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Interpellatie van de h. Clumeck: Het luik gezondheid van de algemene beleidsverklaring van Ukkel.
De h. Clumeck is als arts tevreden met het ambitieuze gezondheidsprogramma dat de schepen - ook arts promoot. Om het welzijn van de burgers te bevorderen is elke maatregel die hieraan bijdraagt nuttig: promotie
van sport, gezonde voeding, inentingscampagnes, bestrijding van verslaving, ….
Een optimale samenwerking tussen de gezondheidsdiensten en het OCMW is noodzakelijk. Is deze
samenwerking momenteel toereikend? Zijn er indicatoren die de impact van gezondheidsmaatregelen kunnen
meten? Wordt er binnenkort een gezondheidsplan met prioriteiten opgesteld (financiële middelen,
gezondheidstoestand van de allerzwaksten, sterke en zwakke punten van het zorgnetwerk, …)?
Schepen Hublet antwoordt dat het college gezondheid promoot en gezondheidszorg voor iedereen
toegankelijk wil houden.
Er is een nauwe samenwerking tussen diensten vereist. Om bijvoorbeeld het roken aan te pakken moeten
de diensten Jeugd, Sociale Actie en Reinheid samen optreden. Rond puberteit en seksualiteit bij jongeren zullen
de diensten Gelijke Kansen, Onderwijs, Jeugd en vzw's zoals Infor-Jeunes samenwerken.
Scholen leveren ook al een bijdrage via de PMS-centra (inentingen) en er zijn ook openbare campagnes
rond inentingen en opsporing van kanker.
Sport zal eveneens gepromoot worden en de schepen verwijst hierbij naar een recente resolutie van de
Franse Gemeenschap rond dit thema.
De campagnes "good food" in kinderdagverblijven worden voortgezet om duurzame voeding te kunnen
aanbieden.
Tijdens de volgende jaarmarkt van Sint-Job worden er preventietests voorzien (op vrije en anonieme
basis) met de medewerking van vzw Prevents.
De dienst heeft conferenties gepland. De eerste behandelt de gevolgen van de klimaatopwarming voor
het milieu en de gezondheid.
Het bestuur beschikt niet over epidemiologische gegevens maar denkt dat er wel schattingen gemaakt
kunnen worden op basis van betrouwbare gegevens die opgevraagd kunnen worden bij de eerstelijnszorg
(huisartsen, tandartsen, Kind en Gezin, …). De schepen heeft reeds contacten gehad met verenigingen van
huisartsen die conferenties wensen te organiseren rond mentale gezondheid omdat de helft van hun
raadplegingen psychosociale of psychiatrische aspecten betreft.
Het college wil medische huizen ondersteunen omdat zij medische hulp toegankelijk houden voor
iedereen. Het college zal luisteren naar de vzw's die nieuwe medische huizen willen creëren, in het bijzonder in de
wijken Homborch en Melkriek.
De samenwerking tussen het OCMW en het zorgnet is uitstekend en in de begroting 2019 werd hier de
nodige aandacht aan besteed.

