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5.000 lopers op 
uitverkochte 
Havenrun

Meer dan 5.000 lopers 
hebben zich ingeschre-
ven voor de allereerste 
Antwerpse Havenrun op
zaterdag 12 september. 
Het loopevenement is 
daarmee volledig uitver-
kocht. 

De Havenrun start om 
14.30u in de verlaten 
Opelfabriek aan de 
Noorderlaan. Het 15 ki-
lometer lange parcours 
brengt de lopers vervol-
gens langs de kade van 
het Churchilldok, door 
enkele loodsen en tussen
torenhoge rijen contai-
ners. Het hoogtepunt zal
de passage door de im-
mense productiehal van 
de Opelfabriek zijn, vlak
voor de finish. 

Alle beschikbare plaat-
sen voor het loopevene-
ment zijn ingenomen. De
Havenrun blijkt ook po-
pulair bij bedrijven, 
want een zestigtal be-
drijventeams - met in to-
taal een duizendtal lo-
pers - zullen zaterdag 
strijden voor de eerste 
plaats in het Bedrijven-
klassement.  (blg)
 
ZWIJNDRECHT

Oplossing voor 
geluidshinder 
aan spoor

Een oplossing voor de 
geluidsoverlast aan de 
spoorwegovergang in de 
Statiestraat is in de 
maak. Infrabel vervangt 
de houten balken die 
voor de overlast zorgen.

Zaterdagnacht werd ge-
werkt aan de spoorweg-
overgang tussen de Sta-
tiestraat en de Pastoor 
Coplaan in de richting 
van Antwerpen. Het gaat
om aanpassingswerken 
van spoorwegbeheerder 
Infrabel. ‘De houten bal-
ken die aan de overweg 
naast de sporen lagen, 
zorgden al een tijdje 
voor klachten bij buurt-
bewoners’, zegt burge-
meester André Van de 
Vijver (Groen). 

‘Infrabel geeft nu ge-
hoor aan onze verzuch-
tingen, en zal de balken 
vervangen door een 
nieuwe houten construc-
tie. Eind 2016 zal al het 
hout verdwijnen voor 
een zwaar soort rubber, 
dat veel minder geluid 
zal voortbrengen bij pas-
serende wagens.’

Volgend weekend wordt
opnieuw gewerkt. Dat 
gebeurt in de nacht van 
12 op 13 september. ‘An-
ders moeten de werken 
regelmatig worden ge-
stopt voor passerende 
treinen.’  (dbw)

ANTWERPEN/WIJNEGEM
Meer dan 70.000 mensen per 
jaar in ons land krijgen de diag-
nose kanker en de tendens gaat 
in stijgende lijn. In de Antwerp-
se regio komen zowat 40 procent
van de kankerpatiënten in de 
ZNA Oncologiekliniek terecht, 
een samenwerking tussen de af-
delingen voor kankerbehande-
ling van de ziekenhuizen Mid-
delheim, Stuivenberg/Sint-

Erasmus en Jan Palfijn. ‘We 
hebben veel ervaring met de 
ziekte’, zegt dr. Dirk Schrijvers, 
medisch diensthoofd Oncologie. 
‘Huidkanker in het gelaat, een 
tumor in de hals of in de borst; 
kanker grijpt in op het zelfbeeld 
van patiënten, die zich soms 
echt gaan verstoppen. Haarver-
lies door chemotherapie is be-
kend. Door nieuwe geneesmid-

delen zien we de jongste jaren 
ook dat meer patiënten die enor-
me huiduitslag krijgen als verve-
lend neveneffect.’

Daarnaast vermindert de weer-
stand van de huid van kankerpa-
tiënten tijdens hun behandeling. 
Littekens na een operatie vergen 
goeie verzorging en eventueel 
camouflage.

Jaar opleiding

Binnen het ziekenhuis zijn er 
schoonheidsspecialisten die 
kankerpatiënten met de nodige 
expertise behandelen. ‘Maar 
eens de patiënten weer naar huis 
mogen, is er weinig tot geen spe-
cifiek aanbod van schoonheids-
specialisten met oncologische 
specialisatie’, zegt Katleen Van-
derbeken, directeur van het In-
stitute for Professional Care 
(IFPC). ‘Kankerpatiënten voelen 
vaak schroom om naar een 
schoonheidsspecialist te stap-
pen en schoonheidsspecialisten 
voelen vaak schroom om met 
kankerpatiënten om te gaan, of 
ze hebben niet de kennis van 
specifieke producten.’

Daarom zet het IFPC in novem-
ber een nieuw soort opleiding op 
in het ZNA Middelheim. Twintig

(zelfstandige) schoonheidsspeci-
alisten krijgen een jaar lang les 
van het multidisciplinair onco-
logisch team, lopen stage, maken 
een eindwerk en krijgen een 
kwaliteitslabel dat hen ‘in de 
markt’ moet zetten als expert. 

Belangrijke babbel

ZNA is het tweede ziekenhuis 
dat de opleiding, met steun van 
het IFPC, aan zal bieden. Begin 
volgend jaar volgt het AZ Sint-
Maarten in Mechelen. De pri-
meur was voor het AZ Nikolaas 
in Sint-Niklaas, waar in mei vol-
gend jaar de eerste lichting zal 
afstuderen. Een van de studen-
tes daar is Anne Ostyn (55) uit 
Sint-Gillis-Waas. ‘Ik ben al 35 
jaar schoonheidsspecialiste en 
werd door de jaren steeds vaker 
geconfronteerd met kankerpati-
enten’, zegt Ostyn. ‘Kankerpati-
enten kunnen van ons leren van 
hoe ze hun litteken het mooist 
kunnen camoufleren. Maar ook 
het mentale telt. Als schoon-
heidsspecialist werk je mee aan 
hun zelfvertrouwen.’

‘De babbel bij de behandeling is
inderdaad heel belangrijk’, be-
vestigt Monique Rousseau (62) 
uit Wijnegem. Zij kreeg in febru-
ari de diagnose ‘mantelcellym-

foom’, een zeldzame vorm van 
lymfeklierkanker, en herstelt nu 
van haar laatste behandeling in 
het Middelheimzieken-
huis. ‘Hier heb ik een paar 
schoonheidsbehandelingen ge-
had, en ik had daar echt deugd 
van’, zegt Rousseau. ‘Ze zagen 
dat ik in een dipje zat, en telkens 
wist zo’n verzorging mij te ont-
spannen. Mijn huid werd ook 
sterker. Voor mijn ziekte ging ik 
nooit naar de schoonheidsspeci-
alist. Maar hierna wil ik het 
graag blijven doen. Het geeft een 
zekere kracht en daarom vind ik 
het even belangrijk als de rest 
van de behandeling.’

Veel dankbaarheid

‘Van kankerpatiënten krijg je 
veel dankbaarheid terug’, ver-
woordt Anne Ostyn het. ‘Ik spe-
cialiseer mij vanuit het hart. Als 
schoonheidsspecialist ontdek je 
ook geregeld kanker. Ik heb ooit 
iemand moeten ‘dwingen’ om 
naar een dokter te gaan...’

Kankerpatiënten betalen nu 
nog zelf hun schoonheidsbehan-
deling. Maar het IFPC zit wel sa-
men met de mutualiteiten om 
terugbetaling mogelijk te maken.

INFO www.institutefpc.eu

Schoonheidsspecialisten worden steeds vaker 
met kankerpatiënten geconfronteerd, en ze 
ontdekken geregeld kanker. Een speciale oplei-
ding in het Antwerpse ZNA Middelheim moet 
hen specifieke kennis en kunde bijbrengen. 
Doel: meer kankerspecialisten in onze regio.

Schoonheidsspecialisten krijgen opleiding tot oncologisch expert

‘Schoonheidszorg even 
cruciaal als behandeling’

SYLVIA MARIËN

Kankerpatiënte Monique Rousseau. ‘Ook na de behan-
deling wil ik naar een schoonheidsspecialist blijven 
gaan, terwijl ik dat voor mijn ziekte nooit deed.’ Foto: pdr

,, KATLEEN VANDERBEKEN
Directeur van het IFPC
 

Patiënten voelen schroom om naar 
een schoonheidsspecialist te stappen. 
En die voelt zich vaak ook onzeker

 Foto: pdr

,, ANNE OSTYN
Schoonheidsspecialiste
 

Ik heb al een aantal keer 
kanker bij iemand 
ontdekt. Zelfs al iemand 
verplicht om naar de 
dokter te gaan
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HOEVENEN  Rosette Lie-
kens (63) toont de brief, af-
komstig van het koninklijk pa-
leis, waarin officieel staat dat 
ze in november de onderschei-
ding mag ontvangen uit handen
van koning Filip. Ze wordt 
Commandeur in de Kroonorde. 
Omwille van ‘uw inzet en uw 
verdiensten jegens het land’ 
staat in het koninklijke schrij-
ven te lezen. 

Rosette Liekens vangt al 36 
jaar kinderen in nood op. In to-
taal passeerden er in haar huis 
56 pleegkinderen. Vier van hen 
vonden bij haar een vaste 
thuis.

‘Buikgevoel’

‘Ik zie graag kinderen. Ik vind
het fascinerend om met hen 
om te gaan en kan me geen le-
ven zonder kinderen inden-
ken’, motiveert Rosette haar 
inzet. Zelf heeft ze twee kinde-
ren en een adoptiefzoon. ‘Mijn 
man en ik hebben lang gepraat 
voor we ons kandidaat stelden 
als pleeggezin. Zo’n engage-
ment doe je vanuit een buikge-
voel. Uitgerekend op onze hu-
welijksverjaardag in 1979 kre-
gen we het bericht dat we ons 
eerste pleegkindje mochten 

verwelkomen.’
‘De kindjes die bij ons komen,

hebben allemaal een stevige 
rugzak mee. Het zijn dikwijls 
zwaar beschadigde kinderen. 
Vanaf dag één proberen we ze 
hier een veilige thuis te geven, 
hen te overspoelen met warm-
te en liefde. Dat is heel erg be-
langrijk, maar dat kun je alleen 
doen wanneer heel het gezin 
daar achter staat’, vindt Roset-
te. 

Vanuit diezelfde sociale ge-
drevenheid waarmee ze kinde-
ren een thuis biedt, engageerde 
ze zich tien jaar lang als vrij-
willigster in De Stobbe in Ant-
werpen, een vluchthuis voor 
mishandelde vrouwen en kin-
deren. ‘Twee dagen per week 
trok ik naar daar en bracht ik 
onze pleegkindjes naar een 
onthaalmoeder. In De Stobbe 
werd ik geconfronteerd met 
gruwelijke situaties. Ik heb er 
veel geleerd en het heeft mij 

als mens veranderd. Wanneer 
ik dan naar huis ging, was het 
niet altijd gemakkelijk om alles 
achter me te laten. Maar het 
moest, want bij mij thuis had-
den alle kinderen een mama 
nodig die er voor hen was.’

Wanneer Rosette praat over 
haar kinderen, bedoelt ze niet 
alleen de kinderen die de fami-
lienaam van haar man dragen, 
maar wel alle kindjes die mo-
menteel bij haar wonen. ‘Van-
avond zitten we met zeven aan 
tafel. Dimitri, Sarina en Merel 
zijn ondertussen volwassen 
pleegkinderen, die hier nog 
vast wonen. Dit is hun thuis. 

Maar ook Brit (11, schuilnaam) 
en Lientje (18 maanden, 
schuilnaam) schuiven mee aan.

56 pleegkinderen

Lientje vraagt de nodige aan-
dacht van Rosette. De peuter 
krijgt die meteen. Ze wordt ge-
pakt, geknuffeld en schuift mee 
aan de praattafel. ‘Drie weken 
geleden kregen we de dringen-
de vraag om haar onmiddellijk 
op te vangen. Een crisissitua-
tie. Je ziet haar nu met de dag 
meer openbloeien, maar het 
blijft nog een klein beschadigd 
meisje.’

Rosette en haar man Bruno 
zagen zo 56 kinderen passeren. 
‘Het moment dat ze bij ons 
weggaan, is altijd moeilijk. 
Wanneer ik weet dat het kindje 
naar een goed pleeggezin mag 
of wanneer de thuissituatie 
perspectief biedt, kan ik leven 
met dat afscheid. Dat is jam-
mer genoeg niet altijd zo. Soms 
zijn er juridische uitspraken 
waarvan ik weet dat ze tot el-
lende lijden. Het wordt tijd dat 
de jeugdrechters ernstig luiste-
ren naar wat pleegouders te 
zeggen hebben. Voor ons staat 
het kind altijd op de eerste 
plaats.’

Volgende maand wordt Rosette Liekens 
‘Commandeur in de Kroonorde’. Zij krijgt deze 
op twee na hoogste Belgische onderscheiding 
omwille van haar jarenlange inzet voor de 
opvang van pleegkinderen. 

Al 56 pleegkinderen opgevangen

Koning lauwert pleegmama 
Rosette voor jarenlange inzet

ERIK VANDEWALLE

Rosette, haar man Bruno en Sarina geven de 
kleine Lien zo veel mogelijk warmte. Foto: w&f

,, ROSETTE LIEKENS
Pleegmoeder
 

Vanaf dag één proberen 
we de kinderen te 
overspoelen met liefde

De woningen werden in de 
loop van de jaren verworven 
via Igean om er op termijn een 
totaalproject met meerdere 
wooneenheden te realiseren. 
 De vrijgekomen ruimte biedt 
mogelijkheden voor liefst een 
dertigtal appartementen.

De panden hebben dan ook 
een aanzienlijke oppervlakte. 
In nummer 85, een vroeger 
winkelpand waar lang een 
kruidenier was gevestigd, had-
den tot vorig jaar de diensten 
van het OCMW onderdak. Vo-
rig jaar verhuisden die naar het 
gemeentehuis. Nummer 89 was 

de vroegere dokterswoning van 
dokter De Schuyter. Bovendien 
lopen de drie percelen achter-
aan praktisch tot aan de spoor-
weg en zijn ze bijgevolg vrij 
diep. 

‘De sloop zal dus een serieuze 
impact hebben op het uitzicht 
van het dorp’, zegt schepen van 
Ruimtelijke Ordening Geert 
Rottiers (CD&V). ‘Igean stelt 
nu een plan op om de gronden 
te herbestemmen. Naast naar 
schatting een dertigtal apparte-
menten kunnen er mogelijk on-
deraan ook een of enkele win-

kelruimtes komen, maar dat 
staat nog niet vast. De bedoe-
ling is alvast om na de sloop de 
gronden op de markt te bren-
gen voor geïnteresseerde ont-
wikkelaars’, licht de schepen 
toe.

‘Slimme ruimtelijke ordening’  

‘Met het project zetten we on-
ze politiek van verdichten en 
inbreiden voort. Ook elders in 
het centrum hebben we al ge-
lijkaardige projecten gereali-
seerd.  Verdichten en inbreiden 
getuigt van slimme ruimtelijke 
ordening. Allerhande diensten 
liggen op wandel- of fietsaf-
stand en de projecten optimali-
seren ook de aanwezige infra-
structuur zoals voetpaden, rij-
weg en nutsvoorzieningen. 
Bovenal is het de enige manier 
om de open en groene ruimte te
behouden. Sinds 1978, toen het 

eerste gewestplan werd opge-
steld, is in Schelle de bouwzo-
ne met geen vierkante millime-
ter uitgebreid. En dat is toch 
vrij uniek. We ontwikkelen al-

leen de zones die al lang als 
bouwzone staan ingekleurd en 
zetten inbreidingsprojecten op 
door oude woningen te verwer-
ven.’  (bar)

Drie huizen gesloopt voor appartementen
SCHELLE  Het straatbeeld 
pal in het centrum van 
Schelle ondergaat een 
grondige wijziging. Midden 
september wordt gestart 
met de afbraak van de pan-
den aan de Provinciale 
Steenweg 85, 87 en 89.

Drie woningen worden met de grond gelijkgemaakt.  Foto: kl

,,GEERT ROTTIERS
Schepen
 

De sloop zal een grote
impact hebben op het 
uitzicht van het dorp
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5.000 lopers op 
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hebben zich ingeschre-
ven voor de allereerste 
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zaterdag 12 september. 
Het loopevenement is 
daarmee volledig uitver-
kocht. 

De Havenrun start om 
14.30u in de verlaten 
Opelfabriek aan de 
Noorderlaan. Het 15 ki-
lometer lange parcours 
brengt de lopers vervol-
gens langs de kade van 
het Churchilldok, door 
enkele loodsen en tussen
torenhoge rijen contai-
ners. Het hoogtepunt zal
de passage door de im-
mense productiehal van 
de Opelfabriek zijn, vlak
voor de finish. 

Alle beschikbare plaat-
sen voor het loopevene-
ment zijn ingenomen. De
Havenrun blijkt ook po-
pulair bij bedrijven, 
want een zestigtal be-
drijventeams - met in to-
taal een duizendtal lo-
pers - zullen zaterdag 
strijden voor de eerste 
plaats in het Bedrijven-
klassement.  (blg)
 
ZWIJNDRECHT

Oplossing voor 
geluidshinder 
aan spoor

Een oplossing voor de 
geluidsoverlast aan de 
spoorwegovergang in de 
Statiestraat is in de 
maak. Infrabel vervangt 
de houten balken die 
voor de overlast zorgen.

Zaterdagnacht werd ge-
werkt aan de spoorweg-
overgang tussen de Sta-
tiestraat en de Pastoor 
Coplaan in de richting 
van Antwerpen. Het gaat
om aanpassingswerken 
van spoorwegbeheerder 
Infrabel. ‘De houten bal-
ken die aan de overweg 
naast de sporen lagen, 
zorgden al een tijdje 
voor klachten bij buurt-
bewoners’, zegt burge-
meester André Van de 
Vijver (Groen). 

‘Infrabel geeft nu ge-
hoor aan onze verzuch-
tingen, en zal de balken 
vervangen door een 
nieuwe houten construc-
tie. Eind 2016 zal al het 
hout verdwijnen voor 
een zwaar soort rubber, 
dat veel minder geluid 
zal voortbrengen bij pas-
serende wagens.’

Volgend weekend wordt
opnieuw gewerkt. Dat 
gebeurt in de nacht van 
12 op 13 september. ‘An-
ders moeten de werken 
regelmatig worden ge-
stopt voor passerende 
treinen.’  (dbw)

ANTWERPEN/WIJNEGEM
Meer dan 70.000 mensen per 
jaar in ons land krijgen de diag-
nose kanker en de tendens gaat 
in stijgende lijn. In de Antwerp-
se regio komen zowat 40 procent
van de kankerpatiënten in de 
ZNA Oncologiekliniek terecht, 
een samenwerking tussen de af-
delingen voor kankerbehande-
ling van de ziekenhuizen Mid-
delheim, Stuivenberg/Sint-

Erasmus en Jan Palfijn. ‘We 
hebben veel ervaring met de 
ziekte’, zegt dr. Dirk Schrijvers, 
medisch diensthoofd Oncologie. 
‘Huidkanker in het gelaat, een 
tumor in de hals of in de borst; 
kanker grijpt in op het zelfbeeld 
van patiënten, die zich soms 
echt gaan verstoppen. Haarver-
lies door chemotherapie is be-
kend. Door nieuwe geneesmid-

delen zien we de jongste jaren 
ook dat meer patiënten die enor-
me huiduitslag krijgen als verve-
lend neveneffect.’

Daarnaast vermindert de weer-
stand van de huid van kankerpa-
tiënten tijdens hun behandeling. 
Littekens na een operatie vergen 
goeie verzorging en eventueel 
camouflage.

Jaar opleiding

Binnen het ziekenhuis zijn er 
schoonheidsspecialisten die 
kankerpatiënten met de nodige 
expertise behandelen. ‘Maar 
eens de patiënten weer naar huis 
mogen, is er weinig tot geen spe-
cifiek aanbod van schoonheids-
specialisten met oncologische 
specialisatie’, zegt Katleen Van-
derbeken, directeur van het In-
stitute for Professional Care 
(IFPC). ‘Kankerpatiënten voelen 
vaak schroom om naar een 
schoonheidsspecialist te stap-
pen en schoonheidsspecialisten 
voelen vaak schroom om met 
kankerpatiënten om te gaan, of 
ze hebben niet de kennis van 
specifieke producten.’

Daarom zet het IFPC in novem-
ber een nieuw soort opleiding op 
in het ZNA Middelheim. Twintig

(zelfstandige) schoonheidsspeci-
alisten krijgen een jaar lang les 
van het multidisciplinair onco-
logisch team, lopen stage, maken 
een eindwerk en krijgen een 
kwaliteitslabel dat hen ‘in de 
markt’ moet zetten als expert. 

Belangrijke babbel

ZNA is het tweede ziekenhuis 
dat de opleiding, met steun van 
het IFPC, aan zal bieden. Begin 
volgend jaar volgt het AZ Sint-
Maarten in Mechelen. De pri-
meur was voor het AZ Nikolaas 
in Sint-Niklaas, waar in mei vol-
gend jaar de eerste lichting zal 
afstuderen. Een van de studen-
tes daar is Anne Ostyn (55) uit 
Sint-Gillis-Waas. ‘Ik ben al 35 
jaar schoonheidsspecialiste en 
werd door de jaren steeds vaker 
geconfronteerd met kankerpati-
enten’, zegt Ostyn. ‘Kankerpati-
enten kunnen van ons leren van 
hoe ze hun litteken het mooist 
kunnen camoufleren. Maar ook 
het mentale telt. Als schoon-
heidsspecialist werk je mee aan 
hun zelfvertrouwen.’

‘De babbel bij de behandeling is
inderdaad heel belangrijk’, be-
vestigt Monique Rousseau (62) 
uit Wijnegem. Zij kreeg in febru-
ari de diagnose ‘mantelcellym-

foom’, een zeldzame vorm van 
lymfeklierkanker, en herstelt nu 
van haar laatste behandeling in 
het Middelheimzieken-
huis. ‘Hier heb ik een paar 
schoonheidsbehandelingen ge-
had, en ik had daar echt deugd 
van’, zegt Rousseau. ‘Ze zagen 
dat ik in een dipje zat, en telkens 
wist zo’n verzorging mij te ont-
spannen. Mijn huid werd ook 
sterker. Voor mijn ziekte ging ik 
nooit naar de schoonheidsspeci-
alist. Maar hierna wil ik het 
graag blijven doen. Het geeft een 
zekere kracht en daarom vind ik 
het even belangrijk als de rest 
van de behandeling.’

Veel dankbaarheid

‘Van kankerpatiënten krijg je 
veel dankbaarheid terug’, ver-
woordt Anne Ostyn het. ‘Ik spe-
cialiseer mij vanuit het hart. Als 
schoonheidsspecialist ontdek je 
ook geregeld kanker. Ik heb ooit 
iemand moeten ‘dwingen’ om 
naar een dokter te gaan...’

Kankerpatiënten betalen nu 
nog zelf hun schoonheidsbehan-
deling. Maar het IFPC zit wel sa-
men met de mutualiteiten om 
terugbetaling mogelijk te maken.

INFO www.institutefpc.eu
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met kankerpatiënten geconfronteerd, en ze 
ontdekken geregeld kanker. Een speciale oplei-
ding in het Antwerpse ZNA Middelheim moet 
hen specifieke kennis en kunde bijbrengen. 
Doel: meer kankerspecialisten in onze regio.

Schoonheidsspecialisten krijgen opleiding tot oncologisch expert

‘Schoonheidszorg even 
cruciaal als behandeling’
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