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Ondernemen het zit in ons is meer dan een slogan
voor de meeste West Vlamingen dagdagelijkse realiteit waar
over ze hoogstens alleen maar heel bescheiden spreken Krant
van West Vlaanderen gaat elke week op zoek naar onderne
mers van huis uit die bedrijven uit de grond stampen voortzet
ten of uitbouwen Deze week trokken we naar Poperinge

Jan Van Hecke van de nv Boone toont de ziekenhuiskamer van de toekomst

Ik doe het voor mijn moeder
POPERINGE¦

veren is altijd zijn da
da geweest Op zijn
60ste gaat Jan Van
Hecke ceo van de nv

vrouw hield heel de familie sa

ook van verpleegkundigen en dok

men Ze heeft zich zo lang moge
lijk verzet tegen haar verhuizing

ters ziekenhuisdirecties en techni
sche diensten aldus Jan

naar een serviceflat

Moeder had

altijd in een groot huis gewoond
en moest nu naar een veel kleinere

wat gestolen in rust en ziekenhui

Boone nog altijd even
goedgemutst werken
Zijn job prikkelt hem
nog evenveel als een
kwarteeuw geleden

flat waar ze minder vrijheid had
Ze zag daar enorm van af Op een
keer had ze haar looprek in de kast
weggeborgen ze wou niet dat wij
het zouden zien Een verpleegster
heeft dat rek er toen weer uitge

zen

De fabrikant van

dammeke
Vernederend
ze had
haar leven niet meer in handen

plaatsbesparend meu
bilair

lees

bare opklapbedden en
trendy kastjes waar
heel veel in kan
stond ook aan de

wieg van de zieken
huiskamer van de toe
komst

haald

Dat hoort daar niet ma

Jan je moet daar iets aan doen
zei

ze

me kort voor ze

stierf

Jan Van Hecke besloot er iets aan
te doen en bracht in een mum van

tijd enkele gerenommeerde fabri
kanten gebruikersverenigingen en
onderwijsinstellingen samen met
als gezamenlijk doel de zieken
huiskamer van

de

toekomst

Mijn
moedergestorven
zijn vo
rig vader
jaar en
allebei
kort na elkaar opent Jan Van
Hecke
Mijn moeder heeft het
langst geleefd Ze was zo n sterke

maar ook voor hun bezoe

kers Verder kregen we heel vaak
te horen
wat mijn moeder me
ook al leerde dat patiënten
zo

betutteld willen worden meer

zelf

in handen willen nemen Van

verplegers vernam ik tot mijn
grote verbazing dat ze amper de
helft van hun tijd met verplegende
taken bezig kunnen zijn omdat ze
len vaak voor niets En daar komt

dan nog pakken administratie bij
In de meeste ziekenhuizen
hangt

De rusthuiskamer

te

ontwikkelen Het kransje belang
uitgebreid consortium met grote

DOOR PIETER JAN BREYNE

en comfort Niet enkel

hen

constant over en weer moeten hol

Privacy en veiligheid

stellenden groeide al snel tot een

©AuxiPress s.a./n.v.

Patiënten vroegen vooral meer
privacy veiligheid er wordt

namen als Philips Buro II en de
universiteiten van Leuven Brussel

en Gent We gingen uit van de
verzuchtingen van patiënten maar

van de toekomst
wordt echt

spectaculair
boven de patiënt én
alarmknop
Daarmee laat je weten dat je aan
het uitbloeden bent

maar even

goed dat je een kop koffie wilt
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Dat heeft al tot drama s geleid
omdat de verplegers niet altijd we
ten waar ze dringend nodig zijn
Ziekenhuisbacterie
De PRoF de patiëntenkamer van
de heel nabije want eind dit jaar
op de markt toekomst moet aan
deze en andere verzuchtingen te
gemoet komen De inbreng van
de nv Boone bestaat uit een een

persoonsopklapbed

kers

voor

bezoe

zegt Jan Van Hecke

ziekenhuis

Het

kan dat verhuren en zo

een deel van de meerprijs van de
PRoF

zowat

15

duurder

een klassieke kamer
ren Verder staan wij in voor de

derlijke knoppen voor noodgeval
len en voor minder dringende tus
senkomsten En ook met de ge
vreesde ziekenhuisbacterie

we

rekening

hebben

gehouden

onder

meer de vloer wordt chemisch be
handeld om de bacterie te doden
Levensreddend is ook het

moni

toringsysteem
waarmee we pati
ënten continu en automatisch op
volgen via een badge die iedereen
draagt Als de computer merkt dat
de temperatuur van patiëntX op
vallend stijgt en zijn hartslag te fel
daalt wordt meteen een verpleeg
ster gewaarschuwd bij wijze van
spreken nog voor de patiënt zich
onwel voelt

inmaakkasten die de ruimte opti
maal gebruiken Doordat er geen
tussenmuren zijn tussen twee ka
mers winnen we een halve meter
In de PRoF is ook een balkon

voorzien een zitbank voor bezoe
kers individuele beeldschermen

en een ingewerkte papegaai Dat
is de metalen stang waaraan bax
ters en dergelijke hangen maar
die niet elke patiënt nodig heeft
Dat is een van de kerngedachten
maak het zo knus mogelijk ver
berg waar mogelijk alle zieken
huismateriaal Onze PRoF lijkt
dan ook meer op een hotelsuite
dan op een kille ziekenhuiskamer
Het unieke is dat we vooruitstre

vende maar bestaande technologie
gebruiken ten bate van de gebrui
ker de patiënt het verplegend
personeel en de bezoeker Vroeger
had een ziekenhuis een bepaald

Geen praatbarak
Het prototype

van de PRoF dat

niemand

minder

Windels

mevrouw Herman

dan

Geertrui

Rompuy
als meter kreeg
nu een aanzet zijn tot verdere in
novatie Intussen broeden Jan Van

Hecke en co al volop op een
nieuw project de rusthuiskamer
van de toekomst

Die wordt echt

spectaculair zegt hij Door het
succes van de PRoF krijgen we nu
ook alsmaar meer aanvragen van
bedrijven die bij ons consortium
willen aansluiten Tegen februari
2011 moet het prototype van de
rusthuiskamer klaar zijn We zijn
geen praatbarak maar brengen ef
fectief zaken op de markt binnen
een bepaalde deadline

budget en een lap grond en kon

©AuxiPress s.a./n.v.

het daarmee en daeirop een aantal
kamers optrekken Met het over
schot werd dan de kamer inge
richt Wij draaien het om Met een
afstandsbediening kan de patiënt
trouwens alles zelf regelen van
lichten tot rolluiken Br zijn afzon
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JAN VAN HECKE
CEO NVBOONE

ingenieur bij IBM maar nam in
1985 op zijn 35ste de toen faillie
te nv Boone over Op dat moment
was hij een absolute leek op meu
belvlak en zat

»
Jan Van Hecke is 60 afkomstig
van Roeselare nu thuis in Diks

muide Getrouwd met Hilde va
der van Wouter Koen en Anne

»
VRIJE

Van
siek
een
een

NV BOONE
MEUBELFABRIKANT

de sector in een dal

Hecke besloot om zijn klas
meubelbedrijf om te turnen in
nichespeler Boone nv werd
referentie voor opklapbedden

De nv Boone uit de Industrie

straat 14 in Poperinge bestaat 40
jaar Er werken 49 mensen

lies

»

»1OPLEIDING

Hij studeerde economie aan de
KU Leuven en management aan
de Vlerickhogeschool in Cent

»
Jan Van Hecke werkte eerst als

De hobby s van Jan zijn lopen fiet
sen en vliegen Zowat 30 uur per
jaar hangt hij met een gehuurd
toestel boven ons land en de buur

landen Tot twee jaar geleden
deed hij ook aan luchtacrobatie
maar dat heeft hij opgegeven op
vraag van zijn vrouw

Het bedrijf bestaat uit twee divi
sies

Boone International dat

voornamelijk opklapbedden en
ander plaatsbesparend meubilair
ontwerpt en Boone Projects dat
zich richt op functioneel meubi
lair in ziekenhuis

rusthuis en ho

telkamers
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Jan Van Hecke in de ziekenhuiskamer van de toekomst Onze inbreng is onder meer het opklapbare een
persoonsbed voor bezoekers
Foto MAP
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