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‘HARTVEILIG RIEMST’ HEEFT EXTRA AANDACHT VOOR HARTPATIËNTEN
De gemeente Riemst promoot zich reeds een tijd als Hartveilige gemeente en heeft
inmiddels 5 AED-toestellen geïnstalleerd. Meer dan 320 inwoners van Riemst
volgden de cursus reanimatie/werking AED toestel. Het beleid gaat nu een stap
verder en start een samenwerking op met hartpatiënten die een hartrevalidatie achter
de rug hebben na een hartoperatie in het AZ Vesalius in Tongeren.
De hartrevalidatie moet ervoor zorgen dat de patiënt weer normaal kan functioneren
in de maatschappij. Maar…eenmaal de revalidatie achter de rug is, stoppen de
meeste patiënten met bewegen/sporten…en daar begint het werk van de
gemeentelijke dienst Sport.
Het is immers haar doel of missie deze doelgroep aan te zetten om te blijven
bewegen/sporten en dit uiteraard op een aangepaste manier. Samen sporten met
"lotgenoten" in een "veilige omgeving" maakt het makkelijker om beweging terug in
hun leven te integreren."
Het project verloopt in samenwerking met AZ Vesalius Tongeren, meer bepaald in
overleg met Dr. Geerdens (hoofd Fysische geneeskunde) en Dr. Tack
(cardiologe/Medisch directeur). Om risico's te vermijden of probleemsituaties op te
vangen werd het volgende afgesproken:
- enkel bij groen licht van de dokters en na een professionele hartrevalidatie in het
ziekenhuis, wordt de patiënt door de artsen (via een folder) de mogelijkheid
aangeboden om een bewegingsprogramma te volgen bij de gemeentelijke dienst
Sport.
- elke patiënt is in bezit van een fiche die hij/zij ter beschikking stelt van een lesgever.
In deze fiche staan de voornaamste parameters die tijdens het bewegen/sporten
moeten bewaakt worden. In deze fiche staan ook belangrijke telefoonnummers
genoteerd…

- personen die niet via het AZ Vesalius worden doorverwezen, zijn verplicht een
deelnemingsformulier te laten invullen door een arts.
Uiteraard dient de lesgever in het bezit te zijn van een EHBO-diploma.
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WATERBURCHT MILLEN ZOEKT NIEUWE UITBATER
Op 15 februari 2010 werd een 3-jarige concessieovereenkomst aangegaan tussen
vzw Toerisme Riemst en de huidige uitbater. Met wederzijdse goedkeuring wordt
deze vanaf 1 maart 2013 niet meer verlengd. Een nieuwe aanwervingsprocedure
wordt opgestart i.s.m. de gemeentelijke dienst Personeel.
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