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Vervangwagen nodig? Gewoon een WhatsAppje sturen
Een vervangwagen nodig na een ongeval
of autopech? Bij AXA Belgium kan je dat
vragen met een WhatsApp-bericht.
Gedaan met een kwartier tandenknarsen
bij het wachtmuziekje.
«Gedaan ook met de onzekerheid voor de
klant, die na een ongeval of pech toch in
een stressmoment verkeert», zegt Gunter
Uytterhoeven, chief marketing officer van
AXA Belgium. «Vroeger moesten mensen
een paar keer terugbellen om te weten
waar ze juist aan toe waren. Wanneer
komt de depanneur er precies aan? Zal de

vervangwagen groot genoeg zijn voor
het hele gezin? En in welk hotel kan ik
overnachten? Alvorens op die vragen te
kunnen antwoorden, moet de centralist
eerst informatie inwinnen. Na een hulpvraag moet onze bijstandsverzekeraar
AXA Partners gemiddeld 7 tot 10 boodschappen uitwisselen met de klant. Dat
contact verloopt veel vlotter via WhatsApp
dan over de telefoon, zo wijst een test uit.
De voorbije negen maanden werden
ruim 8.000 WhatsAppjes met klanten
gewisseld. In plaats van in onwetendheid
te moeten wachten, kan de klant nu ook

op een kaart volgen hoe ver de depanneur
nog van hem verwijderd is.»
De tevredenheid is zo groot dat AXA
WhatsApp ook gaat gebruiken als het
komende winter weer gaat stormen.
Uytterhoeven: «De voorbije winter maakten we vier stormen mee. Die gingen
gepaard met een stormvloed aan oproepen. Nu gaan we WhatsApp openzetten en
zullen klanten hun schadefoto’s makkelijk
kunnen doorsturen. Ook wie vragen heeft
over een nieuwe verzekering, kan op de
WhatsApp-knop drukken».
(IDV)
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Knokke-Heist en UGent onderzoeken
drie jaar lang gehoor van jeugd
De gemeente Knokke-Heist start in januari een wetenschappelijk project in
samenwerking met de Universiteit Gent om het gehoor van de schoolgaande
jeugd in kaart te brengen. Bedoeling is dat 248 leerlingen van drie scholen
vanaf het vierde middelbaar regelmatig onderzocht worden op hun gehoor.
Door middel van tussentijdse enquêtes worden de tieners frequent opgevolgd.
Na drie jaar volgt een evaluatie. Het gaat om een unieke samenwerking in
Vlaanderen. «Als gemeente zetten we al tien jaar in op preventie. We beseffen
hoe belangrijk het is. Gehoorschade los je niet zomaar op met medicatie en is
vaak blijvend», zegt schepen van Preventie Annie Vandenbussche.
Het onderzoek zal onder meer gaan over hoe vaak gehoorschade voorkomt bij
de jeugd, hoe 16- tot 18-jarigen omgaan met hun gehoor en welke impact een
sensibiliseringscampagne heeft. (MMB)

KNOOPCELBATTERIJEN KUNNEN INTERNE BRANDWONDEN
OF ZELFS DOOD VEROORZAKEN

De ronde
snoepjes

De kans is groot dat de sint
straks speeltjes brengt die op
knoopbatterijen werken. Peuters slikken
die kleine glimmende schijfjes geregeld in,
en dat kan zware gevolgen hebben: van interne
brandwonden tot zelfs de dood. Europa lanceert
nu een sensibiliseringscampagne. • LUC BEERNAERT •

Bijtende stoffen
De Europese Commissie lanceert deze
week een campagne om op de gevaren
van de knoopbatterijen te wijzen. Die
zijn niet gering. «Als zo’n batterijtje
vast komt te zitten in het strottenhoofd, de keel of de slokdarm, treedt
er niet alleen een verstopping op, maar
komen er ook elektrische stroompjes
vrij», weet De Cock. Vooral het slijmvlies van de slokdarm is daar heel
gevoelig voor. Bij proefdieronderzoek

Slimme beker betaalt
automatisch waarborg terug
Gedaan met wachtrijen aan de toog om je
herbruikbare beker en ingewikkelde toestanden
nadat er iemand getrakteerd heeft — want
wie krijgt de waarborg van de bekers terug?
Volgend jaar brengt een Vlaams bedrijfje,
Goodless, een slimme beker op de markt, de
SmartCup. Daarin zit een chip die gekoppeld is
aan de betaalgegevens van diegene die trakteert. Worden alle bekers mooi in een speciale
collector of SmartBin gedeponeerd, dan krijgt
die persoon automatisch de waarborg terug.
«Van een lokale scoutsfuif tot festivals: vanaf
volgend jaar kan de SmartCup-beker overal
ingezet worden», zegt uitvinder Sander
Van Waes (29) uit het Oost-Vlaamse Merendree. Vanaf volgend jaar zijn wegwerpbekers
verboden op Vlaamse evenementen.

ontstond na 15 minuten al weefselversterf en na twee uur verschenen er
zweren. De batterijen kunnen ook
worden aangetast door maagsap,
waardoor bijtende stoffen zoals kwik,
lithium, nikkel en cadmium vrijkomen. Lithium-ionknoopbatterijen
zijn het gevaarlijkst.

Niet eten of drinken
Zowel het Antigifcentrum als kinderartsen adviseren een kind na het inslikken van een knoopbatterij meteen
naar het ziekenhuis te brengen voor
een röntgenfoto van de borst. Neem de
verpakking van de batterij of het
toestel waar ze inzat, mee. Dat helpt de
arts te bepalen om welk type het gaat
en wat de chemische samenstelling

Je brengt een kind best
meteen naar het ziekenhuis
voor een röntgenfoto van de
borst. Neem de verpakking
mee, dan kennen de artsen
de chemische samenstelling

Zo vermijd je
ongevallen

is. Als de batterij in de slokdarm is blijven steken,
moet de arts proberen de
batterij met een endoscoop
via de keelholte te verwijderen.
Lukt dat niet, dan kan hij ze het
best doorduwen naar de maag.
Als de batterij daarna niet binnen een week in de ontlasting
wordt gevonden, moet worden
onderzocht of ze nog in het
lichaam is. Belangrijk is ook het
kind niet te laten eten of
drinken en het evenmin aan te
zetten tot braken. De Cock:
«De arts moet de batterij uit
de slokdarm halen, en dan
lukt beter als de patiënt
niet heeft gegeten.
Het advies niet te
braken is een algemene regel om te
verhinderen dat de
de batterij een tweede
keer langs de slokdarm
passeert en daar schade aanricht.»
De Cock denkt dat waarschuwingen op de verpakking van knoopbatterijen
ellende zouden kunnen
vermijden. «Maar dat ligt in
handen van Europa.»

De ronde, platte
batterijtjes zitten
onder meer
in kleine stukken
speelgoed.
Foto Getty Images

• Bewaar knoopbatterijen
buiten het zicht van kinderen,
bewaar ze niet in pillendozen
en SLUIT DE VERPAKKING
opnieuw goed af als je er
eentje hebt uitgehaald.
• CONTROLEER APPARATEN
waar ze in zitten, om na te
gaan of die niet te makkelijk
te openen zijn.
• Laat gebruikte knoopbatterijen niet rondslingeren:
OOK LEEG ZIJN ZE
GEVAARLIJK.

ANTIGIFCENTRUM

Foto’s Getty Images, RV

De ronde, platte batterijtjes zitten in
onder meer in kleine stukken speelgoed, wenskaarten die een muziekje
afspelen, uurwerken, rekenmachines
en fietslampjes. Het Antigifcentrum
krijgt steeds meer oproepen over
ingeslikte knoopbatterijen. In 2017
waren dat er een 50-tal, in 2018 al 70.
«Daarvan ging het in 50 gevallen over
kinderen, in 15 gevallen over volwassenen en 5 keer over huisdieren. In
2019 zitten we nu al aan 71 meldingen», weet Patrick De Cock van het
Antigifcentrum. Sinds 1990 is in de VS
het aantal spoedopnames na het
inslikken van batterijen verdubbeld en
het aantal ernstige complicaties is er
zelfs verzevenvoudigd. In Nederland
liepen de voorbije tien jaar minstens
16 kinderen permanente schade op en
werden twee dodelijke incidenten
gerapporteerd. De verklaring is simpel:
hoe meer batterijtjes er in omloop zijn,
hoe groter het gevaar dat ze in een
kindermondje belanden. «We zien dat
ook bij wascapsules: hoe populairder
ze worden, hoe meer incidenten.»

die je kind nooit
mag inslikken

Steeds meer apotheken installeren automaat
Er gaat bijna geen week voorbij of
een apotheek meldt trots dat klanten
er 24 uur op 24 ontsmettingsmiddel
of luizenshampoo uit de muur
kunnen halen. Een paar honderd
apothekers installeerde ondertussen
een automaat.

de automaat aan de buitengevel een
verlengstuk van de robot die in een
moderne apotheek binnenkomende
medicijnen sorteert, of automatisch
het nodige medicijn uit de voorraad
haalt na het inscannen van een
voorschrift.

Alleen de Duitse producent Gollman
plaatste er in ons land al ruim
honderd, een tweede grote verdeler
MediTech heeft er een 60-tal staan, en
er zijn nog meer producenten. Die
automaten zijn niet zomaar een
aangepaste versie van pakweg de
broodautomaat. Bij de apothekers is

De poedermelk is op
«De automaat buiten is verbonden
met de voorraadrobot, maar zal je niet
zomaar aan medicijnen helpen», zegt
Lieven Zwaenepoel van de apothekersbond APB. «In België kan je zelfs
geen gewone pijnstiller uit de automaat halen, wat wel kan in Nederland.
***

Overgebruik van paracetamol kan immers leiden tot intoxicatie, met blijvende leverschade.»
Wat klanten dan wél uit de automaat
plukken? «In de eerste plaats babyvoeding. Nogal wat tweeverdieners
ontdekken ’s avonds dat de pot
poedermelk leeg is», weet Stien Lieten,
die een automaat liet installeren aan
haar apotheek in Binkom. «Maar ook
alles voor wondverzorging en neusspoelmiddel wordt uit de muur
gehaald. Ik had gedacht dat ook taboeproducten het goed zouden doen,
maar de hiv-test bleef in de automaat
zitten. Ik heb hem eruitgehaald toen

de vervaldatum verstreken was.
Condooms en zwangerschapstests
doen het wél goed. We zien dit als
extra service, en we zijn blij dat we
tijdens onze wachtdienst niet meer
worden wakkergebeld nadat het
enige tutje achter de kast is gevallen.
We gebruiken de automaat ook om de
nachtdienst veilig uit te voeren: de
patiënt legt zijn voorschrift dan in de
lade en wij leveren het medicijn. Als
een voorgeschreven medicijn niet op
voorraad is, geven we de klant een
code mee, waarmee hij de pillen op
het tijdstip dat het hem/haar past kan
afhalen aan de automaat.» (IDV)

