ZORG WERKT – DAG EN NACHT PARAAT
24 uur op consultatie bij de hulpverleners van Oost-Brabant
Vanaf 14 maart zendt ROB-tv de nieuwe reeks ‘Zorg Werkt’ uit. Wie zijn de mensen die dag
en nacht klaarstaan om voor ons te zorgen? Acht afleveringen lang volgt een cameraploeg
van productiehuis De chinezen zorgverstrekkers uit de meest uiteenlopende disciplines.
Dat ‘dag en nacht’ geen holle woorden zijn in de zorgsector, bewijzen de tien verplegers,
hulpverleners en zorgverstrekkers die we volgen in de reeks: 24 uur lang hollen we in een
razend tempo achter hen aan. Van patiënt naar patiënt, van afspraak naar afspraak, van
ziekenhuisbed naar revalidatiecentrum en weer terug.
‘Als regionale zender houden we van authentieke en integere verhalen uit Oost-Brabant, en
die vind je bij uitstek in de zorgsector’ vertelt Dirk Roelens, hoofdredacteur van ROB-tv.
‘Duizenden mensen hebben er van zorgen voor anderen hun beroep gemaakt. Door hun
gedrevenheid en engagement maken zij het verschil in het leven van hulpbehoevenden.’
Zo is er Hedwig, die in de geriatrie is gerold door jaren geleden te zien hoe belangrijk de
thuisverpleging voor zijn zieke grootvader was. Intussen begeleidt hij een jong-demente
vrouw die exact even oud is als hijzelf… Imana is een vingervlugge verpleegkundige, en ook
in haar vrije tijd is ze razendsnel: ze werd net Belgisch kampioene in het veldlopen, en dat
willen haar collega’s natuurlijk vieren. We rijden overdag mee met Emiel, die als vrijwilliger
mindervaliden op hun bestemming brengt, en ’s nachts kruipen we achterin de ambulance
van Stefan, richting een nachtelijk ongeval. Orthopedisch chirurg Ilse toont dan weer
waarom ze met recht en reden ‘topdokter’ mag genoemd worden, tijdens het uitvoeren van
een complexe amputatie van een hand.
Niet toevallig programmeert ROB-tv de reeks nu in haar zendschema: tijdens de Week van
de Zorg, van 12 tot 18 maart, staan al die anonieme zorgverleners heel even zelf in de
spotlights. Dankzij de reeks ‘Zorg werkt’ krijgt ook het grote publiek te zien dat een job in de
zorgsector meer is, veel meer is, dan een nine-to-five bezigheid.
Dat bevestigt ook gedeputeerde Monique Swinnen van de Provincie Vlaams-Brabant: “Deze
aantrekkelijke ‘de klok rond’-reportage op ROB-tv kan meer mensen richting zorgberoepen
leiden. De medewerkers uit de zorgsector worden op een warme manier geportretteerd. We
hopen dat jongeren die voor een studiekeuze staan, zien hoe uitdagend een beroep in de
zorgsector kan zijn.”
De reeks Zorg Werkt – Dag en nacht paraat wordt vanaf 14 maart elke woensdag
uitgezonden op ROB-tv en kwam tot stand met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

