetje
met de dubbele betekenis verkopen
we nog steeds, tegen 5 euro het stuk.”
Heeft jullie ‘Hearts in Motion’campagne nog meer media-aandacht opgeleverd?
“We hebben dat filmpje gemaakt om
deel te nemen aan de Cannes Lions, een
festival waar creatieve en innovatieve
ideeën worden gelauwerd met leeuwtjes. We dachten hoge ogen te gooien
met onze app, maar we hebben niets
gewonnen. In de wandelgangen hoorden we dat dit normaal is bij een eerste
deelname. Het bezoek was voor mij vrij
ontnuchterend. Het woord ‘toegankelijkheid’ leken ze daar niet te kennen.
Een bodyguard moest me de trappen
op en af dragen om op het strand te
geraken, maar daar vond ik dan wel een
aangepast toilet! Tijdens dit festival ben ik
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op fysieke, sociale en mentale grenzen
gebotst. Toch denk ik dat het ons gelukt
is om vele mensen de ogen te openen.
Hopelijk met een impact op een volgende versie van het festival.”
Waarom viel je zo uit de toon,
denk je?
“Dat is het nu net. Op dergelijke
gelegenheden zie je geen rolstoelgebruikers. Die durven de wereld niet in
omdat ze constant op muren botsen.
Dat is trouwens de bestaansreden van
On Wheels: mensen in een rolstoel het
vertrouwen geven dat de plaats waar
ze heen gaan ook toegankelijk is.”
Heb je nieuwe ontwikkelingen op
stapel staan?
“Gamification is een volgende stap.
Maar op dit ogenblik is het het belangrijkste om aan genoeg data te gera-

Deze lichtgewicht rolmeter past in elke handtas

ken. Iedereen wil de app en de data
erin gebruiken. Maar we hebben vooral
input nodig. Hoe krijgen we mensen
zover om voor ons te gaan opmeten?
Hoe kunnen we het opmeten leuk
maken? We denken eraan om games
te integreren. Het lijkt ons bijvoorbeeld
fijn om mensen die opmeten en data invoeren te belonen met een – zeg maar
– On Wheelse Pokémon. Om al die
zaken te ontwikkelen moeten we rond
de tafel gaan zitten met derde partijen.”

Jullie staan op REVA 2017?
“Ja, we hebben er een infostand en
gaan er infosessies geven voor steden.
Voor hen zijn we een platform aan het
ontwikkelen: steden die gescreend zijn
kunnen met die data aan de slag. In
Vlaams-Brabant hebben we bijvoorbeeld alle parkeerplaatsen opgemeten.
Nu is het aan de steden om iets met
die gegevens te doen. Want opmeten
is een ding, gevolg geven aan de data
een andere. Ook zijn we van plan
gemeenschappelijke Do it Yourselfsessies te organiseren op REVA!”

Ook aanwezig op REVAstudy
– zie backcover en
www.reva.be
Meer info? Surf naar
www.onwheelsapp.com

‘Ik kan weer
op pad met
mijn vrouw.
Wat een heerlijk
gevoel!’

Voor meer informatie:
+31 (0)73 5186488 · www.ottobock.nl

By Hendriks Care

Tillen zonder zorgen
Handi-Move

TIL & VERZORGINGS
Graphisme Jean-Loick MELLIN

systemen

Photo: Yves THEOBALD
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www.hendrikscare.eu

voor zelfstandig of begeleid gebruik
van en naar rolstoel, toilet, bad, douche, bed...
advies over woningaanpassing & subsidies
demo's in toonzaal of thuis

www.handimove.be • info@handimove.com
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Inter zet zijn deuren
toegankelijk open
In Limburg worden personen met een beperking én met
plannen om aangepast te (ver)bouwen al jaren in de watten
gelegd. Lieve Houbrechts, adviseur wonen en zorg in
dienst van Inter, geeft hen advies over de voor hen meest
efficiënte bouwaanpassingen.
Lieve, jij bent adviseur wonen en
zorg. Wat houdt die job in?
Lieve: “Het Toegankelijkheidsbureau, nu
onderdeel van Inter, bestaat al sinds 1994.
Het werd opgestart als antwoord op vragen van mensen met een beperking die
ondersteuning zochten bij de aanpassing
van hun woning. Ik werd toen als eerste
werknemer-adviseur aangenomen. Het
Toegankelijkheidsbureau verkoos mij als
ergotherapeut boven een architect. Die
laatste heeft immers geen kennis van ziektebeelden en hulpmiddelen, en dat is hier
toch belangrijk. Bovendien is het makkelijker een ergotherapeut iets bij te brengen
over bouwen dan een architect over zorg.
Bij alle projecten werk ik wel steeds multidisciplinair samen met de architect van de
klant. Want samen sta je sterker.”
Merk je een verschil tussen je
werk toen, 22 jaar geleden, en nu?
“De basis blijft dezelfde: mensen met
een beperking willen aangepast bouwen of verbouwen en hebben advies
nodig. Wie nu bouwt staat wel meer
dan vroeger stil bij het ouder worden.
Met de huidige torenhoge woningprijzen
beseffen ze maar al te goed dat ze beter
meteen vanaf de bouwplannen rekening
houden met hun oude dag. De vraag
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naar adviezen over meegroeiwonen en
levenslang wonen gaat de hoogte in. We
krijgen ook vaker de groep van ouderen
over de vloer die hun woning ruilen
voor een appartement. Wij helpen hen
om al in de bouwfase knelpunten op te
sporen en die op te lossen. Veel mensen
kunnen moeilijk planlezen, en daar
helpen we bij.”
Zie je een evolutie in het aantal
dossiers?
“In het begin was ik vrijwel voltijds bezig
met het adviseren van mensen over
woningaanpassingen, levenslang wonen
of meegroeiwonen. Nu is dat wat
minder, omdat er ondertussen privéinitiatieven op de markt gekomen zijn
en de mutualiteiten een gelijkaardige
dienstverlening aanbieden. Onze meerwaarde is onze jarenlange expertise,
neutrale positie en multidisciplinaire
benadering. Wij pakken problemen
vaker structureel aan en niet enkel via
hulpmiddelen of kleine aanpassingen.
Een bad kan je bijvoorbeeld toegankelijk maken met een badlift. Maar je kan
ook een inloopdouche installeren. Die
biedt de persoon vaak meer zelfstandigheid, een betere veiligheid en meer
mogelijkheden om hulp te krijgen.”

De mutualiteiten beschikken
wellicht ook over meer promotiekanalen?
“Dat is een feit, terwijl wij het moeten
hebben van mond-tot-mondreclame en
doorverwijzing. Recent zijn het Toegankelijkheidsbureau, Enter, Intro, Westkans
en Ato samengesmolten tot het Vlaams
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen,
kortweg Inter. Nu zijn we een geheel
dat onder een naam opereert en daardoor kunnen we duidelijker en ruimer
over onze dienstverlening communiceren. De meer complexe bouwdossiers
blijven ons wel bereiken. Dat heeft
te maken met het feit dat het Vlaams
Agentschap ons in 2002 heeft erkend
als expert woningaanpassingen. Ook adviseren we vaker expertisedossiers voor
verzekeringen.”
Hoe gaan jullie concreet te werk?
“In al onze projecten geven we bouwadvies op maat. We starten altijd met
een gesprek hier op bureau, we leren
de mensen kennen, hun wensen en noden, lichten de premies toe en leggen
de werking uit. Vervolgens gaan we op

huisbezoek. Indien het om grote plannen gaat, tekent de architect eerst een
plan uit. Later zitten we samen rond
de tafel, selecteren we de knelpunten,
overleggen we wat de beste oplossingen zijn en of dat bouwkundig wel kan.”
Begeleiden jullie de werken ook?
“Neen, we zijn een adviesorgaan en
daarom niet bij machte om aan begeleidende uitvoering te doen. Ik blijf dat jammer vinden, want veel van de mensen
die we adviseren moeten bij de hand
worden genomen. Tijdens de uitvoering
kunnen altijd onvoorziene zaken gebeuren die een flexibele oplossing vragen.
Ook voeren niet alle aannemers de werken even goed uit. Ik heb al badkamers
gezien waar er wel een afvoerhelling is,
maar in de verkeerde richting. Het water
stroomt dan niet het afvoerputje, maar
regelrecht de badkamer in.”

Beklemtonen jullie Universal
Design in jullie adviezen?
“Ja, omdat we inderdaad vooral toegankelijke woningen willen bouwen.
Onze adviezen worden meer en meer
aanvaard en dat danken we voor een
deel aan de vergrijzing. Als ik vroeger in
discussies verwees naar mensen in een
rolstoel, zag ik de bouwheren denken:
‘Ach, die doen niet ter zake, want die
komen hun huis toch nooit uit’. Dat
is natuurlijk niet zo, maar de groep
ouderen is veel ruimer, actiever en komt
overal over de vloer. Toegankelijkheid
is voor iedereen van belang. We willen
dat iedereen op een gelijkwaardige en
onafhankelijke manier kan bewegen.
Daarom is het interessant en van belang
om met (Vlaamse) overheidsdiensten en
lokale besturen samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten om de mate van
toegankelijkheid in beeld te brengen,

knelpunten aan te pakken en deskundige
adviezen en begeleiding te geven.”
Het samensmelten tot Inter is
een goed initiatief volgens jou?
“Zeker weten. Nu onze vijf organisaties
een geheel zijn geworden kunnen we
onze Universal Design-wens duidelijker
communiceren. Voor ons is ‘Ontwerpen
voor iedereen’ een corebusiness, maar het
blijft een niche. Architecten kennen Universal Design nog niet voldoende of doen
er te weinig mee. Het is nochtans een
creatieve manier van ontwerpen die geen
of slechts een verwaarloosbare meerkost
oplevert. Het is ook een mooie oplossing,
omdat het doordacht ontworpen is.”

Ook aanwezig op REVAhome – zie backcover en
www.reva.be

It Sailhûs: onbeperkt genieten in Friesland
It Sailhûs is een uniek multifunctioneel watersportcentrum voor mensen met
een beperking in het Friese Elahuizen. Boek één van onze prachtige, volledige
toegankelijke 4- tot 6- persoons appartementen, direct gelegen aan de Fluessen.
Er zijn aangepaste vaarmaterialen aanwezig, waarmee je zelfstandig of met
begeleiding het water op kan. Geniet van het uitzicht en het water!
Voor meer informatie en boekingen, www.sailwise.nl of bel met 0228 – 350 756.
Advertentie - It Sailhus.indd 1
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Toegankelijkheid troef in
Is Vlaanderen de hemel op aarde voor mensen met een beperking? Dat is maar hoe je het bekijkt. Zeker is dat
het hier bij ons, in vergelijking met veel andere landen, nog zo slecht niet is. Alvast positief is dat verschillende
actoren in Vlaanderen van toegankelijkheid een hoofdissue maken in hun beleid. Ze staan allemaal op REVA en
geven de nodige informatie
TOEGANKELIJKHEID, ÉÉN KETEN

TOEGANKELIJK TOERISME IN

NAAR NIEUWE TOEGANKELIJKE

VAN DETAILS

VLAANDEREN

RIJOPLEIDING IN 2017

Vlaanderen wil iedereen goed ontvangen: jong en oud en met of zonder
beperking. Toerisme Vlaanderen helpt
je graag op weg als je extra noden of
wensen hebt op je vakantie of uitstap
in Vlaanderen. Bij Toerisme Vlaanderen vind je als persoon met een
beperking aangepaste informatie over
vakantieverblijven, daguitstappen, eeten drinkadresjes en evenementen.
Maar ook informatie over aangepast
vervoer, verzorging of hulpmiddelen
op vakantie. In 2017 stelt Toerisme
Vlaanderen haar compleet vernieuwde
brochure ‘De Vlaamse Kust, toegankelijk voor iedereen’ voor. Met info
over strandverhardingen, gebruik van
strandrolstoelen, attracties, sanitair,
cafés en restaurants … Ook de andere
brochures krijgen een grondige update.
Op de vernieuwde website kan je nog
beter op een kaart uitzoeken wat er in
een stad of regio toegankelijk is.

Wat het CARA doet is genoegzaam
bekend. Het CARA controleert of een
persoon met een beperking rijgeschikt
is en levert vervolgens een attest af
waarmee het rijbewijs kan worden
afgehaald, al dan niet met voorwaarden.
Deze dienstverlening blijft volledig gratis.
In 2017 wordt de rijopleiding voor valide
personen aangepast, maar ook personen
met een beperking ontsnappen er niet
aan. Vanuit een kwalitatieve bekommernis werkt hen CARA voor hen wel
aan een aparte opleidingsstroom. Een
bepaalde problematiek vereist immers
een specifieke aanpak en die vind je niet
in de doorsnee rijschool. Het CARA wil
een beperkt aantal rijschoolinstructeurs
opleiden die zich enkel zouden richten
op het begeleiden van mensen met een
beperking. Deze instructeurs zullen die
opleiding ook dikwijls moeten geven om
de nodige ervaring op te bouwen. Verder
ijvert het CARA ijvert ervoor dat rijscholen meer in aangepaste auto’s zouden
investeren, wat zou moeten leiden tot
minder lange wachttijden en een makkelijker organisatie.

In 2016 zijn het Toegankelijkheidsbureau,
Enter, Intro, Westkans en Ato samengesmolten tot Inter. Onder die naam
stelt het Vlaams Agentschap Toegankelijk
Vlaanderen zich tot doel alle actoren en
in het bijzonder Vlaamse overheden,
lokale besturen, provincies … proactief
te motiveren en te versterken om zelf
actie te ondernemen rond toegankelijkheid en zo hun voorbeeldfunctie waar te
maken. Een aantal gemeenten heeft zich
al geëngageerd voor een pilootproject
rond toegankelijkheid. In 2017 wordt
dat pilootproject geconcretiseerd en in
de praktijk gebracht. Bedoeling is dat
alle overheidsdiensten – en niet alleen
de sociale diensten – werk maken van
een integrale toegankelijke omgeving.
Toegankelijkheid heeft nu eenmaal
betrekking op alle facetten in het leven.
Iedereen kan bij Inter terecht voor een
onafhankelijk en deskundig advies, van bij
de ontwerp- tot de realisatiefase.
MEER INFO?

Tel. 011 26.50.30
info@inter.be
www.inter.be
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MEER INFO?
visitflanders.com/toegankelijkheid
toegankelijk@toerismevlaanderen.be

02 504 03 40

MEER INFO?

www.bivv.be/particulieren/cara

Vlaanderen?
UNIA IJVERT VOOR GELIJKHEID EN

TOEGANKELIJKHEID VOOR

JE WONING TOEGANKELIJK MAKEN?

TOEGANKELIJKHEID

PERSONEN MET EEN

HET VAPH KOMT JE TEGEMOET

ARBEIDSBEPERKING

Ben je als persoon
met een handicap van
plan een hulpmiddel
aan te kopen? Dan
komt het VAPH je
financieel tegemoet.
Dat geldt voor onder
meer de aanpassing van je woning, de
aankoop van een brailleleesregel of het
inschakelen van een doventolk. Voor
lichte of tijdelijke ondersteuning kan
je een beroep doen op rechtstreeks
toegankelijke hulp. In dat geval stel je
jouw ondersteuning samen uit een pakket van begeleiding, dagopvang en/of
verblijf. Neem daarvoor contact op met
een dienstverlener van rechtstreeks
toegankelijke hulp.
Heb je nood aan meer zorg en ondersteuning? Dan kan je als meerderjarige bij
het VAPH een persoonsvolgend budget
aanvragen. Dat budget biedt de mogelijkheid om zorg in te kopen bij je eigen
netwerk, een dienst thuiszorg, poetsdiensten, professionele zorgverleners of
een zorgaanbieder die vergund is door
het VAPH. Voor kinderen en jongeren
bestaat er een persoonlijke-assistentiebudget of opvang en begeleiding, zowel
thuis als bij een VAPH-zorgaanbieder.

Unia ondersteunt mensen met een
handicap die het slachtoffer zijn van
discriminatie of die menen dat hun
rechten geschonden worden. Ook als
ze problemen hebben op het vlak van
huisvesting, kunnen ze een beroep
doen op de diensten van Unia. Unia
krijgt trouwens vaak de melding dat een
persoon met een handicap moeilijk of
zelfs niet binnengeraakt in zijn appartementsgebouw. Unia ijvert dan bij de
betrokkenen voor een betere toegankelijkheid. Unia toetst elke concrete
situatie aan de antidiscriminatiewet en
het VN-verdrag voor mensen met
een handicap. De diensten van Unia
zijn gratis, nabij en toegankelijk. Je kan
je online melden of telefonisch via het
gratis nummer 0800 12 800.
Naast deze eerstelijnshulp gaat Unia
op zoek naar structurele oplossingen.
De organisatie probeert via tal van
campagnes de manier te veranderen
waarop wordt gekeken naar personen
met een handicap. Want dat blijft nodig,
ook anno 2017.

VDAB biedt mensen met een beperking een doeltreffend dienstenpakket
aan. Het werkt daarvoor samen met
partners zoals GTB (Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst) en GOB (Gespecialiseerde
Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst). VDAB begeleidt mensen
met een beperking naar betaald werk
in het normale circuit, de sociale
economie of binnen de arbeidszorg.
VDAB bemiddelt actief tot op de
werkvloer, biedt opleidingen en sollicitatietrainingen aan en gaat op zoek
naar passende vacatures. Als er nood
is aan ondersteuningsmaatregelen voor
personen met een arbeidsbeperking
op de werkvloer, dan komt de VDAB
ook financieel tussen. Aanpassingen van
arbeidsomgeving of tussenkomst in vervoerskosten zijn maar enkele voorbeelden hiervan. VDAB bepaalt ook hoeveel de tussenkomst bij een Vlaamse
ondersteuningspremie (VOP) bedraagt.
De werkgever kan deze loonsubsidie
aanvragen via werk.be/vop.

MEER INFO?

MEER INFO?

02 212 30 00
info@unia.be
www.unia.be

vdab.be/arbeidsbeperking/
contact
www.werk.be/vop

MEER INFO?

www.vaph.be
T 02 225 85 97
F 02 225 84 05
informatie@vaph.be
INFO OVER HULPMIDDELEN
EN AANPASSINGEN?

www.vlibank.be
en www.hulpmiddeleninfo.be
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ERKENNING TOEGANKELIJKER
VIA MY HANDICAP

Heb je een handicap en ondervind je
moeilijkheden in het dagelijks leven?
Dan kan je in aanmerking komen voor
een erkenning bij de DG Personen met
een handicap.
Sinds 1 juli 2016 kan je de erkenning
online aanvragen door met je
e-ID in te loggen op
www.myhandicap.belgium.be.
Hulp nodig? Medewerkers van je
gemeente of OCMW, de DG Personen
met een handicap of van je ziekenfonds
staan je graag bij.
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Alle contactpunten vind je op
www.handicap.belgium.be/nl/contact/
sociaal-werker.
Zodra je handicap erkend is, laat de
DG Personen met een handicap dit
weten aan bepaalde instanties die
automatisch sociale en fiscale maatregelen toekennen. Je ontvangt een brief
met alle maatregelen waar je recht op
hebt. Je kan bij de DG Personen met
een handicap aanspraak maken op een
financiële tegemoetkoming, maar die
krijg je alleen als je inkomen onder een
bepaalde grens ligt.
Ben je tussen de 21 en 65 jaar oud en
kan je wegens je handicap niet gaan
werken of slechts een derde verdienen
van wat een gezond persoon verdient?
Dan kan je een inkomensvervangende
tegemoetkoming aanvragen. Heb je
wegens je handicap moeilijkheden met

het uitvoeren van dagelijkse taken? Dan
kan je een integratietegemoetkoming
krijgen als je tussen de 21 en 65 jaar
oud bent en een tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden als je ouder bent
dan 65. Bij kinderen met een handicap
betalen de kinderbijslagfondsen een
bijkomende kinderbijslag uit. Ook voor
een parkeerkaart ben je bij ons aan het
juiste adres.

MEER INFO?

Vul het contactformulier in
op www.handicap.belgium.be,
bel gratis 0800 987 99 (elke
werkdag van 8.30 tot 12 uur),
of kom langs op onze zitdagen
in jouw regio:
www.handicap.belgium.be/nl/
contact/contacteer-ons

Aanbod
nog groter
Het is de 15de editie en dat maakt van REVA2017 een feesteditie! Maar dat doen we vooral door ons aanbod uit te
breiden en onze service te verbeteren. Je bezoek zal zeker de moeite waard zijn.

AWARD

Via de REVAnueva Award brengen
we nieuwe ontwikkelingen onder de
aandacht. Op de REVAnueva-stand
stellen we de top 10 van het nieuwe
aanbod op REVA extra tentoon. Hier
vind je de tien genomineerden van alle
inzendingen die zich hebben ingeschreven voor de REVAnueva Award.
Maar ook het werk van nieuwe
ontwerpers, pas afgestudeerden en
studenten vindt zijn weg naar REVA,
want ook voor hen hebben we een
Award gereserveerd. Het werk van de
studenten kan je zien op groot scherm
van op het terras van REVAnueva.

De aandacht voor g-sport groeit en
het succes van de laatste paralympische
spelen heeft daar zeker toe bijgedragen. In dit magazine worden twee
sporters voorgesteld die het hebben
meegemaakt of willen meemaken.
Daarnaast zijn er zo veel mensen met
een beperking die sporten, en zo veel
mogelijkheden om dat te doen. Op
REVAg-sport kan je drie dagen lang
een diversiteit van sportwedstrijden en
sportdemonstraties zien. Wat en wanneer precies verneem je via onze website. Spektakel is alvast gegarandeerd
en de kans dat je een medaillewinnaar
tegen het lijf loopt is groot.

Een beurs voor mensen met een
beperking vraagt extra aandacht.
Even opsommen welke diensten er
allemaal zijn.
Kom je met de auto en heb je
een officiële parkeerkaart met een
rolstoellogo? Dan kan je gratis parkeren dicht bij de ingang. Let wel, er
komen per dag honderden wagens.
Net naast de ingang zal dus niet
lukken. Maar wees gerust, er dichtbij
wel.
Kom je met het openbaar
vervoer? Dan kan je vanaf het
Sint-Pietersstation de lagevloertram
naar Flanders Expo nemen. De halte
bevindt zich op 200 meter van de
ingang. Aan de haltes en tijdens het
traject zelf is begeleiding voorzien.
Kom je met een scootmobiel
– die kan niet op de tram – dan
zorgt Mobar in samenwerking met
Hendriks voor vervoer. Ook als het
te druk is aan de tram rijdt Mobar/
Hendriks heen en weer.

Heb je hulp nodig bij het eten
of om eten te halen? Ook hier
staan onze assistenten klaar.
Ben je moeilijk te been of is het
niet iets te vermoeiend om de
ganse beurs door te lopen? Dan
kan je een rolstoel lenen aan het
onthaal. Het is zelfs mogelijk dat er
iemand met je meeloopt.
Aan het onthaal is er ook een doventolk ter beschikking voor een bezoek
aan de beurs.
Komen broertjes of zusjes mee
naar de beurs? Dan kunnen ze
opgevangen worden en een beetje
verwend in onze kinderopvang.
Heb je nood aan een aparte
ruimte voor je verzorging? Wij
hebben een lokaal met bed en tillift
ter beschikking. Daarvoor maak je
afspraken aan het onthaal.
Kom je met een (officiële) assistentiehond, dan is die zeker
welkom. Andere honden jammer
genoeg niet.

Heb je hulp nodig bij een sanitaire stop? Dan zijn onze assistenten ter plaatse aan de aangepaste
toiletten in Hal 1.
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MET GRATIS WOONADVIES

Het centrale thema van REVA2017 is
aangepast wonen. Onze woning is een
veilige thuishaven. Logisch dus dat we
daar optimaal willen in functioneren.
Ben je al wat ouder? Dan denk je na
over hoe je zo lang mogelijk zelfstandig
in je eigen huis kan blijven wonen. Ook
voor rolstoelgebruikers is een goede
toegankelijkheid en bruikbaarheid heel
belangrijk.
Op onze grote informatiestand REVAhome vind je alle mogelijke antwoorden. Deze stand staat boordevol aanpassingen en hulpmiddelen. Studenten
en docenten Ergotherapie luisteren
naar je verhaal en geven je advies. Voor
verdere stappen verwijzen ze je door
naar onze exposanten.
Heb je bouw- of verbouwingsplannen?
Wil je je woning rolstoeltoegankelijk
maken? Wil je je bestaande woning
aanpassen aan je oudere dag? Breng
dan je bouwplannen en foto’s gerust
mee, want op REVA2017 geven onze
experten je gratis woonadvies. Ook
onze exposanten staan klaar om je te
informeren en te adviseren.

Met een twintigtal lezingen en
ruim achthonderd deelnemers was
REVAstudy in 2015 niet alleen
een succes. Het bewees ook dat de
combinatie van een beursbezoek en
het bijwonen van een of meerdere
lezingen een goede optie is. We
breiden uit naar ruim veertig lezingen
met een diversiteit van onderwerpen. Omdat ‘wonen’ het centrale
thema is, gaan er nogal wat lezingen
over wonen en woningaanpassingen,
maar ook de toegankelijkheid en
specifieke woonnoden van ouderen
komen aan bod.
Ook de rechten van personen met
een beperking krijgen aandacht,
naast lezingen over sportletsels bij
rolstoelatleten, seksualiteit, ethiek,
verzorging, autisme, het M-decreet,
de staprobot, vervoer …

We willen vooral mensen met
een beperking informeren, maar
andersom gaat uiteraard ook. Via
REVAkids nodigen we lagereschoolleerlingen uit om op REVA te

De programmering is nog niet helemaal rond maar de volgende zaken
zijn alvast goed om te weten:
Alle lezingen zijn gratis, maar inschrijven is nodig om te weten of de zaal
al dan niet vol loopt.
Inschrijven doe je via www.reva.be,
je klikt daarvoor op de homepage op
de knop REVAstudy.
Op de website vind je de korte
inhoud, wie de lezing geeft en voor
welk publiek die bedoeld is.
Aanwezigheidsattesten vraag je aan
bij inschrijving en zijn enkel op de
lezing zelf beschikbaar.
De lezingen starten stipt en de deuren gaan dicht om de spreker en het
publiek niet te storen.
Sommige lezingen komen op alle
drie dagen terug.

komen kennismaken met de wereld
van de beperkingen en de oplossingen hiervoor. Honderden kinderen
volgen op school een educatief
traject en werken dit uit op de beurs
zelf. Kennis is de basis van begrip.

PRAKTISCH

Voor actuele informatie wwww.reva.be

Er zit heel wat beweging in het
aanbod. Naast de gevestigde
waarden mag je ruim dertig
nieuwe exposanten verwachten.
Nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe leveranciers.
Kom naar REVA en blijf op de
hoogte van de innovaties.

