
aard 
~ 

Dl . !IJS iaargang 1., nr 7: :maandelijks v.u.: luc motmaras·, 

DIIIIER ZIEKENHUIZEN : 
,~ . 

. - - . ~.. . .* ' . . ' . ~- ,,,. . .· ' ' ·., f . .;. ~~ : . i. < 

. , 4+,;; , .,z 
,a,:- . -:~~ 

·"'' .. ~--· - 

:~ }_,{. _ _/ __ -,./ __ ,':,,,,,___ r,,1_ .::-· .. ~\-:-.. ... 
·0 ., 

HET WITTE 
RESERVAAT 
VAN LEUVEN 
Ziekenhuizen Iedereen van ons komt er we:]. f ande,re ma- 
nier mee i.n aanraking: als p.ati:ent, als beaoeke. n-tuee,l a-lls 
werknemer. 
Je kan er opgenomen w.orden voor een kl:eine -i 
gebeurtenis, maar ook om er te s te-rven. Vroe 
maal in een vertrouwäe omgeving, n~ in één 
medische wetenschap. Er wordt effrciënt l\u-lp 
loop je er verloren i:n de anonfmi, t'e-i t. en but 
We gingen .eens een kijkje n_emen ,J.n "hèt witt .at;" ••• 
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straaljes 111 . , · · · 
( DEEL 1) mussenbuut-t 

De lezè'11 'heeft van het Dij,lepaard drie a:f 
leverin-gen te goed over de Mussenbuurt d.i. 
de straatjes naast Binn~nhof,tussen de Ra~ 
vanst~a§t e~ de M,T~eresiastraat. 
In dit ~1iikel ,het eei;ste,,verwerkt he,t 
Dij~pa_a:c.a de resultaten van het o e, ,zoek 
1o1an ~ ai;,4:e•1ing iron: tte 1,tu4r 1,1'.an 
ve.u :!;te~'!: ige',da,an ' . !l!n ee 
a.fl evering komen s ze 1 f 
woord en in een d ·en de 
kers hun zegje. M e driedeli 
hopen we een diskussie op gang te 
over as,Pekten ;v,an sociale stadsve 
in Leuven, - 
Vanu: •kéden_:i,s van de buu elc- 
ken rs en ge s-huering ad 
werd afdeling Architektuur .. - 
stellen uitgewerkt voor oehoud,aaopassing, 
verb zelfs van mogelijk beperkte 
nieu rt. Dit ~tu- 
diem _ ;zij d;s to,t 
het! d,r.e:Lg'ing 
~Bin an he't de 
buur wing z'ove'èl 
moge'l.:r _ n te nemen en te 
houden. , ntoonsteQling van dit 
stydj,emal!_êriaal woi:dt ov.erwogen. 

P,l en · i:euwing,>;van 
de ,1·s ,ij ke t.aak e'l.'- 
va fde ,Î!tek,tuuF. Dóiin; 
de bewoners was gee ht gegeven en 
ook was er geen vraa hulp gerezen. 
Een b t niet zomaar ziek. De se+ 
cia•l misclle Z)"Qkte van haar be- 
vel!<· w,uste v i~gs,poli½ek 
vanv .- ,r,s •of' d· eJ..d ve,r-z:i;eken 
een,' r d te ls ziet mgn 
dat ve-r uwplannen w.orde,n opgesteld 
door arcltiteRten, in O,!dl.'acht van een over 
heid ,die enkel nog via •SMtiscieken in 
kontakt staan mee de bewoners. Ko - 
re~eningen,winscbejag,:vriendjesp . 
zuch't naa.k' pres.tige "en ~ortzich•t: n 
,z,ei,jn er cfü,kwij 1:s de oo:r,faa\<.. "an 
buurt! zodanig wordt l!'angep'akt da 
de ooEsprorikelijke bewone-rs geen 

• 

wdh',/J8,pe7J 7,6: /ie.t;, hri'iaig aai:i-tcil .w00ngeZe- 1 

ge,ihe@m moet op zijn minst be~n_b~ij 
ven én Uefst te1:>11g opgedI,>even -wo.rllen 1,111 
de 1tiffflen8tad. Teg:1!1Jf}aan van BpacuZamave 
Vifl!k:ret;ff{,ng en afbi,<itil< ••• Richtdoelen 
Stru~tuutplan p.8 

zwak en kwetsbaari 

'i:i,e•t er we:i!nig aantl'ekkelijk. •Studenten 
zijn vr eamda vogë ls in de bijt, tr-ekvo 
gel-s bovendien. Zij zijn ook g~elij 
ker bereid en in staat om hogere huur 
p-rijzen te betl!len. Huisbäze.n zien dus 
n:o.gal eens liever studenten dan b:eja;1r 
ileri_in• 'hun woning. De huisne.s wo;rden 
riiees'tal be~oond iföór een sociaa;J.t en eko 
n~,;;isch ,zwakket'e bevolking.Zij hebben 
weinig financiële middelen eer beschik 
king om hun levensstandaard op te· trek 
ken en hun woning te verbeteren. De be- 
s tca-ande toell!gen z-ijn voor hen mee s tal 
onvoldoende en ontoegankelijk.. ln<Hen 
lile!l.. al v:an he·t b,eos~·àaJ1 e rvan op' de- 'hoog 
tè is,l<ent nten él-:i;kwijls de administ~ati.e 
ve weg niet. Om'da't zu l.k een bevolking 
weinig of geen 1cans op verbetering ziet, 
legt men zich neer bij de bestaande toe 
stand. 

buurtwerk gevraogd 
De bedoeling van het buurt(opbouwJwerk is 
de si~uatie van de bewoners te verbeteren, 
niet doo r voor hen de problemen op te l.os 
sén,maar door hen mo,ndig t'e maken en te 
s·teun~n zodat zij .zelf voce hun, rechcen 
kun,nen o.pkomen. HieJZ wordt u•~teraard al 
lee't\, het aspekt van de woonsituat•ie behan 
deld. Men spoort de problemen i.v.m.huis 
vesting op en zoekt naar oplossingen op 
maac voor en in sam,enspraak met de bevol 
king. Men moet de bewoners aanzettell om 
de vèrRrotting van hun buurt te ö:estrij 
den. Zo z6u liet ombouwen van @én v.án de 
ve.;krotte huisjes :va.'n• de Staii/0.eMW ·èen 
Ja';,;$te i!ltap kunnen djn. Dit: b.uurt1îuis 
creedt dan op als öemiddelaar tussen 
stadsbestuur en bei,,oners . 

~ ~n~en 
z . ,áhch 
s inacli · _ van de en 

rspronkel.ijks bevoZki 
Ricpt'doelen-Stt'uktuul'plan p.8 

gesP-rek:ken 
bewoners 

mef 

lf t d:L·gen vindt men er zeer weinig, en ze a, an . d i t 
d el woont er ui~eraar n e • Ka erpel!aone B b ,. 

► mense;n wonen e;r graag. en ~Jlell"'t tOe mees .e • •·••11. . , 
aan'ta~ &JLi!J/ft a,'.l,leen• om fä!nanc-'.i,e e lleaenen 
Ha•ge huu't'p:idj,s)in de Muasènstraat. De 
mees•ta bej aarden zijn eigenaars ~n wone~ er 
at zeer lang. Ze wensen er 7e ~iijven,mid den in de stad en toch rusttig,1,n een voor 
l\en i.rert~ouwde omgeving_. Ze schuwen het 
i,,;jee van'•het nis thuis 'a,ls de ,pest. 

Men :La ges,trel!dl èa>P, 'ttU·s't in ,~·- ~uutst en 
à.rul<te-veroorzaken<;le v:oorz~en:rngen, en 
autoverkeer houd·t men er l!l!eve: bu11ten: Van 
een doorbraak. naar Binnenhof wil men n1~t 

•Weten •men maakt trouwens ook geen gebruik 
van d; vooi;zi-'e.ningen in Binnenhof. 
Dê mee a ee woni,li'gen zijn no~ •redelij,k. 7ot goed wat hun 's:tev.:i:glte:i:~ ;be1br.efitt'.E,T Zli:Jn 
wd boul,{fysis.c1le (opa ClJ'get\.4 -vocht, Tege':1' 
doorsl:ag door 1DUren en dak,onvoldoende iso 
latie ... ) en woontechnische pzoblemen_ 
(slechte of geen aans•luiti11g op gas,ri.~18:' 
'I'ing,weinig i,,icht en lucht,slechte sam.ta_!l. 
r,e ui trus tit1g. • •) 
Dë overg;zio·te mJ,e·rdè11heÏêl w~ iclat dce Mu'!ser"" 
straat baijft bestaan,alhoewêi_veten h~8ll~n 
niet geloven. 'Men wens~ de ':"oningen op _te 
knappen ipv. grootschalige ru.euwbouwproJek 
ten zoals Binnenhof. 

gel.eid~li:'ike 
• • vern1euw1ng 

Men ziet het ·behoud en herstel van de Mus 
senbuurt niet a:ls een éénmali,ge~af.ge11onde 
~ngreep. Heit tns tand hou'de11 én :ve1r.n:i:euwen 
,.ian de buurt is een gele•i_de1ijk proces. 
De ingrepen in' een eerste fase zijn steeds 
bedoeld om de onzekerheid bij de bewoners 
ivm.het voortbestaan van de buurt weg te 
nemen. Dit ho.,udt in dat men hec stadsbe 
stuur duidelij'k een standpunt dwingt in te 
nemen. 
Sonnnigèn vinden dat men b· s t e.en aan- 
gena.am klimaa1r schept in - t (andere 
scraatvedichtjng,groenaa "ng ... ) .An- 
deren menen dat 1nen door eetl. 'Ï.ngr<eep een 
&lt moet toeroepen aan het verval.(een 
meuwe woning bouwen,een bunrthu,j.s,v.e~:i~ 
daren van garag~s •.. ). 
.In ,een twe,ed'e la.se d:enl<,t me_n,· de bewoi'\.ers 
v.erder in te lichten en si:eun te verlenen 
om zelf initiatief aan êle da,&< te l!eggen. 
Zo kan informatie gegeve w dèn over pre- 
mies. Mensen die met her begin~ 
oen moeten all'e giogelij_k · jgen. 
ln dit verb d door ten een 
ujcgebreide •re sam d-~e 
bruikbaar g_ zou k.u en. 

In een derde ta-sce zou het st~dsllestuur aan 
èen grondige bèl:st11ukturering van leegstaan 
de panden en}of'nieuwbouw moe~en beginnen, 
uiteraard de bewonèr.s. 1De ni,,euwe 

· en nst ·tdeliJike 
g~o '. g s hujie 
sie :i:s gangs~o~ 
oor e' h grondige 
beur wensen te geven. 

Voor de kontllO•e o en in houden 
-vàn dit all fsp maakt 
wo11den tuss s e e•tuu11.llie'r-- 
:i;n moete11 1·Wa we,?' )41~ 
v~oTw~arde , ge raak.,ner- 
n,i,euwingen,ov,er öe verse .l;asen enz. 

tdce7, · oo.rspr.onk.eZ-i.[ke b~ 
d,e at behóuden b'lldven. Ze 
r-ve, een,wor/Üm 840.» ~en 

_ · av:r-a'e 1G-vng: 7-stuàen..i'en, v.r.semdel'!# 
e:roe eo sen ••• Jriacn tkx>r andere 

funk.ties. (. • • 1JJ eventuB 1'e stadsvernieu 
wing aai steeds én op voorhand gsaooht moe- 
ten wo.ztden • "d.eZijke)~~l'Vl:ln(IIJOningm 
van het11e'Lfd in de o'illriidas7-1,.i;Jks 
b ~t. D,e ni " il'!gen moeten 'betaaibaar 

~oven voor pN,rkett;f(J_e bewoneJl!s 
vo "lido.en dan et11,1eneen, ( ..• ) 
cn•td.oel:a-n-s -u uurplan p.8 

De Hu.eenatraat ie tot nu toe gsdeelte 
Hjk uit de greep gebleven van univet'si 
teitagebouwen,openbaTe gebouwen en pronro- · 
toean. De ve,t1krotlting be:g,:i.nt zich ec~te·ll' 
in bepaàl:d·e d'alen stevJtg aaor te zetten. 
Bat B:l.ruuinnof en W:Ljsbegee-rte hebben op 
een bwblle manier da g,óotschalig~eid 
binnengebraeht. Jonge gezinnan vinden 

De studenten ,prs,ten met ae 
·. voor n trek,entä-iièiJ.,s 

mda,t o:oie te·- 
. d st kol.' t 
enomen word'éil,geven w e 

glo.,bale lijnen weer. Er moet _ . ezen 
wox:den dat de ,&l!gevens terugsl1_1an op de 

1 p.,erioae oktober'' 76-febr. '77. 

!En ae Mussenstr,aat spd,nge,n ,t1oiee bevo~k.dmgrs 
g-i;;o'}p,en !l.n I t oog, Een omvang,r~1j:k_e g!ioép •be 
j_aa,ud•en en een re1'atrie;~ k'lieiit)e,maa'li uit6rei 
dende,groep studenten. 
De sociale l'eiaties in volksbuurten worden 
mee~ tal door buitens taandet'S geÎdea•liseerd. 
11:u-ssen stuélenllen e~n 1b·ejaarden bestáat,bui 
ten ,flet •ba~eefd 'hoofdkn:U~je,gsen v,e,rde•l! 
Ron't-akà, 'Dussen de bè,j,aal!den ze,lr!i bes•taat 
eeg.' no:!lm1_1a'll '•bu,tenk:o.ntakt, De' goeie oui.'e 
tijd'bes,taat in el!k .geval nieti meer. De 
overgrote meerdt!'i'heid zijn arb~idets,waarvan 
zee·r velen reeds op penaLoen. Bedi:enden 

4 

.M!l/'ea moe~ :Ln l\'I* ·we:rk gesteld worct 
dat de hu:i.dige bewonen kunneu blij 
Stud'enten zijn mogelijke maar ni t 
zakelijke inwon.en. Om t; varhiU: 
de buurt van een bejaard•llWijk over 



in een s,tudentepwii..H(i,m._011tten Jonge geiz\i.nnert 
!•~et.11ó\_~en WOl:'d.en. Zij!. zo-11gen voor het 
n euw, b:t:o~' dat de ,verlh10 t ting tegeng'aat. 

~elfve.rnieuwing 
IS J_,;Q~ 
V~!ll eig_~l!ars kS1Dpen m·et bepe1:kte f-inan 
cJ.el!e middelen. Dul7e >ingrepen kunnen zàoj 
z:ich ni!et veroorloven. :fuoor goed ui tge. 
werlrcte :voorbeelden is de zeifwerkzasmheid 
mis ,, .. . St!bnuL huurcl.er iin- 
!l'es ,ais ka;l7 d(s' ,om- 
tre n ·e j s,. E~.ni ei- 
ge est n geld er 
te en eei:t u_it;er- 
aa urv ie wel eéns 
o zo jn voor 6e- 

s. ve,i:;huur.ger 
aan n o.p e'et;! 
e. 
'ers z,9ud~n even·tueel van 

w vemssèien. Er wonen im 
m · taande bejaarden in groce 

ezin . kinderen in 
k r wo igendom is 
d· e~èl') eden veeil 

ve . 
D du1 .. negatief èii- 
fect · uurtlev.eri. Èangezien een 
aanpassen aan de auto pruöogelijk is, stra- 
ten be.t ure afbre- 
k oet in hpéver- 
r in lit>a'at kan 
t 'en alles la1fren 
z o !i voLled-ig 
a alle ve~keer. Het eerste 
aiteTI1Stief wordt duidelijk verworpen 
door dè bewoners. De autobezitters zijn 
tegen het tweede alternatief. Door de ge- 
op · ongi l aa t.sl!;·e 
gr s no 
Vo pen ers si cua:cie 
he men een pges,i:eld .' 
In ee · ' rste faze _ vooral d·e 
· ur re rs rikke • 

D ite 
e1i 

' ebr 
n a . 
tomo 'l. 1.s. -en duidelij.k te 
niet gewenst zijn. Er Kan 
rbod ingesteld worden voor 
. ~e garages blijven in 
c,i,e •be10eikbaar voor a'l.1e· 

,ë.raa,taan'l!eg 
sseb ,;Ö~tpad 
mpe1s_, ui-t- 
zal meQ. de 

en wil :v,ai} een 
imt..e. 
s n 
·et 
ar de 

6 se ga- 
l7ages te aten hur 

e- 

l 

t 
bouw g 
ge rages . 
2: alizer 
d u~en 
,ge hueen ,;.o- 
ners. De uu j d be r 
blijven v auto' • ' appen - 
ker.s moac zcijn 
hui, ieke de me e- 
t:eJJ. ,rt ku ndringeo.. 

Alle im«mers kbgen over. het «ebrek van 
groeJJ. in huu buurt. ijen wenst echte-r 
P•f:I e woni bre - 
1118&1:' -e 1k11ij1 eb 
oppe van hu en 
doe • _ _ ~g bi-ui1t 2e 
zijn alle 6ewone~• overgegaan to 
praktisch volbowen va:n. de toch al kle,~na 
tuinen, Door eeJl bete-i; gebru,ik van de 
woni11g en een degelijke aanleg van evên 
tuelt:.e -bijgebouwen ~11nnen_ z-ek&i:.- hee,l wà"t: 
tu:ipm,I worîlen v1d,j"gema-ak t. !In het miiiácl'en 
blok kan Dijvoorbeeid 'liee~ wat open r-u\Ull- 
te ,n-ij komen die al of Ul.et gemeenschap 
pelijk 1tan. gebruikt worden. Zelfs als 

,a:Llle tui>ntje·s vohedlig prei.vaat bliijven 
11efan hét :Lnte,11es,santl Zli:j,n, ·e·en bilnnenl?ad 
aa,'11 te leggen, D'it is p.lêak,tis"ch voor het 
opbergen van fietsen en rOD1111el en het 
zou ook een ander soort kontakt tussen 
de buren 'kunnen scimu,lei:;en. Van het 
teri;,eintje vo·o,r de soli.uur .en op de 
pl!l.lltS van de h1:1'ic;iige ga1:>ages aan het 
B1i.,nnenh.o..ti ~um,en i:ens~otel' ,g:ema~kel•lJk 
ge,ze~Hge p'l/ea,ntjes gemaakt worden. • 

\lolie meer infomatie wil,of lledig 
os,s-il ' a,t 'wil in an terecht 
'ilj: ~kit of H- _ ehue'ren 

hitek tuut' e"l van 
uoy -Laen ee. 

· 09.31 binnenpost 1361 

Het publi:eiteit_sb1ad "De aankondiger" heeft_ 
s i nds enke,le w.eken een nieuwe rubriek: 
"Vraag het 'aan.,,uw.,. ·bu,rgemees,t,ir". De inwo 
ner stele vrag,n en het blad speelt die 
door aan Van Sina. 
Eén van de eerste vragen luidde als volgt: 
"Is het s cadsbes cuuc zinnens .het Park Mi 
enccce aan te kopen nu An)e_linckx volgens 
\let gewest:pla'!, ,t:odi' niet ls,aq 'bouwen?" 
Jl;ntwoord: "~et ;.s,t'äcjs:J:;esltuui:, lis ö"ene\ld net 
·Fa_r)<> Michottè .ain cl! kopen, a'llïo'!!wel er na 
de aankoop zeer zware kosten zullen zijn, 
om het gedeel~e;lijk gesloopte gebouw ver 
ter af te breken en het park voor het pu 
bliek genietbaar· te maken. Als voorwaar 
den voor de aankoop worden ges,teld: ten 
~e'X\'S te t egen een norma'l e scn'a,tt,i:ngsprij,s 
afs pa rk aone en niet als bouw-zi:>-ne•; en 
ten tweede als, e'r maximale toelagen wor 
den verleend d.Por het bevoegde· ministerie''. 

. ~ 

Wie dacht d,at '.!l,Jt. ëigenste b).,fü alleen maa-r 
ge•le'.zen en ge·CÜ!,t{eei;d woirdt d_oe,r de zelf~ 
vo'l'dane ~7) ma~ers erv.an, he.eft helt mis: 
Het "Leu"ense Jeugddienstertje" (blad van 
de stedelijke Jeugddienst) nam voor een 
artikel over het struktuurp1an grote brok 
ken informatie over uit het Dijlepaard van 
ianua7i (dat o:,/'.eri;gens nog alt.,ijd ;ve~kr,iiig 
&a:ar UJ~ , a;al)g~~a me,t mg,·e,i; ree'enfe i•n- 
~îrîna:tie . · 
MSr~al: doe zo.aàJ.'s zij, l!ees het Dijlepaard,. 
i) 
Een 200tal mensen betoogde agavond 

· t.e en de 
· b:îiris- an · n \!an 
in ~. ~ 
ntal rd 'd, waar- 
iema (Be pe;sagen~ 

p, die . ad gemaakt. Op he.t 
,pq1~itiekantoor wer-d de film onè'!'uÎ!kibaar ge- 
maak'.t. f 

\ .•. 1.:, 
D'e wijkjeugéjrad'en van Reve,;te.e eb Kessel~ 
~o· onderzoeken ~è toestand van d& jeugd 
lokalen. Met die informatie <iill.en ze een 
1beleidevoorstel ui,t1:1ex,ken dat steunt 0-p 
'de ,v~or,stel!L?-n van de g1.'loepeî!, (en op <ko•l:'ta 
be,1m11.jn "11e'a>l1i:see,11baa,r iie. 

*** 
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A\l!s pat!Î:'ë.flt 'kan Je ilin M'u\!en in heel wat 
,v.erschilliende ziekenhuizen belanden. Voor 
s.ommi,ge behandelingen k-an je in versehih 
-lende kli,nieken terecht. voor andere be 

Ungen :Ln slecht-s l ikiinl:ek. 
adem1is~ne zA!ekenhuizen (•i;Z),: St .-Raf ad, 

·t.. 1eten, Gásnhuisberg an Pe·llenllerg z:Ljn 
sch veTbonden met de KUL. ~ij bieden 

, og g · · alisee-rde meélische hulp aan 
pen en ui t land (, 50 
~ 1" an bu ,eg io,, • llii.:1 
co ttaaR e censchappe lij'I< 

oe~ pleid ng van et medisch per- 

at alle specialismen ~heel 
ziekten, 1,7e,rloskunde.,ortho- 

-.,,,;-,:;::---:;~r~g, ,iroeger een sanatorium voor 
erculosepatlënten, is omgeschakeld naar 

t als specialismen: heel 
ziekten. en o,rthepedie. 
,roegg;r weicbonden aan de 
de verhuis van de frans 
en Wolul,le heeft het OCMW 

e nkomst. gesloten IJ!et de KUL. 
Ye:J,gen en tie. s'l:'aa t dç 1KCJL in voor 
.d'e in·ea 1:1p~~/!<gKunä\l:ge zoig1 maa,1- 
t.Jj den•, • . OCMW 'V'.Q_or het ins,tàndhou- 
den, van de infrastruktuur,, •. 
9p de Gastbuisberg is op dic,ogenblik enkel 
k-inélergenees1cunde gehuisvest, maar er wordt 

ecekcms e ui.tgebouwd tot een 
· ' h z:l!ekenhuts, 
n de Naamsestraat is een 

an de zusters 
wordt net de- 

. , 0P J.7 februari 
geöouw il) ge 

·et oude geöouw 
omgevó.rmd zijn 

tot een afdelfug voor chronische zieken( 100 
bedden). 
Het ✓.1:iekenhuis iln de Na·amses•t.raa~ :ts een 
a!lrgeule,en. zi!eloenbu1s, d,ifli bett.eken•t d:àt men 
d~meest voorkomende ziekten kan ben,andelen. 
95! van de patiinren komt cuit de reg4,o Leu 
ven. Men kan• et als het streekziekenhuis 
bescpouwen" !\et te aantal 
p~t'!îfö't:'ifo ert :L adein,iscÎ).e z-,1,e- 
ltenhiii.Zen geno 1000 1tn ll. ,li111: t 
~ ~ 11000 ) - 

St-Rafáel (AZ) 
St-Piet.er (AZ) 
Gas•I.Ji,u!sbe1:1g (A2ll) 
1Pell:enberg (A\Z') 
H.Ha1tt (p,rivé) 

beli,ee-r bedden uit:brêidi:ng 
KUL 915 
KUL-OCMvl 25.0 
KUL ·1)4 
KUl!, 28Y6 
VZW zse 

5QO 
90,0 
3\4 
360 

de ziielcen 
Cijfers over z±ekenhuizen en bedden zeggen 
natuurlijk niet veel. Maar hebt U er al eens 
bij stil gestaan 9at U l kans op negen hebt 
om di,t ~,aa,r tenmfos.te l macht; in een z;i.ekl!n 
huisbed te moeten doorbrengen. Oit de regi:o 
Leuven werden er in 1976 + 12500 mensen 
in deze klinieken opgenomen. Met één van 
deze vele zieken hadden we een gesprek over 
zijn verb[i~f in ~et ziekenhuis. 
DJ?: In een ziekenhuis lopen heel lilat mensen 
rond: proffen,as_sistenten, verpleegste,s, 
diëtisten, onderhoudspersoneel. lloe w-as 
het kontakt met ben? 
P: 11ets Ls netuu:r1i}k moeiHJk een alg~meen 
öo rde.e'I te ve-l l.en want h,et ~óntakt vet; 
schilde van persoon tot pe~soon, lk kan 
natuurlijk enkel vertellen pver mijn eigen 
ervaring en over her;geen ik van ander.e 
patiëq,ten g11hoord, heb. Over liet algemeen 
denk ik d-a,t ted'e,re:en zij,n lies-t· doe,t. ·Dat 
b-etekent natuurlijk nLet dat er ni:ets op 
te merken valt. Ik overloop even de ver 
schillen-de kategoriën en geef een paar 
algemene -indru~ken. De Professor is naar 
,het s,è~ijnt dr-iemaa-1 aan m~iln bed gewe~•st. 
lk weet 1:elf nieti hoe hij eie u;l;t ziet., Als 
1.e met zes of zeven aan j,e béd komen is 
er nooit iemend 'die zich voorstelt. Men 
stelt pok bijna noo±t rechtstreeks vragen, 
alhoe.we l je even g_oed kan antwoorden ;,B 
de as,~4:•s:ftent ,él:iJe 15:1.ij:kbaa•I! efil bewiL~ Z!'n 
dat h-ij z,ijn les goed heeft ge:lee,rd. 
Met de assistenten heb je mee·stal wei:nig 
kontakt, Ze hebben geen tijd-óm een babbel 
tje te slaan. Ze ,hebb'en he e oök ei;g druk, 

.De assts•ten,ten w-i•sselen ook a':!:kwil.j,ls en 
kunnen élus ook ai .lle pati'ënten ,niet kennen, 
kls pa-ttient heb j" het meest kon takt met 
het vefylegend p~rsonee1, d<!t ove1t het· 
algemeen 'ilief en. vrfendelijk is,. Te,chni:sch 
mediscll gez;j.en 1}.ebl:>en zè Mkw-i~ l,d weil.n:i,g 
inz,fclits. Ze ku1,men d'ik,li,Jls ,geen uitleg 
geven over de mediRamenten, van de onder 
zoe)<en kennen ze ~nl<e l tie meest gebruiklle. 
Het scllijnt ook n~et dikwijls êe ge~euren 
dat ;pa,Y,ënten uitl:eg vr,a,gen over het hoe 
en w:aa,1tom ver11 •de ,behand·e·il.iling .• 
De hofmeeste1res z&e j1e enkel als ze ~1! 
eten leemt br.engen. De di'etistten• komen en~ 
kel bij éle menseg m,et een spec~a.al d~ee~. 
De meest spon eane k'oritak,ten t(eb ~e met h:.èt 
kud!sp.e,1t~onee-l. Zil:J ikémen n1te't. ion funkt1i:e 
van de behandel ;n'SF Zil!,j ve1ttli!l]len over 
van alles en nog wat. 
DP: Geven de dokters informatie als je 
er om ,n;,aagc? 
P: P,a.t li-ang•t van dok,t•e,r tio-t dokter a,f. 
Sommtgep. z·eg,gen, n•ilks o'Ji zeer -weilmsig en gewen 
geen enkelie verantwooi;d1tng. Kaderen geven, 
wel uitleg. Het is n'atuurlijk ook gevaa.r 
lil.jl<. als ze voorbari!g iets zeggen. 

1Een as•sts,ten,t kwam o;p een kee.r zeggen da1c 
de t,,rd,fogra,f'iën u!l!~gewezen ltad1}eb d'"t ~k 
niet geopereerd! moest word'en, Eater bleek 
dit onjuist te zijn. 

DP : Roe zit het ·me,t de rechtèn van de 
patië:Îic., hoe rea.geren dokters als j,e het 
niet eens bent? 
P : I.k 1:1-e;b een kon'fl;i/kt gehad me,t de dak 
te•r omd,a•t ik geen rtèmes•ta of yà,!Lium w,i~ 
de sl i.kken ; die dingen maken j'e suf maat' 
helpen niets. Ook had ik gehoord dat et' 
voor mijn ziekte een andere terapie be~ 
stond. De dokter ·zei dat il< 11,'on weggaan 
a,'IJ<i3 ik, l)e,tt nie,t m~~t hem ee!!'p was•. · 
DP : E~~ veel gehoor.éle kla.cht zijn de 
wachttijden voor de onderzoeken? 
P : Ik moest zondagmiddag bitIDenkomen om 
1 s mll,anda:gs onde<r,zoch t te wo.,d'en. 1Maan 
dag 1:,,1:eek dat het n±et meer :ito.n, dli'ns, 
dag niet, woensda~ niet, do.naerdag was 
het Ons Heer Hemelvaart, dan mocht ik 
naa-r huis-. Vrijdag ben ik dan eindelijk 
onderzoçht. Er lag, oók ieman4 o,p de za.a<l 
ël ie ver weg woorrd'e ·ë.n men l\aa de 'fam'ilie 
verwittigd dat b•ij naar buis mocht ; 011 
het laats·te moment moest hij toch bLijven 
voor een onderzoek. 

PP : Wat doe je de hele tijd dat je ligt 
of zit te, waehten ? 

P :". Als men ~p ond!,lr-zeek is heeft l!len, e~ 
noltl1l veel v.nje t!lj1d. ©dlt al!if. men n1et 
-pers~ in.~eél, moet bliijven Hg je.er mees 
tal. 1:n ~~J ge~rek aan an.de.i:e mog_elij kheden. 
Er is biJna _niets voorz-llen om deze Hjd op 
tre vuliJ.,en, ltn de ontispannings,zaai st;,aat er 
';etJ. ~11,,, ll(aa't' er' lls daar zovee:J, illa.wa.ai dat 
re n•l..~t rU'St'•ig kan kijk,.en. Er schijnt welt 
ee'? ~libl!ioteekdienst te zijn ~~ slechts 
weinig mensen maken ~r gebruik, van. 
IiP : la er nazor,g als J'.I! de iltli-niek '\!er-, 
illaa•t ? 

p ~ Voor de nazorg moet men af en toe o 
konsultat:i,e en de rest word't O 1 P 
~n het Wi.t-:!Gele Kruis (MOK'• mveergke ~~e! 
\W l 'Il b ' · '• n •rl.JS• •~ ee , ,ri_ef mee ,maar ér s,tset e!i:gen1:il.jk 
~k.a ~n~g,r,a:arg. ve~deTe verzo1tging}. Ilt 
werd Juist "toor h·et weekend ont •l het WG~ most •. sagen en e tnl:J komen verzorgen Zi' 
hadden de medikaxnenten niet die ik ~i 
\lad. il!k moest den een -voor-schrif{ no g 
hallen ·bij de hud:,sdokte,r-. BiL' d ,gaan 
'\!aft dienst aangekomen bleek D da: :pptekar 
het gev11aagde 111edik11111ent niet .in eze 
De doktars en ver 1 · huia had. 
kenhuia hebben weÎni:g:::~: !11 hef zie 
men d·ie ziol) st.eUen b ·'. tb , an de proli!I. lJ u~averzorgi 
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personeel 
'neen AZ maakt weinig verschil met 
'neen ~ewoon ziekenhuis, behalve 
genen die het. akademisch maken na- 

: de profs en de 
cgenaeskunda samen 

• De geneeskunde va ' . 100g mvo staan 
,an wel Moor (de tl 

inuskuul gro.epje -e rv n • oor et 
verplegend.personen (V~) maakt het blijk 
baar ook niet zoveel u1t al werd wel ge 
zegd dan het wei::ken op St l'ie ters gezel 
liger was dan op St Raf ; de sfeer was er 
losser, gemoedelijker, minder biërarchisch 
en strikt. Vanuit St Raf zou men St l'ieters 
'de jungle' genoemd hebben. Punt. Dat al 
les is nu verleden tijd ; St Pieters is 
ingelijfd bij Se Raf en het b Iok is geslo 
ten. 
Roe is het werken dan in een AZ? 
In een poging om wat mensen te interviewen 
voelen er blijkbaar enkelen nattigheid - 
'!ij waren gewoo·n uit op informatie, boe 
kan je dan al kritiel1< gaan, uiten, ze ko·n 
den ons nog van alles wij smaken - ·en de 
parap-lu's werden opengetrokken: men mocht 
niks zeggen zonder de toestemming van de 
direktie; daardoor sterk gehinderd is dit 
maar een beperkte vizie op het werken in 
een AZ zoals het ons ter ore gekomen is 
via enkele vriendelijke kontakten ,al 
dan niet toevallig. Dat er een ster1<.e 
hiërarchie heerst is ondertussen aî wel 
duidelijk. Hoe drukkend deze is hangt af 
van dienst tot dienst en van het werk àat 
men doet. 
liet medisch en verplegend personeel zijn 
gewoonlijk in afzonderlijke zuilen onder 
gebracht. Taken van arts en verplegend 
personeel worden schriftelijk overgemaakt, 
de hoofdverpleegster fungeert als tussen 
schakel. Heeft een arts klachten 
mand van het VI?, dan moe ten deze 
lij'l< overgebracht worden aan hét 
hoofd die dan kan peilen wa·t van 
klachten gegrond is ol: niet. Het 
er twee zuill!n zijn betekent dus dat er 
een zekere afstandelijkheid za L ûJn bij 
het benaderen van problemen in de lage 
gelederen. Wiens woord in deze beoordeling 
doorweegc, komt hier niet aan de orde maar 
het is wel interessant om bevraagd te wor 
den.Deze zuilen werkenafzonderlijkt:1et ie 
der bun eigen briefings aangaande· dezelfde 
patiënten. Het is moeilijk voor tee st:el- 
len dat alle informatie tussen arts en 
verpleegster tussen I tussenpersoon gun 
stig kan verlopen. Hiermee wo~dt enerzijds 
de belangrijke po sd t i e van de hoofdverpleeg 
ster duidelijk en anderzi.ji;ls het onderge 
schikt belang dat gehecht wordt aan de 
ervaringen van het verplegend peirsoneel 
met hun patiënten. Ze hebben nl 'het nauws t 
kontrakt met de ze 'zieke mens' maar een in- 
breng van deze zijde wordt nog niet ten- 
:V:oiJ.le geapprecieerd i,n de me'dis.c!ie l;ehan 
de~ing en wordt overgelate.n aan spec::i:ale 
'patiëntenbegeleiders'. Evenals overal ten 
lande kennen ook AZ's een grote doorstro 
ming van personeel. Niet alleen werkt dit 
soms nadelig voor de verzorging (inwerk 
tijd) maar daarbij komt dat bijna niemand 
gesynd;ikeerd is en ingeschreven in beroeps 
verenigingen. 

Ook van inspraakorganen is zeer weinig ge 
weten. 
De mensen die erin zetelen worden wel ver 
kozen maar zij'n nauwelijks bel<en'd, de veT 
kiezingen zijn iets duister.. K~rtó~ de 
verfegenwo~rdiging van het VP is n~et 
eens doorzicht~g voor het VJ? zelf. 

Wat konkrete verzorging dan nog belroft 
was het volgens de zegsvrouw bedroevend 
vost te stellen dat dit herleid werd tot 
een strikt minimum. Door een tevee1 aan 
werk wordt het kontakc met de patiënt 
danig beperkt en ~en ontwetit, ontvreemdt 
or totaal van. Qoet men tpclJ ee)} Lnsparr 
ning 9m ~icll het let van de déke mee r 
nan te ti:.ekke:n dan teage!'.rt d!! rest van 
het personeel hie, slecht op:; waht dan ver 
went men de zieke én daa,r za I men la,ter de 
last wel van dragen. 
Daardoor beperkt men zi~h dus tot een mi 
nimum en het verzorgen van de patiënt(e) 
wordt als een autowasbedrijf, met een men 
taliteit van 'spijtig d"ac men hem niet door 
een automatische was kan duwen'. Uiteraard 
speelt ook hier het bezielingsvermogen en 
de taakverdeling door de hoofdverpleegster 
een grote rol en kan zij een belangrijke 
inbreng hebben in de vermenselijking van 
een ziekenhuis. 

Personeel 

- St Raf; 
• VP 

Gasthuisl?ei::g 
127.7 
497 
2-66 
431 

• medici 
" pa·r.amedici 
• loontrekkend 

- Pellenberg : 446 
- H . Har c : 250 
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het beleid 
Met Dr. .Jcnckheere , direkceur-beheerder 
van de H.Hart kliniek hadden we een gesprek 
over zieke~huisbeleid en organizatie. 

Vr: Vroeger was het H.Rart een klein zie 
kenhuis, waar iedereen {edereen kende. 
Nu evolueert de kliniek naar een middel 
groot ziekenhuis. Bestaat er geen gevaar 
dat de kliniek een doolhof wordt voor 
de bezoekers, dat de verhoudingen tussen 
het personeel onpersoonlijker worden? 

A : De beddenkapasi:teit is niet zodanig 
;iangegroeid. We hebben een zekere kapa, 
siteit nodig om rendabel te zijn. We i,î,l- 
len geen mastod We trachten 
f,amUiaal te bil' rivaa,tkarak ·- 
eer van de klin · • 

Vr : Men spreek veel van hu- 
m~nizering van z en poogt het 
ziekenhuis menselijker ~n aangenamer te 
maken. Gebeurt dit ook hier? 

A:. We doen in het ziekenhuis zoveel moge 
hJk om de ~~rmenselij-king te verwezenlij 
ken. De ~Btlenten kunnen ook suggesties 
doen en in de mate van het mogelijke 
wordt daarmee rekening gehouden. 
Er is een sociale dienst met 3 full-time 
krachten (2 maatschappelijk werksters en 
een staglaire) , Het ziekenhuis is ook 
verzekerd tegen bepaalde ongemàkke•n zoals 
verloren voo;rwerpen. 

Er werd een grote inspanning gedaan voor 
de sinja1izatie (Dit heeft meer dan l.0O 000 
frank gekost). Bij de inrkhting vsn het 
ziekenhu-is werd veel aandacht besteed aan 
het huiseHjk karakter (meubilair, ta·pij 
ten, moderne muurb.ekledi:i;ig). Dit heeft ook 
wel wa-t g~J.s;ost maar he.t is !)iet 011erdreYen 
veel gewees ~. 
Met dé u,i,clire±ding van een a·anta,l bed'den 
i·s 'het personeelslies tand ook vergroot;, 
er is nu 1 pe.rsoneelslid per bed. Vroeger 
was dat; mi.rïd e.r , maar de Imp'ak t; van de 
kongregatie was gfoter. Nu zijn de dienst 
hoofden meestal nog religieuzen, daarnaast 
zijn er een aantal religieuzen die op 
pensioenleeftijd zijn en die zich vrijwil 
lig blijven inzetten (onthaaldienst, tele 
fonie, ... ) 
Voor het personeel is er een sociale prlJS 
voor restauratie, een rookruimte en een 
centrale vestiaire met douches voorzien. 
Verder is er nog een suggestiebox, maar 
daar wordt weinig gebruik van gemaakt. 

Vr:Hoe is de verhouding met de andere zieken 
huizen? Ls er eell taakverdeling? 

A: Zoals ·g.e.zegd z.ijn 95 % van de patiën•ten af 
komstig 'Uit hec ar eond i asemene Leuven. 
Dit is een algemeen ziekenhuis en er zijn 
geen hoo;ggespecialiseerde dingen (bes tra 
lingen, skannex). De 4 basisdiensten zijn 
kraaminrichting, interne geneeskunde, 

heelkunde en kindergeneeskunde. Hiermee 
is volgenffe het Ministerie van Volksgezond 
heid een algemeen ziekenhuis gekonsipieerd. 
Er -be s caa t trouwens een heel goede relatie 
met het AZ. Bijvoorbeeld voor bestralin 
gen is het evident om op de akademische 
wereld beroep ce doen; omgekeerd is het 
geen enkel probleem om mensen te aanvaarden 
uit hez AZ als er bedden over zijn. De 
kontakten bestonden dus, langs moeilijkhe 
den met individ~uele patiënten zijn we e 
venwel gekomen tot ve11gaderen hieromtrent. 
Alles gebeurt nu lapgs de sociale diensten, 
langs deze weg ~orden dire~ties gekontak 
teerd. 

Ll 1t l 
----- 
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In d gaan er afspraken moeten 
ale ziekenhuizen vb.He- 
. Deze hebben een roeping 
trr aak -te hebben OI) g,::bied 

v ie (vb,l;leren,t kax:,d1:uolog.i,e,, 
H;Ha:i::,t: Vd,i,ensrt, kr,aaminrichtfng~. 
D~ar z~jn we:J. konMk•ten over mqa,r nog 
n~ets ls gestruktbreerd. 

Vr :Kunnen de pati:ënten hun dossier inki!iken? 

A:0g het georganisee,rde medische sekretariaat 
bevindt z~ch een automstisch, gecentrali 
seerd medisch klassement. Tussen de 
dókters van de kliniek bestaatt er een 
"gentlemens'. agreement" voor het inkijken 
van de dossiers; ten aanzien van huisart 
s~~ wo.rdt ~ett moeilijker; en tt.a.v. pa 
t:i:enten: f~~aal is het dossier eigendom 
van de, patt:ient, maar de feite•lijke toe 
stand is dat hij het niet kan inkijken. 
'l;k denk da~ h:et overal zo is. "':'4 11•1 
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Vr:H9e ta da in~praak van het personeel ge= 
organ:ieeerd? 

A:De doltten zijn gegroepeerd via cle medi 
ache raad (<Vanaf 1959) dit is ee.n genees 
kundige raad die om de 4 jaar wordt ver 
iozen en lx per msand v~rgadert. Deze 
ataat in voor alle medî,sche aangelegen 
heden: benoemen en ontslaan van perso- 
11ee1, advie.ti geven kwa m.edisch-technische 
apparatuur, uitb:reidî,ng. 
· personeelsleden z,ijn gegroepeerd 

· e voor veiligheid en hygiëne. 
wat zaken eer sprake met 
ygîëne en pr,aktische or 

't kanaal en in de toe- 
• , ai:I kan de 

t<4! - 
iti 
i: 
,be t 
ziJ 

S\)'nddika:L ga,tie,, 

maat 
als een indruk 
t, waarin een 
ad apparaten, sys 
ttechnieken gaan 
op zichzelf. 
lp geboden van 
rdt voorbijgegaan 
leen einocionele 
een ziekenh1&is 
zo weinig mèt 

.ar zo veini.g 

door het beleid 
nd: onthaal, 

· .. Men kan 
ze maatre 
e i;>l!ooien 

eiJ. ,aan, 
z.l:ekenhuis 

l 
u n d,i-t ·een ver- 
b bgwnde 
h g~totde 
h h'eeft 
berekend dat ng van 7 miljard 
zou o leve~en. · 
Een demische zie- 
ke uizen dringt 
zie in een akade- 
mi dheidszorg 

gt de lig- 
d ri"s in de 

e ge- 

h 
m 

2. De 
een 1' 
zags 
'Le ' 
ime.e:r 
a·e. 
,men 
enlce 

ons 

e 
hem of haar niet is 
niett omdat iemsnd n 
zieienhuis dat hij p er- 
loren beeft om mee t is-- 
sen vat voor hem goed is. 
Vermenaelij,king betelè.ent. nie at en 
buiaeLijlce sfeer kreëert mee - 
ding, maar dat me_n hem het rec_ht .s,e,dt 
zich te gedragen zoaîe thuis, waar hij 
mee helpt hst zo aangenaam mo_g'el:;jk te 
maken, 

DE· HIS10RIE VAN 
S~!: ORl;.et. . . . 
Di,t s•tul<:ie 1.s rri.e t per ongeluk u·i.t de 
bisco1d,sche rubri,ek gevallen, zoals som 
migen -misschien zouden kunnen denken:, In 
.hakeid op het: hootdartikel van het D1.3le 
paara nr.Ji "Sociale Huisve·sting zoge~~gd", 
moe.een wij het even hebben over de v1.3k 
"Te - - gelegen tussen de Brussel- 
se st. Het geheel schijnt 

van hoe er NIET aan so 
moet gedaan w9rden door 
e "realisatie"van de toan 

openbare verken der 
k, liep van in den 
t va.s de bedoeiin& 

• ensgezins'."' 
· van "so 
(ë ca.2a 
en êlih 
pÎf~js 

· f·r. t:"è 
(n~. het 

er zich ëoe aan de· 
e verkopen. De hui 

zen we-rden, door de ondernemer van de hand 
gedaan tegen de. hoiergenoemde prijs. 

re rhe id zich dus eigen- 
- elaar tussen de bouwheer 

(: aanneme kopers opstelde, bracht 
heel wat perikelen met zieh mee. Doordat 
de. stad in, zijn koncrolerende funktie te 
kort schoot, bleven de kopers onbeschermd 
tegen de wiîle~eur van de ondernemer. En 
van in de.n beginne zijn er klachten over 
de uicgevoerde boulil'llerken. Be.gin 1976 is 
het ongenoegen van de kope rs zo algemeen 
dat ze een komitee ~er verdediging van hun 
be1ange:n vormen, De re sul tat:'en van deze 
aktie blijven uit vo · l omdat de aanneme.r 
door een ds'ambt·enaa?: (en 
door vie erming werd geno- 
men. Ee s we'tden door deze 
ambtenaa mer zelfs ge'int:Îmi- 
deerd. we-rd met een las- 
tea:kamp .gen bepaalde mensen 
die :im s,zi.ns l!eidd,ng gaven. 
Deze ve litiek bleek vruch- 
ten af te · i e samenho,ri&heid 
in het komitee verdveen en daarmee het ko- 
mitee ze Lf , ande e't principe van 
ieder voor zichze wie ztch red- 
den kan, de bove - raag cfuikt op: 
1<elk belang bad b uur (of be- 
paalde per.sorïen e. om. deze kon- 
tes tatie te laten n? De -mees- 
te kopers hebben o t hoofd in 
de schoot gelegde f de voor- 
naamste bou . nKele "har- 

liEN WIJ'NGAARD 

a-· e 
'liaan, = 

binne 

den;' namen echee r het g!?reèht onder de arm 
en als we goed zijn :ingelieh't, slepen er op 
dit ogenbli~ nog een paar processen aan 
tussen enkele kopers en de ondernemer (en 
ook de stad???). Toen dhr. Tobback door de 
oppositie in de gOëme~nteraj3d Y,erd geïnter 
pelleerd over de. gaQg van zàléen, beloofde 
hij een onderzoek te îaten i-nstellen. Ove.r 
de praktische resultaten et-van hebben ve 
toe heden nog niets gehoo-rd. 

De besluiten. 
1. We kunnen hier ook mp · spreken van 
socia1e woningbouw. · · ien 
benieuwd naar de uit 
i;>rocessen. Of het~ 
dat de kcpez s waar ,J' - 
kregen, valt dus nog 

2, Wij vragen ons odk a• ei- 
,f ici:iintere kontrole op 
weest. Naast de verko- 
deze konr ro'l e nochtans 
het stadsbestuur zi:cnz ad 
toebedeeld. 

3. Het is nooit erg duide 
aanneme~ wèl over de nodi 
ook ervaring) beschikte o 
ken (van om en bij de 70 m1. Joen oeve.r- 
trouwd te krijgen. 

Zo'n ~tige zondagavond, ken Je dat, op 
een ti;jdatip dat de .11on• aansta.iten l!làakt 
om zich terug te trekken to.t de vol;gdnde 
ochtlfnif. 
We 'liepen over het voetgwig6l's'8rn.gje, 
waaronder Mn enke'l.e trein de stiZte !!'.eed 
te vsrstoren. Het verliefd.e p/UU'tje mè,Ek 
te niet eens dat Het Di,j7.,epaard hen even 
1Vevtedevd gaàeeZoeg, Daarbij d91<,l,amee1J 
de hij i'-ui®p (Het Dij'Lepaa!Z!d nrn]llt npoit 
een bbad voo:r de monp ... ) de woordên iJi,13 
overwZoedig de rmµ,en sierden. · 

- Waarom??? Waarom doe 
haar op [e borst" - Om 
gedaan in dez<1 kapitai 
tl'iaZiseerde koneument: 
te reagene,:i? Ik ·v:vaag 
dene - "SJJ.x 11 - muur e:v 
- WeZ•ke and11rs? · 

688-, 

'patWd 
, en 1'1C(i:11! 

" in h 
meet Het VijZepa 
D-ij'!Jepaat't ie nrieda®". 
Het lYij~epqm,q zocht · een :vode st:e911 en eeli 
open :vu1,mte 11448t ''Za'/;.ig; Pasen" en ~i;;. 
llgl'~!.1 "§§'f Oj,,t Il 
- Da.at, zie, knorde hij volidhan, en i,,e. gin 
gen ~~rde:v, 1.angs een aantal po'litieke 
P,tnft1,3 en. · 
Hij ~ de _P1-ank, dia hij al: il.ie tijd on 
de» z1,31t Z:nk<1~rpoot had geàragsn, en. 
suz,fte fLu1,tend 1,n ds zn.a_hting Van het 
8~0n waar hij nog met een ta:z:i ko nt- W-Z.Jken. n ° 
-.Fr,ri,et. rt'uut. BoZa, ha1-t iJaar.t De i· 
tveagent haalde zijn boekje boven. po i. 
- •••en denkt nrijnhstn' dat op dit . 
de_ .Me de pinkii~ht:~ OV<U'~Odig .11i~ van 
Mi,dnheer SU!l'fte '11111!n,ddeZs i.n een t 
bocht rnnd het M~eZ.arsnpZ,nn sn~sd 
Vel'lilOe® pogingen om ,te stoppen. 
De- bl.~stest vieZ in ai:fn voordee:t uit. 
Ge 'lW<.l!,v'(f. • • · 

'8 



lanuza,am m,aar zeker 

□ f tetspadenplen voor 
Herinner je het voorontwerp fietspadenplan 
ctat in Info-Leuven in oktober 1977 op 

agina werd ontvouwd.. Hiermee werd 
r op de cechn i-acbe, diens ten van 
ic de goot terug opgevist. Eén 
nwerkgroep van de stad werd opge 
bur'gemees-ee r aan kQp. En lang 
kon de l:.euvense fie'tsel.' de w,ind 
ren. 

====-,;::..•--=B:..::.l: De huidige motoris,,erings- 
. · samen met het onbegrensd individueei 

ebruik: ia onverenigbaar met: een even 
#:g;e staàeontwikk,1"l.i10.q. 

lan riahtdDeZen p.23 

fietspadenpLan voor Leuven 
aakt worden. · · ·g 
eboden · age- 
tsce I · 
te bo r 

1s:i..es, \o • - 
eginne ok 
tspad'enwer g• - 

de officië',te w 

· (;.'l 83: De tioenemende- V?X'keèPstwuk'f:'e 
• iffl>o'leerd lJJOl:'den en 1/)qar tnogeUik 

z etz. 
·enen dé rroge'lijkhed$ om zich 
veiwZaa:tse'r1 niet: vergroot tie 
dit nog meer verkeer aanmek,t. 
et men vol doende ~paanabáre 
voor de Ve'l1f) Zaat,si,r11Ji. pe,r, auto 1 

iaZ8' vo,et- eri fietsp.a,:Jj!m:re,t 
j;k opeflbqaz, Ve!l"V0EW. 

e ve11gade1iing v kgroep 
o . werden de '!te - n fiets- 
paden - in een eerste fase die lo(1Jlt tot 
èind '79 ~ vastgelegd. Rekening werd ge 
boU!ie~ JDet de resultaten van de i11Spraak, 
de mogelijlèheid om de werken op korte trer~ 
mijn aan~ vatten en met paden die kunnen 
aange_legä •o,f vei,beterd worden ter gelegen 
heid van anéle,re W'etsken d,ie ko,r,telJ.i-ngs <Zcu-1- 
len woirden uitgevoerd. Yo·o,t Lna 
en Sproe~ ·,e Ye•ront,sèi\ 
op de l 1gededng, d' et 
wlj1rige ze eerste i 
volgt -u 

Wijgmaal: 
-doo% ae stad aan te leggen: Vaartstraat, 
Roeselaarse steenweg, Baron Duch;unpl~n, 
Da Beclter Renyst:raat 

Wilsele: 
-door de stad: Weggevoerdenstraat, G:co~n 
ltraat, Máths-traat, Rarentse st.aenweg, 

leuven krijgt 
lj'zerenwegstraat, Col. Begaultlaan + Brug 
ske over vaart 
-door de J>rovindie: verbeteringswerken 
Aarschotse steenweg 

Kess-el-Lq: 
-dóo~ de stad: langs del Meilaan acbter 
'het De Bl!ekë-r Remyp~ein (onderbandell,nge'll 
me t NMBS'f), Vuu,rkruisenl-aan 
'Kortrijk'Stràat, N'egenbunderspad, Vijve.r 
laan, .ProYinciaa,l Domein, lleemdens·traat, 
Lentedreef 
Rerum Novarumlaan, J.Vranckxtracee en Ko 
ning Al:t>ertlaan 
-door de staat: Diestsesceenweg vanaf de 
Borstel~traac en Martelarenlaan 

in Nederland kent, z~Jn vooralsnog onvol 
doende tteoretisch noch techniseh ,voorbereid, 
WeUicbn wakkert de nieuwe brochure van 
de Leovense Fietspadenwe•rkgroep "Langzaam 
Ve,rkeer in Leuven" de vermoeide gees,tan 
aan ~f ve~kilrken de stru{9tuur,p[àhmaker•s 
zich Ql! NeilerlJ.aildse voorbedden. De bi,er 
gecitiee,rde 1/!i:chtdoel.eJI staan - ii:n hujl 8'1- 
ge_ine,enbeli:d - a•lvas,t iin d~t a,rt,ika[ 9P h_1,1n 
plaa'l:s. 
Ook ngl} vragen w,e o.ns ali of de technische 
d'iensten van de staa1, gezien het kr~.pe 
pex,soneel-sbe·stand en hun veelsooirtig weiik, 
dit dlemaal de Baas kunnen. De rea,lisatie 
van e_e11 goed fietspadenplan alleen ai is 
ee11 bezigheid voor één ".liietsambtenaar", 
waar-van tijdens Fietseling H in het stilds 
park destijds sprake was. 

binnenstad en de woon 
e:ra'Cie hel7be 
ä ;m het •ope , 

, auto omdqt 
g,er, nie~ hvnäerend, niet piaat 
kortom bete» aan de schaal: van de bim:.en 
stad en de 1v0onzones zijn aangepast;,. 
p.24 

langzaam 
leuven • 

'" 
verkeer 

Heverlee: 
-door de s t:aat: Tiense s,teenweg 
-dco r st;,a,t en s.tad: Geldenaakse baan en 
p .. 

i'd'in,11a,1 Merd,e, h 
· pe•ld Uli la'ant, aan,, 
·US sen s,tation blél 

IJi• ,, .. ,. , ij,nenlaan tot lle?1vuurse- 
steenwe-g. 

Aan het station komen meer fietsstallingèn 
en in een eerste fase van een heuse f:i:e·t:s 
roete door de stad komt het stuk aan de 
~wee Water~ (Diestse Vest) aan.de beurt. 
Eind '79 ~_de~e plannen gere 's · d 
moet f deze termijn r 
is, , et maar een timi 

venae 'fietse_ 
, ei Met'.',srie iln~ 

IJlnfo . . 'l ez.l'n. 

vor.m □

,l>ichtdDel; 45: De onden,n,jsinsteHing.en moe 
't:en in de eevste plaats vlot: en veilig be:.. 
Peikbaar zijn, te voet, met ds fiets ofl 
met het openb~ VeJ>Voe:r. 
p.14 
2"ich-tdDeJ. 74: In overwegend woongebieden 
moet ik etfüat weer zijn :rekreati.ev.e ml, 
van weteer lkunnen vel'!Ju'/.Zen. Zowei ueP 
kee•:rsanil maken ais lheI'in,r,iohten van & 
straat ia dä<Wbi;j nodig. 
rl?· ·20. 

Doo.rheen de aant11ekke1i:j:khe•id van deze 
plannen mag het ons niet ontgaan, da,t er 
tot nog toe wei1>:Lg diepgaand' is gepraat 
op het stadhuis over de kwestie van het 
langzaam verkeer in de stad. Woonstraten 
vb. hebben geen fie'tspaden nodig; hier 
dienen andere maatregelen de voetganger, 
de f!i.eteer en de auteJnObilist op voet van 
geHd1kheid ee p1eat•sen. Speciale fiets- .. 
roe,tes naar en in da s,tad, zoals men d,:Le 

9 

De titel van tie nieuwe·te publikatie ,van de, 
Leuvense Fii.eI,13,padenwe,tkg_roep 1 iregt er nl,e t 
om! De s,tad en de s t,raa,t i,s, er voo:,;, g'e 
fietser en 'de voetgang,er ~en het openb,~a\1: 
vervoer). D~ auto wordt er geduld. 
P.oe es je fiets terug op en tFek je wand,el~ 
schoenen aau, de. auto hoor·t thuis op auto 
strades en eigenlijk geraak je in Gent 
ook met de trein. 
Zij bieden jou Langz ame argumenten. 
40 blz./verk~ijgbaar vanaf juli: 
JH Heibetg, Ka,pèllekensweg 2, Kessel-Lo, 
234576 
Sokelo, J>iest;:ses.traa,i: 303', Leuven,2220J;4 

o■D■o 

OP DEN BRUUL 

Za'l:ordagn;vm;ddag 20 ,rrei. "'8:t'd op (14 B.ruui 
C Browsreat;raat ) een epórt;fsut f'10%' 
ganieesrd \/001' en met ds mBnsen V<m cl. 
wi;j'R.. Afgeaien van een l'O leohaated,:mi:i,n 
etratie kon ie4ereen ook da gi,g,m 
en benan strekken met o.a. wil.1.111~ 
voetbal, 





Wande.'.lend door de dru at 
voortdurend ,uiekijken 
o t of .;elf OI\ ent- 
~ 1t me'll n'ie t ·a 

·Romaanse i: · e- 
verli lij fsel van uis 

dat in l 22'2 gebouwd werd. 
Dit Gasthuis vindt zijn oor spr ong. 't'Ond 
1()80, Broeder Her}'Wat'd ligt aan de basis 
van de armenzorg. Rij werd daarin bij 
gestaan door de notabelen van de gemeen 
te. Toen noemde het Heilig-Gasthuis. 

op weg naar 
een a.z. 
Vanaf 1818 wordt de gezondheidszorg toe 
vertrouwd aan de pxofessoren van de me 
dische faKulteit van de universiteit. 
De V'.oig'ende a•fdelingen ontlstaan,: ch,irur 
gi,e, inwendige z,i.ekten, oogziekoen, gyne 
koiog,ische z!Î.ek.ten en de ne1.1.s-, oor- en 
keel•z.iJektien. 

het groot sieck gasthuis 
of sint-elisabethgasthuis 
1n lfet begil) van Hen- 

. er ting 
n - 
g 

ew. . · t 
eek ga•s,thuis in at, 

:ic b,i,j de arm van de Di 
de binnenstadswallenvloe 
ling stond ondenneer in v - _.rzor- 
ging van de arme stadsbewoners,. Tegen 
het einde van de 13de eeuw -omvatte het 20 
bedden. De ~iekenzorg werd aanvankelijk 
opgenomen door broeders en zusters. Eén 
van de zusters, de meesteres, stond in 
voor het beheer. Zij werd later de Moe 
dér van het gasthuis genoemd. ne broe- 

in~ tonden vo , · weel< 
oegen hete 

g_as ehui s , He ur 
r in handen de 

duÉd, 
ouwe 
de 

~orruptie 

taak en personeel 
Het gas.thuis heemt. voor·al .de. arme z,ieken 
op, zowel de ingesetenen dese,r Stad ende 
Vri:jheyd. Deze ziel.fan worden ondergeb,racht. 
in de Beiaard en vèrzorgd door de dokter 
van het gasthuis. De stervende zieken 
worden opgenomen in de sterfkamer. 
Betalende zieken hebben een dokter naar 
keuze en verblijven in 's Koningskamer. 
Oorspronkelijk benoemde en betaalde de 
Stad I chirurg. Tegen het einde der l6de 
eeuw werd ook een geneesheer benoemd, een 
professor van de universiteit. Hij moet 
elke dag het gas chua s bezoeken 's morgens 
van 7 tot 8 en 's namiddags van 3 tot 4 
uur. Elke maand moet llij een anatomische 
demons tr.atie doen op een deel van een lij'k 
en eens per j aar , im de wint.ei:, moet hij 

.ove rgaan t0t lîet pp'ensniiden ven een vol 
ledig ld.jk. i>e éla:t-á van .él·eze ·demonstraties 
moe ten meegedeeld wq,rd:en aan da, bevolking. 

In het midden van de l5de eeuw is Mathil 
de Lobs overste, Zij is a.fkomsdg, van 
een gegoede, maar ve rdorven familie. De 
l!eligieuzen laten de ziekenzorg over aan 
a.e diensters en zoeken het ot 
oij éle mannen. Deinst 
haar prestige. De chi - 
huis verwittigt de t 
van Leuven, die ee . 
~ij ste'11en de wan ,e- 
men zuster D~p,hs n 

·newe,rpen, to, ie 
lle ze,t-ten. 

t1 de gemeen' 
- zich tie moed.en e 
l!ling. 0ij kJ/'lij, 
e lii:sscl\op van L ke- 

leers word't tet1ug nas 
den. De toestand gaaf e . ad 
tot eehne r , zodat de hu,] geroepen 
van Margaretha van -York, hertogin van 
Bourgogne. De hertogin neemt het beheer 
ov.el' voor 7 jaar. Het gemeentebes;uur 
vraagt dan dat de R01Ueiruie e~rie eindelijk 
de ve~kiezing van de ovexste regeit. Er 
wordt bepaald dat de ovente llll!lfgd moet 
ziJn en van onbeiiispeiijk gedt:.ag, 1D,at 
•kost de stad 22 goudduka te11, 

Vanaf de parking van- St.-Pieters aie je 
nog een deel, van het oude Gasthuis, waar 
nu de kindePkriobe 'Het Mai'gl'ietje' is 
ondergebracht. 

bezittint en 
Het gasthui •,ttingen verwerven. 
De meu van de mensen die 
stier:v werden e-igendom 
van de arde dat 
,er ge,e, 
0p het 
,gasèhu• 
een ho tie te, \!inken- 
bosch (,46ha,), ) , te Leef- 
daal ~46ha), t a), te Pell- 
lenbei;g (27ha) Ool<: een 
windmolen èe P a grond te 
Leuven en Heve a weide en bos 
onder Veltem, Kortrijk-Dutsel, Wilsele 
en Herent. Het bezat ook 6 huizen, waar 
van 3 in. de stad. Dat bracht per jaar 
9104 Brabantse florijnen op, die voor 
1/3 besteed werden aan herstellingen. 
De rest g-ing naar het onderhoud van het 
personee1, en de zieken., ln totaal 84 per 
sonen. 

'i'üff_p7,aate van e bra,ndtJeei•. 

oprichting van een 
modern gasthuis 
tn het begin van de 19de eeuw ziJn de 
ziekenzalen s-omber, vochtig en ongezond 
geworden. De veranderingswerken worden 
toev~rt,:ouwd aan Alexande.r van Arenbe-tgh, 
provi,nciaa'L architekt en inwoner va-n 
Leuven. ln 1838 worden z:Lj,n P,l:i,nnen 
gqedgelseiJ,'t'd rdoor de gemeenc-etaad. li!ij 
~ol:gt d)e klas,sieke s,tijî 11a11 die' tiijc:i. 
Ook tç,en we,rden cl',e kos ten ;fel onderschat. 
De ·bo,uw ,kostte 7'89 725 ,4·8 fr, waar men 
slechts een"sehatting had van, 4·07 7,44,,40 f11. 
De eerste steen wel!d gelegd op 3 augus tus 
1840 door burgemeester Guillaume van 
Boechel. Het wordt voltooid in 1868'. 
De gebouwen vormden een vierhoek van 96, m 
op 90 men omkaderden 2 vierkante pleinen, 
Het eerste plein was slechts langs 3 zij 
den omgeven door gebouwen. De vierde 
zijde was een hekken dat het gasthuis ai 
sloot van de ope.nbare weg. De bouw duur 
de meer dan een halve eeuw en de medisclie 
inrieh~i:ng liet veel te wensen over. Toch 
wanen de zalen voor de arme zieken raj.m, - 
g)"ma_kkelij1$ en goed ve r Lucb t , in t01,taa'1 
kond:en 250 z:reken opgenomen worden•. 

her· o.z, sint-pieter 
·Van het vro.eger groot ziekenhuisgasthuis, 
oestaat niet veel mee~. Sedert 1952 verd 
het modern hospitaal stuk voor stuk ve·r 
vangén door het huidige kompleks: de A.Z, 
~int-.Bieter. Van een enigszi-ns aangepa;t 
zi~kennuis is liet geworden tot een pres 
tJgieus koJllpleks. 

Bronnen •Even_, Louva:in dans le pass:é 
s lee pr;ésen\:. 
gus van de 000 1Leu:v,e1:1 



Akti,viteiten bimnenbrengen voor de 25ste 
van de maand. Plan tijdig: slechts akti 
viteiten na ae !Ode van de volgende maand 
worden opgenomen. 

•Op oen de 
maat!,!I rven, 
macram, spjnnewielen touwen, 
verancwoord $peelgoed maken. 
Inlichtingen: META vzw, Dodoensstraat 17, 
2200 Borgerhout. Tel: 031/370497 (16-19 u) 
en 031/350619 (19-20 u). 

.dij YM,e'ltBeek,: Moeder· waa.r, speien 
n de aienst spee\b,u,imte. 01tg. KA:V 

ierbeek. 

20 uur: Sol<~o, Diestsestra!'t 303, verga- 
- ae dienst speel;nimte. 

2 • • ' . 
2 !Bl,ij.dè !l:nkoms•ts,t-raa,t 1 •! 5 , 
L =avond met film en sprekers,. 

. ~r en andere 

i6-30 j Bespreking van de l?ichtdoelen 
voor he tuurplan in de verschillende 
wij-ken s_e>l -Lo . 

1 j.ul D 
,Dàli\ei e 
vanuf 

:i:j podium 
Wreckless Oj!t.reden 

22 u: OP-enluchtfuif 
inkom: 100/120 fr./'s •middags 20 fr. 
organisatie: 6 Leuvense jeugdhuizen 

en diploma. 
Kessel-1:.o. 

afari doo'r onbekend 'QJ,aan- 
; en en inschrijvingen, 
Elcker- _ geschool, Blijde Inkomst- 
straat 115, Yeuven, 016/219692. Deelname 
in de kosten 4 900 fr. In~ch~i.jven voor 
15 juni. 

[E mmm 
vor kshqgeschool - kon-~e11entîe0or,d 
k11et$w.eg 121!., 32®> kesse~-~e 
tte1, (016-j) 25.4'6,85 
stichtiing-1'.odewi.jk de raen 

4-7 juli: · · sme en eman ·. ie, 11at 
:vrou11e,n 
k,irij 

deeën, 
· en, 

J;0-14 ju1! aar ti- 
,;:.:.;;:::;::.:::.=..=:....:;;:<:=~.=e.- ansen, 
ewegen., spelen. Het -eigen le- 

veQsritme en dst van, de omge 
aanvoel_ 

ning; 

hou p jonge 
me1ë khed·en 
isme - ook - 
te zoeken naar nieuwe 
t zowel in pYijs als 

e mensen. -Deze groep is 
organi en Stu- 
( J-EST het 

ga ap.d ka , IJe 
kan met id , k;,:i- 
til:ek , nnen. 
Wat heelêt .1,BST te bieden? J'e kàn er te 
recht voor groepsreizen, :i,11dividuele 
reizen, tteintickets, goedkope vluchten, 
reisverze1cèringen, schoolreizen, inter 
na tiona1e studentenkaart, GJP .... 

JE - ten;laap. l:1.5, t·i,i. !!2ii' 1618 .• 

en 
ngs 
w.U 

len 1-eren kennen en an -e'r.en. 
10-15 juli: Werken in en met groepen; 

inzkht krijgen in metbodiek 
van groepswerk en trainen van 

eden. 
1'7-21 juû ijsver,nieµ zin en 

oor leerkr e- 
an l!ul:d:i!g 
an ve1:nieu · ... 

gen organisatie in de 

3·1 j'uli-5 

s ; voor leerkrachten en 
dire ·· ie·leden: de school als 
menselijke organisatie, vaar 
digoeden oefenen die leiding 
en organisatie kunnen verbe 
·tere'ri- 

24-29 j,wii: '11rl!'I\sak tionele anJ\l_yse; _een 
rationele methode waarmee men- 

sen hun gedrag kunnen an~yee 
ren en begrijpen. Voor wie in 
z:i:~bt wil in pe,rsoonHjkheida 

'n en mense'1Jijkea be 
en, 
,es,sie: voo.11 wd,e zich 

:;:::::;::::.;:~a"'d,;;e-:L-=van dan!!, bet'er w:Ll 
leren uiten, 
Taakgerichtte groepsge~prekken: 
leiQen en deeinemen, inzicht 

dighei.d vi,a gesp-reks 
gen, obser;vat;.eopdrach 
bespreken van g,roeps- 
1!,en. 
ra:i!ning in s~ela- 

-- oor w~e ger met 
gro€pen omgaat: hoe teer je 
wel!ken met gr.oepsd~amische 
v - i · nselen? 
M 'k.e nlatie t on- 
d ; een train· r 
1, h,ten :• e:ilge g 
vi ktas ~eren nen 
e enen in wat je áls leer- 
kracht voor jezelf -wenselijk 
acht. 
Kennismaking en .met vi- 
deo;. 0efe-nen met appara- 
tÜÜ,r, Voor wie d · nog 

t, maa•r , zi:in 
bedrijf, .... w:i:• ge- 

, ~. . 

ARBEIDSUNIVERSITEIT 
Hoe zit ~nze maatschapyij eigenlijk in 
mekaar?• 
Wie beslist ~-n feite? 
Moet dit altijd zo blijven of kunnen wij 
daar iets aan doen.7 
1-lat kunnen wij daar tegen doen.? 

,A1rbeidsund.vers!Lteic geeft 4nfönnaHe (ken 
nis en inzièht.) over, 
- hoe, z±t onze maatschappij in mekaar?' 
- wat kunne.n cwij da.a.raan do·en? 

Inlichtingen en inschrijvingem 
Arbeidsun-;vers'i.ctei t-Leuven, ~ri-a~The,re 

_ sias traat 93, 3000 1Leu;,,en, 016.f,!Q,9,I .93. 
• ! • cl . ., • e 

Arbeidsuniver~i~eit vertrekt van wat de 
deelnemers zelf meegemaakf hebben of te 
gengekomen zijn in hun gezien, hun buurt, 
op hun ~e:rk en \iaarvan ze voelen dat dat 
niet juist is. 

In arbeidsunive'l"sit.eit 
nemees daaeom ook o:ve'l' hun en 
organiseren zij met? hun v;o 
Ieder deelnemer kan mèe he bep~len. 
Arbeidsuniversite'it is in · p]aats 
van de deelnell!ers zelf. 

KAMER ME:Ji A.A~DAC~UI! 
He.t Jonge Adv,i!es Centrum ~e Leuven 
zoekt jo of st - ' een- 
achapshu: n p•laa• mid- 
den kunn , om i kor,tie 
ttjd G14 nn, e haar 
de mogel even o aan zijn 
próbleem te do'en. 
Vaak kome_n jongerèn (14 il 25 j ,,) bij 1het 
JAC aanklopp,en om advies, om ba- 
geleid te wot:den fo een k•r t i.e., 
meeèt uit p1t ·et 
zircl)z I o,fl thu 
Het wil eens voorkomen dlll! die 
mensen op dat moment niet in staat zijn 
om een gescbi1tte woongelegenheid en Eeef 
milieu te kr~ël!en. 

1Daarom zoeken wij mensen die een zoge 
naamde 11~R: MEW A:ANDA:GHT'' tier beschi!kk$1\& 
!!7,Hilren, s beilillen>, 
:f;n, prtnc!tpe beta,len de ):ogee·s zeU voor 
nun verbiliijf. Ze worden door een JAC-,ne 
dewerker begeleid. Een medewel!ku houdt 
ook geregeld kontakt met de opvangbuizen, 
om indien nodig hen in hun taak bij te 
s;pringen. De hud.zen wotldan door ons ver 
zeke,ud voor •burigerHlike aanspMkeii.jkheid 
,ïe-gens dn lo,.gee,, 
'Endllten j1a e-r :1!8'us voor woelJ. t en meer -:l!n, 
liloh.tingen wens,t, konuktear cms dan• op 
volgend adres1 UAC l:.euven, Ameriltalaan 3, 
3000 Leuven, Ol&/228582, elke dag tuHIU 
14 en 2·~ uur. 


