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NIPT-bloedtest
wordt fors
goedkoper

De niet-Invasieve Prenatale
test (nIPt) wordt 70 euro
goedkoper. Dat heeft het
college van de Belgische
genetici bekendgemaakt.
Het gaat om een bloedtest die
al vroeg in de zwangerschap
met 99,9 procent zekerheid kan
zeggen of een kind downsyn-
droom heeft. Het voordeel van
de test is dat er meestal geen
risicovolle vruchtwaterpunctie
nodig is, waardoor naar schat-
ting vijftig miskramen per jaar
vermeden kunnen worden.
na overleg met het rIZIV vroeg
minister van Volksgezondheid
Maggie De Block (Open Vld)
om een concreet voorstel uit
te werken. “De hoge kostprijs
van de nIPt is zeker een obsta-
kel voor de implementatie als
screeningsmethode voor alle
zwangere vrouwen”, zeggen
de Belgische genetische centra.
In afwachting van de terug-
betaling van de test heeft het
college aangekondigd dat de
prijs voor zo’n test vanaf mei
vermindert van 460 naar 390
euro. Het college hoopt met de
prijsdaling de overheid aan te
sporen om de terugbetaling zo
snel mogelijk in te voeren. (DM)

Werken aan
The Loop
stilgelegd

De projectontwikkelaars van
het outletcenter aan the loop
(flanders expo gent) hebben
aangekondigd dat ze de werken
aan de parkeergarage eind mei
zullen stilleggen. Volgens de
projectontwikkelaars Banimmo
en McArthurglen zit de eerste
fase van de werken er eind mei
op en staken ze de werken tot
het nieuwe milieueffectenrap-
port (Mer) is goedgekeurd voor
het outletcenter zelf. Het gents
Milieufront (gMf) en Unizo
reageren tevreden, maar vinden
dat het tijd is om het hele pro-
ject opnieuw te bekijken. “We
willen niet dat een nieuw Mer
een nieuwe poging wordt om
het outletcenter te rechtvaardi-
gen”, zegt gMf. er is al langer
protest tegen het project om
een outletcenter en parking
neer te poten aan flanders
expo. tegenstanders vrezen
een serieuze impact op het
milieu, de mobiliteit en de
commerciële leefbaarheid van
de gentse binnenstad. “Onze
juridische procedures blijven
doorlopen en we verwachten
binnenkort een uitspraak om
de werken te staken”, klinkt het
gMf. “Het is hoog tijd dat het
stadsbestuur de bezorgdheid
over dit project bij de gen-
tenaars ernstig neemt.” (AnD)

Schoonheid als pijnstiller
Nieuwe opleiding leert schoonheidsspecialisten omgaan met specifieke noden van kankerpatiënten

FEMKE VAN GARDEREN

Een kaal hoofd. Een vale teint. Een droge
huid. De behandelingen tegen kanker
kunnen een lichaamdanig op de proef
stellen. Daaromwordt vanafmaandag voor
het eerst in ons land een opleiding ‘kanker
beauty professional’ georganiseerd, zodat
schoonheidsspecialisten patiënten beter
kunnen begeleiden.

“Eigenlijk ben ik niet zo iemand”, zegt Lutgard.
Daarmee bedoelt ze: zo iemand die naar een
schoonheidsspecialiste gaat. Toch is ze de afge-
lopenmaandenal tweekeernaareenziekenhuis
inJettegeredenvoordeschoonheidsbehandelin-
gen die er worden gegeven. “Die doen mij weer
meer vrouw voelen.”

Lutgardontdekteeindvorig jaareenknobbeltje
indeborstenmoestgeopereerdenbestraaldwor-
den. Vandaag kampt ze daardoor met heel wat
ongemakken. Eenheeldroge, jeukendegezichts-
huid bijvoorbeeld. Het is maar een van de vele
fysiekegevolgendiechemo-enradiotherapiemet
zich kunnen meebrengen. Lutgard had ook
geconfronteerdkunnenwordenmethaarverlies,
acne, uitvallende nagels, wonden en kloven. “Bij
mij viel het gelukkig mee. Maar zelfs ik vind zo’n
schoonheidsbehandeling een verademing. Er
beter uitzien, doet je beter voelen.”

Rollenspel
Lang niet alle kankerpatiënten kunnen bij een
schoonheidsspecialiste terecht. Omdat het zie-
kenhuis er geen ter beschikking heeft, bijvoor-

beeld. Maarookomdatdepatiëntendestapnaar
eenzelfstandigespecialistenietdurven tezetten.
“Ze hebben schrik voor vervelende vragen, of ze
weten niet of die persoon wel voldoende kennis
van zaken heeft”, licht Katleen Vanderbeken toe.

Zij richttedevzwInstitute forProfessionalCare
op, waarmee ze straks ’s lands eerste eenjarige
opleiding tot ‘kanker beauty professional’ orga-
niseert. Ze werkt daarvoor samen met het alge-
meen ziekenhuis in Sint-Niklaas en de Stichting
tegen Kanker. Samen willen ze schoonheids-
specialistenbijscholen,zodatzebuitendezieken-
huismuren een professioneel netwerk kunnen
vormen. “Wekregendievraagvandespecialisten
zelf; die wisten niet hoe ze deze patiënten goed
konden begeleiden.”

In het AZ Nikolaas zullen ze leren welke pro-
ducten ze bij de patiënten, die veel sneller aller-
gisch reageren dan anderen, kunnen gebruiken.
Er wordt ook geleerd hoe pijnverlichtende mas-
sagesgegevenmoetenworden,hoedrogeenver-
kleurde plekken in het gezicht weggewerkt kun-
nen worden, hoe wenkbrauwen en wimpers
kunnennagetekendof getatoeëerdworden. “We
bestedenookveelaandachtaandehoofdhuid:die
isheelgevoeligenmoetgoedbeschermdworden.
Met crèmes, en er worden ook sessies sjaaltjes
knopen gegeven”, zegt Vanderbeken.

Ookhetpsychosocialeaspectwordtnietuithet
oogverloren.“Daarkneltvoordespecialistenvaak
het schoentje. Ze zijn onzeker over de manier
waaropzemetziekecliëntenmoetenomgaan. Ze
zijnhetgewoonomoverkoetjesenkalfjes tepra-
ten. Zemoeten lerendat zeniet altijd zakenkun-
nenzeggenals ‘alleskomtgoed’.Metrollenspelen

willen we hen leren om te gaan met emoties, net
zoalsdemensenvaneenoncologischteamineen
ziekenhuis dat doen.”

Wachtlijsten
Eenvande lesgeefsters isdokterCarolineLamot.
Zijzaldeschoonheidsspecialistendebasisbegrip-
pen uit de oncologie bijbrengen. “Op die manier
moeten de gesprekken met hun cliënten makke-
lijker verlopen.” Ook zal ze de bijwerkingen toe-
lichten en het belang van hygiëne. “Wie chemo
krijgt, heeft ampernogweerstand.Als dehanden
ofdeapparatuurvaneenverzorgsternietgoedpro-
per zijn, dankandat grote gevolgenhebben.”

Lamot isergovertuigdvandemeerwaardevan
deschoonheidsbehandelingen. “Nietalleenomdat
devrouwen,maarevengoedmannen,zohunpijn
zestigminutenkunnenvergeten. Maarookomdat
ze op die manier hun sociaal isolement doorbre-
ken.Vaakzijnhunhuisenhetziekenhuisdeenige
plekkenwaarzenogkomen.Eenschoonheidssalon
bezoekenkandere-integratievergemakkelijken.”

De vzw Institute for Professional Care wil de
beauty-opleiding binnen het half jaar ook in zie-
kenhuizen inandereprovinciesaanbiedenenuit-
breidenvoorandereprofessionals,zoalskinesisten
enkappers.“Devraagisenormgroot”,zegtze. “We
hebbennualwachtlijsten.”

Komendieallemaalvoortuitmenslievendheid?
Ofookomdatereenaardigeduitmeeteverdienen
is? Dat laatste is volgens Vanderbeken zeker niet
het geval. “Weonderhandelenmetdemutualitei-
ten om tot gunstige tarieven te komen. Het mag
niet de bedoeling zijn dat mensen hier munt uit
slaan.”

► De oplei-
ding ‘kanker
beauty
professional’
leert
technieken
om patiënten
op esthetisch
en sociaal
vlak bij
te staan.
© AP

‘Vaak zijn hun huis
en het ziekenhuis

de enige
plekken waar

kankerpatiënten
nog komen. Een
schoonheidssalon
bezoeken kan
de re-integratie

vergemakkelijken’
CAROLINE LAMOT

OncOlOOg en lesgeefster
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Vlamingmet de smile
naarhetwerk
Studie naar tevredenheid over job toont positieve resultaten,
werkdruk en promotiekansen zijn wel problematisch
Of het nu gaat over ons loon, de collega’s
of dewerkzekerheid, negen op de tien
Vlamingen zijn tevredenmet hun job.
Dat blijkt uit een onderzoek van de
studiedienst van deVlaamse regering.
Alleen dewerkdruk en de kansen op
promotie vormen nog heikele punten.

De uitkomst van een bevraging bij 1.500
Nederlandstalige Belgen bewijst dat we ons
behoorlijk in ons sas voelen op de werkvloer.
Leeftijd, opleidingsniveau, beroepsstatuut en
arbeidsregime spelen daarin slechts een
beperkte rol – alle percentages schommelen tus-
sen 83,3 procent en 94,5 procent.

Die tevredenheid is bovendien vrij algemeen:
er zijn weinig aspecten van onze job waarover
we niet blij zijn. Alleen de promotiekansen kun-
nen een stuk beter, vindt een kwart van de
ondervraagden. En de uurregeling mag voor de
meesten dan wel een schot in de roos zijn, één
op de vijf is niet te spreken over de werkdruk.

Josée Lemaître van de studiedienst van de
Vlaamse regering is niet verbaasd over de resul-
taten. “Uit een bevraging die we in 2013 hielden,
bleek al dat de Vlaming tevreden is over alle
aspecten van zijn leven: zijn woning (score van
3,38 op 4), buurt (3,32), vrienden (3,29), gezond-
heid (3,04), vrije tijd (3,14) en ook zijn werk
(3,23).”

Langer werken
Ook arbeidssocioloog Jan Denys van Randstad
schrikt niet van de uitkomst. “Het is geen geheim
dat we behoren tot zij die het beter hebben op
deze aardbol. Ook binnen Europa scoort ons

land niet slecht”, zegt hij. “Daarnaast heeft de
crisis de Vlamingen wellicht rationeler gemaakt.
Bij ons zijn de lonen bijvoorbeeld niet verlaagd,
terwijl dat in heel wat andere landen wel
gebeurd is. Daardoor beseffen we dat we niet te
klagen hebben over ons loon. Ik besef dat de per-
ceptie vaak anders is, maar dat komt volgens mij
omdat problemen sneller nieuws zijn en dus
meer aandacht krijgen.”

Beweren dat het overal vlekkeloos verloopt,
wil Denys niet doen. “Maar áls de Vlaming het
lastig heeft op zijn job, is dat vaak door gebeur-
tenissen die niet direct met het werk te maken
hebben, zoals een moeilijke privésituatie. En tot
slot: werken doet deugd. Na het gezin is onze job
het belangrijkste aspect in het leven. Het geeft
ons identiteit en levert ons vaak een lief en vrien-
den op.”

VDAB zit lakse werkzoekenden op de huid Tesla lanceert Powerwall:
batterij voor thuisgebruik
Autobouwer Tesla heeft een
nieuwe batterij gepresenteerd
die thuis kan worden gebruikt.
De Tesla Powerwall kan dienen
als opslagpunt voor zelf opge-
wekte zonne-energie of als
back-up voor het reguliere
stroomnet.

Volgens Tesla sluit het thuis
opwekken van energie nu totaal
nietaanbijde leveringvanener-
giemaatschappijen. Door de ’s
ochtends opgewekte stroom in
de Powerwall op te slaan, hoe-
ven gebruikers ’s avonds geen
stroomvanhunenergieleveran-
cier af te nemen. Je kunt de
Powerwall ook opladen tijdens
het daltarief om die stroom ver-
volgens aan te spreken als het
piektarief van toepassing is.

De Powerwall kan daarnaast
worden gebruikt om je elektri-
sche auto of fiets op te laden. De
100 kilogram wegende accu
komt in twee versies op de
markt, variërend tussen 2.700
en 3.100 euro.

Vlaams minister van Energie
Annemie Turtelboom (Open
Vld) omarmt de komst van de
Tesla-batterij. “Bij hernieuw-
bare energie ben je afhankelijk
van het weer. Opslag is dus cru-
ciaal. Europa moet mee inves-
teren in deze technologie. Een
nieuwe energielandschap kan
Europa een economische boost
geven en voor een meer vreed-
zame wereld zorgen, doordat
conflicten rond fossiele brand-
stoffen verdwijnen.” (DM)

De Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling (VDAB)
treedt strenger op tegen werk-
zoekenden die hun trajectover-
eenkomst niet naleven. Dat
zegt Vlaams Parlementslid Jan
Hofkens (N-VA). Uit cijfers die
hij opvroeg, blijkt dat de VDAB
in twee jaar tijd 41 procent
meer dossiers heeft doorge-
speeld aan de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA).

Afhankelijk van hun profiel
en behoeften hebben sommige
werkzoekenden een intensie-
vere en meer persoonlijke
ondersteuning nodig dan ande-
ren. Deze begeleiding naar
duurzaam werk wordt vastge-
legd in een trajectovereen-
komst. Als de werkzoekende

die overeenkomst zonder gel-
dige reden weigert uit te voe-
ren, kan de VDAB zijn of haar
gegevens overmaken aan de
RVA. Die kan dan een sanctie
opleggen, mogelijk zelfs een
volledige uitsluiting.

Extra kanalen
Waar de VDAB in 2012 nog
1.382 namen doorspeelde,
waren dat er vorig jaar al 1.945,
een stijging met 41 procent, zo
blijkt uit gegevens die Hofkens
opvroeg bij Vlaams minister
van Werk Philippe Muyters (N-
VA). Hofkens concludeert hier-
uit dat de trajectovereenkom-
sten beter worden opgevolgd
door de VDAB.

Werkzoekenden kunnen

ook om andere redenen wor-
den doorverwezen naar de
RVA, bijvoorbeeld wanneer
ze niet ingaan op een uitno-
diging van de VDAB. Deze
doorverwijzingen maken
zelfs 90 procent van het
totaal uit, maar blijken wel te
dalen in aantal: van 37.028 in
2012 tot 32.937 in 2014.

Volgens minister Muyters
werd die daling opgetekend
omdat de bemiddelaars van
de VDAB vaker gebruikma-
ken van verschillende kana-
len, zoals e-mail en telefoon,
om werkzoekenden uit te
nodigen en desnoods meer-
maals aan te porren om op de
uitnodiging in te gaan.
(HLN)

In twee jaar tijd
heeft de VDAB
41 procent meer

dossiers
doorgespeeld
aan de RVA

‘Na het gezin is onze job
het belangrijkste aspect
in het leven. Het geeft ons
identiteit en levert ons vaak
een lief en vrienden op’

JAN DENYS

RANDSTAD

Vlaams minister-president Geert Bourgeois
(N-VA) geeft aan dat de regering zich enga-
geert opdat we fluitend naar ons werk blij-
ven gaan. “Dat is nodig als we willen dat
mensen langer aan de slag blijven. Zo moe-
digen we werknemers aan om hun eigen
loopbaan in de hand te nemen. Met het sys-
teem van loopbaancheques kun je al wer-
kend bijleren met professionele
ondersteuning door een coach
van de VDAB. Blijven leren is
blijven investeren in de
eigen medewerkers. De
overheid en de werkgevers
hebben hier een belang-
rijke rol te vervullen.
Daarom zijn promotie-
kansen, interne mobi-
liteit en werkbaar werk
voor ouderen cruciaal.”
(HLN)
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