
Infokrant
Beste Kempenaar,  

Wie had ooit gedacht - toen u een glas champagne hief op het nieuwe jaar 
2020 - dat enkele weken later de wereld stil zou staan, dat het dragen van mas-
kers het nieuwe normaal zou zijn, dat de economie zou worden stilgelegd, dat 
uw handen vol kloven zouden zitten van het desinfecteren, dat telewerk plots 
tot de standaard zou behoren’en dat u maandenlang uw naasten niet meer zou 
kunnen omarmen?  

Nochtans … sinds begin maart is niets nog als voorheen, niet in onze samen-
leving, maar ook niet in het ziekenhuis. Zeker is dat onze gezondheidszorg en 
maatschappij er fundamenteel anders zullen uitzien na deze crisis. Het COVID 
19-virus heeft ons leven overhoop gehaald en heeft velen van ons even weer 
doen stilstaan bij de essentie: gezond zijn. 

ZNK staat voor Ziekenhuisnetwerk Kempen en omvat vier Kempense 
ziekenhuizen die reeds geruime tijd nauw samenwerken: AZ Herentals, AZ 
Turnhout, H.Hartziekenhuis Mol en Ziekenhuis Geel. Met deze infokrant willen 
wij u op de eerste plaats bedanken. Bedanken voor uw vertrouwen in onze 
zorgverleners en voor uw ongeziene solidariteit. We willen u meenemen naar 
een van de meest bizarre periodes in het bestaan van onze ziekenhuizen 
met interviews en getuigenissen van mensen op de werkvloer. Ook gunnen 
we u graag een blik op de toekomst: zal uw gekende ziekenhuis er anders 
uitzien na deze crisis? Hoe bereiden wij ons voor op soortgelijke uitbraken in 
de toekomst? Welke voordelen heeft de samenwerking tussen zorginstellingen 
op de aanpak van dergelijke crisissen?  

Stilaan proberen wij, samen met u, de draad van het gewone leven weer op te 
pikken. Het coronavirus is nog niet verdwenen, maar wij staan alvast klaar om 
samen de volgende fases aan te pakken.  

Wij zorgen voor u. Zorgt u voor ons? 
Veel leesplezier 

De medewerkers en artsen van AZ Turnhout, AZ Herentals,
H. Hartziekenhuis Mol en Ziekenhuis Geel’

Dankjewel! 
De vele steunbetuigingen, kleine en grote giften en at-
tenties die we mochten ontvangen van jou als Kempe-
naar, van scholen, ondernemingen en bedrijven waren 
hartverwarmend. Al vanaf de eerste dag van de lockdown 
werden we overstelpt door vrijwilligers die hun hulp aan-
boden, met bedankingskaartjes en steunboodschappen 
voor onze helden van de zorg. Kleine zelfstandigen die 
op hun beurt ook zwaar getroffen werden door de sluiting 
van hun zaak stonden aan onze ziekenhuisdeuren met 
chocolade, wafels, bloemen en geschenken. Restauran-
tuitbaters verwenden onze zorgverleners met versbereide 
maaltijden. Duizenden mensen hebben een veelvoud aan 
mondmaskers genaaid voor onze zorgverleners.  

We kunnen jullie uit naam van al onze 4500 medewerkers 
en 500 artsen niet genoeg bedanken!  
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Turnhout  -  Oud Turnhout
Gierle  -  Westmeerbeek

ook op open zon- en feestdagen 
van 08.00 – 12.00u

We doen het samen!
❤

ah.be/samen
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Niemand in het zieken-
huis heeft het coronavi-
rus van zo dichtbij ge-
zien als de longartsen. 
Dr. Barbara Legius van 
AZ Turnhout vertelt over 
haar ervaringen tijdens 
deze wel heel bijzonde-
re periode… over mas-
kers, collegialiteit, qua-
rantaines, maar bovenal 
een verhaal waaruit veel 
trots en dankbaarheid 
klinkt voor alle collega’s 
in het ziekenhuis.   
 

Wanneer was voor jou duidelijk dat dit niet 
om een ‘gewoon griepje’ ging?  
“In januari hadden de meeste mensen al wel eens iets 
horen waaien van een virus in China, maar ik denk dat 
velen onder ons, of je nu arts bent of niet, nooit hadden 
gedacht dat dit virus wereldwijd zulke gevolgen zou 
hebben. Na de krokusvakantie kwamen de eerste mel-
dingen van Belgische besmettingen binnen en voelde 
iedereen stilaan de onrust en bezorgdheid. We wisten 
dat het een kwestie van tijd was vooraleer er patiënten 
in ons ziekenhuis zouden opgenomen worden. 

Eind februari, begin maart werd een crisisteam sa-
mengesteld met directie, artsen, ziekenhuishygiëne en 
medewerkers van acute diensten. Samen hebben we 
in een mum van tijd  een strategie uitgewerkt voor de 
opname van COVID 19-patiënten, in afstemming met 
de overheid en collega’s uit Herentals, Mol en Geel. 
Vervolgens werd op 2 weken tijd heel het ziekenhuis 
omgebouwd zodat we overal een veilige opsplitsing 
hadden van COVID 19- en non-COVID 19 zones en 
routes. Stilaan werd duidelijk dat dit niet zomaar ‘een 
griepje’ was.” 
 

En plots gingen er overal COVID-afdelin-
gen open?  

“De derde week van maart voelde aan als ‘stilte voor de 
storm’. We zagen bijvoorbeeld al in Bonheiden en Lim-
burg dat de toestroom van COVID 19-positieve men-
sen toenam, maar in Turnhout bleef het nog betrekke-
lijk rustig. Een heel raar gevoel… . Op 16 maart werd 
onze afdeling pneumologie (longziekten) in quarantai-
ne gezet en omgedoopt tot COVID-pneumo. Op twee 
weken tijd hadden we in Turnhout 3 COVID 19-afdelin-
gen, een transit-afdeling (voor ‘verdachte patiënten’) en 
een verdubbeling van intensieve bedden.”  
 
Hoe organiseerden en herverdeelden jullie 
je werk op al die afdelingen? 
“In AZ Turnhout zijn we met vijf longartsen. Het spreekt 
voor zich dat we de toename van COVID 19-patiënten 
niet alleen konden behappen. Vanaf de opname van 
de eerste patiënt vonden we het noodzakelijk dat er 
24/24u iemand van de internistische disciplines (een 
arts die gespecialiseerd is in ziekten van de inwendige 
organen), samen met spoedarts en arts intensieve zor-
gen in het ziekenhuis aanwezig zou zijn voor COVID 
19-patiënten. 
Het was fijn om te zien dat alle artsen onmiddellijk be-
reid waren om de last te delen. Dergelijke solidariteit 
tussen collega’s was hartverwarmend.” 

Het werk van heel wat ziekenhuis-
diensten lag tijdens de coronapiek 
grotendeels stil. Medewerkers van 
deze teams moesten tijdelijk gaan hel-
pen op de COVID-afdelingen. Hoe liep die 
samenwerking? 
“Een dikke pluim voor alle verpleegkundigen, schoon-
maakploegen, zorgkundigen, logistiek medewerkers, 
techniekers,… die de COVID-afdelingen draaiende 
hielden. Iedereen heeft op korte tijd veel moeten leren, 
zich moeten aanpassen, in bijzondere omstandighe-
den moeten werken, en iedereen heeft dat zo goed 
gedaan! Daar zitten de echte helden! Wij mogen heel 
trots zijn op hen.” 
 
Wellicht maak je ook veel mooie momen-
ten mee. Welke verhalen zijn bij gebleven? 

“Persoonlijk vind ik iedere patiënt die terug naar huis 
kan gaan na zijn verblijf op een COVID-afdeling een 
mooi verhaal. Ik denk dat we best trots mogen zijn dat 
al heel wat patiënten in goede toestand naar huis zijn 
gegaan. De patiënten zijn ook heel dankbaar en gedul-
dig. Want we mogen niet vergeten dat zij degenen zijn 
die vaak lang in ‘echte’ quarantaine verblijven, afgeslo-
ten van de buitenwereld en ver weg van hun familie… 
en toch zijn er maar weinigen die klagen.” 

“Wanneer een patiënt naar intensieve zorgen wordt overgebracht, 
hoop je altijd dat die het zal halen…” 

An Hermans, vroedvrouw - tijdelijk ingezet op een COVID 19-afde-
ling in H. Hartziekenhuis Mol

“Als ik terugkijk op mijn ervaringen krijg ik opnieuw de 
krop in de keel. Een warm gevoel komt in me op, met 
tranen in de ogen. Maar wat mij bijblijft, is een enorm 
gevoel van voldoening.
Ik heb de eer gehad om Nand in zijn laatste dagen te 
mogen leren kennen en verzorgen. Nand was een erg 
warm en oprecht persoon, die graag een babbeltje deed. 
Elke shift sloten we af met een grapje en ‘tot morgen!’ Tot 
Nand er de ochtend nadien niet meer was… Hij had een 
speciale manier van omgaan met mensen, eentje die me 
erg ontroerd had. Dit maakte ook dat hij me bewogen 
had om een kaartje naar zijn familie te schrijven. Een 

kort tekstje met een aantal momenten en verhalen die we hadden gedeeld. Ik 
had het gevoel dat ik zijn familie hiermee een grote steun kon bieden en dit bleek 
ook uit het latere contact dat wij met elkaar hadden. 
Nu onze bubbel wat ruimer mag, maken we graag tijd om samen te klinken op 
Nand, onder zijn favoriete notenboom. Er zal nog veel over hem verteld worden, 
onder deze boom. Zijn gezin is hem enorm dankbaar dat hij het weer voor elkaar 
gekregen heeft zijn laatste woorden en gedachten aan hen te laten weten. Dit 
maakt het verlies voor zijn vrouw en zijn kinderen toch nog een beetje koeste-
rend in deze gekke tijden. Ook ik vond er steun in om er weer tegenaan te gaan. 
Vaarwel Nand.”

Corona in 
de Kempen

in cijfers

Gemeente Mol heeft
10.000 mondmaskers

en 600 schorten genaaid

schorten genaaid 
door vrijwilligers 
en A-Kwadraat 5.073

829
Corona-positieve 
patiënten opgenomen
van 15 maart tot en met 22 juni 2020

132 van 15 maart tot en met 22 juni 2020

4.000
mondmasker-pakketten
samengesteld door A-Kwadraat

Dankjewel! 
aan de honderden 
vrijwillige naaisters 
en bedrijven

bedrijven en ondernemingen die de 
ziekenhuizen iets hebben geschonken 

350

474 beschikbare covid-bedden 
tijdens de piek van de pandemie

beschikbare IZA-bedden tijdens 
de piek van de pandemie
(intensieve zorg)

43 beschikbare 
IZA-bedden in 
normale tijden 80

Corona-overlijdens
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Onze zorg voor jou stopt nooit

“Ik mocht geen bezoek 
krijgen, maar Jan is altijd 
blijven komen” 

Olanda

regio Turnhout
Korte Begijnenstraat 18 - 2300 Turnhout
014 40 33 40
turnhout@familiehulp.be

De medewerkers van Familiehulp staan altijd voor je 
klaar met zorg, ondersteuning, huishoudelijke hulp en 
nog veel meer.

Ontdek al onze diensten op www.familiehulp.be

Kopje troostKopje troost

sas-ko� ie.be

SAS-2020-ad COVID-ziekehuis OK 64b x 44h.indd   1 26/06/20   12:04

 5,3-6,0 L/100 KM  120-137 G/KM
Voertuig afgebeeld met opties.   Geef voorrang aan veiligheid.
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LEXUS UX 250h

LEXUS TURNHOUT
Everdongenlaan 2, B-2300 Turnhout
info@lexusturnhout.be I T +32 14 43 00 55

VERBAZING BEGINT  
BIJ LEXUS TURNHOUT

LEXUS28034_ad_139x90_UX_ziekenhuis_05.indd   1 29/06/2020   11:29

Bistro I Catering I Kookworkshops 

www.tobe-kempen.be

tel 014 39 44 22
email healthyfoods@tobe-kempen.be

hendrik consciencestraat 20 I 2300 turnhout

CENTRUM VOOR GEZONDHEID, 
GROEI EN ONTWIKKELING

tobe
WITH  ATL AS FOODS healthy
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CAFE BREEBOS
Fiets en wandelcafe

Steenweg op rijkevorsel 73
2330 Merksplas

Openingsuren: 
maandag - zaterdag van 13u

zondag vanaf 10u
Dinsdag sluitingsdag

Tel:  0497 53 69 51
        0497 45 71 38

hildegarddegraef@gmail.com

zitplaatsen 40 personen
tuinterras 70 personen

Brasserie Klaverhof

www.klaverhof-turnhout.be
gesloten op donderdag

Lingerie – badmode – nachtmode

openingsuren di - za: 09u30 – 17u00

www.altesse-lingerie.be
info@altesse-lingerie.be

otterstraat 168  -  2300 Turnhout
014/41 31 02

WOODFOX
staat voor 
professionaliteit, 
topkwaliteit en 
vertrouwen. 
Dat is waar wij in al 
onze projecten naar 
streven. 
Een nauwe 
samenwerking met U is 
voor ons zeer belangrijk 
omdat wij voor U het 
enige aanspreekpunt 
zullen zijn doorheen de 
totale realisatie.

WOODFOX INTERIEUR 

Toekomststraat 2 U2
2381 Weelde

T +32 495/23 83 72
www.woodfoxinterieur.com

TOTAALPROJECTEN 
VAN A TOT Z 

ELK PROJECT 
WERKEN WIJ 

UIT IN 3D NAAR 
UW WENS

- Alle maatwerk, dressings, keukens, parket, binnendeuren, badkamers -

ONTSTOPPINGSDIENST 

“RAP EN REIN”Sinds 1994

• ontstoppen van W.C. - bad - douche - lavabo - keuken
en alle afvoerleidingen

• radiografi sch opsporen van ondergrondse 
afvoerleidingen en putten

• camera-rioolinspectie in prijs inbegrepen
• 24 u. sneldienst

zelfwerkende uitbaters

PIERRE SLEGERS LOWIE
Reenheide 19 • 2370 ARENDONK • Tel. 014 67 10 33

Natuursteen - Marmer - Graniet
Mozaïekwerken - Kleine verbouwingswerken 

Plaatsen van trappen

Moerenstraat 52 Tel: 0495 57 68 57 
2370 Arendonk bart@bsanders.be

 
 
 
 
 

Centrale verwarming –

 

Vloerverwarming

 Sanitaire installaties –
 
Gasinstallaties

 

Epelteer 27 – 2320 Hoogstraten 
0495 24 24 11 

wm.installatiebedrijf@telenet.be 
wm-installatiebedrijf.be  

Deze	  in	  plaats	  van	  het	  huidige	  logo	  

Of	  deze	  in	  de	  lengte	  van	  de	  bestaande	  opmaak	  

Deze	  in	  plaats	  van	  het	  huidige	  logo	  

Of	  deze	  in	  de	  lengte	  van	  de	  bestaande	  opmaak	  

Originele Thaise Noodle soepen 
Thaise wokgerechten

Vers gekookte Thaise menu’s 
Thaise snacks

Steenweg op Zevendonk 179 
2300 Turnhout 

0494 – 102090
ook voor catering en feestjes

Voor onze menukaart
 zie onze website 

www.thaidewandeling.be

RENOVATIEWERKEN
Airco, LED-verlichting, gyprocwerken,

sanitair en verwarming, kachels, haarden, 
schoorsteenmantels, keukens en badkamers

Berkenlaan 28 • 2380 Ravels
dielek@telenet.be • 

verkoop en herstelling 
huishoudapparaten

alle dagen open van 9 tot 18 uur, 
zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag gesloten

www.electroghys.be

Bitos steunt en dankt 
de zorgsector

We staan voor hen klaar met onze 
oplossingen:

Captos temperatuurmonitoring

Mithras software voor kwaliteitssystemen

Agaat stockbeheer en 
producttraceerbaarheid

Bitos nv
Veedijk 56

2300 Turnhout
www.bitos.be
info@bitos.be

Tuinonderhoud
Tuinaanleg
Vellen van bomen
Kunstgras
         ...

Uit sympathie naar de ziekenhuizen
Uit Sympathie

Altijd bereikbaar

THUISVERPLEGING
ANN BOLCKMANS

‘‘ZORGEN DOEN WE MET ONS HART’’

Steenweg op Turnhout 52
2330 Merksplas

bolckmans.ann@gmail.com

Groepsnummer: 9 42379 73 001

Turnhout   |   Merksplas   |   Vosselaar

Ann Bolckmans
0494 27 80 46

Ines Haest
0496 86 05 26

Ellen Haest
0496 83 07 74



5

“Een beetje grieperig”, zegt Dré Van den Bergh, als hij 
zijn symptomen beschrijft. “Ik ben enkele dagen voor 
mijn ziekenhuisopname nog naar een ledenvergade-
ring van Okra geweest. Daarna kreeg ik lichte griepver-
schijnselen. Toen bleek dat het zuurstofgehalte in mijn 
bloed aan de lage kant was, vermoedde mijn huisarts 
dat het COVID 19 kon zijn en stuurde me meteen naar 
het ziekenhuis in Herentals. En daar is het licht uitge-
gaan.” 

Na één nachtje 
op een gewone 
afdeling belandde 
Dré op intensieve 
zorgen. “39 dagen 
lag ik daar aan 
de beademing, 
waarvan 5 dagen 

aan de nierdialyse. Van heel die periode weet ik niets 

meer. Ik weet enkel nog dat ik de stem hoorde van een 
vriend, die als verpleegkundige in Herentals werkt. Die 
stemherkenning was blijkbaar de trigger om mij te doen 
ontwaken op intensieve. Daarna heb ik nog twee we-
ken op een gewone kamer doorgebracht, maar ook die 
eerste dagen was ik nog heel verward.”  

De verpleegkundigen waren allemaal volledig inge-
pakt wanneer ze bij Dré op de kamer waren. “Zeker in 
het begin was dat wel vreemd. Na enkele dagen be-
gin je, ook al droegen ze die maskers, wel mensen te 
herkennen en dat was aangenaam. Want zelfs onder 
die omstandigheden waren ze altijd supervriendelijk en 
behulpzaam. Een dikke merci aan alle mensen die mij 
hebben geholpen!” 

Half mei, na een to-
tale ziekenhuisopname 
van 2 maanden, mocht 
Dré eindelijk naar huis. 
Sindsdien werkt hij aan zijn 
revalidatie. “En die zal nog lang 
duren”, vreest Dré. “Alle spieren 
in mijn benen zijn weg door die 
lange tijd op intensieve zorgen. 
Volgens de artsen kan het tot een 

jaar duren voordat die spieren weer de kracht hebben 
van voor de ziekte. Als je bedenkt dat ik voordien een 
sportieve en gezonde zeventiger was, die ging fietsen, 
wandelen en graag in zijn tuin werkte, dan heb ik nog 
een lange weg te gaan. Ik heb nu een rollator nodig om 
me te verplaatsen.” 

Dré: “Ik weet wat de ziekte met een mens kan 
doen, dus wij zijn heel voorzichtig. Hoewel ik wel-
licht wel antilichamen tegen de ziekte heb, kan 
men nog niet garanderen dat ik niet opnieuw ziek 
kan worden. En dat wil ik niet meer meemaken!”

Pascale, dochter van Dré: “Het verhaal van mijn 
vader, en dat van de andere zware coronapatiën-
ten, moet verteld worden om te vermijden dat we 
opnieuw in een coronacrisis terecht komen! Dus, 
mensen, draag je mondmasker, hou afstand en 
geef corona geen kans om zich te verspreiden!”

“Van een gezonde zeventiger naar je verplaatsen met een rollator, 
dat is wat corona doet” 

Fotograaf Hans Otten

Carin, noodplancoördinator AZ Herentals

“Voor mij was ‘komen werken’ alsof je ’s morgens op 
een rollercoaster stapte die me de ganse dag mee-
nam in een alles beheersende rit en die ’s avonds 
pas vertraagde zodat ik kon afstappen.”

Het testen van COVID 19-patiënten heeft 
de afgelopen maanden een hele evolu-
tie gekend. Niet alleen veranderden de 
richtlijnen over wie getest mocht worden 
voortdurend, ook waar de testen verwerkt 
mochten worden, werd gaandeweg aan-
gepast. 

Het aantal laboratoria dat COVID 19-tes-
ten mocht verwerken, was bij de start van 
de coronacrisis heel beperkt. Dat had te 
maken met de beschikbaarheid van het 
testmateriaal, maar ook met alle voor-
schriften om deze test veilig te kunnen 
verwerken. De testen van de Kempense 
ziekenhuizen gingen naar het klinisch la-
boratorium van het UZ Leuven. In het be-
gin was het resultaat van de test binnen 
de 24 uur beschikbaar, maar eens het 
aantal testen de hoogte in ging, duurde 
het langer om resultaten te krijgen, met 
alle praktische gevolgen van dien. 

Daarom werd er in de Kempen vanaf het 
begin van de pandemie bekeken of we 
de testverwerking niet zelf zouden kun-
nen en mogen doen. Het toeval wil dat AZ 
Turnhout (dat samen met AZ Herentals al 

langer samen het klinisch laboratorium 
uitbaat) al bezig was om een dergelijk ge-
avanceerd toestel aan te kopen dat ook 
geschikt is voor PCR-testen*. Zo was het 
mogelijk om op enkele weken tijd zo’n 
toestel in Turnhout opgestart te krijgen. 
Omdat het laboratorium ook de erken-
ning kreeg als officieel COVID 19-PCR-
testcentrum, konden we tegen eind maart 
daar alle coronastalen van ZNK zelf ver-
werken.
 

Heleen Nailis, kli-
nisch bioloog: 
“Dankzij de goede 
samenwerking tus-
sen de Kempense 
ziekenhuizen kon 
de PCR-testing  op 

een efficiënte manier centraal geor-
ganiseerd worden. Een knap staaltje 
van collegialiteit!” 

*PCR-test is de meest gebruikte test 
waarbij met een wattenstaafje een uit-
strijkje wordt genomen uit de neus en 
keel.

Oog in oog met het coronavirus: 
het klinisch laboratorium Het traject van een wisser

De afname van 
de wisser ge-
beurt meestal via 
de neus. De wis-
ser wordt in een 
tube met vloei-
stof gestoken. 
Het afgenomen 
materiaal op de 
wisser zal zich 
met deze vloei-
stof vermengen.

De logistieke 
m e d e w e r k e r 
brengt de wis-
sers naar het kli-
nisch labo.

Elke tube gaat 
eerst even in 
de ‘vortex’, een 
toestel dat de 
inhoud hevig 
schudt, zodat 
zoveel moge-
lijk partikels van 
de wisser in de 
vloeistof komen.

Het staal wordt 
onder de LAF-
kast, met sterke 
opwaarste lucht-
stroom, voorbe-
reid. De laborant 

neemt een deel 
van de vloeistof 
en brengt dit 
over in het test-
buisje.

De testbuisjes 
worden inge-
pakt en klaar-
gemaakt voor 
transport naar 
het labo van 
AZ Turnhout, 
waar de analyse 
van deze PCR-
testen* voor de 
vier Kempense 
z i ekenhu i zen 
gebeurt.

Bij het nieuw-
ste toestel, de 
Panther, gebeurt 
de hele analyse 
automatisch en 
kunnen er 120 
stalen in één 
keer op het toe-
stel gezet wor-
den.

Na validatie worden de resultaten 
in het computersysteem overge-
zet zodat ze beschikbaar zijn voor 
onder meer de huisarts.
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Voertuig afgebeeld met opties.   Geef voorrang aan veiligheid.

‘ CORRELATED NEDC ’ (GEBASEERD OP WLTP)

LEXUS UX 250h

LEXUS TURNHOUT
Everdongenlaan 2, B-2300 Turnhout
info@lexusturnhout.be I T +32 14 43 00 55

VERBAZING BEGINT  
BIJ LEXUS TURNHOUT

LEXUS28034_ad_139x90_UX_ziekenhuis_05.indd   1 29/06/2020   11:29
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CAFE BREEBOS
Fiets en wandelcafe

Steenweg op rijkevorsel 73
2330 Merksplas

Openingsuren: 
maandag - zaterdag van 13u

zondag vanaf 10u
Dinsdag sluitingsdag

Tel:  0497 53 69 51
        0497 45 71 38

hildegarddegraef@gmail.com

zitplaatsen 40 personen
tuinterras 70 personen

Brasserie Klaverhof

www.klaverhof-turnhout.be
gesloten op donderdag

Lingerie – badmode – nachtmode

openingsuren di - za: 09u30 – 17u00

www.altesse-lingerie.be
info@altesse-lingerie.be

otterstraat 168  -  2300 Turnhout
014/41 31 02

WOODFOX
staat voor 
professionaliteit, 
topkwaliteit en 
vertrouwen. 
Dat is waar wij in al 
onze projecten naar 
streven. 
Een nauwe 
samenwerking met U is 
voor ons zeer belangrijk 
omdat wij voor U het 
enige aanspreekpunt 
zullen zijn doorheen de 
totale realisatie.

WOODFOX INTERIEUR 

Toekomststraat 2 U2
2381 Weelde

T +32 495/23 83 72
www.woodfoxinterieur.com

TOTAALPROJECTEN 
VAN A TOT Z 

ELK PROJECT 
WERKEN WIJ 

UIT IN 3D NAAR 
UW WENS

- Alle maatwerk, dressings, keukens, parket, binnendeuren, badkamers -

ONTSTOPPINGSDIENST 

“RAP EN REIN”Sinds 1994

• ontstoppen van W.C. - bad - douche - lavabo - keuken
en alle afvoerleidingen

• radiografi sch opsporen van ondergrondse 
afvoerleidingen en putten

• camera-rioolinspectie in prijs inbegrepen
• 24 u. sneldienst

zelfwerkende uitbaters

PIERRE SLEGERS LOWIE
Reenheide 19 • 2370 ARENDONK • Tel. 014 67 10 33

Natuursteen - Marmer - Graniet
Mozaïekwerken - Kleine verbouwingswerken 

Plaatsen van trappen

Moerenstraat 52 Tel: 0495 57 68 57 
2370 Arendonk bart@bsanders.be

 
 
 
 
 

Centrale verwarming –

 

Vloerverwarming

 Sanitaire installaties –
 
Gasinstallaties

 

Epelteer 27 – 2320 Hoogstraten 
0495 24 24 11 

wm.installatiebedrijf@telenet.be 
wm-installatiebedrijf.be  

Deze	  in	  plaats	  van	  het	  huidige	  logo	  

Of	  deze	  in	  de	  lengte	  van	  de	  bestaande	  opmaak	  

Deze	  in	  plaats	  van	  het	  huidige	  logo	  

Of	  deze	  in	  de	  lengte	  van	  de	  bestaande	  opmaak	  

Originele Thaise Noodle soepen 
Thaise wokgerechten

Vers gekookte Thaise menu’s 
Thaise snacks

Steenweg op Zevendonk 179 
2300 Turnhout 

0494 – 102090
ook voor catering en feestjes

Voor onze menukaart
 zie onze website 

www.thaidewandeling.be

RENOVATIEWERKEN
Airco, LED-verlichting, gyprocwerken,

sanitair en verwarming, kachels, haarden, 
schoorsteenmantels, keukens en badkamers

Berkenlaan 28 • 2380 Ravels
dielek@telenet.be • 

verkoop en herstelling 
huishoudapparaten

alle dagen open van 9 tot 18 uur, 
zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag gesloten

www.electroghys.be

Bitos steunt en dankt 
de zorgsector

We staan voor hen klaar met onze 
oplossingen:

Captos temperatuurmonitoring

Mithras software voor kwaliteitssystemen

Agaat stockbeheer en 
producttraceerbaarheid

Bitos nv
Veedijk 56

2300 Turnhout
www.bitos.be
info@bitos.be

Tuinonderhoud
Tuinaanleg
Vellen van bomen
Kunstgras
         ...

Uit sympathie naar de ziekenhuizen
Uit Sympathie

Altijd bereikbaar

THUISVERPLEGING
ANN BOLCKMANS

‘‘ZORGEN DOEN WE MET ONS HART’’

Steenweg op Turnhout 52
2330 Merksplas

bolckmans.ann@gmail.com

Groepsnummer: 9 42379 73 001

Turnhout   |   Merksplas   |   Vosselaar

Ann Bolckmans
0494 27 80 46

Ines Haest
0496 86 05 26

Ellen Haest
0496 83 07 74
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gehandicaptenzorg
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binnenspeeltuin   & brasserie

geopend wo. 10-19u.    vr. en za. 10-21u.    zo. 10-20u. 
zomervakantie alle dagen 10 - 19 u. (bij mooi weer sluit de speeltuin misschien vroeger)

www.rafenotje.be
fb.com/rafenotje

Otterstraat 187    2300 Turnhout    014 49 11 22     info@rafenotje.be

vier bij ons je kinderfeestje
 vanaf € 10,50/kind

dagelijks reiniging 
ballenbad

hygiënepiraat ontsmet 
de handen van de kindjes

elk uur 
verse lucht

airco

zorgeloos en veilig spelen
dankzij onze maatregelen

VOOR ALLE HAARPROBLEMEN

HAARWERKEN  FLAiR
DE GROOTSTE PRUIKENZAAK VAN DE KEMPEN

Rubensstraat 153 - 2300 Turnhout
Rechtover St-Elisabeth ziekenhuis

info@haarmode-fl air.be
Gratis ruime parking nabij

Tel. 014 70 88 68
Openingsuren

dinsdag tot vrijdag
van 10.00 tot 18.00u

zaterdag
van 10.00 tot 16.00u

Gesloten maandag en
zon- en feestdagen

bij voorkeur op afspraak

Kattenpension

Manuhof
Terbeeksestraat 65b

2321 Meer
www.manuhof.be
info@manuhof.be
tel. 0494/31.49.40

Laser graveerwerken sinds kort ook mogelijk.

Het zwarte goud 
van Turnhout

Verkooppunten  regio Turnhout:
De Weerelt • Turnhout
Couverture • Oud-Turnhout

Het zwarte goud 
van Turnhout

Verkooppunten  regio Turnhout:
De Weerelt • Turnhout
Couverture • Oud-Turnhout

Het zwarte goud 
van Turnhout

Verkooppunten  regio Turnhout:
De Weerelt • Turnhout
Couverture • Oud-Turnhout

Het zwarte goud 
van Turnhout

Verkooppunten  regio Turnhout:
De Weerelt • Turnhout
Couverture • Oud-Turnhout

Het zwarte goud 
van Turnhout

Verkooppunten  regio Turnhout:
De Weerelt • Turnhout
Couverture • Oud-Turnhout

Open elke dag
vanaf 11u00 tot 01u00

Tel.: 014-43 83 00
Adres: De Graatakker 99

2300 Turnhout
(UGC - gelijkvloers)

Nelly Mols
dierenarts
Voor een afspraak

014 73 72 73
info@nellymols.be

Karel Oomsstraat 66, 2300 Turnhout RAMEN & DEUREN IN ALU, PVC EN HOUT

ROLLUIKEN, SCREENS EN ZONWERING

VLIEGRAMEN

Steenweg op Ravels 350
2360 Oud-Turnhout

allura@telenet.Be

www.allura-kempen.be
Tel. 0494 21 65 72

BTW: BE074 143 1871 - IBAN: BE17 7310 4844 6421

RAMEN & DEUREN IN ALU, PVC EN HOUT

ROLLUIKEN, SCREENS EN ZONWERING

VLIEGRAMEN

Steenweg op Ravels 350
2360 Oud-Turnhout

allura@telenet.Be

www.allura-kempen.be
Tel. 0494 21 65 72

BTW: BE074 143 1871 - IBAN: BE17 7310 4844 6421

RAMEN & DEUREN IN ALU, PVC EN HOUT

ROLLUIKEN, SCREENS EN ZONWERING

VLIEGRAMEN

Steenweg op Ravels 350
2360 Oud-Turnhout

allura@telenet.Be

www.allura-kempen.be
Tel. 0494 21 65 72

BTW: BE074 143 1871 - IBAN: BE17 7310 4844 6421

Landmeter Rik Rieberghs bvba
Stwg. op Hoogstraten 107   2330 MERKSPLAS

Tel.: 014/63.49.53   Fax: 014/63.59.00

Opmetingen
Verkavelingen

Schattingen
Plaatsbeschrijvingen

Laswerken Verschueren - John lijsenstraat 70 - 2321 Meer
04/72.94.25.19 - Btw nummer is BE0699.549.647 

VOOR AL U LASWERKEN
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Ivo Jacobs: “Er is geen 
twijfel dat het netwerk een 
broodnodige steun voor de 
ziekenhuizen was in deze 
crisis.”

“Naast hulp bij praktische problemen van elk zie-
kenhuis heeft overleg binnen het ZNK het mo-
gelijk gemaakt om in een recordtijd te leren en 
bij te sturen. Dagelijks hadden we contact met 
elkaar waardoor we niet elk apart het ‘warm wa-
ter’ moesten uitvinden. Verschillende innovatieve 
ontwikkelingen zoals reinigingsprocedures en 
interne richtlijnen, werden met elkaar gedeeld, 
maar ook voorraden van beschermingsmiddelen 
zoals mondmaskers of handschoenen.”

Jan Flament: “Er was een 
duidelijk gemeenschappelijk 
aanvoelen bij alle directies 
dat we dit niet deden voor 
het ziekenhuis maar voor 
onze Kempense patiënten.” 

“Stel je deze crisis eens voor in een concurrenti-
eel landschap zonder de minste vorm van onder-
linge hulp, dat is toch ondenkbaar? En uiteindelijk 
zou de patiënt de dupe zijn.“

Jo Leysen: “Die Kempense 
patiënt dat is onze fami-
lie, onze buurman en onze 
vriendin want wij werken 
niet alleen in de Kempen, 
wij wonen er ook.”

“De samenwerking ging ook veel breder dan enkel 
tussen de 4 Kempense ziekenhuizen. Er werden 
eigen schorten, mondmaskers en gezichtsscher-
men gemaakt in samenwerking met vrijwilligers 
maar ook met scholen, maatwerkbedrijven en 
met veel spelers van de Kempense maatschap-
pij. Belangrijk daarbij was ook de zeer goede sa-
menwerking met huisartsen, thuisverpleging, de 
gemeentelijke overheden en woonzorgcentra”, 
stelt Rudy Van Ballaer. “Dankzij de nabijheid en 
regionale verankering van onze Kempense zorg-
sector hebben we snel en flexibel waar nodig 
kunnen handelen om één front tegen corona te 
vormen.”

Rudy Van Ballaer: “Anders 
gezegd: afstand houden 
werkt tegen corona maar 
niet in de strijd tegen coro-
na.” 

De Kempense ziekenhuizen van Geel, Herentals, Mol en Turnhout richtten in 2016 het Ziekenhuisnetwerk Kempen op. Begin 2020 werd dit netwerk 
als een van de eerste netwerken officieel erkend door de Vlaamse overheid. Een mooie bevestiging van sterke samenwerking in de Kempen die door 
de coronacrisis nog een extra dimensie kreeg. Het Ziekenhuisnetwerk Kempen heeft er, ook na deze zware corona-periode, duidelijk goede moed in. Meer 
nog, het feit dat de ziekenhuizen op mekaar konden terugvallen, geeft een bijzonder vertrouwen in de toekomst. 

Samenwerking met de huisartsen
Om een betere stroomlijning van risicopatiënten mogelijk 
te maken hebben de huisartsen van de Zuiderkempen 
verschillende triagecentra in onze regio geactiveerd. 
Deze triagecentra, bemand door huisartsen en versterkt 
door vrijwilligers, waren alleen toegankelijk na afspraak 
via een huisarts.

“Alles is zo snel geëvolueerd en 
dat zal blijven: alles wat we ‘plan-
nen’ is mogelijks morgen weer ach-
terhaald,” stelt Ivo Jacobs.  “Daarom 
beschouwen we alle ‘definitieve’ 
maatregelen nu altijd als tijdelijk.” 

“Zijn die tijdelijk of zal dat zo blijven? 
Heel wat vragen komen op ons af. 
Hoe ‘open en toegankelijk’ moet 
een ziekenhuis nog zijn? Zijn we in 
het verleden te flexibel geweest wat 
betreft bezoek? De crisis heeft de 
ziekenhuizen verplicht om inzake 
toegangsbeheer en bezoekregeling 
streng op te treden. Welke lessen 
trekken we hier uit voor de toekomst 
na corona?“

“Tot slot zijn er toch ook bepaal-
de werkmethodes waar we achter 
de schermen al een tijdje mee be-
zig waren, maar die omwille van of 
dankzij de crisis in een stroomver-
snelling terecht zijn gekomen. Denk 
aan telewerken, teleconsultaties, 
vergaderen via online platformen, 
opvolgen van patiënten via smartp-
hone, het digitaal patiëntendossier, 
enzovoort“, besluit Jan Flament. 

De strijd om mondmaskers en schorten 
Vanaf het begin van de crisis bleek al snel 
dat mondmaskers – naast wc-papier – het 
nieuwe goud was en brak in de Vlaamse 
zorginstellingen de strijd rond bescher-
mingsmateriaal los. Iedereen dreigde met 
een tekort aan mondmaskers en schorten 
te zitten. Maar in plaats van ‘ieder voor zich’ 
bundelden we in de Kempen de krachten 
en organiseerden de 4 ziekenhuizen een 
samenaankoop van maskers en schor-
ten. Door samen een oproep te lanceren, 
spreek je over veel grotere aantallen, waar-

door een bestelling maskers goedkoper 
werd. Alle mondmaskers werden in een 
apart opgezet magazijn in AZ Turnhout 
gestockeerd en van daaruit verdeeld naar 
de andere ziekenhuizen en woonzorgcen-
tra. Van zodra ergens een dringend tekort 
dreigde, hielpen we elkaar uit de nood. 

Bovendien kregen we erg snel hulp van 
vrijwilligers die mondmaskers wilden naai-
en voor de ziekenhuizen. Het maatwerk-
bedrijf A-Kwadraat in Turnhout bereidde 
pakketjes voor met materiaal en patronen 
voor 40.000 maskers die vrijwillige naai-
sters konden komen ophalen. Die zoge-
naamde comfortmaskers werden in de hele 
Kempen verdeeld.  

Niet alleen aan mondmaskers was een 
tekort, ook aan degelijke en herbruikbare 
schorten. Zo werkte AZ Herentals nauw 
samen met Wellens die de naaipatronen 
heeft uitgetekend voor kunststof schorten. 
Ziekenhuis Geel heeft vooral ingezet op af-
wasbare schorten. Ook hier gold het princi-
pe van herverdeling van zodra een zieken-
huis tekort had aan schorten.  

Maar hoe liep die zogenaamd strategische samenwerking tijdens de COVID 
19-crisis? Was er dan eveneens sprake van een constructieve samenwerking of 
was het dan ‘ieder voor zich’?  

Een gesprek met de 4 CEO’s van de Kempense ziekenhuizen: Rudy Van Ballaer 
(AZ Herentals), Jan Flament (Ziekenhuis Geel), Jo Leysen (AZ Turnhout) en Ivo 
Jacobs (H.Hartziekenhuis Mol).

Liesbeth, huisarts 
“Als huisarts waren we zelf vragende partij om een tijdelij-
ke consultatieruimte vlakbij het ziekenhuis te installeren”.  
“We willen ervoor zorgen dat we nog onze gewone con-
sultaties kunnen doen, die niet gelinkt zijn aan het corona-
virus. We zouden met andere woorden geen hartinfarcten 
willen missen door de huidige coronacrisis.”

Naar een nieuwe toekomst voor de zorg?

Heidi, communicatieverantwoor-
delijke H. Hartziekenhuis Mol 

“Wat mij buitengewoon getroffen heeft 
was dat de gemeente Mol ons zo goed 
heeft bijgestaan. De samenwerking 
verliep bijzonder vlot. Ik kon die men-
sen op elk moment van de dag berei-
ken en ze stonden werkelijk met alles 
klaar: parkeertickets voor onze artsen 

en medewerkers die ze heel snel met de fiets kwamen 
brengen zodat we ze onmiddellijk konden uitdelen, mond-
maskers, een bloemenzee, facebookberichten naar de be-
volking, ‘merci’kes’ van de burgemeester, kaartjes om ons 
op te peppen of gewoon de zin ‘Als je hulp nodig hebt, laat 
het ons weten; wij kunnen je ondersteunen.’ Daar kreeg ik 
de traantjes van in m’n ogen…”

Fotograaf: Bert De Deken
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Een maatwerkbedrijf.
A-kwadraat biedt geschikt werk aan meer dan 500 mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Dat doen we in onze productiehallen in Turnhout en in 
Gierle. En op locatie bij bedrijven, gemeenten en particulieren.

Een duurzame onderneming.
Duurzaam ondernemen zit in onze identiteit. Het vormt de basis voor onze 
relatie met medewerkers, onze verhouding tot de economie, samenleving 
en milieu.

Een innovatieve partner.
A-kwadraat is onder meer gespecialiseerd in het verwerken van producten uit 
de gezondheidssector en heeft daarvoor de nodige infrastructuur. Elke nieuwe 
vraag - hoe vreemd ook - bekijken we met een open geest. Zo streven we 
samen naar een geschikte oplossing.

info@a-kwadraat.be l Everdongenlaan 27 l 2300 Turnhout

A-kwadraat
Geschikt voor u.

food & non-food

groenzorg

healthcare

houtbewerking

locatiewerk

grafische afwerking

Leer ons beter kennen op a-kwadraat.be
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Maandenlang stonden zij in het oog van de storm: de zie-
kenhuishygiënisten. In het H. Hartziekenhuis Mol is Peter 
Verbeeck, apotheker-bioloog en verantwoordelijke voor 
ziekenhuishygiëne, dé persoon die alles afweet van de 
voorzorgsmaatregelen inzake het coronavirus. Als centrale 
figuur stond hij, samen met alle artsen en medewerkers, 
voor een van de grootste uitdagingen die hij ooit kende.

“Net zoals alle teams Ziekenhuishygiëne hebben we uiteraard de nodige kennis over 
infectiebestrijding, isolaties, beschermingsmateriaal, enzovoort. We waren dus voor-
bereid, maar als je deze crisis ingaat, dan merk je pas het verschil tussen een theo-
retische voorbereiding en procedures enerzijds en de praktijk anderzijds. We hielden 
één groot doel steeds voor ogen: zo weinig mogelijk besmettingen bij patiënten, art-
sen en medewerkers.”

Een plotse pandemie, met een schaarste aan persoonlijke be-
schermingsmiddelen (PBM) zoals mondmaskers en schorten, is 
niet evident. Hoe hebben jullie dit gecounterd?
“Er is inderdaad zeer lang een tekort aan PBM’s geweest. We hebben telkens moe-
ten afwegen hoe en waar we welke PBM’s zouden inzetten. Enerzijds kregen we 
van veel diensten de vraag om een maximale bescherming te voorzien, anderzijds 
moesten we erop letten dat we niet aan overshooting deden. Het zou bij wijze van 
spreken een beetje gek zijn iedereen in het ziekenhuis met een beschermingspak te 
laten rondlopen. 

Je deelde ook jouw expertise met de woonzorgcentra 
(WZC) en gespecialiseerde centra uit de omgeving?
“We hebben inderdaad vrij snel een team samengesteld, bestaande uit An 
Hermans, een vroedvrouw met ervaring op de COVID 19-afdelingen, dr. Lim 
als geriater en ikzelf als ziekenhuishygiënist. Met dit team hebben we alle woon-
zorgcentra en andere instellingen bezocht van Mol, Balen en Dessel om hen ad-
vies te geven over PBM’s, isolaties, infrastructurele aanpassingen, enzovoort. Daar 
hebben we zeer goede feedback op gekregen. Tegelijk zijn we van in het begin van 
de crisis gestart met online meetings met de huisartsen van onze regio’s en met de 
directies en CRA’s (coördinerend en raadgevend arts) van de woonzorgcentra, en 
de burgemeesters van de regio. Ook op die manier probeerden we de vinger aan de 
pols te houden.” 

“Verhalen over de snelheid waarop patiënten achteruit gingen en de agres-
siviteit van het virus en anderzijds de verhalen over overlijdens zonder dat 
familie erbij konden zijn, … Die verhalen hebben mij dikwijls aangegrepen.”

Team Ziekenhuishygiëne heeft een groot doel voor ogen: 
zo weinig mogelijk besmettingen bij patiënten, artsen en medewerkers

Wat was jouw vreemdste moment ? 
Greet, diensthoofd verpleging, H. Hartziekenhuis Mol
“Een mooi en tegelijkertijd vreemd moment dat ik mocht ervaren, was 
toen een patiënt na opname ons ziekenhuis mocht verlaten. Alhoewel ik 
aan de zijlijn stond toe te kijken, voelde ik de opluchting van de patiënt 
toen zij werd opgehaald door haar familie. Dat allereerste contact, die 
blijheid was pakkend om mee te maken. Maar ook het feit dat het nor-
male gedrag dat we allemaal kennen en dat past bij zo’n moment – het 
knuffelen, het kussen, het vastpakken – nu niet meer kon, was tegenstrij-
dig en confronterend.”

Katrien, psychologe, AZ Turnhout
“De vreemdste dag, was de dag waarop ik patiënten op de COVID 19-af-
deling moest spreken. Non-verbale communicatie is erg belangrijk, ze-
ker in ons beroep. Het was dus erg onwennig om helemaal ingepakt 
een kamer binnen te gaan en te spreken over psychologische thema’s. 
Ook het hele in- en uitkleed ritueel voelde vreemd aan (veel dank aan 
de collega’s die me geduldig geholpen hebben). Of misschien was de 
vreemdste dag, de dag waarop ik thuis kwam en het hele huishouden al 
was gedaan door mijn thuiswerkende man .”

Pieter, diensthoofd spoed, Ziekenhuis Geel
“Ik ving een patiënt op die door de ziekenwagen werd binnengebracht. 
Het was een oudere man in comateuze toestand die aan het sterven 
was, letterlijk happend naar adem. We gaven hem nog comfortzorgen en 
daarna werd hij met palliatief beleid naar de afdeling vervoerd. Het beeld 
dat de man daar alleen lag te sterven, zonder familie liet een grote indruk 
na. In onze normale werking zou dit anders zijn. Collega’s onder elkaar 
spreken hierover en bieden steun.”

Peggy, verpleegkundige intensieve COVID 19-afde-
ling, H. Hartziekenhuis Mol’ 
 “We waren er ons niet van bewust dat het zo erg zou zijn”, ver-
telde Peggy aan Anja Daems in De Madammen op Radio2. “De 
confrontatie met het coronavirus hakte meteen heel erg in op mij. 
Maar vanaf de eerste patiënt werd het meteen zeer reëel en in-
grijpend. Ik hoor die eerste COVID 19-patiënte nog altijd zeggen 
‘Ik ga hier dood!’ vlak voor ze beademd werd.” 
Peggy probeerde zich de laatste weken zo veel mogelijk in te 
beelden hoe de familieleden van de patiënten zich moesten voe-
len. “Elke dag mocht de familie bellen voor een update. Meer 

nog: we werkten met Skype. Ook al lagen de patiënten in een coma, we lieten hen zien 
aan de familie”, vertelde ze.  
 “Ook het diensthoofd mag in de bloemetjes gezet worden”, vindt Peggy. “Hilde kwam elke 
keer vragen hoe het met ons ging, we konden onze eigen gevoelens bij haar ventileren. 
De hele dag door werkte ze om alles in goede banen te leiden.” 
Einde juni is de laatste COVID 19-patiënt naar huis. Die testte negatief. “Het is heel vreemd 
om nu weer gewoon te gaan werken”, mijmert Peggy; “We hebben die vreemde pakken 
niet meer nodig. Ook de gewone patiënten kunnen nu weer bij ons terecht.”

Wout, technieker op een COVID 19-afdeling AZ 
Turnhout

“Er is altijd wel eens ergens een mankement op een ka-
mer. Dan moet je ervoor zorgen dat je alle gereedschap 
en materiaal bij hebt, want eventjes snel over en weer 
naar de kelder dat zit er niet in op een COVID-afdeling. 
Als het echt moet, kan een collega wel wat materiaal 
doorgeven via een sas. Het is serieus aanpassen, maar 
ik ben toch blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen.” 

Maatregelen in het ziekenhuis voor vandaag en morgen
We beschermen jou, anderen 
en onszelf door alle risico’s op 
besmetting te isoleren.

Hou overal minstens 1,5 meter 
afstand van andere personen 
in het ziekenhuis.

Was of ontsmet je handen als 
je het ziekenhuis binnen komt 
en buiten gaat.

Hoesten of niezen doe je in je 
elleboog.

Draag altijd en overal een 
mondmasker in het ziekenhuis.

Ik zorg voor jou. Zorg jij voor mij?
www.azherentals.be    -    www.ziekenhuisgeel.be    -    www.azmol.be    -    www.azturnhout.be

We schudden elkaar nog even 
niet de hand.
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Onze afdelingen in jouw regio zijn 7 dagen op 7, 
24 uur op 24 telefonisch bereikbaar voor meer 
informatie of voor een zorgaanvraag.

- Inwoners van Turnhout, Oud-Turnhout,
   Ravels en Arendonk:

T.  014-41 46 91

- Inwoners van Merksplas, Vosselaar en Beerse:
T. 014-61 48 02

www.witgelekruis.be

thuisverpleging
Diabeteszorg, infuustherapie,
hygiënische zorg, palliatieve
zorg, stomazorg, wondzorg ...

personenalarmering
vroedvrouw aan huis
gezinszorg

Technics

tel: +32 (0)3 385 21 55
fax: +32 (0)3 297 27 99

mail@abtechnics.euwww.abtechnics.be

Antwerpsesteenweg 115
2390 Malle

EHBO materialen

Veiligheidsschoenen
& PBM’s

Beroepskleding industrie
& vrijetijdskledij

Borduren en bedrukken

Ontdek onze 

WEBSHOP!

20PR0344

Dubbel-geperste golfplaten, asbestvrij, met 
veiligheids-strips én anti-slip-coating !!!

Vervang tijdig uw oude ‘eterniet’-golfplaten. 
Levering, van geïsoleerde of niet-geïsoleerde golfplaten. 

Ook prijzen voor demontage en nieuw-plaatsing.

Cotragim bvba, Den Abt 70, 2340 Beerse Guido Oostvogels     
info@cotragim.com - Tel. 0477/55.63.40
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Diëtiste & kindereetcoach Hip & Healthy

Kongostraat 154 - 2300 Turnhout
Den Heerd 11- 2330 Merksplas

0494 70 72 52
info@dietiste-ellennuyens.be
www.dietiste-ellennuyens.be

Maak een afspraak en kom genieten, 
ik neem de tijd om kennis met je te 
maken, naar je te luisteren en om samen 
het perfecte kapsel te ontdekken naar 
jouw wensen. Iedere behandeling 
wordt afgeleverd met dezelfde kwaliteit, 
aandacht voor verzorging in een 
aangename omgeving.

Tot snel, 
Inne.

Maak een afspraak en kom genieten, ik neem ruim de tijd 
om kennis met je te maken, naar je te luisteren en om 
samen het perfecte kapsel te ontdekken naar jouw 
wensen.  Iedere behandeling wordt afgeleverd met 
dezelfde kwaliteit, aandacht voor verzorging in een 
aangename omgeving. 
Tot snel,  
Inne.

Berkenlaan 45  -  Ravels 
0468 42 05 10

Haarstudio Inne Ravels    haarstudio_inne
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Turnhout  -  Oud Turnhout  -  Gierle  -  Westmeerbeek

Groot in kleine dingen  www.yvsolab.be 
 

YVSOLAB NV  
 

LABOVERBRU IKSMATER IAAL  
SOLVENTEN 

LABO OPLOSS INGEN  
 

Veedijk 33 - 2300 Turnhout

                  

Jij zorgt voor je patiënten
         wij zorgen voor jou.         

Al meer dan 15 jaar expertise +32 3 385 89 40 info@jpl-solutions.be

Empowering care providers
JPL Solutions

Het beheren van je praktijk wordt kinderspel, 

je verpleegdossier bijhouden vanzelfsprekend

en de uren administratie verleden tijd.

www.care4nurse.be

Pastorijstraat 22
2323 Wortel – Hoogstraten
+32 (0) 476/41.20.82
info@firesecurity.be
www.firesecurity.be

üControle & herstellen van hydranten, blushaspels, muurhydranten, sectieafsluiters,
monitoren, ondergrondse leidingen,

ü Druktesten brandweerslangen & blushaspels (1½ keer de werkdruk),

ü Debietmetingen haspels & hydranten,

ü Uitbreidingen bestaande bluswatersystemen & leidingen,

ü Plaatsen van nieuwe bluswatervoorzieningen,

üVerkoop brandbestrijdingsmaterialen & middelen.
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Sluis 234

2400 Mol

GSM 0494 98 20 13

Baeyens Cleaning
Gagelpad 15, 2300 Turnhout

0496 98 03 93 - info@baeyenscleaning.be

Glazenwasserij
Zonnepanelen

Industriële schoonmaak
Schoonmaak nieuwbouw
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Gerry Van der Mieren, spoedarts, Ziekenhuis Geel 
“Wat me enorm motiveerde, is dat ik bange gezichten van pa-
tiënten in ademnood zag omslaan naar een dankbaar gezicht 
wanneer we hen met onze zorgen konden helpen.” Spoedarts 
Gerry Van der Mieren van Ziekenhuis Geel werkte keihard tij-
dens deze coronacrisis. Hij bleef hoopvol: “We kunnen deze 
crisis aan.”  

“In deze situatie heeft de bevolking ons, hulpverleners, meer dan ooit no-
dig. We werken keihard. Iedereen moest nu buiten zijn comfortzone werken, 
maar niemand klaagt hierover. Binnen het team van spoed voelden we dat 
we deze crisis aankonden en we smeten ons volledig. Iedereen stelde zich 
enorm fl exibel en begripvol op.” 
Gerry merkte dat de coronacrisis een grote impact heeft op de werking van 
het ziekenhuis. “Door de coronacrisis was de organisatie van spoed en 
van het ganse ziekenhuis veranderd. Alles was opgesplitst in COVID 19 en 
niet-COVID 19.”
Gerry was blij om na het werk thuis te komen bij zijn gezin: “De uren dat ik 
vrij was, zat ik zoals iedereen bij m’n familie en hadden we meer dan ooit 
qualitytime.”

Dinska Dohman, anesthesist, Ziekenhuis Geel 
“Mensen die op de rand van de dood balanceren beter 
zien worden en van de beademing halen… dat is wat 
me energie geeft en waarvoor ik het doe.”
Anesthesist Dinska Dohmen (Ziekenhuis Geel) voelde 
zich vooral een astronaut, in zo’n warm pak met een 
masker en bril. Al haar patiënten op intensieve zorgen 
hadden één en dezelfde aandoening: corona. 
“Zowat alles was veranderd in mijn job”. “Als anesthe-
sist werk ik normaal op intensieve zorgen, het operatie-

kwartier en het verloskwartier. Van de ene op de andere dag was m’n biotoop 
compleet overhoop gehaald. Overal waren scheidingsmuren aangebracht, 
je vertrouwde ziekenhuis was opgedeeld in COVID- en niet-COVID-zones, 
ze gooiden met maskers en handalcohol naar je hoofd en je moest jezelf in 
zweterige astronautenpakken hijsen met skibril en FFP2-maskers. En alle 
patiënten op intensieve zorgen hadden dezelfde aandoening!” 

AZ Herentals
Nederrij 133
2200 Herentals 
www.azherentals.be

AZ Turnhout
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
www.azturnhout.be

H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1
2400 Mol
www.azmol.be

Ziekenhuis Geel 
J.B. Stessensstraat 2
2440 Geel
www.ziekenhuisgeel.be

De specifi ek geldende coronamaatregelen i.v.m. bezoek, opname en testing wijzigen constant. Alle info vind je op de website van jouw ziekenhuis.

Samen tegen corona, dankjewel!

“Corona betekende: plaats maken voor patiënten!”
De hoofdartsen van de ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor de medische organisatie. Ook die werd tijdens de 
coronacrisis op z’n kop gezet. Dr. Filiep Bataillie van AZ Herentals vertelt.

“Tijdens de coronacrisis kregen we als hoofdartsen de mega-taak 
toebedeeld om de medische herorganisatie van de ziekenhuizen op 
ons te nemen. Ook al was de steun van de volledige directie en de 
verschillende departementen enorm groot, toch bleef het een hele 
opgave om elk voor zich de juiste snelle medische beslissingen te 
nemen.  Door naar China en Italië te kijken, wisten we dat het virus 
een grote morbiditeit en mortaliteit veroorzaakte. De capaciteit om 
deze patiënten op te vangen moest drastisch naar omhoog. Er was 

maar één oplossing: plaats maken voor de patiënten die zich zouden aanbieden.  
In een razend tempo volgden de gebeurtenissen elkaar op met outbreaks, diensten in 
quarantaine plaatsen, gezondheidswerkers met symptomen (die we broodnodig had-

den) toch thuis zetten, het ziekenhuis volledig herbouwen om veilig COVID-
patiënten te kunnen behandelen en vooral de diensten met geplande genees-
kunde sluiten. Maar wat is gepland en wat is (semi-)dringend? We moesten ook 
zorgen dat de testcapaciteit drastisch naar omhoog ging.
Maar er ontstond een korte lijn tussen de 4 hoofdartsen van de Kempen en de maat-
regelen werden op elkaar afgestemd.
Hoofdarts zijn in coronatijden is geen geschenk, maar een meer dan full-time job 
waar we alle vier voor gegaan zijn met al onze mogelijkheden en omringd door een 
directiecomité en een massa ziekenhuismedewerkers die het diepste van hun kunnen 
hebben getoond. Bedankt allemaal!”
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Antwerpsesteenweg 115
2390 Malle

EHBO materialen

Veiligheidsschoenen
& PBM’s

Beroepskleding industrie
& vrijetijdskledij

Borduren en bedrukken

Ontdek onze 

WEBSHOP!

20PR0344

Dubbel-geperste golfplaten, asbestvrij, met 
veiligheids-strips én anti-slip-coating !!!

Vervang tijdig uw oude ‘eterniet’-golfplaten. 
Levering, van geïsoleerde of niet-geïsoleerde golfplaten. 

Ook prijzen voor demontage en nieuw-plaatsing.

Cotragim bvba, Den Abt 70, 2340 Beerse Guido Oostvogels     
info@cotragim.com - Tel. 0477/55.63.40
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Diëtiste & kindereetcoach Hip & Healthy

Kongostraat 154 - 2300 Turnhout
Den Heerd 11- 2330 Merksplas

0494 70 72 52
info@dietiste-ellennuyens.be
www.dietiste-ellennuyens.be

Maak een afspraak en kom genieten, 
ik neem de tijd om kennis met je te 
maken, naar je te luisteren en om samen 
het perfecte kapsel te ontdekken naar 
jouw wensen. Iedere behandeling 
wordt afgeleverd met dezelfde kwaliteit, 
aandacht voor verzorging in een 
aangename omgeving.

Tot snel, 
Inne.

Maak een afspraak en kom genieten, ik neem ruim de tijd 
om kennis met je te maken, naar je te luisteren en om 
samen het perfecte kapsel te ontdekken naar jouw 
wensen.  Iedere behandeling wordt afgeleverd met 
dezelfde kwaliteit, aandacht voor verzorging in een 
aangename omgeving. 
Tot snel,  
Inne.

Berkenlaan 45  -  Ravels 
0468 42 05 10

Haarstudio Inne Ravels    haarstudio_inne
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Turnhout  -  Oud Turnhout  -  Gierle  -  Westmeerbeek

Groot in kleine dingen  www.yvsolab.be 
 

YVSOLAB NV  
 

LABOVERBRU IKSMATER IAAL  
SOLVENTEN 

LABO OPLOSS INGEN  
 

Veedijk 33 - 2300 Turnhout

                  

Jij zorgt voor je patiënten
         wij zorgen voor jou.         

Al meer dan 15 jaar expertise +32 3 385 89 40 info@jpl-solutions.be

Empowering care providers
JPL Solutions

Het beheren van je praktijk wordt kinderspel, 

je verpleegdossier bijhouden vanzelfsprekend

en de uren administratie verleden tijd.

www.care4nurse.be

Pastorijstraat 22
2323 Wortel – Hoogstraten
+32 (0) 476/41.20.82
info@firesecurity.be
www.firesecurity.be

üControle & herstellen van hydranten, blushaspels, muurhydranten, sectieafsluiters,
monitoren, ondergrondse leidingen,

ü Druktesten brandweerslangen & blushaspels (1½ keer de werkdruk),

ü Debietmetingen haspels & hydranten,

ü Uitbreidingen bestaande bluswatersystemen & leidingen,

ü Plaatsen van nieuwe bluswatervoorzieningen,

üVerkoop brandbestrijdingsmaterialen & middelen.
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Sluis 234

2400 Mol

GSM 0494 98 20 13

Baeyens Cleaning
Gagelpad 15, 2300 Turnhout

0496 98 03 93 - info@baeyenscleaning.be

Glazenwasserij
Zonnepanelen

Industriële schoonmaak
Schoonmaak nieuwbouw



In het centrum van Turnhout, vlakbij alle 
winkels en faciliteiten, vindt u onze residentie 
met stijlvolle erkende assistentiewoningen. 
Welkom in Residentie Jacobsmarkt.

U wordt er warm onthaald door onze 
gekwalificeerde woonassistenten. Hun 
inzet en toewijding, samen met die van de 
medische en verzorgende experten, hebben 
ervoor gezorgd dat de bewoners van Residentie 
Jacobsmarkt naar alle tevredenheid Corona vrij 
gebleven zijn. Alle bewoners kunnen dan ook 
dag en nacht op hen rekenen. 

Zo is er een modern noodoproepsysteem en 
zorgt onze  inwonende woonassistent voor een 
snelle en gepaste reactie.

U kan hier zelfstandig wonen zoals voorheen 
en uw privacy behouden. Maar tegelijk 
kan u genieten van sociale contacten 
en onze vele faciliteiten waaronder een 
gemeenschappelijke tuin met petanque 
speelveld, maar ook een volledig ingerichte 
fitness om onze bewoners soepel en in vorm 
te houden, een biljarttafel en verschillende 
activiteiten in onze gemeenschappelijke 
ruimten.

Wilt u meer weten over hoe aangenaam 
het is in de assistentiewoningen van 
Residentie Jacobsmarkt in Turnhout? 
Neem dan contact op via het nummer 
014/44.79.00. Wij zorgen voor een veilig 
ontvangst.

w w w . j a c o b s m a r k t . b e

woonassistent@jacobsmarkt.be ∙ Erkenningnsnr.: PE 2878

Warandestraa t  5  ∙  2300 Turnhout  ∙  Tel . :  +32 (0)14 44 79 00

Erkende assistentiewoningen in het centrum van Turnhout

RESIDENTIE JACOBSMARKT
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