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Beste mevrouw, meneer,  

 

U bent in opvolging binnen het MDCCP. 

Sinds kort worden we met zijn allen geconfronteerd met de strengere maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  

Ook voor u betekent dit heel wat.  

Vanaf zaterdag 14 maart werd door de overheid aan de algemene en universitaire 

ziekenhuizen opgelegd ALLE niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen te  

annuleren.   

Uw afspraak werd dus ook geannuleerd. Dit betekent niet dat we niet meer begaan zijn met 

u. 

Voor meer info over de corona maatregelen binnen ons ziekenhuis kan je terecht op de 

algemene website van ons ziekenhuis. https://www.azturnhout.be/coronavirus 

Misschien weet u als geen ander dat het niet makkelijk is om je hoofd koel te houden in een 

periode die zich kenmerkt met onzekerheden en spanningen. 

Vandaar dat we u ook de boodschap vanuit het MDCCP willen meegegeven om goed zorg te 

dragen voor anderen rondom je, maar zeker ook om zorg te dragen voor jezelf.  

Wat kan je doen? En hoe kan je meer info vinden op het web? 

 Raadpleeg regelmatig, maar niet voortdurend de officiële informatiebronnen.  
Vermijd ‘fake news’, dit creëert enkel verwarring en onrust. Sociale media zijn geen 
bron van nieuws.  
https://www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronavirus-covid-19 
https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
 
 

 Blijf zelf verbonden! Sociaal afstand houden betekent niet sociaal contact verbreken. 
Integendeel! Houd telefonisch contact en contact via internet aan.  
Virtueel chatten (in groep eventueel) via apps als Skype of Messenger (via 

Facebook) kan op momenten dat echte contacten tijdelijk niet meer toegestaan zijn, 

deugd doen. 

https://www.azturnhout.be/coronavirus
https://www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronavirus-covid-19
https://www.info-coronavirus.be/nl/


  

 Erken je eigen gevoelens en praat erover met iemand die je vertrouwt. 

https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/je-leven-eigen-handen 
 

 Probeer zoveel mogelijk je routine te behouden of bouw die regelmaat in. Plan je dag 
en houdt een gezond eet- en slaappatroon aan.  

      https://eetexpert.be/hulp/ik-zoek-hulp/ 
 

 
 Beweeg voldoende en doseer je activiteiten. Streef daarbij een goed evenwicht na 

tussen beweging en rust. Tracht ontspanning op te zoeken.  
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-
gedrag/bewegingsdriehoek/hoeveel-moet-je-bewegen/hoeveel-beweeg-je-het-best 
 
 
 
 
 
Het MDCCP team.  
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