
Een familielid van een bewoner van rusthuis De Kleine Kasteeltjes in 
Tongeren (foto) heeft een klacht ingediend bij de Tongerse politie voor 
slagen en verwondingen door een medewerker van het rusthuis. © tp

Nieuw 
Universitair MS 
Centrum boekt 
doorbraak

‘Een stof in appels
kan mogelijk het herstel van 
MS beïnvloeden.’ Dat blijkt uit 
een studie van het nieuwe Uni-
versitair MS Centrum: een sa-
menwerking tussen UHasselt 
en Noorderhart in Pelt. ‘Een 
doorbraak’, zegt professor Jero-
me Hendriks. ‘Al is verder on-
derzoek wel nodig.’

‘UHasselt doet al meer dan
dertig jaar onderzoek naar MS, 
en de MS Kliniek van Pelt is in 
Noorderhart geïntegreerd’, legt 
professor Piet Stinissen van 
UHasselt uit. ‘Een studie waar 
we zelf trots op zijn, is een on-
derzoek rond covid en MS, 
waar uiteindelijk 21 landen 
aan hebben deelgenomen. 
Omdat MS-patiënten vaak me-
dicatie nemen die hun im-
muunsysteem onderdrukt, was 
dat een grote bezorgdheid. 

Het UMSC doet ook studies
naar de effecten van voeding 
op MS. ‘Het wordt steeds dui-
delijker dat de impact van voe-
ding groot kan zijn’, zegt pro-
fessor Hendriks van BIOMED 
UHasselt. ‘Het herstel van de 
laag rondom de zenuwcellen 
die wordt afgebroken bij MS, 
wordt bevorderd door floreti-
ne. Dat is dus zeker een door-
braak. Het gaat over een hoge 
dosis floretine, die je niet zo-
maar binnenkrijgt bij het eten 
van één of twee appels’, zegt 
Hendriks. ‘Het moet verder op 
mensen worden getest.’ (hdb)
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Vrouw dient klacht in tegen 
rusthuis De Kleine Kasteeltjes

De klacht betreft een voorval dat
vorige week maandag gebeurde in
woonzorgcentrum De Kleine Kas-
teeltjes in Tongeren. ‘Die maandag
bezocht een familielid van mij
mijn tante, Erna Smolders (85), die
in het rusthuis verblijft op een af-
deling voor mensen met demen-
tie’, zegt Annick Smolders.

‘Bij aankomst was mijn tante
overstuur en zei ze dat ze van een
medewerker een slag in haar ge-
zicht had gekregen. Mijn familielid
wilde met de directie spreken,
maar werd doorverwezen naar het
secretariaat. Die zeiden dat ze het
moest uitpraten met de persoon in
kwestie’, zegt Smolders. ‘Het fami-

lielid heeft mij dan op de hoogte
gebracht. Ik ben dan zelf naar het
rusthuis gestapt. Ik heb geëist om
iemand van de directie te spreken
en gevraagd dat deze medewerker
met onmiddellijke ingang de toe-
gang tot de afdeling van mijn tante
zou ontzegd worden, maar daar is
niet op ingegaan. Ik kreeg te horen
dat er een gesprek zou komen met
deze persoon en dat zijn relaas van
de feiten in zijn dossier zou terecht-
komen. Dat was het dan.’

Schrik
Een dag later werd Annick Smol-

ders er telefonisch van op de hoog-
te gesteld dat de medewerker één
week niet op de afdeling van haar
tante mocht. ‘Maar dat vonden wij
niet voldoende’, zegt ze. ‘Er zouden
met deze persoon al verschillende
zaken gebeurd zijn die niet door de
beugel kunnen.’

Omdat de directie geen verdere
stappen ondernam tegen de mede-
werker diende Smolders afgelopen
donderdag een klacht in bij de poli-
tie van Tongeren wegens slagen en
verwondingen. ‘Er moet iets ge-
beuren. Mijn tante heeft schrik en
wil niet in het rusthuis blijven.’

Annick Smolders deed vorige
week woensdag ook melding van
het voorval bij het Agentschap
Zorg en Gezondheid. ‘Wij hebben
inderdaad een klacht van mevrouw
ontvangen en gaan bekijken of er
naar aanleiding hiervan een in-
spectie in het rusthuis kan komen’,
zegt Ria Vandereyt, woordvoerster
van Zorg en Gezondheid. Zorg en
Gezondheid voerde overigens deze
maand nog twee inspecties uit in
het Tongerse rusthuis. De resulta-
ten van beide inspecties zijn voor
binnenkort.’

Bewonersstop
Ondertussen gelden er in het Ton-
gerse rusthuis enkele bescher-
mende maatregelen. ‘Tot 10 april
is er een bewonersstop’, zegt Van-
dereyt. ‘Ook moet het woonzorg-
centrum nog tot 15 april dagelijks
rapporteren wat de personeelsin-
zet is.’ Woonzorgcentrum De Klei-
ne Kasteeltjes ligt al langer onder
vuur. Het is een van de twaalf
Vlaamse woonzorgcentra die on-
der verhoogd toezicht staan, om-
dat de Zorginspectie er ernstige te-
korten heeft vastgesteld. 

Een familielid van een bewoner van rusthuis De Kleine
Kasteeltjes in Tongeren heeft een klacht ingediend bij de politie voor 
slagen en verwondingen door een medewerker van het rusthuis.

TONGEREN

Koen Snoekx

DE STANDAARD MAANDAG 28 MAART 2022   19

regio Limburg


