
 

 

 

Give & Go voor persoonlijke spullen en was 

van patiënten die geen bezoek mogen 

ontvangen 

Helaas mag jij of jouw familielid geen 

bezoek ontvangen. Een geschenkje, 

een gsm, een tekening, een laptop of 

de was? We zorgen ervoor. Je kunt 

alles afgeven op de Give & Go zone in 

de inkomhal van campus Sint-

Elisabeth. Een onthaalmedewerker van 

het ziekenhuis zal je bij aanmelding 

verder helpen. 

Openingsuren en richtlijnen 

Van maandag tot zaterdag: van 9 tot 19 uur.  

Een geschenkje, een gsm, een tekening,… mag je binnen brengen bij 

het ophaalpunt. Verpak deze spullen in een gesloten doos of zak, 

voorzien van de naam, het kamernummer en de afdeling van de 

patiënt.  

 Breng GEEN geld of breekbare spullen binnen.  

 Breng GEEN bereid en vers eten binnen (niets wat gekoeld 

bewaard wordt). 

Een koffer, kledij voor gehospitaliseerde patiënten mag je binnen 

brengen bij de Give & Go. Breng de was binnen in een gesloten zak, 

voorzien van de naam, het kamernummer en de afdeling van de 

patiënt.  



 

 

Zaken die op weekdagen na 18u of op zaterdag na 16u worden 

afgegeven aan het Give & Go punt, kunnen we pas de  

volgende dag bij de patiënt op de kamer afgeven. 

Wanneer de was ophalen van een gehospitaliseerde 

patiënt? 

Van maandag tot zaterdag: van 14 tot 19 uur. 

Een onthaalmedewerker van het ziekenhuis neemt hiervoor zelf 

contact op met de familie om afspraken te maken over de dag(en) 

van ophaling. Eens dat gebeurd is, kan een familielid vuile was 

ophalen van een patiënt aan de Give & Go zone. 

Vermeld de naam van de patiënt, de kamernummer en de afdeling 

aan de collega aan het onthaal, wanneer je was ophaalt. Deze zal in 

een gesloten zak worden aangeboden.  

Het wasgoed van een coronapositieve patiënt zal in een rode of gele 

zak worden meegegeven. We geven het advies om deze was apart 

van andere was én op minstens 60 graden te wassen.  Meer info 

www.sciensano.be.  

 

Veelgestelde vragen: www.azturnhout.be/coronavirus 

 

AZ Turnhout is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van 

voorwerpen. 

 

 

Draag zorg voor jezelf en voor anderen!  

 


