
Le Fonds Gommers 
En 2015, Valida a obtenu une bourse du Fonds A. Gommers, pour 
développer un projet de financement d'un véhicule permettant 
l'organisation de visites à domicile par les soignants du Centre 
Hospitalier Valida chez les personnes âgées. 

En pratique, avant certains retours à domicile jugés plus 
précaires en raison de difficultés de mobilité du patient, les 
ergothérapeutes accompagnent les patients à leur domicile 
afin de tester en conditions réelles leur capacité à être 
autonome chez eux (Ces 
patients ont souvent quitté 
leur domicile, en urgence 
lors de leur affection aiguë 
il y a plusieurs mois). Ces 
visites durent environ deux 
heures, elles permettent 
de rassurer le patient et 
sa famille et d’envisager à 
temps des adaptations du 
domicile si c’est nécessaire. 
Ces visites sont organisées 
depuis des années dans le 
Centre Hospitalier Valida 
mais le facteur limitant 
était souvent le coût du 
transport, à charge du 
patient. Nous avons donc 
postulé au Fonds Adrienne 
Gommers pour financer 
le leasing d’une voiture 
adaptée. Depuis la mise en fonctionnement de cette voiture, 
nous avons doublé la fréquence de nos visites à domicile. Nous 
en faisons actuellement plus d’une par semaine. Cette voiture 
est totalement adaptée aux patients: portes coulissantes, siège 
pivotant, barre d’appui et toute autre aide technique. 

«Elle est devenue un outil à part entière dans nos prises en 
charge», explique Gaël Bouchard, ergothérapeute en chef de 
Valida. «Grâce au véhicule, tous les transferts sont devenus 
gratuits pour les patients et nous ne sommes plus dépendants 
des transports extérieurs. Cette voiture facilite clairement le 
processus de réinsertion et nous permet d’adapter au mieux le 
domicile du patient à son retour», conclut-il. 

Adrienne Gommers (1920-2007) était une femme de caractère, 
une gériatre et une résistante. L'ASBL «les amis du Pr. 
Adrienne Gommers» a comme but d'aider les personnes plus 
âgées ayant des limitations à continuer à vivre de façon aussi 
indépendante et autonome que possible. Nous les remercions 
ici pour leur soutien.

Het Gommers-fonds 
In 2015 kreeg Valida het A. Gommers-fonds toegewezen om 
een financieringsproject te ontwikkelen voor een wagen die het 
verzorgend personeel van het Valida ziekenhuis de mogelijkheid 
biedt huisbezoeken af te leggen bij senioren. 

In de praktijk brengen onze ergotherapeuten, wanneer 
een terugkeer naar huis moeilijker wordt geacht door 
mobiliteitsbeperkingen, samen met de patiënt een bezoek aan hun 
huis om zo in de realiteit te kunnen testen in welke mate de patiënt 

in staat is om op autonome 
wijze thuis te verblijven (deze 
patiënten hebben vaak hun 
huis snel moeten verlaten door 
een onverwachte opname). 
Deze bezoeken duren 
ongeveer twee uur en hebben 
tot doel het geruststellen 
van de patiënt en zijn/haar 
familieleden en het voorzien 
van mogelijke aanpassingen 
vóór de terugkeer naar huis. 
Deze huisbezoeken worden 
al geruime tijd aangeboden 
door het Valida ziekenhuis, 
maar de transportkosten, die 
ten laste zijn van de patiënt, 
vormden voordien vaak een 
beperkende factor. Daarom 
besloten we dus een aanvraag 
in te dienen bij het Adrienne 

Gommers-fonds voor de financiering van de leasing van een 
aangepaste wagen. Sinds de ingebruikname van deze wagen, 
zijn de huisbezoeken al verdubbeld en worden er meer dan 
één huisbezoek afgelegd per week. Deze wagen is ook volledig 
aangepast aan de patiënten: glijdende deuren, roterende stoelen, 
leuning en vele andere technische ondersteuningen. 

“De wagen is een volwaardig deel geworden van onze 
ondersteuning”, zegt Gaël Bouchard, diensthoofd ergotherapie bij 
Valida. “Dankzij deze wagen zijn alle transfers gratis voor de patiënt 
en zijn we dus niet meer afhankelijk van externe vervoerfirma’s. 
De wagen vergemakkelijkt het re-integratieproces en biedt ons de 
mogelijkheid om het huis van de patiënt zo goed mogelijk aan te 
passen voor zijn/haar terugkeer”, besluit Gaël Bouchard. 

Adrienne Gommers (1920-2007) was een dame met karakter, 
een geriater en een strijdster. De vzw «les amis du Pr. Adrienne 
Gommers» heeft tot doel het helpen van ouderen met beperkingen 
om op zo’n onafhankelijk en autonoom mogelijke manier te leven. 
Langs deze weg wensen wij hen ook te bedanken voor hun hulp. 
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