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Toen , nu en straks

100 jaar aanpassen aan de specifieke noden
van het moment....
vraagt moed en vergt veel energie,
maar geeft hoop en dat is uiteindelijk de
kracht
van Les Petites Abeilles - De Bijtjes –
Ziekenhuis Inkendaal
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Les Petites Abeilles - De Bijtjes

De heer Norbert Crousse

6

Mevrouw Emma Crousse-Washer

Juliette Crousse

Op 22 juni 1909 worden ‘Les Petites
Abeilles – De Bijtjes’ in het leven geroepen.
De geschiedenis is eigenlijk vrij eenvoudig;
een avontuur van twee jonge meisjes,
Juliette Crousse en haar nichtje Valentine,
13 en 12 jaar oud. De meisjes vernemen dat
een vader in de gevangenis wordt opgesloten nadat hij een brood gestolen heeft voor
zijn hongerige kinderen, en besluiten om
deze familie te helpen. Juliette vraagt haar
vader of ze een beroep mogen doen op een
liefdadigheidsinstelling. Haar vader, de heer
Norbert Crousse antwoordt haar: “Gij hebt
deze niet nodig, richt uw eigen werk op!”
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Beginjaren

Vol enthousiasme richten de meisjes De
Bijtjes op. Het eerste jaar tellen ze 132
leden, het tweede 387, het derde 722 en
op 4 augustus 1912 zelfs 4000. Het aantal geholpen families neemt ook sterk toe
waardoor de geldreserves snel op raken,
maar de vaste wil blijft om steeds meer en
beter te doen.

“Verzamelt, Bijtjes, door leden te werven, bedenkt als ieder lid een nieuw lid aanwerft, over hoeveel meer hulpmiddelen wij zouden beschikken en hoeveel meer
wij zouden kunnen helpen. We vragen weinig: 3 frank of zes kleine voorwerpen,
minder dan één centiem per dag, één voorwerp om de twee maanden!...Als ge het
vriendelijk vraagt, wie zou u iets kunnen weigeren...Wij zouden u zo erkentelijk
zijn...wilt u ons helpen?”
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Als geboren Washer, afstammelinge van
een naar België uitgeweken Engelse familie, legt Emma Crousse, moeder van
Juliette, zich toe op hulpverlening en liefdadigheid volgens de traditie van de zeer
gelovige Engelse Vrijmetselarij.
Op 9 augustus 1914, 5 dagen na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, ontvangen De Bijtjes de Hoge Bescherming
van H.K.H. Prinses Marie-José van België,
van Z.E. Kardinaal Mercier, Aartsbisschop
van Mechelen, van Raymond Poincaré,
President van de Franse Republiek, en van
Adolphe Max, Burgemeester van Brussel.

Prinses Marie-José van België

Het succes is nu verzekerd en er wordt een
Nationaal Comité opgericht met als voorzitster mevrouw Emma Crousse-Washer.
Ook de heer Norbert Crousse zet zich
in. Onmiddellijk na de oorlogsverklaring
wordt onder zijn leiding door De Bijtjes
een ‘Toevluchtsoord voor Vluchtelingen’
te Brussel opgericht.
Rechts: Sympathisanten van De Bijtjes
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Op 8 augustus 1915 worden de eerste vier
‘Kantines voor Voeding voor kinderen
beneden drie jaar’ geopend, waar men
melk, karnemelk, room, cacao, soep en
brood uitdeelt. Elke kantine komt onder
dokterstoezicht. In totaal worden 51 kantines geopend, die 14.434.200 melk- en
karnemelkrantsoenen bezorgen.
Het zelfde jaar geeft het Nationaal Comité
voor Hulp en Voeding de toelating voor
de oprichting van kantines voor ‘debiele’
kinderen van 3 tot 17 jaar en voor moeders (aanstaande en borstvoedinggevende).
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Dokters onderzoeken regelmatig de moeders, de baby’s worden gewogen en inspectrices houden toezicht op de kantines.
Hiervoor ontvangen De Bijtjes Belgische
en Amerikaanse subsidies.
De statistieken bewijzen een duidelijke
daling van de kindersterfte. Eind 1917 is
de gezondheidstoestand van de kinderen
sterk verbeterd. Maar de typische ziektes
van ellende en armoede, rachitis en latente
tuberculosis, blijven toenemen.
Met de steun van het Nationaal Werk voor
Kinderwelzijn en onder leiding van Dokter
Van Nieuwenhuyse richten De Bijtjes zich
vooral op zuigelingen en kinderen die door
deze ziektes zijn aangetast.
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La Chise
Men droomt ervan genoeg fondsen te verzamelen om een klein terrein te Houtain-leVal te kopen en er een sanatorium te bouwen. De gelegenheid doet zich voor wanneer
het domein van La Chise te Piétrebais in
Waals-Brabant publiek te koop staat. Het
domein heeft een kasteel met bijgebouwen,
een groententuin, boomgaard, grasperken en
bossen, en beantwoordt uitstekend aan het
gestelde doel, de streek is gezond, zonder verontreiniging, en gunstig gelegen. Er wordt
een intensieve campagne ingezet met de loterij. De Beheerraad doet er alles voor om de
aankoop te kunnen verwezenlijken.
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Op 18 mei 1921 wordt de droom werkelijkheid en wacht De Bijtjes nu een nieuwe taak,
namelijk een kasteel met grote bijgebouwen
in Piétrebais omvormen tot een sanatorium.
Door acties van leden en weldoeners worden
de financiële middelen bijeengebracht, en
op 31 mei 1921 opent het sanatorium zijn
deuren
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Onder impuls van Dokter Georges Henry
kiest men er in september 1929 voor om
het sanatorium een meer uitgesproken
heelkundige richting te geven.
Vanaf zijn indiensttreding worden in La
Chise kinderen opgenomen met alle vormen van rachistis, in het bijzonder deze
gepaard gaande met ernstige vervorming
van het beenderstelsel, scoliose, kinderen
met hersenverlamming en restletsels van
kinderverlamming.
Het aantal kinderen neemt toe, tot 250
tijdens de zomervakanties.
In 1932 krijgen De Bijtjes een belangrijk
legaat, dat hen toelaat verbeteringen uit te
voeren zoals nieuwe gebouwen, een wasserij, drooginstallaties, strijk- en naaizalen,
een lingerie en een grote douchezaal.
Reddingsglijbanen bij brand verhogen de
veiligheid voor de kinderen en het personeel.
Een buitenzwembad, een speelplein met
allerhande toestellen hebben een enorm
succes. In openluchtklassen krijgen de kinderen onderwijs, maar genieten ze ook van
licht en lucht in overvloed.
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De Raad van Beheer telt 48 leden in 1930
en staat onder de hoge bescherming van
H.K.H. Prinses Marie-José van België,
Z.E. Monseigneur Van Roey, ex-President
Poincaré van Frankrijk, Minister van Staat
H. Jaspar, Adolphe Max en Dokter Bordet.
Verschillende directies volgen elkaar op,
doch De Bijtjes zouden graag het sanatorium toevertrouwen aan een religieuze gemeenschap. De Eerwaarde Moeder-Overste van de Zusters der Barmhartigheid te
Namen wordt aangesproken. Zij voelt zich
onmiddellijk aangetrokken tot de kinderen
die niet alleen medische zorg doch vooral
moederliefde nodig hadden. Zij aanvaardt
de opdracht op 15 mei 1933 en de zusters
plaatsen het sanatorium onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw van La
Chise. Leerling-verpleegsters van de school
te Namen lopen stages in het sanatorium.
De Zusters der Barmhartigheid blijven tot
in 1954.
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De Bijtjes vieren hun 25-jarig bestaan in
1934 en verkrijgen van H.K.H. Koningin
Astrid de naam van Koninklijk Werk.
Op 17 september 1938 verliezen De
Bijtjes met het overlijden van de heer
Norbert Crousse, een zeer kostbare raadgever en toegewijd medewerker. Hij was
het die La Chise ontdekte en er het sanatorium in onderbracht, en hij was zeer geliefd door het personeel.
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Oorlogsjaren
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Helaas wordt op 10 mei 1940 België in
de Tweede Wereldoorlog betrokken. De
onmiddellijke nabijheid van het vliegveld
Bevekom is voor de kinderen een gevaar.
Men brengt de cultusvoorwerpen in veiligheid in de kerk van Piétrebais en op 12
mei worden 135 kinderen, een gewonde
soldaat en het personeel met vrachtwagens
vervoerd naar Brussel.
Direct na het vertrek uit Piétrebais eist de
Luftwaffe het domein La Chise op.
De kinderen vinden een nieuw onderkomen in een groot gebouw dat voor de
duur van de oorlog gratis ter beschikking
gesteld wordt door mevrouw MartinWasher op de Steenweg op Charleroi,149
te Sint Gillis.
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Naast de medische zorgen, worden de klassen met beperkt materiaal en meubilair
opgestart, en de uitgestrekte tuin krijgt de
functie van speelplaats.
Ook vluchtelingen, waaronder twaalf
Joodse kinderen, vinden er onderdak.
Verschillende gemeentes krijgen kantines waar ook oude mensen versterkende
maaltijden ontvangen.
Op 3 september 1944 wordt La Chise
door brand en springstoffen vernield, en
blijft slechts een puinhoop achter. De
eerste ramingen wijzen uit dat 20 à 25 miljoen frank nodig zal zijn voor de wederopbouw.
Na jaren van toewijding, neemt mevrouw
Emma Crousse-Washer in 1945 ontslag als
voorzitster. De ondernemende mevrouw
Georges Bouckaert volgt haar op.
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Inkendaal
24

In 1946 wordt La Chise verkocht aan de
luchtmacht. Met de opbrengst en de vergoeding voor de geleden oorlogsschade kan
in 1949 het domein Inkendaal te Vlezenbeek
gekocht en ingericht worden.
De voorzitster, mevrouw Bouckaert verricht aanzienlijk werk, betrekt actieve sympathisanten in het werk van De Bijtjes,
verzamelt fondsen en volgt van nabij de

verbeteringswerken aan de paviljoenen en
de oprichting van nieuwe gebouwen.
Op 9 oktober 1950 vindt de inhuldiging
plaats door H.K.H. Prinses JosephineCharlotte van België. Zij schrijft in het
gulden boek: “Diep ontroerd zegen ik uit
ganser harte dit bewonderenswaardig werk
in naam van Hem die zei: Laat de kinderen
tot mij komen.”
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Vervolgens onderhandelt mevrouw Bouckaert
met de Zusters van de Zaligmaker van
Sint-Anna, ter vervanging van de Zusters
der Barmhartigheid te Namen die een
oproep krijgen voor ander werk.
Mevrouw Bouckaert mag het resultaat van
haar inspanningen niet beleven; zij overlijdt in 1951. Haar echtgenoot, de heer
Georges Bouckaert, volgt haar op en leidt
het werk tot aan zijn overlijden in 1960.
Een nieuwe Beheerraad wordt samengesteld
op 11 maart 1952 onder leiding van de
heer Georges Bouckaert. Mevrouw Emma
Crousse-Washer blijft ere-voorzitster.
Naast de vele vroegere leden telt de nieuwe
raad ook veel nieuwe namen, waaronder
Dokter Robert Fagnart.
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In de jaren ‘50, als gevolg van de uitbraak
van een epidemie van poliomyelitis, legt
men meer het accent op de behandeling
van deze ziekte. In december 1956 neemt
De Bijtjes in dit kader een nieuwe hydrotherapie in gebruik.
Dankzij de oppuntstelling, verspreiding en
toediening van het Sabin-vaccin, breekt er
geen nieuwe epidemie uit.
In 1957 richt Dokter Robert Fagnart de
afdeling kinderverlamming op. In 1960
verkiest men hem tot voorzitter van de
Raad van Beheer. Het werk van De Bijtjes
wordt progressief aangepast aan de noden
van dat moment.
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Dokter Robert Fagnart stuurt aan op modernisering, en laat nieuwe paviljoenen bouwen. Onder zijn voorzitterschap verricht
men baanbrekend werk voor de officialisering van het onderwijs in het instituut.,
waarvoor men aanvankelijk geen subsidie
ontvangt.
De Bijtjes wordt omgevormd tot geneesen heelkundig instituut. Onder leiding
van Dokter Marcel Saussez is er vooral
aandacht voor motorische stoornissen.
Naast kinderen met polio en hersenverlamming, behandelt men ook patiënten
die lijden aan neuromusculaire aandoeningen
en kinderen met spina-bifida.
Zo ontstaan de diensten voor orthopedische heelkunde. Later met verdere uitbreiding van post-operatieve revalidatie
zoals kinesitherapie, ergotherapie, hydrotherapie, psychologie en logopedie.
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In 1967 vindt de inhuldiging plaats van
het centrum voor functionele readaptatie.
Datzelfde jaar werkt men ook nog het paviljoen voor pediatrie af. Een jaar later
voegt men twee nieuwe baden voor hydrotherapie toe.
Burggraaf Poullet volgt in 1969 Dokter
Fagnart op als voorzitter van de Raad van
Beheer. Burggraaf Poullet kreeg van iedereen grote waardering vanwege zijn diepmenselijke zin, zijn rechtvaardigheid en
zijn zachte standvastigheid. Hij overleed
geheel onverwacht in 1971. Burggravin
Poullet neemt gedeeltelijk zijn taken over
en krijgt de functie van voorzitster van het
Welfare Comité. Haar zoon John Poullet
treedt toe tot de Raad van Beheer.
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In januari 1971 wordt de kleinzoon van
de stichtster Emma Crousse-Washer, de
heer Pierre de Fays, aangesteld als voorzitter en dit tot april 1982. Gedurende zijn
mandaat neemt hij de moeilijke taak op
zich te onderhandelen met de verschillende ministeriële departementen met het
doel De Bijtjes als gespecialiseerd ziekenhuis (‘S’) met 150 bedden te laten erkennen en subsidiëren.

Dokter Marcel Saussez legt in 1977 de
volgende betekenisvolle verklaring af:
“Wij willen het probleem van de kindergeneeskunde in de toekomst bestuderen
en het universitair stadium voorbijstreven door een zo doorgedreven specialisatie, dat wij een centrum worden van
hoge techniciteit, geruggesteund door de
universiteiten. Wij hebben dus lokalen
voor intensieve zorgen nodig, vooral bij
ademhalingsproblemen. Wij streven een
pediatrische heelkundige techniciteit van
het hoogste belang na en willen technisch
en materiëel uitgeruste lokalen, ‘monitoring’ om de zieken te controleren en een
computer .”

Vanaf de zeventiger jaren tekent zich ondertussen een nieuwe tendens af: er wordt
minder een beroep gedaan op heelkunde,
en er is meer aandacht voor revalidatie.
Het instituut specialiseert zich ook meer
in behandeling van kinderen met neuromusculaire aandoeningen, en wenst een
nationaal studiecentrum op te starten.

In 1978 werkt men een nieuwe medische
structuur uit, hetgeen leidt tot de erkenning als gespecialiseerd ziekenhuis. Het
aantal bedden wordt herleid tot 110,
verdeeld over 4 grote afdelingen : orthopedie (heelkunde en revalidatie), neuropediatrie, neuromusculaire aandoeningen
en pediatrie.

Begin 1979 wordt mevrouw Bea TielemansChiers aangesteld als algemeen directeur
in opvolging van mevrouw Goffaux.
De heer John Poullet volgt in 1980 als
voorzitter van de Raad van Beheer de
heer Pierre de Fays op, die overigens wel
als ondervoorzitter blijft fungeren. De
enorme werkkracht en hardnekkigheid
van de heer John Poullet komen het beheer van het instituut absoluut ten goede.
In 1984 viert het instituut het 75-jarig
bestaan en H.K.H. Koningin Fabiola
aanvaardt om de feestelijkheden onder
haar Hoge Bescherming te nemen. Een
audiovisuele tentoonstelling wordt georganiseerd in het gemeentehuis van SintPieters-Leeuw.
In de tweede helft van april 1984 opent
Minister Jean-Luc Dehaene een internationaal colloquium over myopathie te
Brussel en vindt een wetenschappelijke
tentoonstelling plaats in het Stadhuis van
Brussel.
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1980 tot Vandaag

De jaren ‘80, ‘90 en het eerste decennium van het nieuwe millennium worden
gekenmerkt door talrijke veranderingen waardoor ‘De Bijtjes’ evolueert tot
het Ziekenhuis Inkendaal van vandaag;
een performant en gespecialiseerd revalidatieziekenhuis, dat bijna uniek is in het
Belgische gezondheidslandschap.
Begin de jaren ‘80 wordt men zich meer
bewust van het negatieve effect van een
langdurig ziekenhuisverblijf op de emotionele ontwikkeling van een kind en een
jong volwassene. De hospitalisatieduur van
de kinderen in De Bijtjes wordt drastisch
verminderd; ‘kinderen horen bij de ouders’. De specifieke revalidatienoden blijven evenwel bestaan. Vanuit deze nieuwe
behoefte ontstaat in 1985 de ambulante
revalidatie voor kinderen; oorspronkelijk
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met 3 patiëntjes, maar als snel groeiend tot
een volwaardige afdeling met een 80-tal
patiënten.
Een ander typerend voorbeeld van deze veranderde zienswijze in De Bijtjes is de start
in 1985, onder leiding van Dokter Philippe
Soudon, van het Centrum voor Mechanische
Ventilatie (CMV). Dit biedt patiënten
met een neuromusculaire aandoening, die
kunstmatig beademd worden, de kans om
thuis te verblijven en toch beroep te kunnen doen op een gespecialiseerd zorgteam.
Het CMV wordt in 1991 officieel erkend,
en is vandaag – sinds 2008 spreken we
van chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis (AOT) - uitgegroeid
tot het grootste van het land.
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Gelijktijdig en als vanzelfsprekend verandert in de jaren ‘80 – ‘90 ook de patiëntenpopulatie in het ziekenhuis. Naast
kinderen en adolescenten behandelt men
steeds meer volwassenen.
Zoals in het verleden steeds het geval was,
passen De Bijtjes zich ook nu weer aan aan
de specifieke noden van de tijd.
Toenmalig Voorzitter van de Raad van
Beheer, John Poullet, en toenmalig algemeen directeur mevrouw Bea Tielemans-Chiers,
zien in dat de instelling moet vernieuwen.
De verschillende paviljoenen, daterend van
de zestiger jaren, voldoen niet om de toenemende groep volwassenen op adequate
manier te kunnen verzorgen en revalideren. De gebouwen zijn totaal verouderd,
en bieden niet het comfort dat in die tijd
van een ziekenhuis mag worden verwacht.
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De heer John Poullet zegt het zelfs nog
duidelijker: “Eind jaren ‘80 stonden we
op een keerpunt waar het duidelijk werd
dat we ingrijpende veranderingen moesten doorvoeren of de instelling moesten
sluiten. De gebouwen waren absoluut niet
meer aangepast aan de moderne tijd. We
moesten er iets aan doen.”
De droom om de oude vervallen paviljoenen
te vervangen door een modern en patiëntvriendelijk gebouw wordt uiteindelijk
werkelijkheid. De bouw van het nieuwe
ziekenhuis, voorzien in verschillende
bouwfasen, start in 1991. In november
1996 zijn alle nieuwe hospitalisatieafdelingen met therapieruimten en polikliniek
in gebruik genomen.
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Er wordt evenwel niet alleen aan een nieuwbouw gewerkt.

in Vlezenbeek. Ziekenhuis De Bijtjes beschikt hiermee over 148 erkende bedden.

In 1988 verlaat Dokter Marcel Saussez
De Bijtjes na ruim 30 jaar. Hij wordt als
hoofdgeneeesheer opgevolgd door Dokter
Jacques Mercken, die in 1996 op zijn beurt
in deze functie opgevolgd wordt door Dokter
Philippe Soudon.

In september 1999 trekt de heer John
Poullet zich terug als Voorzitter van de
Raad van Beheer. “Ik was tevreden met de
erfenis die ik achterliet en heb toen voorgesteld dat de heer Roland Aerden, lid van
de Raad na de overname van Vrolijk Verblijf,
het voorzitterschap zou overnemen, wat
hij dan ook deed gedurende 5 jaar.”

In het kader van een ‘Algemeen Beleidsplan van Ziekenhuis De Bijtjes 2000’
wordt in 1992 gestart met het opstellen
van de visie, doelstellingen en strategieën
op langere termijn.
Door de toenemende vragen voor opname
en de hoge bezettingsgraad van het ziekenhuis, is uitbreiding meer en meer aan de
orde. Kort na de start van de bouwwerken
in 1991, biedt zich de opportuniteit aan
voor overname van ‘Vrolijk Verblijf ’ te
Klemskerke, een instelling met 38 bedden.
Bij de ingebruikname van de nieuwbouw,
eind 1996, worden de activiteiten in
Klemskerke stopgezet en de bedden van
Vrolijk Verblijf overgebracht naar de campus
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Ondertussen staat ook de medische wereld
niet stil. Evoluties in de medische wetenschap en technologie leiden tot hogere
overlevingskansen en hogere levensverwachtingen. De patiënten hebben nood
aan aangepaste revalidatieprogramma’s om
hun integratie in de maatschappij mogelijk
te maken en hun levenskwaliteit te verbeteren.
Het medisch beleidsplan van De Bijtjes
wordt meerdere malen bijgestuurd in functie
van de evolutie, maar steeds opnieuw blijft
het accent liggen op zeer gespecialiseerde
revalidatie, gebruik makend van de nieuwste technologieën en behandeltechnieken.

Dokter Marleen Moonen, hoofdgeneesheer sinds 1997, vat het samen: “Ook
op medisch vlak evolueert het ziekenhuis
constant. Steeds opnieuw richten we ons
naar die patiënten die nood hebben aan
een zeer specifieke begeleiding en steeds
opnieuw trachten we de patiënt zo sterk
mogelijk te integreren in zijn eigen omgeving.”
Onder het voorzitterschap van de heer
Roland Aerden blijven ‘De Bijtjes’ zeer
actief.
Het ziekenhuis kent niet alleen een (te)
hoge bezettingsgraad, maar kampt daarenboven met een (te) lange wachtlijst.
In 2003 kan het ziekenhuis opnieuw uitbreiden tot 178 bedden na de overname
van 30 bijkomende ziekenhuisbedden.
Hierdoor wordt de bezettingsgraad minder
hoog, wat de werklast voor verpleegkundigen, verzorgenden en therapeuten beter
draagbaar maakt.
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op 1 januari 2004 wordt De Bijtjes officieel ‘Inkendaal – Koninklijke Instelling vzw’,
genoemd naar het domein en het kasteel
‘Inkendaal’.

De ambulante revalidatie voor kinderen
(partiële daghospitalisatie) wordt verder
uitgebouwd. Ook voor volwassenen wordt
– in beperkte mate – een afdeling voor ambulante revalidatie opgestart.
Ondertussen geeft algemeen directeur
mevrouw Bea Tielemans-Chiers, in 2001
de fakkel door aan Dokter Marie-Anne
Bellemans. Zij blijft algemeen directeur tot
september 2006.
In de laatste 20 jaar is het karakter van het
ziekenhuis sterk veranderd. De instelling
evolueerde van ‘kinderziekenhuis’ naar
gespecialiseerd revalidatieziekenhuis voor
volwassenen en kinderen, met een sterk uitgebouwde ambulante revalidatie voor kinderen. Na lang overleg valt het besluit om
de naam van de instelling te veranderen en
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Ziekenhuis Inkendaal krijgt stilaan zijn
huidige vorm, en profileert zich steeds nadrukkelijker als een revalidatieziekenhuis,
sterk gespecialiseerd in een aantal domeinen.
Naargelang de pathologie worden patiënten
opgenomen in één van de subtypes
Sp-neurologie, Sp-locomotorisch, Sp-cardiopulmonair.
De meeste bedden (123) worden voorbehouden voor de revalidatie van patiënten
met neurologische aandoeningen. Hieronder verstaat men alle vormen van nietaangeboren hersenaandoeningen (NAH),
gaande van comapatiënten (PVS-patiënten),
over een structurerende eenheid, tot de resocialisatie van NAH-patiënten. De CVApatiënten en enkele parkinsonpatiën-ten
verblijven op een afzonderlijke eenheid.
Op de afdeling voor locomotorische revalidatie (30 bedden) worden patiënten met
complexe orthopedische problemen, amputaties en dwarslaesies op een aangepaste
wijze behandeld.
De cardio-pulmonaire afdeling (25 bedden) richt zich naar patiënten met aange-

boren of verworven neuromusculaire
aandoeningen (ALS, Critical Illness, GuillainBarré).
Het huidige ziekenhuis telt overwegend
volwassen patiënten en een vijftiental kinderen gehospitaliseerd op de cardiopulmonaire eenheid.
De grootste groep kinderen, voornamelijk
met neurologische aandoeningen, wordt
ambulant behandeld in de partiële daghospitalisatie. Naast de medische zorg en
revalidatie biedt de ziekenhuisschool hen
ook aangepast onderwijs aan gedurende de
revalidatieperiode.

41

Het gespecialiseerde karakter van Ziekenhuis Inkendaal wordt nog benadrukt door een aantal RIZIV-overeenkomsten (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering):
- Aanvullend bij de cardio-pulmonaire afdeling, organiseert Ziekenhuis Inkendaal het Centrum voor Mechanische Ventilatie
CMV (officieel erkend sinds 1991), en sinds 1999 ook het NMRC - Neuromusculair Referentiecentrum in samenwerking met
het UZ Brussel.
- Het Referentiecentrum voor Autismespectrumstoornissen (RCA) dat sinds 2005 eveneens in samenwerking met het
UZ-Brussel wordt georganiseerd, sluit aan bij de activiteiten van de Partiële Daghospitalisatie.
Daarnaast maakt Ziekenhuis Inkendaal deel uit van het Interuniversitair Referentiecentrum Cerebral Palsy (CP, sinds 2005) in
samenwerking met ULB, UZ-Brussel en ULg Luik.
- In het kader van de aanvraagprocedure voor verzekeringstegemoetkoming aan de patiënt bij aanvraag of hernieuwing van
mobiliteitshulpmiddelen, heeft het ziekenhuis sinds 2005 een revalidatieovereenkomst met het RIZIV voor het opstellen van
een multidisciplinaire evaluatie.
- Midden 2008 werd een RIZIV-revalidatieovereenkomst afgesloten voor patiënten met niet-aangeboren hersenaandoeningen
(NAH) (neurologische afdeling).
In het kader van het zorgprogramma PVS/MRS is Ziekenhuis Inkendaal sinds 2004 erkend als “expertisecentrum voor patiënten
in een persisterend vegetatieve status (PVS) of minimaal responsieve status (MRS). Binnen de neurologische afdeling zijn
hiervoor 19 bedden voorbehouden.
Het expertisecentrum biedt intensieve neurologische revalidatie en werkt samen met instellingen voor chronische zorg voor de
opvang van PVS-patienten na afloop van de revalidatieperiode.
Er is ook een samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wordt samengewerkt.
Het Multidisciplinair team, erkend sinds 2003 is bevoegd voor het opmaken van verslagen voor individuele materiële bijstand
in het kader van het VAPH, en staat in voor de nodige aanpassingen aan de woning van de patiënt, en de uitrustingen die zijn
integratie in het gezin vergemakkelijken.

Gespecialiseerde revalidatie vereist gespecialiseerd personeel en medewerkers.
Ziekenhuis Inkendaal beschikt vandaag
over een uitgebreide staf van 11 geneesheren-specialist die het medisch toezicht
verzekeren.
Daarnaast kan beroep gedaan worden
op een aantal consulenten die ter plaatse
meer gespecialiseerde onderzoeken kunnen

uitvoeren, zodat de patiënten hiervoor zo
weinig mogelijk naar een algemeen ziekenhuis moeten, wat het comfort voor de patiënt
aanzienlijk verhoogt.
In alle afdelingen is er een intensieve
interdisciplinaire werking tussen de geneesheren, het gespecialiseerde verpleegkundig
en verzorgend personeel, de uitgebreide
ploeg kinesitherapeuten, paramedici en
sociaal werkers en - voor de kinderen - het
personeel van de ziekenhuisschool.
Gespecialiseerde revalidatie vraagt ook
aangepaste revalidatiebehandelingen: het
ziekenhuis beschikt over een therapeutische
keuken, hydrotherapie, een stimulatieruimte, een aangepast informaticalokaal, …
Voor de hippotherapie beschikt Inkendaal
over 2 eigen therapiepaarden in een nabijgelegen rijschool.

Aangepaste rolstoel voor beademde patiënten
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Een droom die al vele jaren leeft, is de realisatie van een revalidatietuin. Niet alleen
kan de patiënt zich beter oriënteren in de
seizoenen, maar door een aangepaste aanleg wordt de tuin een ideale omgeving voor
het stimuleren van de gangrevalidatie, het
opnieuw leren fietsen van patiënten, het
bevorderen van het evenwicht, verbeteren
van de diepe gevoeligheid … En zowel
patiënt als familie kunnen er op de rustplaatsen genieten van de natuur.
Zorgcontinuïteit vraagt een goede samenwerking met de ziekenhuizen die patiënten
doorverwijzen, maar eveneens met diensten die instaan voor de verdere opvolging
en opvang van de patiënt na de revalidatie.
Inkendaal wil in de toekomst blijven investeren in bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen.
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Voor Marc Van Steertegem, algemeen
directeur sinds oktober 2006, blijft inspelen
op de noden van de tijd een belangrijke
uitdaging. Tegelijkertijd is het verhogen
van de professionaliteit in Ziekenhuis
Inkendaal een element dat mee moet groeien,
samen met de evolutie van het ziekenhuis.

Vervolgens ben ik erg fier op de neutraliteit
en onafhankelijkheid van onze instelling
sinds 100 jaar.”

De heer Frédéric Veldekens, voorzitter van
de Raad van Bestuur sinds september 2006,
spreekt met veel gevoel over Inkendaal, dat
enkel kon uitgroeien tot wat het vandaag is
door de enorme inspanningen van zovelen
in het verleden.
“Inkendaal heeft een aantal zeer bijzondere
pluspunten die het vandaag tot koploper
in zijn soort in Europa maken. Ik denk
daarbij in de eerste plaats aan de grote rijkdom van ons ziekenhuis, namelijk de grote
kwaliteit en inzet van onze medewerkers:
geneesheren, verpleegkundigen, verzorgend,
paramedisch, administratief en ondersteunend personeel, die er voor zorgen dat we
onze patiënten een uitzonderlijke kwaliteit
van zorg kunnen bieden.

Voorzitter Veldekens verwijst ook naar het
feit dat Inkendaal steeds zeer goede betrekkingen had en blijft onderhouden met de
openbare instellingen en overheden op
federaal en regionaal niveau.
Inkendaal kijkt verder naar de toekomst,
en blijft investeren in nieuwe projecten en
dromen.

Hippotherapie

Op korte termijn, nog tijdens het jubileumjaar 2009, staat de start van het nieuwbouwproject voor de partiële daghospitalisatie op de agenda.
Ook hiermee realiseert Inkendaal iets
unieks: een geïntegreerd project voor de
bouw van de partiële daghospitalisatie en
een ziekenhuisschool.
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De schoolse zorgen

Op 5 maart 1962 krijgt De Bijtjes het
bezoek van Minister van onderwijs en
cultuur Renaat Van Elslande samen met
Burgemeester Veldekens. Dit bezoek is de
aanleiding tot een wet voor het buitengewoon onderwijs, die later de subsidiëring
ervan mogelijk zal maken.
De wil onderwijs te verschaffen is sinds
1921 een constante. Vóór die tijd lieten de
financiële middelen het niet toe, en tijdens de
eerste wereldoorlog was er wegens de oorlogsomstandigheden ook geen tijd voor.
Bij de opening van het sanatorium van
La Chise op 31 mei 1921 zijn een bewaarschool en lagere klassen ondergebracht
in het huis van de tuinier. Na 1932 worden
ook openluchtklassen ingericht. Van middelbaar onderwijs was geen sprake gezien
de jeugdige leeftijd van de patiënten.
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Tot 1960 zijn in Vlezenbeek klaslokalen
ondergebracht in de bestaande gebouwen.
In 1960 stuurt voorzitter Dokter Robert
Fagnart aan op modernisering. Onder zijn
voorzitterschap worden nieuwe paviljoenen gebouwd en wordt baanbrekend werk
verricht voor de officiële erkenning van het
onderwijs in het instituut.

In 1968, het jaar van de schoolstrijd,
worden de taalproblemen voelbaar.
De meeste patiënten zijn Franstalige Belgen,
terwijl het instituut gevestigd is in het
Nederlandstalig gebied. Om wettelijke
diploma’s te kunnen uitreiken, wordt
gestreefd naar een nationaal statuut.
In 1971 wordt een schoolcomité in het leven
geroepen. Men biedt geïndividualiseerd
onderwijs, afgestemd op de mogelijkheden
van elke patiënt afzonderlijk.
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Datzelfde jaar gaat het schoolpaviljoen in
vlammen op, maar kan het met de verzekeringsvergoedig heropgebouwd worden.
Op 1 januari 1973 beschikt de instelling
over een vast kader van 15 opvoedende
personeelsleden.
Ondertussen rijpt de idee van een sterke
samenwerking tussen medisch, revalidatie
en onderwijzend personeel. Deze multidisciplinaire aanpak is een zeer belangrijke
ommekeer, en vereist een mentaliteitswijziging. Ook vandaag blijft deze multidisciplinaire werking nog steeds actueel.
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Op 1 april 1976 wordt het onderwijs binnen De Bijtjes vzw door het Ministerie
van Onderwijs officieel erkend als buitengewoon onderwijs.
Net als de medische en verpleegkundige
zorg en de revalidatie, blijft ook het onderwijs binnen De Bijtjes continu evolueren
en toekomstgericht.
Vanaf 1986 start de partiële daghospitalisatie voor kinderen: externe patiëntjes
krijgen er ambulante en geïntegreerde medische zorg, revalidatie en een aangepast
schools programma.
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Ontspanning
Ontspanning is meer dan noodzakelijk
voor kinderen, voor adolescenten en voor
volwassenen en maakt, net als sportactiviteiten, deel uit van de interdisciplinaire
revalidatie en reïntegratie in de maatschappij.
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Sinds de oprichting van De Bijtjes, zelfs
in de moeilijkste jaren, waren eigenlijk
alle gelegenheden een aanleiding om feest
te vieren: carnaval, Pasen, moedertjesdag,
Sinterklaas, Kerstmis of de seizoensveranderingen.
In de jaren ‘80, de periode van de ‘vrije
radio’s’ richten de patiënten in het ziekenhuis een eigen radiostation op. ‘Radio
Decibel’ krijgt een erg belangrijke sociale
functie, niet alleen in het ziekenhuis maar
ook in Vlezenbeek en omstreken. Het
wordt de link van de jonge patiënten met
de buitenwereld , het geeft hen een stem.
Jammergenoeg betekent het ontbreken
van een zendvergunning uiteindelijk het
einde van Radio Decibel.

Er worden reizen gemaakt naar Parijs,
Lourdes, New York, en andere bestemmingen.
Praktisch en organisatorisch hebben dergelijke reizen heel wat voeten in de aarde,
maar voor patiënten en begeleiders zijn
het telkens een intense belevenis, die onuitwisbare herinneringen achterlaten.

Optreden van Mireille Matthieu in 1970
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Een bewijs van dienstbare architectuur

Eind jaren ‘80 is het duidelijk dat dringend
aan een nieuw ziekenhuis moet gedacht
worden. De oude, vervallen gebouwen zijn
niet meer aangepast aan de moderne tijd,
en voldoen niet meer aan de noden van
patiënten en personeel.
Een architectenbureau wordt gecontracteerd, en al snel zijn de eerste plannen gemaakt voor een modern, patiëntvriendelijk
ziekenhuis. De werken gaan van start begin 1992. In november 1994 neemt men
een eerste fase in gebruik en de inhuldiging van de tweede fase vindt plaats in
november 1996.
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“De ontwerper van een ziekenhuis mag
zich niet alleen laten leiden door eisen in
verband met zuiver medisch of utilitair
handelen of door wettelijke eisen en normen, maar moet ook denken in termen
van ontmoeting, toegankelijkheid, privacy
en menselijk welbevinden.” Aldus Richard
Foqué (FDA) bij de opening van de tweede
fase van het project in 1996.
“Bij een ziekenhuis als De Bijtjes, met zijn
zeer specifieke patiëntenpopulatie, moet
dit meer dan elders nog het geval zijn”,
voegt hij er nog aan toe.
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Het nieuwe gebouw is opgevat als een
‘ziekenhuis-dorp’. De grote overkoepelde
binnenpatio vervult de functie van
dorpsplein. Daaromheen loopt een rondweg
met hellingsbanen die het bestaande kasteel
verbindt met de verschillende verpleegeenheden, de revalidatie-afdeling en de
polikliniek.
De verschillende eenheden zijn als paviljoenen in het park ingeplant; het zijn als
het ware ‘dorpswijken’. De klaverbladstructuur met zijn verbredingen in de gangen
verkort niet alleen het gangeffect en de
loopafstanden, maar bewerkstelligt ook
architecturaal een kleinschaligheid ondanks het aanzienlijke bouwvolume.
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Een doelbewust gebruik van grote raamopeningen, glaspartijen en hoekverdraaiingen geeft licht en openheid, onverwachte zichten en versterkt de binding met de
omliggende natuur.
Vanuit elk paviljoen vertrekken hellingsbanen naar buiten. Zo ontstaat niet alleen
een geïntegreerde binnen/buitenrelatie
voor de rolstoelgebruiker die zeer therapeutisch en recreatief kan werken, maar
tevens is de evacuatie bij brand maximaal
gewaarborgd.
De betekenis van het park mag dus niet
alleen gezien worden als een decoratieve
groene omgeving, maar als een verlengstuk
van de helende binnenomgeving.
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In de materiaalkeuze werd gestreefd naar
het maximale gebruik van natuurlijke en
onderhoudsvriendelijke materialen, die
zich integreren in de parkomgeving en in
harmonie zijn met het bestaande kasteel.
De vormgeving, is volledig afgestemd op
de rolstoelgebruiker. Bij de inrichting is
getracht zo weinig mogelijk te refereren
naar de klassieke ziekenhuissfeer.
Van binnenuit kan de patiënt ook genieten
van de groenomgeving.
Sinds de realisatie van de nieuwbouw in
1996, leeft de droom om een ‘therapeutische tuin’ te realiseren. Enerzijds kan dit
de patiënt helpen zich beter te oriënteren
in seizoenen en tijd van het jaar. Anderzijds
wordt een ideale omgeving gecreëerd voor revalidatieactiviteiten als gangrevalidatie, opnieuw
leren fietsen, bevordering van het evenwicht. Er
zullen ook rustplaatsen voorzien worden
waar zowel patiënt als familie kunnen genieten van de natuur.
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De Koninklijke Familie
Vanaf het prille begin hebben De Bijtjes de
steun en waardering mogen genieten van
de Belgische Koninklijke Familie.

Koningin Fabiola

Amper vijf jaar na de oprichting van ‘Les
Petites Abeilles’ en net vijf dagen na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog op 9
augustus 1914, verleent H.K.H. Koningin
Elizabeth het werk de Hoge Bescherming
van haar 8-jarige dochter H.K.H. Prinses
Marie-José. Dit is een flink hart onder de
riem van de jonge instelling die toen op
volle toeren begint te draaien onder zeer
moeilijke omstandigheden.
Links: Prinses Paola
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Prinses Joséphine-Charlotte
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Prinses Joséphine-Charlotte

Prinses Paola

Koningin Fabiola
Twintig jaar later, op 22 juni 1934 ter
gelegenheid van de 25ste verjaardag van
De Bijtjes, kent H.K.H. Koningin Astrid
de titel toe van “Koninklijk Werk” aan de
instelling die toen al enkele jaren gevestigd
is op het domein La Chise te Piétrebais.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt La
Chise ontruimd en trekt de instelling in
te Sint-Gillis. Na de vernietiging van het
domein in Piétrebais op het einde van de
oorlog wordt een nieuw onderkomen gezocht en komen De Bijtjes terecht op het
Kasteel Inkendaal te Vlezenbeek. Op 9
oktober 1950 wordt het nieuwe complex
officieel ingehuldigd door H.K.H. Prinses
Joséphine-Charlotte
H.K.H. Prinses Paola vereert De Bijtjes met
een koninklijk bezoek in januari 1963.
Tien jaar later, in maart 1973 brengt ook
H.K.H. Koningin Fabiola een officieel bezoek aan De Bijtjes.
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Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag
van De Bijtjes worden grootse festiviteiten
gepland, met onder andere een tentoonstelling in het Gemeentehuis van SintPieters-Leeuw. H.KH. Fabiola neemt de
feestelijkheden onder haar hoge bescherming en zij vereert de tentoonstelling met
haar bezoek op 19 september 1984.

Koningin Fabiola

Recenter, naar aanleiding van de inhuldiging op 21 oktober 2004 van het nieuwe
logo ter gelegenheid van de naamswijziging van ‘De Bijtjes’ naar ‘Inkendaal’, mag
het ziekenhuis rekenen op de aanwezigheid
van H.K.H. Prinses Astrid voor een uitgebreid bezoek.
Een lange geschiedenis van koninklijke interesse en steun voor het werk van de vele
medewerkers van Inkendaal over de jaren
heen, die wordt bevestigd door de aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid van
België op de Academische Zitting voor de
viering van de 100ste verjaardag van het
Revalidatieziekenhuis Inkendaal.
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2004: Prinses Astrid bezoekt Inkendaal ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe logo.
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“Je ziet het kind, niet de handicap, je ziet door de rolstoel heen”.

Getuigenissen
74

Suzanne Van Acker, Administratief
Medewerkster, is sinds 1 september 1969
werkzaam in Inkendaal.
Zij begon er te werken als jonge 17-jarige
kinderverzorgster en geeft toe dat ze snel
leerde haar emoties zo min mogelijk te
tonen in het bijzijn van de kinderen.
Afkomstig uit Limburg, leefde ze als interne – onder het bewind van de nonnetjes
– op het domein en vertelt met veel animo
over de regelmatige ‘ontsnappingen’ over
de daken van Inkendaal.
De voertaal van de patiënten was Frans in
die tijd, en dat heeft ze in versneld tempo
moeten oppikken om met de kinderen te
kunnen communiceren.
Suzanne glundert als ze over de reuze
familiale sfeer praat die er heerste op
Domein Inkendaal. Willem, de Hollandse
manusje-van-alles was de chauffeur van het

ene busje dat zowel voor patiëntenvervoer
instond als voor boodschappen, uitstappen
enz.. ‘Petit Louis’ was de technische man
en ‘Petit Papa’ en ‘Mamy Jacqueline’, zelf
ook een vroegere patiënte, waren erg actief
met het organiseren van activiteiten voor
de kinderen.

“In Inkendaal zijn we één groot team rond de patiënt, dat maakt het leefbaar.
Een goed gevoel voor humor is ook een pluspunt.”
Dokter Marleen Moonen – Hoofdgeneesheer.
“Toen ik hier in 1985 begon, had ik een
grote droom om met daghospitalisatie te
beginnen. We zijn met 3 patiëntjes begonnen, vanaf 10 patiënten kregen we aparte
lokalen en steeds moesten we verder op
zoek naar financiering voor het project.
Uiteindelijk werd door het Ministerie
van Volksgezondheid de nodige fondsen
toegekend voor 60 plaatsen. Vandaag is
het project ondertussen gegroeid naar
gemiddeld 80 kinderen per dag . Mijn andere ‘baby’ was het opstarten van de dienst
neurologie die dan in ’95 werd opgesplitst
in kinderen en volwassenen; ik bleef de

kinderen opvolgen, en daarnaast ontstond
een aparte afdeling neurologie volwassenen.
‘Last but not least’ blijf ik ijveren om de
therapeutische tuinen in en om Inkendaal
te realiseren, dat is misschien wel mijn
grootste droom.
Inkendaal is een plaats waar de multidisciplinaire samenwerking centraal staat:
wij vormen één groot team rond de patiënt
en dat maakt het leefbaar. Een goed gevoel
voor humor is ook een pluspunt.
Inkendaal is definitief een plaats waar er altijd wel iets is waar je extra energie in kan
of wenst te stoppen”.
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“Wij bouwen een hechte relatie met de familie op”

“Dit huis heeft een ziel”
Wim Coomans, is ergotherapeut op de
neurologische afdeling 100 & 300; hij
werkt sedert september 1982 te Inkendaal.
Wim liep hier initieel een stage , volbracht
dan zijn legerplicht, en toen hij afzwaaide
kreeg hij een werkaanbod van Inkendaal.
Hij nam de job aan met de bedoeling om
rustig rond te kijken naar iets dat hem
beter lag...tenminste dat was de bedoeling...Eens hij ingeburgerd was, heeft hij
de evolutie naar meer en meer volwassen
patiënten meegemaakt. Wat hem betreft,
zorgde dat ervoor dat de job interessanter
werd. De uitzonderlijke werksfeer en de
goede collega’s stimuleren Wim telkens
weer om elke dag met plezier te komen
werken. Hij ziet het feit dat er een stevige
basis van ‘ de oude garde’ in het personeel
aanwezig is als de reden waarom de werksfeer zeer positief is.
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Wim waardeert ook enorm de rust van het
huis. Er is veel belang gehecht aan ruimte
en het omliggende groen, wat zowel
patiënten als familie helpt om rust te vinden. Soms wordt die rust echter verstoord,
zoals die ene keer toen een aktetas onbeheerd werd gevonden op de eerste etage en
dit aanleiding gaf tot terreuralarm. DOVO
(de ontmijningsdienst) blies echter de aktetas op van de Pastoor, die vergeten was
was deze op te pikken...

Sedert augustus 1988 werkt Mich Lissens,
Verantwoordelijke Sociale dienst, in
Inkendaal.
Mich en haar team van 6 sociaal assistenten
vervullen een belangrijke taak in verband
met het verblijf van de patiënt te Inkendaal.
Vanaf het in-take gesprek tot wanneer een
patiënt Inkendaal verlaat, zijn zij betrokken
bij het opstellen van een algemeen beeld
van de patiënt. Zowel medisch als sociaal
wordt door hen het dossier van de patiënt
bijgehouden en acties ondernomen daar
waar nodig. Na al die tijd raakt het haar
nog steeds zoveel ellende te zien, maar het
helpt wel om privé veel meer te relativeren.
Regelmatig sporten en haar kleinkinderen
helpen haar de batterijen te herladen. ‘De
Bijtjes’ is voor haar nog steeds synoniem
met warmte, menselijkheid, patiënten en
families die er lang verblijven. Op Inkendaal
is er ruimte om alles op een menselijke
manier te doen en een hechte band op te
bouwen met de patiënten en de families.

Wij zijn steeds bezig met de zorg
vraag voor het kind”
Maurice Nerincx is reeds sinds 1982
werkzaam op Inkendaal; eerst als leerkracht en sinds september 2007 als schoolhoofd. “In tegenstelling tot het gewone
onderwijs, gaan wij hier terug naar de
basis en kijken we waarom iets niet lukt.
Wij geven onderwijs op maat, individueel
in klasvorm, met 8 kinderen van dezelfde
mentale leeftijd per klas. Het kind moet in
zijn geheel gezien worden: wat is de problematiek, hoe is de omgeving? Wij zijn steeds
bezig met de zorgvraag van het kind want
dat heeft het nodig om verder te geraken
op alle vlakken, in alle disciplines.”

Maurice is fier op zijn school en ziet de
instelling echt als ver vooruit op zijn tijd,
een voortrekker; hij verwijst naar de teamvergaderingen - samen met de dokters en
verpleegkundigen - die hier reeds meer dan
25 jaar gehouden worden.
Voor hem zijn de kinderen door hun
handicap meer ‘echt’, ze laten duidelijk
weten wat ze denken en voelen en dat
maakt het uitzonderlijk. Hij wordt vakkundig bijgestaan door een jong team van
18 leerkrachten die er mee voor zorgen dat
er naar de essentie wordt gekeken.
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“We zijn nu
waar we zijn,
omdat we ons
aanpasten aan
de vraag!”
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Dokter Dominique Fagnart – Neuropediater – revalidatie arts
Voorzitter van de Medische Raad en sinds
1983 werkzaam te Inkendaal
Dokter Fagnart heeft een lange relatie
met Inkendaal en was reeds in 1975 als stagiaire aanwezig toen haar opa voorzitter
was van de Raad van Beheer.
Toen ze begon was de familiale sfeer, vooral
door het feit dat er zoveel internen waren,
zeer prominent, iedereen kende iedereen!
Nu zijn er veel meer externen en wordt er
veel meer rond de patiënt gewerkt die veel
aandacht krijgt wat de persoonlijke kant
van de verzorging ten goede blijft komen.
Vandaag zijn er de middelen en dat helpt
natuurlijk om een aangename werksfeer
te creëren. De rust die het gebouw en de
tuinen uitstralen is ook erg belangrijk.
Dokter Fagnart herinnert zich met plezier
de ‘beruchte’ reis naar New York in 1989
met 5 myopaten en 6 begeleiders. Een hele
onderneming die werd vergemakkelijkt
door het feit dat ze met z’n allen konden
overnachten in een New Yorks ziekenhuis.
Een prachtige fotocollectie toont dat er
veel plezier werd gemaakt op deze wel uitzonderlijke reis.

“Kinderen zijn wel gehandicapt ,
maar blijven gewone kinderen”
“Veelal ontbreekt het glaasje water,
bij ons wordt daarop gelet!”
Ivan De Moor – Hoofd van het Verpleegkundig Departement, kwam in 1998 naar
Inkendaal.
Ivan De Moor spreekt vooral zijn bewondering uit voor de stille kracht van de verpleeg- en zorgkundigen die stuk voor stuk
dat beetje extra op gebied van verzorging
en nazorg geven en daardoor het ‘care’ gebeuren rond de patiënt zo speciaal maken.
Het teamwerk neemt een erg belangrijke
plaats in: het team is niet alleen de verpleegkundigen maar ook de arts, de therapeuten en precies doordat het team vanaf
het begin van de verzorging van de patiënt
betrokken is maakt dat het teamwerk
hier op Inkendaal zo uniek. Wij kunnen

sterkte zoeken in het team om zo samen
het leed te dragen. De meeste patiënten
zijn zwaar hulpbehoevend, daarom leggen
we hier ook meer de nadruk op ‘care’ dan
op ‘cure’. Wij zijn er voor de mensen die
door de maatschappij opzij gezet worden.
In de meeste ziekenhuizen ontbreekt nog
al eens het glaasje water, bij ons letten we
daar zeker op! Inkendaal kan steunen op
jarenlange ervaring en het vele denkwerk
dat achter de kleine dingen zit. Een goed
voorbeeld is op de beroerteafdeling waar
een systeem van icoontjes is ontwikkeld
om aan te duiden hoe de patiënt het best
kan bewogen worden: simpel maar ingenieus!

Christiane Dubois ‘Mama Dudu’ was sedert 1966 kinderverzorgster en ging in
2008 met pensioen.
‘Dudu’ zoals ze door haar collega’s wordt
genoemd, mist Inkendaal en ‘haar’ kinderen nog alle dagen...zij spreekt met veel
animo over alle activiteiten die ze, vooral
in het begin van haar carrière, heeft meegemaakt in De Bijtjes. Fancy Fairs, toneelstukjes, uitstappen naar zee, Lourdes en
Ancienne Belgique.... Ze getuigt dat je
nooit echt went aan de ellende maar toch
moet je de kinderen blijven zien en behandelen als gewone kinderen, eerlijk tegen ze
blijven en ze laten spelen en reageren zoals
kinderen dat doen.
De oudere kinderen, de adolescenten
hebben gedurende een hele periode een
krantje ‘Marmite’ uitgegeven en dan was
er natuurlijk ook nog ‘Radio Decibel’ volgens haar soms de enige manier om die
jonge mensen uit bed te krijgen!
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“We krijgen hier veel
ruimte voor initiatief!”
“Op Inkendaal is er voor mij één datum belangrijk:
januari 1985, de start van de beademing!”
Dokter Philippe Soudon, Pediater & Verantwoordelijke van het Centrum voor
Mechanische Ventilatie & het Neuromusculair Referentiecentrum, is sedert 1975
werkzaam te Inkendaal.
Dokter Soudon spreekt met veel gedrevenheid over de twee grote veranderingen in
de behandeling van de spierzieken: enerzijds
het feit dat ze niet meer in het ziekenhuis
leven, anderzijds dat er nu meer kwalitatief
dan kwantitatief kan gewerkt worden. Hij
benadrukt dat er vroeger niet echt een medische behandeling voor hen bestond, het
was meer een ‘sociale ‘ behandeling.
“De grote omwenteling kwam er in januari
1985 toen we begonnen zijn met de eerste
beademing met respirator van een patiënt.
We mogen gerust stellen dat Inkendaal
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leidinggevend is in België en op een 3de of
4de plaats staat in Europa. Deze behandeling heeft patiënten 10 à 15 jaar langere
levensverwachting gegeven, kinderen blijven nu ook meer in familie verband en
volgen zoveel mogelijk normale schoolopleiding gezien ze die later nodig hebben.
We hebben nog geen behandeling tegen
de ziekte gevonden, maar we zijn er dicht
bij en binnenkort zal ik ouders van kleine
kinderen hoop kunnen geven dat hun
kind een genezende behandeling zal kunnen volgen!”

In 1977 komt Marc Steens toe te Inkendaal
als kinesitherapeut.
Na een stage in Brugmann, kwam Marc
hier terecht en is hij gebleven. “Er is hier
evenzeer stress, maar het grote verschil op
Inkendaal is die familiale atmosfeer, de
band die je opbouwt met de families en de
patiënten. Het persoonlijke, de optimale
interdisciplinaire samenwerking, het feit
dat we intensief hebben samengewerkt aan
de enorme positieve ontwikkelingen, maken het uniek werken hier te Inkendaal”.
Marc was ook nauw betrokken bij de organisatie van het 75-jarig bestaan van
Inkendaal en herinnert zich de Terloops
reportage van Jan van Rompay.

”Ik ben geen Florence
Nightingale, maar...”
Lori Buggenhoudt – Verpleegkundige. Zij
vervoegde Inkendaal op 15 oktober 1974.
Lori Buggenhoudt, zoals vele van haar collega’s trouwens, is de verpersoonlijking van
het speciale ‘familie’ gevoel dat er heerst
op Inkendaal. Naast de medische zorg
voor de patiënten, spreekt ze over de ‘extra
curriculaire’ activiteiten: uitstapjes met de
patiënten, reizen naar o.a. Marokko. In de
periode toen hier nog correctieve operaties
werden uitgevoerd heeft ze meer dan eens
direct bloedinfuus afgegeven aan patiënten
die enorm veel bloed verloren tijdens de
operaties. “Ik ben geen Florence Nightingale,
zegt ze zelf, maar we deden, en doen nog
steeds veel voor onze patiënten”. Het begrip relativeren is haar ook niet vreemd;
“een flinke dosis heb je hier echt wel nodig”!
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“Ik werd hier enorm gestimuleerd om zelf verder
te ontwikkelen en bij te scholen”

“Ik ben liever hier tussen de mensen, dan thuis alleen.”
Sofie Roelens is pediatrisch verpleegkundige
en kwam in mei 2008 in dienst te Inkendaal.
“Ik heb in een gewoon ziekenhuis gewerkt
na een stage hier in Inkendaal maar miste
al snel die band met de patiënt en de families die ik hier als een grote voldoening ervaar. Een goede ambiance met de collega’s
is voor mij ook belangrijk. Wanneer ik hier
ben, en zeker in moeilijke momenten, ga
ik er 100% voor, daarna komt de ontlading en slaag ik er wel grotendeels in om
alles van me af te zetten en te relativeren.
Wat mij hier aanspreekt is dat de patiënten
enorm appreciëren wat je voor hen doet en
dat ze steeds blijven vechten. Ik weet niet
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waar ze de kracht vandaan blijven halen.
Hoe ik met die moeilijke omstandigheden
omga? Door je studies rol je er wel gradueel in, het wordt opgebouwd en je leert
ermee omgaan. Je moet er vooral op letten
om niet teveel mee te nemen in je dagelijks
leven. Ik ga om met de jonge patiënten als
een jonge persoon, maar het blijft toch een
verpleegkundige-patiënt relatie, je moet je
grenzen stellen en vooral geen verwachtingen creëren bij de patiënten¨.

Gaby De Ligne, ergotherapeute, kwam
reeds in oktober 1973 naar Inkendaal.
Gaby blikt terug op de vele veranderingen
die ze hier heeft meegemaakt vooral wat de
benadering van de kinderen betreft. “Toen
werden die gehandicapte kinderen hier
feitelijk een beetje ‘achtergelaten’, vandaag
kunnen de meeste kinderen in de familiale
omgeving functioneren. Wij probeerden
de kinderen in de buitenwereld te introduceren door ze mee te nemen om boodschappen te doen en door ze mee naar
huis te nemen om ze een thuis ervaring te
geven.”
Doordat ze zelf een zoontje 2 jaar in een
rolstoel heeft gehad, heeft ze een grote
empathie met de families. Zij appreciëert
enorm dat de directie haar steeds heeft

aangemoedigd om aan bijscholing te doen.
Alhoewel ze haar ganse carrière op dezelfde
afdeling heeft gewerkt is het toch steeds
weer verschillend geweest. Toch is ze blij
dat ze ‘s avonds een half uurtje moet rijden
alvorens thuis te komen, het geeft haar tijd
om te ontspannen. Ze heeft toch iets van
de spirit mee naar huis gebracht, gezien
haar dochter nu ook al weer 10 jaar in
Inkendaal werkt en haar 6-jarige kleinzoon
verklaart dat hij verpleger wenst te worden
bij De Bijtjes!
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“Ik beschouwde Inkendaal als mijn tweede thuis”
Yannick Jamsin, ambulant patiënt, sinds
1987.
Op tweejarige leeftijd kwam Yannick voor
het eerst naar De Bijtjes en was daarmee
één van de eerste ambulante patiënten.
“Ik voelde me er beschermd, veilig en ik
werd er omringd door fantastische mensen
die het echt voor me opnamen”.
Hier heeft Yannick alle klassen doorlopen,
deed hij zijn dagelijkse therapeutische oefeningen, werd er behandeld, verzorgd en
opgenomen als het wat minder ging.
Yannick hoopt dit jaar af te studeren voor
een doctoraat fiscaliteit aan de Hogeschool
te Brussel. Momenteel woont hij nog thuis
bij zijn ouders maar zijn volgende project
is om zelfstandig te gaan wonen.
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“Het huis heeft me mogelijkheden gegeven om me
verder te ontplooien; er werd in me geïnvesteerd!”
Hilde De Greef is verantwoordelijke voor
de coördinatie revalidatie en vervoegde
Inkendaal in augustus 1973.
Hilde De Greef is een fontein van informatie en anecdotes over de laatste 30 jaren
van De Bijtjes, maar zij spreekt in het bijzonder over de conductieve pedagogie die
vanaf de jaren ’80 onder impuls van Dokter
Kulakowski werd ingevoerd. De conductieve pedagogie – of Petö methode – die
hoofd en benen als 1 lichaam ziet.
Ze observeert ook hoe Inkendaal steeds
de uitdagingen zoekt en nooit de gemakkelijke weg neemt maar naar nieuwe en
flexibele mogelijkheden zoekt. “We willen

niet vastroesten en we hebben gelukkig
een Raad van Beheer die risico’s durft te
nemen.”
Zoals vele andere medewerkers is ook zij
dankbaar voor de verschillende studiemogelijkheden die ze heeft gehad dankzij
de investering die Inkendaal in haar heeft
gedaan.
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“Chapeau voor iedereen die er in al die jaren van
gemaakt heeft tot wat Inkendaal vandaag is.”

“Wat een voldoening om met kinderen te werken: ze klagen niet,
ze zagen niet, ze hebben me moed geleerd!”
Paula Sammels is Kinesitherapeute bij de
kinderen en heeft van oktober 1969 tot in
2001 deze functie uitgeoefend te Inkendaal.
Ze mist het nog alle dagen maar kan wegens ziekte spijtig genoeg niet meer naar
haar geliefde Inkendaal komen werken.
Ze kijkt terug op een aanpak die zeer
vernieuwend was -’avant la lettre’- want
grensverleggend. Als therapeuten kregen
zij ook regelmatig de gelegenheid om naar
congressen te gaan, gespecialeerde operaties
bij te wonen.
“Je leerde hier veel en je kon steeds bij de
dokters terecht voor advies. Er werd voortdurend gestreefd naar beter en toch bleef
het erg gevarieerd. Met kinderen en voor
kinderen werken is enorm verrijkend: zij
klagen niet, ze zagen niet, er is steeds een
flinke dosis aanwezig, er was een gemoedelijke sfeer. Ik heb veel moed geleerd van
al die kinderen!”
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“Patiënten zijn hier geen nummer”
“Ik heb heel heel veel te danken aan Inkendaal
Franky d’Hooker, ambulant patiënt, kwam
in 1993 als patiënt naar Inkendaal.
In 1993, op 21-jarige leeftijd, werd Franky
in comateuze toestand in Inkendaal binnengebracht na een auto-ongeval. Vanaf
1996 tot 1998 werd hij verzorgd in ambulante revalidatie.
Eigenlijk heeft hij alles terug moeten leren.
“Ik heb heel, heel veel aan Inkendaal te
danken. De tijd die men hier voor je neemt
is ongelooflijk. Men geeft je alle vrijheid en

tijd om te doen wat je kan doen. Met de
instelling ‘je kunt alleen maar beter gaan’
en dankzij de hulp van het team van
Inkendaal, ben ik nu wat ik ben. En dat
is een trotse vader van twee mooie kindjes
en iemand die het leven altijd toelacht.”
Franky komt twee maal per jaar terug op
controle en hij neemt dan de tijd om iedereen van het personeel gedag te gaan zeggen.
“Het nieuwe Inkendaal doet niet aan als een
ziekenhuis. Het voelt hier als familie!”

Michel Vanliefland, sedert november 1978
in Inkendaal werkzaam als Logopedist,
heeft de veranderingen van het ziekenhuis
allemaal meegemaakt. Het therapeutisch
milieu zoals dit bestaat in Inkendaal, ga je
volgens Michel niet snel ergens anders vinden. Voor hem is het erg belangrijk dat de
families van de patiënten erg nauw betrokken worden bij de revalidatie en behandeling van de patiënten. Er wordt een beter
algemeen beeld van de patiënt gevormd.
Door de moderne technieken gaat vandaag
alles natuurlijk veel sneller. De familiale
sfeer van vroeger heeft misschien wel wat
moeten inboeten en de verblijfsduur in het
ziekenhuis is korter, maar de band met de
therapeut blijft hecht.

Griet Vereecke, directiesecretaresse is zo
wat het ‘wandelend’ archief van de voorbije 25 jaar van Inkendaal. Zij werkt er
sinds 1983 en heeft de overgang meegemaakt – en mee bewerkt – van De Bijtjes,
een ziekenhuis dat met veel goede wil en
inspanning verder groeide, tot Zie-kenhuis
Inkendaal, een professioneel ge-rund bedrijf. Door haar nauwe betrokkenheid bij
de nieuwbouw en de administratie van
Inkendaal is Griet uitstekend geplaatst om
te getuigen van de lange maar positieve
weg die de instelling heeft afgelegd in de
laatste kwarteeuw.
“Ik heb de groei letterlijk en figuurlijk
meegemaakt; toen ik begon waren er een
80-tal medewerkers, vandaag meer dan
300. Ik ben ook erg fier op onze nieuwbouw die perfect past in de filosofie van
het ziekenhuis.”
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Algemene directie
Onder toezicht van Dokter Georges Henry

Anno 1909-2009

Soeur Marie-Hélène (1958-1966)
Sœur Adriana (1966-1967)
Zuster Raymond Marie (1967-1970)
Mevrouw Marguerite Goffaux-Utens (1970-1978)
Mevrouw Bea Tielemans-Chiers (1979 – 2001)

Voorzitterschap Raad van Beheer

De heer Marc Van Steertegem (2006 -)

Mevrouw Emma Crousse-Washer (1909- 1945)
Mevrouw Madeleine Bouckaert-Feldheim (1945 – 1951)
De heer Georges Bouckaert (1951 – 1960)
Dr Robert Fagnart (1960 -1969)
Burggraaf Yves Poullet (1969 – 1971)
De heer Pierre de Fays (1971 -1982)
De heer John Poullet (1982 – 1999)
De heer Roland Aerden (1999-2006)
De heer Frédéric Veldekens (2006 -)
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Dr Marie-Anne Bellemans (2001 – 2006)

Voorzitters medische raad

Medische directie - hoofdgeneesheer
Dr Maurice François (1914 – 1922)
Dr Charles Van Nieuwenhuyse (1921 – 1929)
Dr Georges Henry (1929 – 1956)

Dr André Malherbe

Dr Robert Fagnart (1956 – 1957)

Dr Jean-Luc Hody

Dr Marcel Saussez (1957 – 1988)

Dr Phlippe Soudon (1988 – 1994)

Dr Jacques Mercken (1988 – 1994)

Dr Marleen Moonen (1994- 1997)

Dr Philippe Soudon (1994 - 1996)

Dr Dominique Fagnart (1997 -

Dr Marleen Moonen (1997-)
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Leden van de Algemene Vergadering
Raad van Bestuur

Anno 2009
90

Medische staf
Dr Dominique Fagnart, voorzitter Medische Raad

De heer Frédéric Veldekens, voorzitter van de Raad van Bestuur

Dr Marleen Moonen, hoofdgeneesheer

De heer Jean-Pierre Brisé, ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

Dr Pierre Bellen

Professor Rudi Van de Velde, ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

Dr Peter Diels

Mevrouw Marleen Bosmans, bestuurder

Dr Jurn Haan

Baron Professor Dokter Thierry de Barsy, bestuurder
Dr Michèle de Fays, bestuurder

Directiecomité

Dr Els Lorré
Dr Koen Matthys

Professor Frank Fleerackers, bestuurder

De heer Marc Van Steertegem, algemeen directeur

Dr Ingrid Monsieur

Mevrouw Patricia Jadot, bestuurder

Dr Marleen Moonen, hoofdgeneesheer – directeur revalidatie

Dr Erika Peeters

De heer Yves Poullet, bestuurder

De heer Ivan De Moor, hoofd van het verpleegkundig departement

Dr Philippe Soudon

Dr Jan Schots, bestuurder

Mevrouw Ellen Geeraerts, financieel directeur

Dr Chris Truyers

De heer Pierre de Fays, effectief lid

Mevrouw Griet Vereecke, directiesecretariaat – secretariaat vzw

Dr Tony Vanheuverswyn
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Gathot Vincent, Geeraert Annemie, Geeraerts Ellen, Geeroms Lutgarde, Gerard Annelies, Ghali Bouchibett Nadia, Ghysels An, Goethals Tom, Güngör Mustafa, Hampson Vanessa,

Medewerkers 2009

Anno 2009

Heestermans Jo, Hendrickx Ann, Hendrickx Lieve, Heremans Lydia, Herremans Griet, Hertschap Valerie, Heymans Chantal, Heymans Maryline, Heymans Odette, Hoolants Els,
Huybrechts Frans, Huygh Katja, Imbo Griet, Jacobs Griet, Jacobs Isabel, Jacquemijns Helene, Januarius Nancy, Kattopa Bin-Kanamuri, Kerckhofs Gert, Keuten Lieve, Keymolen Monique,
Kraghmann Sven, Krala Thérèse, Lafruit Annemie, Lammens Tom, Lampaert Annick, Lanckriet Sophie, Langsberg Pascale, Lauwereins Melissa, Leemans Heidi, Legrand Marie, Lelie Els,
Lelubre Monique, Lievens Nancy, Lievens Sabrina, Linthoudt Jessica, Lissens Mich, Lobelle Jozefien, Longin Christiane, Mariotti Elena, Masbouhi Soumia, Mashayekhi Nezam Abadi Mo,
Massaer Sarah, Mathieu Jeroen, Mattelé Gilberte, Mattens Ann, Mattens Kristien, Meert Kristel, Meert Marileen, Meirlaen Jurgen, Meirlevede Anne, Merckx Christel, Meuleman Caroline,
Meulepas Karin, Meyskens Alwin, Michiels Nathalie, Michiels Siegrid, Mignon Ann, Mindombe Nzila, Minjauw Rebecca, Moens Erika, Moens Kim, Molenschot Désirée, Moonens Katrien,
Moonens Tim, Moreau de Bellaing Florence, Mortier José, Mottart Anne-Michèle, Narmon Joëlle, Nerincx Maurice, N’Gombo Kiniamo, Niemegeers Kristien, Nieuwborg Francine,
Notaerts Ingrid, Nsuka Kwaka Elise, Ophalvens Mia, Opsomer Celine, Pasteleurs Marina, Paternoster Leslie, Paternoster Sven, Paternotte Stephanie, Pennewaert Karolien, Pepermans Marc,
Pereth Audrey, Pernet Kurt, Pevenage David, Pholien Lieve, Pieters Alain, Piqué Françoise, Platteau Marleen, Pletincx Lut, Pocket Jurgen, Poelmans Marina, Poep Melissa, Provost Saskia,
Raemdonck Liesbet, Ramaekers Conrad, Regaert Elsy, Reichelt Loes, Robles Guzman Katherine, Roeland Evi, Roelens Sophie, Roels Cassandra, Rogiest Barbara, Roselle Cindy, Saäda Mikaela,
Salembier Kristof, Samijn Mireille, Sammels Paula, Schuddinck Elke, Schutyzer Cheerag, Sermon Lisette, Sijmens Raymond, Slagmeulder Inge, Slegers Nicole, Smismans Serge, Smits Vanessa,

Abbiati Caroline, Alhja Sheritat Umma, Ampoorter Ruth, Andrade Dora, Appelmans Dirk, Baetens Ann, Baeyens Maryse, Bauwens Patricia, Beeckmans Anja, Bellemans Tim,

Soens Katrien, Springael Marianne, Steens Marc, Steppe Nicolas, Stevens Sigrid, Stroeykens Johan, Stroobants Myriam, Swinnen Manuela, Szeleczky Szilvia, Tahon Monique, Ternoot Caroline,

Bellemans Veronique, Ben-Aissa Moussa, Bertrem Kathleen, Bierman Ilse, Blendeman Lies, Boeykens Siegrid, Borremans Veerle, Boschmans Agnes, Bosmans Katleen, Bourgeois Kristine,

Thill Marie-Thérèse, Thys Alexa, Toussaint Michel, Tuytschaever Nathalie, Urbina D’alencon Constanza, Uwingabire Gaudence, Van Acker Suzanne, Van Belle Frieda, Van Belle Isabella,

Bouvoie Veronique, Buelens Sandra, Buggenhoudt Larie, Bussens Nancy, Callebaut Myriam, Cardoen Els, Carels Nancy, Chanet Tanja, Chaou Fatima, Christiani Sjomara,

Van Belle Kristin, Van Belle Vincent, Van Cauwelaert Karin, Van Cauwenbergh Isa, Van Cutsem Martine, Van Damme Maren, Van de Veegaete Astrid, Van De Voorde Jacqueline,

Cieters Kathleen, Coeckelberghs Kim, Colpaert Francine, Coomans Wim, Coremans Benny, Coremans Heidi, Cornelis Frans, Croonen Cecilia, Croux Kristina, Cuypers Meike, Cypers Greet,

Van Den Berghe Vincent, Van Den Bossche Christine,Van Den Bossche Katrien, Van Den Bremt Linda, Van Den Broeck Laure, Van Den Storme Hilde, Van Der Elst An,

Daumerie Ria, De Baets Sabine, De Boe Francis, De Brabanter Alain, De Braekeleer Bianca, De Brauwer Isabel, De Broyer Chantal, De Buys Marie-Anne, De Clippeleir Tessy, De Coen Els,

Van Der Heyden Thijs, Van Der Kelen Martine, Van der Straeten Fréderique, Van Dorpe Martine, Van Effelterre Selvan, Van Geite Lieve, Van Ginderdeuren Kris, Van Glabeke Inge,

De Dobbelleer Francine, De Greef Hilde, De Jonghe Veronique, De Kerpel Nathalie, De Kerpel Valerie, De Langhe Peter, De Leener Brigitte, De Ligne Gaby, De Lombaert Godelieve,

Van Holder Lydia, Van Hooren Carole, Van Houdt Ingrid, Van Humbeek Nele, Van Isterdael Mia, Van Kelst Kirsten, Van Laethem Hilde, Van Lathem Anne-Marie, Van Liedekerke Leen,

De Maeseneer Patrick, De Mesmaeker Michel, De Mesmaeker Zita, De Molder Anne-Marie, De Moor Carine, De Moor Ivan, De Neef Lucienne, De Nil Lency, De Ro Els,

Van Malderen Martine, Van Mol Anja, Van Mol Eva, Van Mulders Anne-Marie, Van Nerom Freddy, Van Relegem Lydia, Van Riet Elisabeth, Van Ruyskensvelde John, Van Santvoort Martien,

De Roeck Caroline, De Schutter Caroline, De Sloover Ina, De Smedt Ann, De Smedt Lesley, De Smedt Stijn, De Smet Veerle, De Somer Anne, De Steur Mia, De Vos Koen, De Vriendt Rita,

Van Schepdael Frederic, Van Snick Peter, Van Steertegem Marc, Van Wilderode Veerle, Van Zaele Vanessa, Vanaudenaerden Karin, Vanbellinghen Annelies, Vanbellinghen Liesbeth,

De Vuyst Jacqueline, De Win Harry, De Wolf Sigrid, Decock Marina, Decoster Nathalie, Dedeurwaerdere Lobke, Deeren Myriam, Degelaen Marc, Dekempeneer Christel, Delhaye Katrien,

Vandamme Kathleen, Vandenborre Johan, Vandenbosch Jeannine, Vandenbranden Siegfried, Vandenbroucke Heidi, Vandenneucker Ingrid, Vandenplas Hilde, Vander Straeten Leentje,

Demesmaeker Marc, Deneyer Greet, Derauw Marie-Paule, Derdelinckx Muriel, Derdelinckx Yannick, Derue Sandra, Dervaux Barbara, Desmeth Elke, Destoop Leen, Detré Valerie,

Vanderheyden Damien, Vandermeulen Kim, Vanderstraeten Jurgen, Vanhassel Annemie, Vanhassel Josiane, Vanhooreweder Liesbeth, Vanhouche Ingrid, Vanliefland Michel,

Deville Katelijne, Devos Koen, Devriese Annelies, Dewaele Corine, D’Hollander Guido, D’Hondt Dirk, Dieudonné Eddy, Distelmans Els, Dodd Helen, Doms Alain, Dr Asselman Dirk,

Vanmaldeghem Evelien, Vanschepdael Lutgarde, Vekeman Els, Vekeman Sonja, Vereecke Griet, Vermeir Ellen, Vermeulen Els, Verspecht Elke, Vervaele Annika, Volckaert Philippe,

Dr Beirens Filip, Dr Bellen Pierre, Dr Diels Peter, Dr Fagnart Dominique, Dr Haan Jurn, Dr Lemaire François-Xavier, Dr Lorré Els, Dr Matthys Koen, Dr Monsieur Ingrid,

Walravens Annelies, Walravens Elke, Wambacq Catherine, Wasteels Geert, Waterplas Daisy, Waterplas Kelly, Wauters Katleen, Wauters Marijke, Weemaels Elke, Weemaels Kathleen,

Dr Moonen Marleen, Dr Peeters Erika, Dr Soudon Philippe, Dr Truyers Chris, Dr Vanheuverswyn Tony, El Maknouzi Saliha, El Mrabet Zoubida, Fieremans Jessica, Fleurus Sofie,

Wets-Legrand Katja, Wets-Legrand Nathalie, Wijns Corina, Wouters Gert, Zaman Gerda
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Mevrouw Griet Vereecke
Mevrouw Hilde De Greef
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