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(/index.php?id=75)ZorgAndersTV focust op de Zorgsector
Anders zorgen dan de standaardzorg: U kan sinds enige tijd afstemmen op ZorgAndersTv, een
gloednieuwe digitale thema-zender voor zorgverstrekkers en zorgvragers. Die is te bekijken via Telenet
Digital TV en www.zorganderstv.be (http://www.zorganderstv.be). ZorgAndersTv richt zich naar de
volledige zorgsector, van rust- en verzorgingstehuizen tot kinderdagverblijven, van thuiszorg tot
ziekenhuizen.Het doel van de zender is zowel professionals als het grote publiek informeren en
sensibiliseren over wat zorg op maat of anders zorgen is en hoe het kan ingevuld worden.
“Er zijn veel voorzieningen en diensten die vaak goed werk leveren. (/index.php?id=75)Toch zijn er veel signalen dat de zorg te
gestandaardiseerd is, dat de zorg teveel vertrekt vanuit de
zorgverlener en de organisatie en niet vanuit diegene die zorg
nodig heeft”, ervaren initiatiefnemers Hilde Taillieu en Regan
Knockaert, van Andersvzw.

Standaardzorg en zorg op
maat
ZorgAndersTv wil duidelijk maken dat er een alternatief
bestaat voor standaardzorg, nl. zorg op maat. “Zorgen dat
mensen krijgen wat ze nodig hebben maar ook rekening
houden met ze graag hebben en zelf echt belangrijk vinden”,
aldus Hilde Taillieu.
“Hoe kan één gestandaardiseerde zorgaanpak van toepassing zijn op iedereen. Mensen verschillen van elkaar. Iedereen heeft zijn
eigen persoonlijkheid, zijn eigen wensen en behoeften. Als elke persoon zo verschillend is, waarom bestaat er dan standaardzorg?
Een pak dingen worden tegenwoordig bijna op maat van het individu gemaakt. Dat moet ook kunnen binnen de zorgsector. Dat
kan ook binnen de zorgsector”, meent Regan Knockaert.
Elke maand gaat ZorgAndersTv op zoek naar zorgvoorzieningen die zorg op maat praktisch vertalen. Door te praten met
verzorgend personeel, bewoners, directie, patiënten, familieleden,…- kortom iedereen die in de zorgsector betrokken is – wordt
duidelijk dat Anders Zorgen een haalbare kaart is die een meerwaarde biedt voor alle betrokken partijen.

Ruime blik
En er is meer. ZorgAndersTv wil de zorgsector in een positief daglicht stellen en zorg op een andere manier in beeld brengen.
Daarnaast wil de zender alle informatie over de sector centraliseren en antwoorden bieden op de vele vragen die er zijn.
ZorgAndersTv wil ook de knelpunten niet uit de weg gaan en gaat daarom regelmatig aan tafel zitten met beleidsmakers om te
praten over wat anders kan en wat anders moet.
ZorgAndersTv besteedt ook aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in de zorgsector zowel op vlak van verzorging als
verzorgingsmateriaal. Ook vacatures uit de sector worden belicht. ZorgAndersTv wil met andere woorden een aanspreekpunt zijn
voor iedereen die met de zorgsector te maken heeft.

Samenwerking Andersvzw en NTV
ZorgAndersTv is een initiatief van Andersvzw, een organisatie die als partner functioneert voor de zorgsector, sociale organisaties
en social profit. Via diverse initiatieven wil Andersvzw de zorgsector een nieuw elan geven door er zorg op maat te introduceren.
Met ZorgAndersTv wil Andersvzw het draagvlak van zorg op maat verbreden.
Andersvzw start ZorgAndersTv op in samenwerking met NTV, het productiehuis achter NTV-PlattelandsTV, een portaal dat
nichezenders aanbiedt zoals BoerenstebuitenTV, HippoTV en Jacht & VisvangstTV.
NTV is verantwoordelijk voor de volledige productie van de nieuwe zender en maakt dat alle afleveringen en reportages zowel op
internet als op digitale televisie te zien zijn.

Met ZorgAndersTv zet ook NTV een nieuwe stap en breidt het zijn activiteiten op het digitale platform van Telenet verder uit.
“Als productiehuis zijn we pionier geweest in het digitale tv-landschap. We zijn meteen op de trein gesprongen en hebben bewust
een keuze gemaakt om tv te maken binnen de video-on-demand omgeving van Telenet Digital TV. En die formule werkt, dat staat
vast,” maakt Patrick Vaernewyck, gedelegeerd bestuurder van NTV, duidelijk. “Dat we nu partner worden van Andersvzw komt
omdat we écht geloven in het project ZorgAndersTv. Dankzij onze jarenlange relatie met Telenet kunnen we op vandaag niet alleen
onze ervaring en expertise maar ook digitale tv-faciliteiten aanbieden aan ons cliënteel. En daar is duidelijk vraag naar.”

Praktisch
De presentatie van ZorgAndersTv is in handen van Dieter Vandepitte, Radio2-stem en vast gezicht van de Lottotrekkingen op Eén.
Aflevering twee van ZorgAndersTv verschijnt op 1 april, zowel
op internet als digitale tv. Vanaf dan komt er elke eerste van
de maand een nieuwe aflevering.
ZorgAndersTv kan u bekijken op www.zorganderstv.be
(http://www.zorganderstv.be) en via Telenet Digital TV. Druk
op uw afstandsbediening op Extra, ga vervolgens naar
Diensten en klik dan door op ZorgAndersTV. Niet
onbelangrijk, alles is gratis te bekijken.
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