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Honden revalideren op
onderwaterloopband
Dierenkliniek werkt als eerste in
Limburg met hydrotherapie
Genk

In de Genkse dierenkliniek Vandecan worden aardig
wat kilometers afgemaald. Als eerste in Limburg
werkt de kliniek met hydrotherapie en laat ze honden
over een onderwaterloopband draven. Dieren die er
een zware operatie op hebben zitten, banen zich zo
een weg richting topconditie.
Voor patiënt Nero, een elfjarige
Duitse herder met elleboogartrose,
is het de tweede sessie op de onderwaterloopband van dierenkliniek
Vandecan. Dierenfysiotherapeute
Ellen Martens geeft de hond eerst
een stevige douche. “Met dat droge
weer zit er immers heel wat stof in
de pels”, legt de therapeute uit.
Vervolgens wordt brave Nero in een,
nou ja, noem het groot aquarium
gelokt.
“Voor de behandeling mogen de
dieren niet eten”, gaat Ellen voort.
“Een volle maag is niet ideaal om
inspanningen te doen.” Maar koekjes mogen dus wel, vragen we met
één vinger op de snoepende Nero
gericht. “Om het aangenamer te
maken hè”, knipoogt Ellen. “Zeker
als ze de eerste keer komen, is het
spannend. Dan helpt zo’n koekje
wel. Maar er zijn ook honden die
geen koekje aannemen. Die proberen we dan af te leiden met een
plastic kip of een dolfijntje.”
Langzaam loopt de glazen kuip
vol met water, zo’n 30 aangename
graden Celsius warm. Nero blijft
verbazingwekkend rustig. De
koekjes, weet u nog. En als Ellen
de loopband aanzet, stapt de Duitse
herder zonder probleem met forse
tred door het water. “Flink zo”,
moedigt Ellen hem aan. “Dankzij
deze therapie kan je de spierconditie
en de spierkracht van de hond op
peil brengen. Ook de algemene
conditie, de behendigheid en de
gewrichtsbeweeglijkheid verbeteren. En natuurlijk vermindert ook
de pijn.”

sp.a en Groen!
elk voor zich
In de oppositie in Halen zijn sp.a
en Groen! voortaan spreekbuis
van hun eigen partij. De twee partijen vormden voor de gemeenteraadsverkiezingen een kartel met
drie kandidaten van Groen! op
de sp.a-lijst. Dat leverde de oppositiefractie een zetel winst op
ten opzichte van 2000, toen sp.a
met Christelijke Volksbelangen
het kartel Inzet vormde. Van de
drie Groen!-kandidaten werd
niemand verkozen. Groen!-kandidate Ann De Middelaer zit wel
in de OCMW-raad.
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Sint-Michiel wint
veiligheidsprijs
Het Technisch instituut Sint-Michiel heeft de Safe Start Award
gewonnen. Die prijs is goed voor
10.000 euro. De Safe Start Award
beloont scholen die inspanningen
doen om hun leerlingen veilig en
gezond te laten werken. Bree krijgt
de prijs omdat de leerlingen er al
vier jar na elkaar een oefenhuis
bouwen waarin ze veilig leren
werken. De prijs komt van het
Fonds voor de Beroepsziekten.
Het initiatief is van minister
van Werk Peter Vanvelthoven,
minister van Onderwijs Frank
Vandenbroucke en minister van
Volksgezondheid Rudi Demotte.
In het totaal vielen 10 scholen in
de prijzen. Een ander project dat
Technisch Instituut Heilig Hart
Hasselt, Don Bosco Helchteren,
Sint-Lodewijk Genk en Sint-Michiel samen uitwerkten, kreeg een
eervolle vermelding.
LC
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Diestsesteenweg
volledig open

Jan-Roel DRIESSEN

Wordt het voor u ook
een ‘verlengd’ weekend?

Halen

Bree

Niet alleen honden die onder het
mes gingen nemen plaats op de
Genkse onderwaterloopband.
“Ook sporthonden”, zegt Ellen
Martens. “Bijvoorbeeld honden
die agility of pakwerk doen, zelfs
showhonden. Hier komen ze aan
een betere conditie werken.”
Het principe is eenvoudig: hoe
hoger het water, hoe moeilijker.
“Staat het water hoog, dan dragen
de dieren zelf minder gewicht, ze
drijven meer. Is er niet zo veel water in de kuip, dan moet de hond
meer werken. Het dier heeft het
dan moeilijker om zijn evenwicht
te bewaren.”
Een hond die de eerste keer op
de band staat, wandelt zo’n tien
minuten op de loopband. “Op het
einde is dat 40 minuten, met pauzes
weliswaar. We kunnen het de dieren
ook moeilijker maken door de band
sneller te laten lopen. Sommige
honden kunnen tot zeven kilometer
per uur aan.”
“De meeste behandelingen met de
onderwaterloopband gebeuren in
combinatie met gewone fysiotherapie. We bevelen tien beurten aan.
Dat is één tot twee keer per week.
Misschien lijkt dat veel, maar van
twee keer joggen word jij ook niet
fitter. Naar spierkracht en - massa
zie je bij tien beurten de beste resultaten.” Prijskaartje: 350 euro voor
tien behandelingen.

Info: www.dierenkliniekvandecan.com, ellen.
martens@hetwaterhof.com, 0477/61.58.18.
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Duitse herder Nero in actie op de onderwaterloopband.
Foto Tony VAN GALEN

De Diestsesteenweg in Herk-deStad is vanaf nu opnieuw volledig
open. De weken voor de heraanleg
van de bushaltes aan de campus
Ursula zijn achter de rug. De busstopplaatsen aan beide zijden van
de Diestsesteenweg zijn verhoogd
aangelegd, zodat rolstoelgebruikers makkelijker de bus in en uit
LW
kunnen.
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“Besparingen zijn niet realistisch”
Meerderheid: sp.a (10), Om-Nu! (3), Groen! (1), VLD (1), onafhankelijke (1)
Oppositie: CD&V (7), Vlaams Belang (4), Sociaal&Democratisch HH (2)

Houthalen-Helchteren
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De gemeenteraad moest donderdag
stemmen over de begroting voor
2007, met daarin de al eerder aangekondigde verhogingen van de
personenbelasting tot 8 % en van de
opcentiemen tot 1.475. “We hadden
een tekort van 4,2 miljoen euro, dus
konden we niet anders”, motiveerden de meerderheidspartijen. Burgemeester Yzermans lichtte toe: “In
de gewone dienst besparen we bijna
1 miljoen euro”, aldus Yzermans.
“Politie en OCMW besparen elk
200.000 euro of meer. Voorts besparen we 200.000 euro op de toelagen

voor verenigingen. Zij krijgen elk
zo’n 10 tot 20% minder subsidie,
maar we schaffen geen vzw’s af.”
“Het zijn vooral sp.a-uitvindingen,
zoals veel vakantiewerkers, kunstaankopen en hoge receptiekosten,
waarop nu bespaard wordt”, vond
Maurice Vanoevelen (CD&V).
“De begroting met Groen! in de
meerderheid is ook veel minder
groen dan vorige legislatuur door
de besparingen. Waarom heft de
gemeente geen opcentiemen op de
verbrandingsoven?”
Els Tiri (CD&V) stelde dat de bedragen voor herstellingen in scholen
onrealistisch laag zijn. Hetzelfde
meent Roger Vanotterdijk (CD&V)

over de som voor kleine ingrepen
aan de wegen en voor groenbeheer.
Volgens schepen Peter Timmermans
zal men toch de nodige herstellingen
kunnen uitvoeren.
Pol Kelchtermans (CD&V) vreest
dat te fors bespaard wordt op
welzijn, net als Olga Van de Vloed
(SDHH). John Vrancken van
Vlaams Belang, dat nog tegen een
belasting op sluikstorten stemde,
vreest voor de vzw’s. “Er wordt bespaard op de subsidies, die gewoon
de loonkost dekken. De lonen zullen
echter stijgen, zodat er personeel zal
moeten afvloeien bij de vzw’s.”
PeC

