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Splits Brusselse
ziekenhuizen, nu !!!
Verzonden op: 14-04-2005
De Vlaamse Volksbeweging (VVB) gelooft niet langer in goede
voornemens als oplossing voor de taalproblemen in Brusselse
ziekenhuizen. Alleen de uitbouw van een eigen Nederlandstalig
aanbod kan soelaas bieden.
Momenteel brengt Minodora Cliveti, Roemeense verslaggever bij de
Raad van Europa, een bezoek aan de Brusselse ziekenhuizen. Haar
komst is het gevolg van een klacht van enkele Vlaamse politici over
de schendingen van het ‘fundamenteel recht op gezondheid’. In
2003 besloot haar voorganger Boriss Cilevics al dat de ‘feitelijke
Franstaligheid’ in de Brusselse ziekenhuizen problematisch is.
De patiënt staat centraal
De problematiek is algemeen bekend. De talrijke schrijnende
getuigenissen illustreren het feit dat de rechten van de
Nederlandstalige patiënten soms ernstig worden geschonden door
het Nederlandsonkundig personeel. Deze toestand druist in tegen
een grondrecht, namelijk de recht op zorg.
De VVB bekommert zich om het lot van deze Nederlandstalige
patiënten die niet in hun moedertaal terecht kunnen in de Brusselse
ziekenhuizen. Om een degelijke gezondheidszorg te garanderen, is
een goede communicatie cruciaal. De patiënt staat centraal. Hij wil in
de eerste plaats begrepen worden en begrijpen wat er gebeurt.

Daarbij moet de hulpverlener zijn taal verstaan en niet omgekeerd.
De burger ligt wel degelijk wakker van een goede gezondheidszorg.
Eigen Vlaamse ziekenhuizen
De VVB gelooft niet in de tweetalige ziekenhuizen en pleit voor de
uitbouw van een reëel Vlaams zorgnetwerk in Brussel.
Decennialange ervaring leert ons dat werkelijke ‘tweetalige’
ziekenhuizen een illusie zijn. Het sleutelen aan de taalwet, die soms
flagrant wordt geschonden, zal niet veel soelaas brengen.
Gezondheidszorg is een bevoegdheid van de Vlaamse
Gemeenschap. De Vlaamse regering mag niet bij de pakken blijven
zitten en dient de nodige initiatieven te nemen voor de uitbouw van
een kwaliteitsvolle Nederlandstalige zorgverlening.
Eigen Vlaamse ziekenhuizen zijn een noodzaak in het belang van de
Nederlandstalige patiënt. Vol ongeduld wachten we op de resultaten
van de in het Vlaamse regeerakkoord beloofde haalbaarheidsstudie.
De VVB eist de splitsing van de Brusselse ziekenhuizen en dat liever
vandaag dan morgen!

