
Programma Dag van de Zorg

Unieke blik achter de schermen
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Zowel op campus Sint-Jozef als op campus Sint-Elisabeth maak je vandaag 
kennis met onze werking en bezoek je plaatsen waar je normaal niet komt. Op 
elke campus is het aanbod verschillend, maar even boeiend. Op de volgende 
pagina’s lees je per campus wat er allemaal te beleven valt.

Traject 
Op beide campussen hebben we voor jou een route uitgestippeld. Deze is 
aangeduid met groene tape op de grond en/of met linten. Je volgt deze route 
op eigen tempo. Heb je tijdens de rondleiding vragen of wens je meer  
informatie, aarzel dan niet om één van onze medewerkers aan te spreken. Je 
herkent hen aan de donkerblauwe polo of aan hun werkuniform. 

Wij hebben ervoor gezorgd dat de route van de opendeurdag de normale  
ziekenhuiswerking zo min mogelijk stoort. Uit respect voor onze patiënten 
willen we je vragen om zeker niet af te wijken van het voorziene traject en niet 
te roepen in de gangen of trappenhal. Dank voor je begrip.

Speciaal voor kinderen
Voor de jongste bezoekers heeft AZ 
Turnhout een speciaal programma uit-
gewerkt. Kiko de aap, mascotte van de 
kinderafdeling, heeft voor de kinderen 
langs het traject leuke doe-activiteiten 
en toffe gadgets in petto. Je herkent de 
activiteiten voor kinderen aan dit aapje, 
dat bij elke kindvriendelijke activiteit te 
zien is.
  

Fotozoektocht
Kinderen kunnen ook meedoen met een 
fotozoektocht doorheen het ziekenhuis. 
Er is een aparte zoektocht voor -7  
jarigen en vanaf 7 jaar. Meer info 
hierover vind je op het formulier dat in 
het tasje voor kinderen zit. Elke jonge 
bezoeker krijgt vandaag zo’n tasje bij 
aankomst in het ziekenhuis.  
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Welkom in ons Gast-Huis
Vandaag ben je als bezoeker te gast in ons huis. 
Want dat wil AZ Turnhout zijn: een Gast-Huis in 
de letterlijke betekenis van het woord. 
Dit betekent dat wij patiënten willen ontvangen 
zoals we thuis gasten ontvangen: met respect 
voor ieders verwachtingen en eigenheid.  
Terwijl wij ook mogen verwachten dat de  
gasten zich respectvol gedragen.

Heb je een idee voor de verdere uitbouw van ons Gast-Huis? Op het einde 
van het parcours vind je een ideeënboom. Hang jouw idee op en maak kans 
op een loopshirt van AZ Turnhout.

Foto’s
Misschien kom je vandaag een fotograaf tegen die in opdracht van het  
ziekenhuis sfeerfoto’s maakt voor verschillende communicatiedoeleinden. Wil 
je niet op beeld staan? Spreek de fotograaf dan even aan. Respecteer ook 
de privacy van andere bezoekers en onze medewerkers als je zelf foto’s of 
filmpjes maakt.

Steun ons partnerziekenhuis in Congo
Met onze jaarlijkse steun aan de gezondheidsregio Fataki willen wij een  
verschil maken voor patiënten in Congo. Op beide campussen kan je vandaag 
paaseitjes kopen, waarvan de opbrengst integraal naar Fataki gaat.  
Steunen kan ook via een gift.

me
misa

Ziekenhuis voor Ziekenh
ui

s

AZ Turnhout steunt zijn  
partnerziekenhuis in Fataki (Congo). 

U ook? 
Alle bijdragen zijn welkom op het  

rekeningnummer 
BE 62 3631 0944 7261.

Vanaf 40 euro op jaarbasis krijgt u 45% van uw gift terug 
via uw belastingaangifte. Voor uw gift van 40 euro betaalt 

u in werkelijkheid slechts 22 euro.
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Programma - campus Sint-Jozef
Gelijkvloers

Onthaal in inkomhal

Tweede verdieping

Gynaecologie
Kan jij een knobbeltje vinden op een voelborst? Bekijk enkele toestellen: 
• Mona Lisa laser: voor de behandeling van vaginale droogte en pijn.
• Colposcoop: om afwijkingen aan de baarmoeder vast te stellen.

Maag-, darm- en leverziekten
Hoe verloopt een endoscopisch onderzoek? Probeer het zelf een keertje uit! 
Neem ook zeker een kijkje bij de nieuwe wasmachines die de endoscopen na 
een onderzoek weer helemaal proper maken. 

Kinderafdeling
• Maak kennis met de werking van de nieuwe kinderdiabeteskliniek
• Ontdek onze kindvriendelijke aanpak
• Info over gezonde voeding voor kinderen
• Bezoek de infostand van de Cliniclowns

Pijncentrum
Ontdek hoe pijnartsen en andere ziekenhuismedewerkers het leven van  
pijnpatiënten dragelijker maken. 

Derde verdieping

Kortverblijf
• Word jij graag proeftuinier? Groene vingers niet verplicht! LiCalab is een 

zorgproeftuin die de zorgsector ondersteunt door uitvindingen te testen bij 
eindgebruikers.

• Diabetes of suikerziekte kan gevolgen hebben op je voeten. In ons  
ziekenhuis is er een team dat gespecialiseerd is in voetproblemen ten 
gevolge van diabetes.

• Na een ingreep aan de schouder heb je soms nood aan een schouder- 
kussen of brace. Probeer ze uit aan de stand van Leunen orthopedie.

Elke activiteit op de kinderafdeling bevat een speels element

Quizje met prijzen en memospel
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• Hoe verloopt een ingreep aan de voet of enkel?
• De plastisch chirurgen zijn gespecialiseerd in zowel reconstructieve  

(herstel) als esthetische chirurgie. Ze tonen vandaag videobeelden van 
een borstvergroting en -verkleining.

• Hoe dragen verpleegkundigen van kortverblijf bij aan een vlotte opname 
en ontslag? Ze tonen hoe ze een verblijf optimaal proberen organiseren.

Eerste verdieping

Materniteit
• Breng een bezoek aan een luxekamer waar simulatiepop Freya bevalt van 

baby Thomas (in samenwerking met Thomas More Turnhout).
• Maak kennis met de dienst neonatologie. Tijdens de medische en  

verpleegkundige zorg zetten we sterk in op ouderparticipatie.

Ziekenhuishygiëne
Test hier of je techniek van handen ontsmetten correct is en ontdek waarom 
een goede handhygiëne in het ziekenhuis zo belangrijk is. 

Fotobooth
Maak een originele foto samen met je familie of vrienden.

Labo microbiologie
Ontdek hoe bacteriën groeien op voedingsbodems.

Stomazorg
Aan de hand van demomaterialen geven onze verpleegkundigen je uitleg over 
‘hoe leven met een stoma’.

Operatiekwartier - heelkunde
De chirurgen van de dienst heelkunde tonen hoe een laparoscopische ingreep 
verloopt. Probeer het zelf een keertje uit!

Operatiekwartier - gynaecologie
De gynaecologen tonen hoe een 3D kijkoperatie in zijn werk gaat. Ook hier 
kan je de ingreep even overnemen.

Puzzels, grabbelton

Kleur je tekening in verstuur deze met de buizenpost. 
Straks kom je je tekening opnieuw tegen in de apotheek.

Meet de hoeveelheid zuurstof in je bloed

Win een prijs met eendjes vangen
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Gelijkvloers

Diëtisten
Ken jij de nieuwe voedingsdriehoek al? De diëtisten tonen je ook hoe een 
gezonde lunchbox eruit ziet en geven tips voor vegetarisch broodbeleg.

Schoonmaak
Het team schoonmaak toont onder andere hoe hun toestellen werken en geeft 
schoonmaakraad van tante Kaat.

Reumatologie
Met een 3D bril kijk je in een gewricht en zie je het verschil tussen een gezond 
en ziek gewricht. Je krijgt ook info over het gezond houden van je gewrichten.

Het ziekenhuis van de toekomst
AZ Turnhout hoopt over 10 jaar in één nieuw ziekenhuis te werken. Bekijk de 
maquette en kom meer te weten over onze bouwplannen.

Dialyse
Wat is dialyse? Welke patiënten komen hier terecht? Hoe ziet een kunstnier 
eruit? Onze dialyseverpleegkundigen geven graag meer info.

SP locomotorische revalidatie
Na een ongeval of operatie kan je via een individueel programma revalideren 
in AZ Turnhout.

Apotheek
Wat is er te ontdekken in een ziekenhuisapotheek? En welke bijdrage levert 
het Turnhouts bedrijf Amival hier?

Theater Stap*
De ‘dokters’ van Theater Stap onderzoeken je in hun doldwaze  
artsenkabinetten.

*De acteurs spelen van 11.30 tot 13 uur en van 14.30 tot 16.30 uur.

Geef een zalfje jouw favoriete kleur

Poppendokter

Blokkentorens bouwen
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Rugschool
Probeer de oefentoestellen in onze rugschool uit en krijg rugtips die handig 
zijn voor dagdagelijkse situaties.

Inkomhal

Help Fataki
Je kan hier paaseitjes kopen voor het goede doel. De opbrengst gaat naar ons 
partnerziekenhuis in de regio Fataki (Congo).

Kempen Fietst
Kempen Fietst is een event dat geld inzamelt om het comfort voor de  
kankerpatiënt te verbeteren. Ontdek hier alles over de fiets- en looptochten 
van 1 mei 2019.

Oefenauto SP loco
In deze wagen leren patiënten tijdens hun revalidatie opnieuw veilig in- en 
uitstappen.

Ombudsdienst 
Draai aan het rad en test je kennis over je rechten als patiënt. 

Toegang tot je online patiëntendossier
Aan deze stand geven we je info over hoe je je online patiëntendossier kan 
inkijken en wat je er in kunt terugvinden. 

Thomas More en HIVSET
Ontdek de zorgopleidingen van deze scholen. Leerlingen verpleegkunde  
demonstreren hier ook hoe je iemand kunt reanimeren in geval van nood.  
Test het zelf eens op een oefenpop.

Gast-in-ons-Huis ideeënboom
Wat moet AZ Turnhout doen zodat alle patiënten zicht gast voelen in ons  
(zieken)huis? Hang je idee in de boom en maak kans op een gratis loopshirt 
van AZ Turnhout. 

Collectebus fotozoektocht
Laat je ingevulde formulier achter om kans te maken op knuffel Kiko

Bewegingslesje voor een gezonde rug
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Programma - campus Sint-Elisabeth
Gelijkvloers

Onthaal in inkomhal

Yolo
Yolo is een plek waar kinderen of kleinkinderen van patiënten met kanker 
terecht kunnen voor informatie of ondersteuning op hun maat.

Verpleegafdeling oncologie
Hoe verloopt een stamceltransplantatie? Hoe dient een verpleegkundige  
chemotherapie toe? Je ziet het hier.

Psychosociaal support team
Kanker heeft een grote invloed op je lichaam, maar ook mentaal kan het 
zwaar vallen. De medewerkers van ons psychosociaal support team leggen uit 
hoe zij kankerpatiënten bijstaan. Doe mee met ons spel.

Palliatieve zorg
Ons palliatief team en de palliatieve thuiszorg Ispahan begeleiden patiënten 
en hun familie in de laatste periode van het leven en laten zien dat palliatieve 
zorg veel meer is dan alleen menswaardig sterven.

Alegria
De vrijwilligers van Alegria willen mensen met kanker en hun omgeving helpen 
omgaan met hun ziekte. Aan deze infostand kan je ook een kaartje schrijven 
voor een kankerpatiënt. 

Radiotherapie
Kankerpatiënten komen op de dienst radiotherapie voor een behandeling met 
ioniserende stralen. Vandaag kan je een kijkje nemen in de bunkers, waar je 
de toestellen ziet die we bij deze behandeling gebruiken.  

Troostdoosje maken

Voorleesfee

Versier het Alegria huis met een magic popje
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Vierde verdieping

Kempens Hartcentrum*
Medewerkers tonen hoe ze de bloedvaten van het hart bekijken en indien  
nodig behandelen met een stent. 

*Het Kempens Hartcentrum sluit indien er een spoedingreep moet gebeuren. 

Derde verdieping

Longziekten
Aan deze infostand zie je verschillende puffers voor longpatiënten. 
De medewerkers geven je hier ook uitleg over de inhalatietechnieken voor een 
correct gebruik van de medicatie. 

Stoppen met roken
Hoe gezond zijn jouw longen? Je kan het testen aan deze stand. Bent u op 
zoek naar tips of advies over stoppen met roken? Dan bent u hier aan het 
juiste adres!

Tweede verdieping

Fotobooth
Maak een originele foto samen met je familie of vrienden.

Help Fataki
Je kan hier paaseitjes kopen voor het goede doel. De opbrengst gaat naar ons 
partnerziekenhuis in de regio Fataki (Congo).

Eerste verdieping

Zorggroep Orion
Maak kennis met het activiteitenaanbod en de werking van de verschillende 
dienstencentra in Turnhout. Je krijgt hier ook info over de de bouwplannen 
voor nieuwe assistentiewoningen en dienstencentra. 

Laat een verouderingsfoto maken en zie wat de gevolgen van roken zijn 
op je huid. Ook interssant voor volwassenen!
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Gelijkvloers

Blijde Gedachten
Blijde Gedachten transformeert ruimtes door middel van kunst tot een wel-
doende omarming van hoop en troost. Professionele kunstenaars inspireren 
leerlingen van het Heilig Graf. Hun werk wordt hier een gans jaar tentoonge-
steld. 

Institute for Professional Care
Uitleg over opleidingen voor schoonheidsspecialisten en kappers om kanker-
patiënten beter te kunnen helpen. Kankerpatiënten maken hier kans op één 
van de vele gratis schoonheidsverzorgingen.

Terras

MUG en ambulance
Hoe zien een ambulance en MUG er vanbinnen uit? Neem een kijkje!

Gelijkvloers

Spoed
De medewerkers van de spoeddienst leggen je uit hoe het triagesysteem 
werkt. Dat systeem bepaalt de volgorde waarin je geholpen wordt. 

Demonstratie reanimatie*
Studenten verpleegkunde demonstreren hoe je iemand kunt reanimeren in 
geval van nood. Test het zelf ook eens op een oefenpop. Er is ook een AED 
toestel waarmee je kan oefenen.  

*De eerste demonstratie is om 11 uur, nadien volgt een nieuwe sessie om het 
half uur (11.30 uur , 12 uur, 12.30 uur, …).  

Jobstand + vrijwilligerswerking
Met 2.000 medewerkers is AZ Turnhout één van de grootste werkgevers in 
de regio. Ontdek hier welke profielen we kunnen gebruiken om ons team te 
versterken en stel je vragen meteen aan onze HR-medewerkers.

Personeelsvereniging
Bekijk leuke foto’s van uitstapjes met onze personeelsvereniging. 

Poppendokter

Dr. Bibber extra large
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Toegang tot je online patiëntendossier
Aan deze stand geven we je info over hoe je je online patiëntendossier kan 
inkijken en wat je er in kunt terugvinden. 

Registreer je als orgaandonor
Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen gebruikt worden 
om levens te redden. Woon je in Turnhout, dan kan je je hier registreren als 
donor. Al 3.462 andere Turnhoutenaars gingen je voor!

Thomas More en HIVSET
Ontdek de zorgopleidingen van Thomas More en HIVSET secundair en post 
secundair onderwijs.

 
Vormingscentrum HIVSET
Vormingscentrum HIVSET verstrekt een breed aanbod van vormingen en 
navormingen gericht op levenslang leren en de gezondheids- en  
welzijnssector.

Gast-in-ons-Huis ideeënboom
Wat moet AZ Turnhout doen zodat alle patiënten zicht gast voelen in ons  
(zieken)huis? Hang je idee in de boom en maak kans op een gratis loopshirt 
van AZ Turnhout. 

Collectebus fotozoektocht
Laat je ingevulde formulier achter om kans te maken op knuffel Kiko. 

Revalidatie na een hersenaandoening
Hoe herken je een beroerte of CVA? Hoe kan je als omstaander snel en  
accuraat handelen? En hoe staan we patiënten bij hun revalidatie bij? Je hoort 
het hier.

AZ Turnhout dankt haar leveranciers Albert Heijn Peeters-Govers, BD (Becton Dickinson), 
Lohmann & Rauscher, Medline, Spadel en WM Supplies voor hun bijdrage aan Dag van de Zorg.

Grime + peuter- en kleuterparcours

Twister met korte opdrachtjes en grabbelton



V.U.: Jo Leysen | gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw | Steenweg op Merksplas 44 | 2300 Turnhout

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be 

          Blijf op de hoogte via facebook.com/azturnhout

Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11


