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ZIEKENHUISSCHOLEN

“Ik ben blij 
dat ik naar 
school kan 
terwijl ik 
ziek ben”

Minister Crevits trekt extra middelen uit  

In het klasje op de afdeling pedi-
atrie van het Koningin Mathilde
Moeder- en Kind Centrum (UZA)
zit Soraya (9) met juf Isabeau
achter de computer om haar klas
een brief te schrijven. Ze hebben
net breuken geoefend, maar ze
wil graag nog iets anders doen.
“Vorige week vrijdag moest ik in-
eens overgeven en voelde ik me
heel slecht”, vertelt Soraya uit Es-
sen. Het leek op buikgriep maar
uiteindelijk belandde ze op de
spoed waar een crisisteam het
meisje onderzocht. Haar bijnier
bleek niet meer te functioneren,
waardoor ze medicatie moet krij-
gen. “Ik ben heel blij dat ik hier
ook terwijl ik ziek ben kan lezen
en spelen. De hele dag in mijn ka-
mer zitten, vind ik maar saai.” 

De vijf juffen en meesters die
vandaag in het ziekenhuis aan de

Vlaams minister van Onderwijs 
Hilde Crevits (CD&V) trekt extra 
geld uit voor de ziekenhuisscho-
len. Ook in Antwerpen krijgen 
jaarlijks 1.500 kinderen les via 
die school. Of ze er maar een paar 
dagen verblijven of jaren vechten 
tegen kanker, maakt niet uit. De 
juffen en meesters komen zelfs 
naar de intensive care als het 
even kan. 

Heidi Elst 
Juf ziekenhuisschool

‘‘Wij dragen
bewust

gewone kleren in 
plaats van een wit 
uniform.’’

LOCATIES Antwerpen telt zes afdelingen 
De ziekenhuisschool is onderdeel van De Leerexpert, waar alle der-
tien Antwerpse stedelijke scholen voor buitengewoon onderwijs 
onder vallen. Er zijn zes afdelingen van de ziekenhuisschool in Ant-
werpen. De afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie (UKJA) bevin-
den zich op de sites Hoge Beuken, Paola kinderziekenhuis en Mid-
delheim. 
Daarnaast zijn er nog klaslokalen in het Koningin Mathilde Moe-
der- en Kindcentrum, Revarte en het Koningin Paola Kinderzieken-
huis. In Antwerpen krijgen jaarlijks 1.500 kinderen les via de zie-
kenhuisschool. Het team bestaat uit zo’n veertig leerkrachten. 
(mf)

Soraya (9) oefent breuken met juf Katrien, Dahlia (4) knutselt met juf Isabeau.  FOTO'S JORIS HERREGODS

Jesse: “Als ik later groot ben wil ik 
ook ziekenhuismeester 
worden.” FOTO JORIS HERREGODS

MINISTER HILDE CREVITS 
Investering van minstens 2,5 miljoen euro

De Vlaamse ziekenhuisscholen krijgen in 2019 800.000 euro 
extra om het aanbod te vergroten. Vanaf 2020 wordt dat bedrag 
opgetrokken tot 2,5 miljoen euro. In het basisonderwijs komen 
er 25 plaatsen bij, in het secundair onderwijs 115 plaatsen. 
Vorig schooljaar volgden dagelijks 350 leerlingen uit het ba-
sisonderwijs en 440 leerlingen uit het se-
cundair onderwijs les in een van de dertien 
ziekenhuisscholen. De ziekenhuisscholen 
werken nauw samen met de thuisschool van 
de leerling en vaak is er ook een combinatie 
van les in de ziekenhuisschool en Bednet, 
waarbij kinderen via de webcam kunnen mee-
kijken in de klas. Vanuit bed kan het kind ook 
vragen stellen aan de juf of meester en meepraten 
met klasgenoten. Deze legislatuur is het budget voor 
Bednet vertienvoudigd. Dit jaar kunnen 1.000 leerlin-
gen in het basis- en secundair onderwijs zo ondersteund 
worden. 
Kinderen die langdurig thuis zijn door ziekte, komen ook in 
aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). In plaats
van een leeftijdsgrens van vijf jaar, kunnen kinderen vanaf ja-
nuari 2019 al vanaf de eerste kleuterklas tijdelijk onderwijs 
aan huis krijgen. In 2017-2018 kregen meer dan 2.200 leer-
lingen uit het basis- en secundair onderwijs les aan huis. Dat 
is 40% meer dan in het schooljaar 2014-2015.  (mf)

slag zijn, hebben een schema met
welke kinderen ze waar les zullen
geven. “We kunnen niet zomaar
iedereen naar de klas laten ko-
men, want kinderen met kanker
of mucoviscidose zijn heel vat-
baar voor infecties. Daarom moe-
ten we elke dag bekijken wat er
mogelijk is”, vertelt juf Heidi Elst.

Ze heeft vandaag bezoek van
Jesse Tersago (12), die 2,5 jaar
les kreeg in de ziekenhuisschool
nadat er leukemie bij hem was
vastgesteld. Zijn behandeling is
achter de rug, maar hij moet nog
geregeld op controle komen. “Ik
zat in het vierde leerjaar toen ik
ziek werd”, vertelt Jesse. “Ik had
heel veel pijn in mijn benen en
mijn heup.” De ene dag kon hij
nog zelf het ziekenhuis binnen-
wandelen, het volgende moment
moest zijn papa hem de spoed
binnendragen. “Soms kon ik naar
deze klas komen, maar vaak
kwam juf Heidi gewoon naar mijn
kamer. Dan schreef ze sommen
op het raam. Het leukst vond ik
het als ze spelletjes kwam doen.
Ik wil later ook ziekenhuisleraar
worden.” 

Dankzij de ziekenhuisschool en
Bednet is Jesse dit jaar gewoon
begonnen in het middelbaar, te-
gelijk met zijn leeftijdgenoten.
“Soms vertellen ouders mij ach-

teraf hoe belangrijk wij voor hun
kind geweest zijn”, zegt juf Heidi.
“Hier zijn ze gewoon kind en gaat
het niet over hun ziekte. We kij-
ken er ook streng op toe dat dok-
ters hier niet binnenkomen en on-
derzoeken gebeuren nooit in de
klas. Dit moet een veilige omge-
ving blijven. Wij dragen bewust
gewone kleren en  geen wit uni-
form.”

Emotioneel zwaar
Directrice Saskia Haudenhuyse

is blij dat minister Crevits extra
middelen uittrekt voor de zieken-
huisscholen. “Die extra plaatsen
zijn een goede zaak, maar hope-
lijk wordt er met deze middelen
ook tegemoetgekomen aan de
dringende vraag van de bestaan-
de ziekenhuisscholen naar para-
medische ondersteuning, zoals
een orthopedagoog of psycho-
loog. De begeleiding die wij geven
is heel intensief, gaat veel ruimer
dan lesgeven alleen en de leerlin-
gen zitten vaak in complexe situa-
ties. Daarnaast gebeurt het ook
weleens dat er een kind overlijdt.
Dat is heel zwaar voor het hele
team.”

Leerkracht Patrick Cuyckens kan
dat alleen maar bevestigen. “Les-
geven aan iemand die zal sterven,
lijkt misschien niet meer nodig

maar het geeft wél afleiding. We
zijn een meisje dat eerder dit jaar
gestorven is de vakken blijven ge-
ven die ze graag deed, tot het echt
niet meer ging.  Zo’n gebeurtenis
laat je niet zomaar los”, vertelt hij
met tranen in de ogen. Vandaag
heeft hij lesgegeven aan een jon-
gen die na een werkongeval zijn
been moest laten amputeren. “Ik
heb ook al lesgegeven aan een
jongen die een messteek in zijn
hart had gekregen tijdens een
vechtpartij in een discotheek, of
aan een leerling die een long-
transplantatie had ondergaan en
dat nipt had overleefd. Dat zijn
zware verhalen. Pubers gaan niet
altijd even graag naar school,
maar als ze in het ziekenhuis be-
landen zijn ze wel bezorgd over
hun schoolwerk. Wij kunnen hen
meestal geruststellen door hen
een overzicht te geven van wat
hun klasgenoten ondertussen le-
ren. Dat neemt de stress weg.”

Juf Katrien Wolf is vanmorgen
een boek gaan voorlezen op de in-
tensieve zorgen aan een meisje
dat net geopereerd is. “Doordat
wij er altijd voor de kinderen zijn,
heb je sneller een hechte band.
Vaak kunnen wij echt iets beteke-
nen voor hen. Dat geeft enorm
veel voldoening.”
MAAIKE FLOOR
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