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Met Dimpnazine willen we je laten zien, lezen en voelen wat we als zie-

kenhuis doen. Het is een magazine voor patiënten, bezoekers, medewer-

kers, zorgverleners en iedereen die wel eens in Ziekenhuis Geel komt. 

Het is een manier om elkaar beter te leren kennen. Om de mens achter de 

zorgverlener te ontmoeten, de vriend of vriendin in de verpleegkundige, 

de arts achter de diagnose. Ook patiënten vertellen hun verhaal. Het is 

voor hen dat wij ons als ziekenhuis dag in dag uit inzetten. Dit magazine 

is er vooral voor jou.

Met Dimpnazine willen we meer begrip krijgen voor elkaar en inzicht 

geven aan elkaar. We willen mensen verbinden.

Met Dimpnazine hebben we de ambitie en wil om open en eerlijk te com-

municeren met iedereen die op één of andere manier betrokken is met 

dit ziekenhuis.

Met Dimpnazine tonen we respect. Respect voor de mensen die zich 

iedere dag keihard inzetten voor de patiënt. En ook respect voor het ver-

leden dat we vandaag meedragen in onze warme zorg. Vandaar ook de 

naam ‘Dimpnazine’. Vernoemd naar de heilige Dimpna, die geesteszie-

ken en hun begeleiders van heinde en verre op bedevaart lokte naar Geel. 

Uit deze opvang van pelgrims bij de inwoners thuis groeide de Geelse 

gezinsverpleging. Ook bij Ziekenhuis Geel staan we in voor een warme, 

gastvrije en zorgvolle opvang van zieken. 

Veel leesgenot!

Jan Flament
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“ONZE 
TEAMSPIRIT IS 
FANTASTISCH”
REPORTAGE   HET TEAM VAN DE KANKERAFDELING HEEFT ALS STREEF-

DOEL TOPKWALITEIT TE BIEDEN. DE GEDREVENHEID VAN HET 

TEAM IS IMMENS. ELKE PATIËNT KRIJGT EEN ZORGVULDIGE EN 

WARME BEGELEIDING.

Nadia Vanbosch is al veertien jaar aan de slag 

als hoofdverpleegkundige in het ziekenhuis 

van Geel, op de afdeling oncologie. Deze afde-

ling begeleidt en behandelt patiënten met 

kanker. Nadia startte haar loopbaan 26 jaar 

geleden als verpleegkundige, toen in het Mid-

delheimziekenhuis in Antwerpen. “Ik maakte 

de keuze voor oncologie en rolde er eigenlijk 

wat in. Ik werkte eerst voor cardiochirurgie - 

dat zijn operaties voor hartaandoeningen - en 

dan voor gastro-enterologie, waar we maag- 

en darmziekten behandelden en af en toe 

kanker vaststelden. Op de afdeling waren er 

ook patiënten met longkanker of de ziekte 

van Hodgkin, wat een kanker is die de lym-

feklieren treft. Het lag me nauw aan het hart, 

het voelde goed als ik de patiënten kon bege-

leiden in hun ziekteproces. Soms moet je ook 

afscheid nemen van patiënten. Dat was niet 

gemakkelijk, maar ik merkte dat het belang-

rijk is als je dan iets kunt betekenen.” Nadia 

Vanbosch heeft een beroepstitel in oncologie 

en een titel als palliatief verpleegkundige. 

GEDREVEN

Ook dokter Hadewijch De Samblanx is gedre-

ven door oncologie en hematologie. Hemato-

logie bestudeert de bloedcellen en lymfeklier-

cellen, en de ziekten die hiermee gepaard 

gaan. “Ik wou oorspronkelijk tropische 

geneeskunde studeren, maar tijdens mijn 

opleiding kwam ik terecht op de dienst hema-

tologie van het Antwerpse Stuivenbergzieken-

huis. De vrij nauwe arts-patiëntrelatie sprak 

me heel erg aan. Er zijn medische richtingen 

waarbij je een patiënt kortstondig ziet en een 

acuut probleem oplost, maar bij hematologie 

heb je door de frequente noodzakelijke  
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consultaties en opnames een langduriger 

contact. Er groeit een band en dat vind ik 

heel belangrijk. Hematologie is sinds 2003 

een aparte entiteit binnen de interne genees-

kunde geworden en biedt heel wat potentieel. 

We kunnen patiënten meer toekomstperspec-

tief bieden dan een paar decennia geleden.”

SLECHT NIEUWS 

Dokter De Samblanx moet patiënten een dui-

delijke diagnose en therapiebeleid geven en 

soms is dat met slecht nieuws. 

“Ik probeer rekening te houden met de per-

soon die voor me zit. We zijn altijd heel open 

en eerlijk, we spreken 

ook over mogelijke en 

onmogelijke toekomst-

perspectieven. Soms zijn 

er weinig therapeutische 

opties en dan is er steeds 

de vraag of patiënten nog 

een behandeling willen of 

kiezen voor comfortthera-

pie. Het komt voor dat patiënten aangeven 

dat ze niets meer willen, omdat ze een mooi 

leven achter de rug hebben. Die keuze willen 

we hen zeker laten.” 

“Een slechte diagnose komt hard aan en dat 

vangen we zo goed mogelijk op. We werken 

samen met psychologen en een sociale dienst 

die we op elk moment kunnen bellen. Soms 

willen patiënten het liefst onmiddellijk naar 

huis om het daar met de familie te verwerken, 

anderen hebben direct nood aan een gesprek 

in het ziekenhuis.”   

Hoofdverpleegkundige Nadia Vanbosch heeft 

een uiteenlopend takenpakket. Ze staat in voor 

het reilen en zeilen van de afdeling, kortom 

de organisatie. Ook het coördineren van haar 

team en het opleiden van nieuwe personeels-

leden horen erbij. Momenteel bestaat het team 

uit 27 verpleegkundigen, 1 logistiek mede- 

werker en Nadia als hoofdverpleegkundige. 

Op de kankerafdeling zijn er 30 bedden en 

4 steriele kamers. “Belangrijk is ook het con-

tact met de artsen en nevendisciplines zoals 

psychologen, palliatieve medewerkers, de 

sociale dienst, de dienst zingeving, diëtisten, 

apotheek en kinesitherapie.” Het accent lag 

in Nadia haar loopbaan vroeger vooral op de 

zorg voor patiënten, nu meer op leidingge-

ven, het bewaken van de zorg en het opstellen 

van procedures. “Ik mis de zorg voor patiën-

ten wel een beetje, ik moest een klik maken. 

Maar voor mij is het ontzettend belangrijk 

om er voor mijn team te zijn en hen in alle 

mogelijke zaken te ondersteunen. Dat is vaak 

heel tastbaar, zoals het inplannen van de 

werkroosters. Maar ook psychologische steun 

is soms nodig. Samen zoeken we naar het bie-

den van kwalitatief 

hoogwaardige zorg, 

met aandacht voor 

alle aspecten van de 

patiënt en zijn fami-

lie. Een klein gebaar, 

zoals een glimlach, 

een babbel of een 

hand op de schou-

der, maakt een heel groot verschil. Toen mijn 

moeder in het ziekenhuis lag, vond ze het 

niet fijn wanneer een verpleegkundige geen 

woord zei, ook al was de zorgverlening goed 

uitgevoerd.” Haar moeder overleed aan acute 

leukemie en dat was confronterend, maar ook 

leerrijk, bijvoorbeeld in het omgaan met een 

slechte diagnose. “Het zet me er nog altijd toe 

aan om er te blijven voor gaan.”  

BIJZONDER GEMOTIVEERD EN 
STERK TEAM

Het verpleegkundig team is bijzonder gemo-

tiveerd. Elke medewerker koos er expliciet 

voor om voor de afdeling oncologie te wer-

ken. Nadia: “Er zijn behoorlijk wat jonge ver-

pleegkundigen, soms komen ze rechtstreeks 

van de schoolbanken op onze dienst terecht. 

Ze moeten wennen aan concrete situaties 

die niet altijd gemakkelijk zijn. Het verbaast 

“EEN KLEIN 
GEBAAR MAAKT 

EEN HEEL GROOT 
VERSCHIL”
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me hoe sterk ze zijn. Ze gaan goed om met 

mensen die een slechte diagnose krijgen en 

afscheid van het leven moeten nemen. Het 

is ongelooflijk hoe goed ze opgeleid zijn of 

hoeveel levenservaring ze hebben. Vaak is 

er een persoonlijke link. Sommige verpleeg-

kundigen werden vroeger zelf geregeld in het 

ziekenhuis opgenomen of ze verloren een 

familielid aan kanker. Het risico bestaat dat 

ze zich te fel engageren zodat het water aan 

hun lippen komt te staan, maar dat probeer 

ik te bewaken, ook voor mezelf, en bespreek-

baar te maken. We hebben een hecht team en 

zetten graag in op teambuilding. De jongere 

medewerkers gaan soms samen op stap na 

de werkuren. Zo kunnen ze op een informele 

manier ervaringen uitwisselen of samen met 

heel andere zaken bezig zijn.”

KWALITEIT IS TOP

“De werkdruk in de zorgsector is groot, ook in 

ons ziekenhuis”, zegt Nadia. “Het streven naar 

hoogwaardige kwaliteit is een absolute priori-

teit. Dan gaat het over de technische aspecten; 

de zorgverlening moet optimaal zijn. Mede-

werkers moeten ook oog hebben voor andere 

aspecten en alert inspelen op vragen of wen-

sen van de patiënt. De verpleegkundige kan 

dan doorverwijzen naar specifieke diensten 

of iets signaleren aan de arts. Patiënten geven 

bijvoorbeeld aan dat ze de behandeling willen 

stopzetten of dat ze een tweede opinie willen. 

Soms is de vraag heel praktisch, zoals een krant 

gaan halen, een ijsje aanbieden. Zoiets is niet 

onmiddellijk de taak van een verpleegkundige, 

maar het past in de extra zorgverlening. Een 

verpleegkundige is vaak het eerste aanspreek-

punt, de drempel is lager dan bij een arts. We 

wijzen patiënten toe aan medewerkers, zodat 

elke verpleegkundige overdag zorg draagt voor 

acht patiënten, wat de vertrouwensband bevor-

dert. Zelf streef ik er naar om de patiënten 

wekelijks te zien en zoveel als mogelijk met de 

artsen mee op ronde te gaan.”

ENIGE STERIELE KAMERS IN DE 
KEMPEN

In de Kempense regio beschikt enkel het zie-

kenhuis van Geel over steriele kamers voor 

patiënten met acute leukemie. “We start-

ten met één steriele kamer, en breidden uit 

naar vier kamers. Het komt er op aan om alle 

mogelijke ziektekiemen te vermijden tijdens 

intensieve chemotherapie, vandaar de isola-

tie. Deze patiënten hebben vaak veel moed, 

ze beseffen dat de geïsoleerde opname en 

de complicaties van de intensieve chemothe-

rapie een noodzakelijke stap zijn naar gene-

zing. Ook de goede samenwerking met de zie-

kenhuizen van Mol, Herentals en Turnhout 

speelt een rol, er worden patiënten naar ons 

doorverwezen vanuit het Ziekenhuis Netwerk 

Kempen”, zegt Nadia. Ze haalt ook aan dat 

er een sterke evolutie in de onco-hematolo-

gie is. “De mogelijkheden zijn gevarieerder 

dan vroeger, er gebeurt ook veel onderzoek. 

We werken goed samen met de universitaire 

ziekenhuizen van Leuven en Antwerpen. De 

immunotherapie is een vooruitgang en zorgt 

voor levensverlenging bij kankerpatiënten.”

“WARMTE EN VRIENDELIJKHEID”

Zowel dokter De Samblanx als hoofdverpleeg-

kundige Vanbosch werkten eerder in een 

groot Antwerps ziekenhuis. “Het ziekenhuis 

van Geel heeft heel specifieke troeven. Er is de 

warmte en vriendelijkheid van Kempenaars. 

Ik vond het fijn om in het Middelheimzieken-

huis te werken, dat was een uitdaging en ik 

groeide er als verpleegkundige. Maar in Geel 

liggen mijn roots, het was dan ook fantastisch 

om hier aan de slag te kunnen in mijn 

Bezoek van Sasha en Davy 
op de Dag tegen Kanker.
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thuishaven. Een kleiner ziekenhuis heeft een 

bijna familiale uitstraling, we hangen goed 

samen”, vertelt Nadia Vanbosch. Dokter De 

Samblanx: “Het verschil tussen een groot 

Antwerps ziekenhuis en het ziekenhuis van 

Geel is dat iedereen elkaar hier kent en dat 

er daardoor een speciale samenwerking ont-

staat. We zijn als oncologie- en hematologie-

dienst heel klein begonnen en maakten de 

afgelopen jaren een mooi groeiproces mee. 

Een enorm pluspunt is dat het volledige ver-

plegingsteam echt wel bewust voor oncolo-

gie kiest. We doen het samen in overleg met 

elkaar, we zijn aangewezen op elkaar. Ook 

met de nevendisciplines zoals het palliatief 

ondersteuningsteam, de sociale dienst, apo-

theek en diëtisten, hebben we regelmatige 

overlegmomenten en dat is in het belang van 

de patiënten.” 

PERSOONLIJKE AANPAK

Hoofdverpleegkundige Nadia Vanbosch ver-

telt dat de artsen tijd en ruimte maken voor 

de patiënten, er is een persoonlijke aanpak. 

Artsen en verpleegkundigen kloppen gemak-

kelijk bij elkaar aan om iets te bespreken. Ook 

vrijwilligers zijn welkom om relevante infor-

matie aan te geven en een praatje te maken 

met de patiënten. 

Dokter De Samblanx: “Ik hoor soms dat 

patiënten zich hier in zekere zin thuis voe-

len, ondanks hun situatie. Ze kennen ons, 

net omwille van de kleinschaligheid van ons 

ziekenhuis. Wanneer een patiënt voor een 

volgende chemotherapie komt, weet ieder-

een welke problemen er zich de vorige keer 

stelden. Ook zijn we alert voor andere signa-

len, bijvoorbeeld wanneer er een patiënt in 

een sociaal isolement zit. Dat bespreken we 

dan met de betrokken diensten, thuisverple-

ging en huisartsen. Dat we zo gemakkelijk 

met elkaar kunnen overleggen, is echt wel 

cruciaal. Het gaat vaak over zware medische 

problemen, soms ook over patiënten die het 

moeilijk hebben, en daardoor ook verschil-

lend reageren tegenover de verschillende 

zorgverleners. Dan is het fijn om met ver-

schillende partijen hierover te praten. Er zijn 

in dit ziekenhuis overigens heel goede psy-

chologen. Ze staan in voor de patiënten, maar 

ook wij kunnen er terecht als we er nood aan 

hebben. Wekelijks is er een multidisciplinair 

overleg waarbij we het dossier van elke pati-

ent overlopen.” 

“We werken ook aan een multidisciplinair 

nazorgtraject. Bij terminale patiënten pro-

beren we steeds nog aan de wensen van de 

patiënten tegemoet te komen. Samen met het 

palliatief ondersteuningsteam hebben we al 

mooie wensen in vervulling zien gaan. Zoals 

een laatste keer een concert bijwonen of nog 

een laatste keer naar huis gaan.”

ONTSPANNINGSRUIMTE

Op de afdeling is er een ruimte waar patiën-

ten iets kunnen drinken, waar ze samen kun-

nen komen om bijvoorbeeld te kaarten of er 

met familie tijd door te brengen, even weg 

van hun kamer. En er zijn bedden beschik-

baar voor familieleden die op de afdeling wil-

len overnachten. Nadia: “Hier komen soms 

patiënten die terminaal ziek zijn om wat tijd 

door te brengen met vrienden en familie. We 

merken dat dit heel belangrijk is.” 
ziekenhuisgeel.be/oncologie

Nadia Vanbosch, hoofd-
verpleegkundige op de 
afdeling oncologie.
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HART- 
VERWARMEND 
AMSTERDAM
ONDERWEG   EEN WINTERSE CITYTRIP  

NAAR AMSTERDAM DOET DROMEN  

VAN POFFERTJES, MUURKROKETTEN EN 

‘HARTSTIKKE’ VEEL GEZELLIGHEID.  

HET JAARLIJKSE LICHTFESTIVAL IS  

EEN AANRADER. MET EEN BOOTTOCHT 

HEB JE VANOP DE GRACHTEN EEN  

UITSTEKEND ZICHT OP DE 

INSTALLATIES EN DE MOOIE GEVELS.
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HART- 
VERWARMEND 
AMSTERDAM

We steken van wal op de Dam waar het 

Koninklijk Paleis staat. De Bijenkorf met de 

sfeervolle eindejaarsverlichting is echter dé 

blikvanger van het plein. Vandaar gaan we 

naar de Oude Kerk, vermoedelijk het oud-

ste monument van de stad. Uit historische 

bronnen blijkt dat hier al in de 13de eeuw een 

kerkje stond dat door vissers werd opgericht.  

We wandelen doorheen het steegje (Gebed 

zonder End). Vroeger was hier een klooster 

waar naar verluidt heel veel werd gebeden, 

vandaar “Gebed zonder End”. In deze theater- 

en studentenbuurt gaat het er levendig aan 

toe. We willen lunchen in Kapitein Zeppos, 

maar de keuken is net gesloten. Het is een 

gezellige stek met een mooie veranda waar 

geregeld ook live concerten zijn. En ja, de 

naam verwijst naar de Vlaamse televisiereeks 

Kapitein Zeppos uit 1964. De hoofdrolspeler 

was een edelman die het kwaad wou bestrij-

den en zich verplaatste met een amphicar, een 

kruising tussen een auto en een boot. 

  In de winter 
is het gezellig 
vertoeven in het 
mooi verlichtte 
Amsterdam.
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SNUISTEREN 

De Oudemanhuispoort is vlakbij. In deze 

overdekte doorgang vinden we tal van stal-

letjes. We snuisteren in het aanbod twee-

dehandsboeken, partituren, magazines, 

prentkaarten. Vroeger was dit de weg naar 

een Oudemannen- en Vrouwengasthuis, nu 

staat hier een gebouw van de Universiteit van 

Amsterdam. Zo komen we bij het populaire 

Café de Jaren. Er is op mooie dagen een schit-

terend terras aan de Amstel. Maar ook op de 

etage is het uitzicht fantastisch. We bestellen 

een broodje pindakaas, een broodje hagelslag, 

een glas karnemelk en anijsmelk. Hollandser 

kan het niet. 

Het Waterlooplein met de vele kraampjes en 

tweedehandsspullen ligt op wandelafstand. 

Vroeger was dit een ietwat groezelige vlooi-

enmarkt waar je echt wel koopjes kon doen. 

Nu is het een eerder keurige markt met nog 

steeds een heel gezellige sfeer. Hier vind je 

zowat alles. In de aanpalende straten zijn 

er verschillende vintage winkeltjes. Oude-

jaar moet nog komen, maar aan glitterende 

feestjurkjes met fantasierijke accessoires is er 

geen gebrek. 

AMSTERDAMSE SCHOOL

Amsterdam heeft schitterende musea zoals het 

Rijksmuseum en het Van Gogh Museum.Onze 

tijd is beperkt, bovendien vrezen we voor te veel 

drukte. Daarom gaan we naar Museum Het 

Schip dat minder gekend is. Hier staat archi-

tectuur centraal. De Amsterdamse School, een 

bouwstijl die aan Art Deco en Jugendstil doet 

denken, bestaat honderd jaar. Er ging veel aan-

dacht naar ambachtelijk vakmanschap, zowel in 

de architectuur als in het interieur. Een bekend 

voorbeeld is het Scheepvaarthuis – nu Grand 

Hotel Amrâth - vlakbij het Centraal Station. In 

1916 opende het de deuren en kon men er een 

reis over zee boeken. De zes grootste rederijen 

van de stad kregen er hun hoofdkwartier. Het 

gebouw mocht grandeur uitstralen om zo de 

 Ook in de 
winter zijn de 
grachten heel 
gezellig.

 Tijdens de feestdagen is  
De Bijenkorf feestelijk 
verlicht.  
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welstand te benadrukken. Het interieur is met 

schitterende materialen afgewerkt. Beeldhou-

wers en glas-in-loodkunstenaars hadden er de 

vrije hand. 

De architecten van de Amsterdamse School 

stelden dat ook Jan met de pet degelijke 

architectuur verdiende. Ze realiseerden 

mooie sociale woningcomplexen, onder 

meer in de Spaarndammerbuurt. Eén van 

de bouwblokken werd in de volksmond Het 

Schip genoemd. Daar zijn ruim 120 apparte-

menten. In deze blok vinden we in een vrij-

wel intact gebleven voormalig postkantoor 

Museum Het Schip. We maken er kennis met 

de Amsterdamse School. Er zijn meubels, 

huisraad, filmpjes, tekeningen. Via Museum 

Het Schip kan je op zondag het Scheepvaart-

huis bezoeken, reserveren is een must. 

STIL BEZOEK

De volgende ochtend bezoeken we het Anne 

Frank huis. Gelukkig kochten we op voor-

hand tickets met een uurvermelding zodat we 

niet in de wel heel erg lange rij moeten aan-

schuiven. Er is veel volk, maar iedereen is stil 

en onder de indruk. 

Daarna wandelen we langs de fraaie grach-

ten. De ‘gouden bocht’ aan de Herengracht 

is het miljoenenkwartier van Amsterdam. 

Hier woonden de rijkste burgers van de stad, 

nu zijn er vooral financiële instellingen en 

advocatenkantoren gevestigd. Veel panden 

langsheen de grachten hebben trapjes naar 

de voordeur. Vroeger betaalde men voor elke 

trede een taks, dus hoe hoger de trap, hoe 

meer status je had. Het omgekeerde gebeurde 

ook: bewoners die de belasting niet meer kon-

den betalen, haalden de treden weg en pasten 

hun inkom aan. 

De Negen Straatjes, met ondermeer de 

Reestraat en Hartenstraat, zijn uitnodigend. 

Er zijn veel boetiekjes, winkeltjes met leuke 

hebbedingetjes en restaurants. Heel wat 

drukker is het in de popularie Kalverstraat 

waar je over de koppen kunt lopen. Er zijn 

koopjes, dus we wagen het er op, maar al vlug 

zoeken we rustigere oorden op. Het is tijd 

voor een kroket uit de muur. Aan snacks is er 

geen gebrek in Amsterdam. Het artistiek lichtfestival 
is vanop het water echt 
subliem.    
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MEER INFO:  iamsterdam.com  •  amsterdamlightfestival.com

TIPS & TRICKS
check	 Dankzij	de	‘I	Amsterdam	City	Card’	reis	je	onbeperkt	met	het	

openbaar	vervoer	en	krijg	je	verschillende	kortingen.	Je	kan	ook	
een	dagkaart	kopen	voor	de	Canal	Bus	hop	on-hop	off.	

check	 Er	zijn	drie	lijnen	met	haltes	bij	belangrijke	musea	en	andere	
attracties.

check	 Het	Centraal	Station	ligt	op	wandelafstand	van	het	centrum.

check	 Er	wordt	stevig	gefietst	in	Amsterdam.	Loop	best	niet	op	de	
fietspaden.	

check	 Op	voorhand	reserveren	is	een	aanrader,	je	kan	er	lange	
wachtrijen	mee	vermijden.	Wij	kochten	op	voorhand	tickets	voor	
het	Anne	Frankhuis	en	het	Lichtfestival	met	boottocht.

check Onder de noemer “DISRUPT!” staat ontregeling centraal in de 
achtste	editie	van	Amsterdam	Light	Festival.	Deze	loopt	van	
28 november 2019	t.e.m.	19 januari 2020.

BOOTTOCHT

In putje winter is het vroeg donker maar 

Amsterdam is allerminst uitgestorven. Elk 

jaar is er een lichtfestival met installaties van 

kunstenaars. Er is een wandelparcours, maar 

we trakteren onszelf op een boottocht langs 

de grachten. Zo zien we verschillende instal-

laties en kunstzinnige creaties van dichtbij. 

Er is onder meer het vrijheidsbeeld van Ame-

rika, een figuurtje dat over een brug lijkt te 

lopen, een vliegertje en een kussend koppel. 

Artistiek talent ontbreekt hier niet. Boven-

dien zijn heel wat statige huizen langsheen 

de grachten mooi verlicht en dat zorgt voor 

een feërieke sfeer. 

Na afloop kuieren we nog wat rond. Aan een 

kraampje kopen we een beker ‘snert’. Het 

is een heel dikke erwtensoep met extra veel 

spek erin. Onze lepels blijven er rechtop in 

staan. Op een koude winteravond smaakt het 

‘papje’ best wel lekker en we nemen ons voor 

om zelf ook een keertje snert te maken. Als 

souvenir nemen we een zakje tulpenbollen 

mee naar huis.
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“TOEKOMSTIGE  
EN HUIDIGE KANKER-
PATIËNTEN HELPEN, DAT 
MOTIVEERT ME OM ME TE 
BLIJVEN INZETTEN”

INTERVIEW   “WIL JIJ IETS DRINKEN?”, VRAAGT HIJ ALS WE TOEKOMEN MET 

ONZE INTERVIEWVRAGEN. STIJN HENDRICKX (35 JAAR) STAAT NIET ALLEEN 

BEKEND OM ZIJN SPONTANE EN SOCIALE KARAKTER, MAAR OOK ALS VOOR-

TREKKER VAN VERSCHILLENDE ACTIES OM KANKERPATIËNTEN TE STEUNEN. 

SINDS 2012 IS HIJ HOOFDVERPLEEGKUNDIGE VAN DE DIENST SP LOCOMOTO-

RISCHE REVALIDATIE. STIJN VERTELT OPENHARTIG OVER WAT HEM DRIJFT. 

BABY-CARRIAGE PAPA VAN ELLA EN WARRE HEART GETROUWD MET BRIT NOTES-MEDICAL HOOFDVERPLEEGKUNDIGE VAN DE SP-AFDELING SINDS 

DE OPRICHTING OP 1 FEBRUARI 2012. VAN 2006 TOT 2012 WAS HIJ VERPLEEGKUNDIGE OP DE DIENST GERIATRIE.

Stijn aan de finish van de 1.000 
km voor Kom op tegen Kanker 
in 2019.



Wat doe je om kankerpatiënten te steunen?

“We zijn in ons beroep sowieso bezig met kankerpa-

tiënten. Ze komen hier revalideren op onze SP-afde-

ling. Of onze patiënten kwamen er in het verleden 

mee in aanraking. Kankerpatiënten liggen soms lang-

durig stil of de zenuwbanen zijn aangetast, waardoor 

ze moeten aansterken en opnieuw leren stappen.” 

“Daarnaast doen we met het ziekenhuis heel veel 

acties voor Kom op tegen Kanker. Jaarlijks proberen 

we zo’n 15.000 euro in te zamelen voor kankeron-

derzoek. Veel bedrijven schenken makkelijk een 

mooi bedrag. Maar omdat we zelf in de zorgsector 

werken, willen we actief meehelpen en het zieken-

huis erbij betrekken. Op die manier versterken we 

in het ziekenhuis ook het groepsgevoel en de col-

legialiteit. Het beste voorbeeld is de 24 uursmara-

thon. Maar we organiseren samen ook wandel- en 

mountainbiketochten en ludiekere acties waarbij 

we iedereen aanspreken. Door al deze acties, heel 

het jaar door, verzamelen we samen dat bedrag van 

15.000 euro om deel te kunnen nemen aan de 1.000 

km voor Kom op tegen Kanker. Die gaat altijd door 

tijdens het Hemelvaartweekend.” 

Hoeveel jaar zet je je zo al in voor kankeronderzoek? 

“Tien jaar geleden nam de dienst spoedgevallen het 

initiatief om deel te nemen aan de 1.000 km voor 

Kom op tegen Kanker. Toen vroegen ze mij of ik 

wou deelnemen, want ik ben wel een fervente fiet-

ser. Mijn collega’s van spoed kwamen dus met dit 

mooi idee af omdat ze zelf een collega hadden die 

de ziekte van heel dichtbij meemaakte. Vier jaar aan 

een stuk namen we samen deel aan de actie. Toen 

we eens een jaar oversloegen besefte ik dat ik er niet 

mee wou stoppen en dat ik me nog meer achter de 

actie wou zetten. Daaruit ontstond het idee om een 

24 uursmarathon op te richten om geld in te zame-

len voor een nieuwe deelname aan de 1.000 kilome-

terslange fietstocht.” 

Heb je zelf ook ervaring met de ziekte?

“Mijn vader overleed aan kanker. Vandaag, 24 okto-

ber, is dat exact tien jaar geleden… Deze periode is 

altijd ambivalent. Ik heb ieder jaar tegenstrijdige 

gevoelens omdat mijn verjaardag overmorgen is, op 

26 oktober… Mijn vader vocht 11 jaar tegen de ziekte, 

telkens met periodes van ups en downs. Ik ben de 

enige zoon en tijdens mijn jeugdperiode beleefde ik 

zijn strijd van heel dichtbij. Mijn familie viel toch 

wel op mij terug omdat ik verpleging studeerde. Ik 

kon sneller onderzoeksresultaten analyseren dan 

hen, waardoor het op mijn schouders kwam om 

slecht nieuws over te brengen.  Moeilijk.”  

Heb je tijdens die initiatieven voor Kom op tegen 

Kanker steun aan je collega’s?  

“Ja, sowieso in de kerngroep van organisatoren, 

omdat iedereen daar zijn eigen verhaal heeft. De 

laatste jaren zitten er in die groep collega’s van veel 

verschillende afdelingen. Quasi op elke dienst is 

wel iemand die zich ervoor inzet. Vooral op mijn 

eigen afdeling, de SP-dienst, zijn we een hecht team 

waarin we steun vinden bij elkaar.”

“Vorig jaar verloren wij onze collega Francine aan 

kanker. Ze startte deze dienst mee op. Een fantas-

tische collega. Wij konden de diagnose in feite zelf 

vaststellen: ze begon slechter te zien, en we merkten 

tijdens vergaderingen dat haar geheugen achteruit 

ging. Haar oogarts vond niets. Wij gingen advies 

inwinnen bij een neuroloog waardoor ze, gezien 

de symptomen, sneller een CT-scan namen  dan 

gepland. Daaruit bleek dat ze hersenmeta’s had. De 

kanker was al in een ver stadium…” 

“Mijn team is dus heel hard bezig met acties om 

kankerpatiënten te helpen. Van mijn 19 medewer-

kers zitten er 4 in de kerngroep van de 1.000 km, die 

zich een heel jaar door enorm inzetten. Met de hele 

dienst houden we ook telkens een wafelenbak. Al 

MEDEWERKER 
IN DE KIJKER



mijn mede-

werkers komen hel-

pen tijdens de 24 uursmarathon. 

Of ik dus steun heb aan mijn collega’s? Zeker.” 

Hielpen de acties jou bij de verwerking van het 

verlies van je papa en van je collega?

“Toch wel. Het kan misschien raar klinken, 

maar het is niet omdat je die persoon zelf niet 

meer kan helpen en steunen, dat het stopt. We 

kunnen nog andere patiënten helpen, die nu 

of in de toekomst de diagnose krijgen. Toe-

komstige en huidige kankerpatiënten helpen, 

dat motiveert me om me te blijven inzetten. 

Bovendien verwerk ik het persoonlijk niet door 

wekelijks het kerkhof te bezoeken, maar wel 

door bezig te zijn met die acties. Dus ja, ik 

geloof dat die acties me helpen bij mijn per-

soonlijke verwerking.”

Wat is je beste herinnering aan je acties?

“De beste of anders gezegd, de emotioneelste 

herinnering? Mijn keuze om de 1.000 km 

solo te rijden. De voorbije jaren reed iedereen 

telkens een rit van een bepaald aantal kilome-

ters. Maar vorig jaar zei ik: ‘Ik wil de tiende 

editie van de 1.000 km helemaal alleen uitrij-

den, want dit jaar is het tien jaar geleden dat 

mijn vader stierf’. Iedereen ging onmiddellijk 

akkoord dus in 2019 reed ik de 1.000 km solo. 

Ik stelde mijn collega’s voor om dat geld dan 

ook alleen in te zamelen, want ik vond niet dat 

zij extra moeite moesten doen omdat ik graag 

alleen wou rijden. Mijn collega’s weigerden 

resoluut. Ze hebben echt alleen voor mij 5.000 

euro helpen inzamelen. Er was ook voor het 

eerst een internationaal peloton. Dat maakte 

het eens zo speciaal. Vanuit Frankrijk fietste ik 

naar hier. Bijzonder.”

“Er zijn daarnaast heel veel leuke momenten 

natuurlijk, bijvoorbeeld de nachten tijdens de 

24 uursmarathon in ons revalidatiecentrum. 

Tijdens die kalmere momenten willen we nog 

wel wat meer volk. Meer kandidaten om de 

fitnesstoestellen op gang te houden en daar-

voor bedenken we weer nieuwe toffe acties. 

We denken aan themauurtjes, zoals een uur-

tje met alleen maar muziek van de jaren ’90. 

Want er is uiteraard altijd een ontspannen 

sfeer met ambiancemuziek en optredens. Die 

nachten zijn eigenlijk echt wel leuke momen-

ten”, lacht Stijn. 

“Hierbij een spontane oproep aan iedereen 

die een steentje wil bijdragen en tijdens de 24 

uursmarathon ’s nachts een half uur wil wan-

delen of fietsen voor het goede doel. Ambiance 

verzekerd. Wedden dat je langer dan een half 

uurtje wil blijven?”    

Laatste vraag: heb je nog persoonlijk advies voor 

mensen die in aanraking komen met de ziekte?

“Da’s een moeilijke.” Stijn denkt even na. 

“Vooral erover durven praten, denk ik. Ja, 

praten. Heel veel mensen hebben het of ken-

nen iemand die kanker heeft. Een taboe is het 

dus niet meer volgens mij. Maar ik merk wel 

dikwijls dat mensen er moeite mee hebben 

om erover te praten. Terwijl ik vind dat het 

thema toch open aangehaald mag worden. Als 

iemand het echt niet wil zal die persoon dat 

wel laten weten. Kijk maar hoe wij als groep 

omgingen met de ziekte van Francine… Wij 

gingen regelmatig op bezoek, maar ook nu 

spreken wij nog af met haar echtgenoot. Het is 

niet omdat Francine zelf niet meer fysiek aan-

wezig is, dat we niets meer kunnen betekenen 

voor anderen. Dit wil ik nog kwijt: haar lieve-

lingsnummer was ‘Simply the best’ van Tina 

Turner. Toen ik vorig jaar aan de startmeet 

stond van de 1.000 km in Frankrijk belde mijn 

collega me op. Hij liet het nummer horen dat 

net, op dat moment, op de radio op onze werk-

vloer speelde: ‘Simply the best’.” 

KEN JIJ OOK EEN  
BIJZONDERE MEDEWERKER?
Laat het ons weten via communicatie@ziekenhuisgeel.be

WIL JIJ STIJN STEUNEN  
IN ZIJN ACTIES VOOR  
KANKERPATIËNTEN? 

Noteer dan 15 en 16 februari voor de 24 uursmarathon en 
april voor de wandel- en mountainbikeactiviteiten.

Meer info via stijn.hendrickx@ziekenhuisgeel.be  
en www.facebook.com/ziekenhuisgeel. 
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STAPPEN MAAR! 
VEJA schoenen zijn een heuse 

trend. Biologisch katoen, gerecy-

cleerde plastic flessen, afval van 

mais… Het resultaat zijn luchtige, 

comfortabele en stijlvolle snea-

kers. (Veja)

ECO DENIM
Oxfam Wereldwinkels hecht 

belang aan fair trade en duur-

zame producten. Deze trendy rug-

zak is vervaardigd uit eco denim. 

(Oxfam Wereldwinkels)

GERECYCLEERDE JEANS
MUD werkt circulair en lanceerde het con-

cept Lease A Jeans. Bij MUD kan je je oude 

jeans ruilen voor een nieuw exemplaar. Van 

jouw oude jeans wordt een nieuwe gemaakt, 

of ze wordt als vintage verkocht. (MUD Jeans)

MODE 
MET EEN 
KNIPOOG 
NAAR HET 
MILIEU
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KALENDER

12 DECEMBER
SEKSUALITEIT EN KANKER

Kanker heeft een impact op vele facetten 

van je leven, ook op jouw seksualiteit. Hoe 

ga je hiermee om? Tijdens deze infosessie 

maken we het onderwerp bespreekbaar 

en geven we je nuttige informatie. Start 

om 19u.

11 DECEMBER
INFOSESSIE OVER OBESITAS

Tijdens deze infosessie voor nieuwe 

obesitaspatiënten maak je kennis met 

onze topdokters en hun team. Ze ver-

tellen je over de verschillende behande-

lingsmogelijkheden en hoe een traject 

bij onze obesitaskliniek Baro eruit ziet. 

De sessie vindt elke tweede woensdag 

van de maand plaats, telkens van 18u 

tot 20u. Meer info en inschrijvingen op 

www.baro.be/infosessie.

16 DECEMBER
RONDLEIDING: VERLOSKAMER  

EN KRAAMAFDELING

In samenwerking met Kind & Gezin 

geven onze vroedvrouwen aanstaande 

ouders een rondleiding op de verloskamer 

en kraamafdeling. De rondleiding start 

om 20u, inschrijven is niet nodig.

7 JANUARI
GRATIS INFOSESSIE:

STOPPEN MET ROKEN

Stoppen met roken doe je samen. Wil je 

stoppen of ben je nieuwsgierig naar hoe 

het in z’n werk gaat? Onze tabakologe 

geeft je meer info tijdens een gratis info-

sessie in Dienstencentrum Luysterbos 

in Geel, van 20u tot 21u30. Meer info en 

inschrijven op www.geel.be/rookstop.

wo

do

ma

di 10 JANUARI
SYMPOSIUM:

INNOVATIE IN DE ZORG

Wat betekent innovatie voor een zorgver-

lener? Tijdens dit symposium voor artsen, 

huisartsen, specialisten en andere zorg-

verstrekkers zullen topsprekers Koen Kas 

en Ilja Arts tonen wat innovatie in de zorg 

betekent. Start om 16u30 in Domein De 

Vesten in Laakdal. Meer info en inschrij-

vingen op www.ziekenhuisgeel.be.

vr

CHECK REGELMATIG  
ONZE AGENDA OP 
ZIEKENHUISGEEL.BE
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STREET 
ART 
KLEURT 
BRUSSEL
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CULTUUR    BRUSSEL IS AL EEN 

TIJDJE AAN EEN REVIVAL 

BEZIG. DE BINNENSTAD 

WERD VEEL AANGENAMER 

OM TE FLANEREN. BRUSSEL IS 

OOK STEEDS MEER EEN HOT 

SPOT VOOR HEDENDAAGSE 

KUNSTENAARS. STREET ART 

LAAT KUNST IN DE PUBLIEKE 

RUIMTE ZIEN. HET BRENGT 

KLEUR EN VERHALEN NAAR DE 

STAD. SOMS ZIJN ZE ERNSTIG, 

SOMS LUDIEK.

Fresco’s en graffiti zijn van alle tijden. Al in 

de klassieke oudheid werden muren gebruikt 

om politieke boodschappen en aankondigen 

van bijvoorbeeld gladiatorenspelen weer te 

geven. Graffiti kunstenaars vind je nu vaak 

terug in achterafsteegjes, maar steeds meer 

steden geven hen de mogelijkheid om op 

goed zichtbare plaatsen muurtekeningen te 

maken. In Lyon maakt street art al jaren deel 

uit van het culturele aanbod. Nog in Frank-

rijk liet de stad Vesoul onlangs een tekening 

van 28 meter hoog en 12 meter breed van 

Jacques Brel aanbrengen op een gevel, dit als 

eerbetoon aan het chanson ‘Vesoul’ van Brel 

waardoor de stad bekendheid kreeg. 

Jacques Brel is natuurlijk een Brusselaar. 

De afgelopen jaren werd in onze hoofdstad 

een project ‘street art’ op touw gezet dat de 

naam ‘Parcours’ kreeg. Kunstenaars uit ver-

schillende landen kregen een locatie voor 

hun muurschilderkunst. Hedendaagse kunst 

lééft in Brussel. Zo wordt momenteel de 

voormalige Citroëngarage aan het IJzerplein, 

een iconisch pand, verbouwd tot een nieuw 

museum voor moderne en hedendaagse 

kunst. Ook architectuur zal er aan bod 

komen. Bovendien komt er een uitwisseling 

van werken met het wereldberoemde Centre 

Pompidou in Parijs. 

GRETA THUNBERG

Street art is ruim verspreid in Brussel, het 

is aangewezen een selectie te maken. Als je 

intussen een vleugje sfeer van de stad kan 

opsnuiven, is dat mooi meegenomen. We 

wandelen naar de gezellige buurt Sint-Ka-

telijne met de legendarische ‘vismet’ en de 

vele visrestaurants en terrassen. Op een gevel 

in Vlierwijk is een muurtekening van Greta 

Thunberg aangebracht. Het meisje met de 

vlechten trok in verschillende landen jonge-

renprotest op gang om dringend maatregelen 

te eisen om de klimaatcrisis aan te pakken. 

Onverschrokken praat ze met wereldleiders. 

De gevel is wat vaal, maar het portret van 

Thunberg geeft er kracht aan. De eigenaar 

van het pand wou zijn waardering voor de 

jongeren uitdrukken en trok voor het portret 

kunstenaar ENCQ aan. 

Street art is wel vaker actueel. De twee etap-

pes van de Ronde van Frankrijk in juli stimu-

leerden Amandine Lévy om een monumen-

taal werk te maken in de Slachthuislaan. Een 

ode aan Eddy Merckx mocht uiteraard niet 

ontbreken. In de Timmerhoutkaai zien we op 

een gevel al van ver een ietwat vreemd figuur, 

hij is nadrukkelijk aanwezig in het straat-

beeld. De man heeft een flinke sjaal om en zit 

op een schommel, handen in de zakken. Het 

is werk van de Bulgaar Bozko die graag ietwat 

vreemde, maar geen onsympathieke perso-

nages afbeeldt. ‘Swing’ werd gerealiseerd in 

2018 naar aanleiding van het festival Balkan 

Trafic. Op de Huidenmarkt realiseerde 
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“JE KAN 
ONVERWACHT 

VERRAST 
WORDEN.”

motieven op haar kleding verwijzen naar 

de culturele rijkdom in de Europese lan-

den (Triomflaan 77). Op de Rogierlaan 263 

maakte de Belg Nean het werk ‘Brussels, 

Intergenerational city’. Het beeld spreekt 

voor zich: in een levensboom omhelst een 

moeder haar jonge kind. 

NADENKERTJES

De muurtekening ‘LGBT’ op het Sint-Lazar-

usplein is van de Spaanse Okuda die graag 

met veelkleurige geometrische figuren 

werkt. Twee vreemde mensenfiguren tor-

sen de hele wereld, de ene in grijze tinten, 

de andere met vrolijke kleuren. LGTB staat 

voor lesbisch, gay, biseksueel en transgen-

der. Ook in de Lollepotstraat staat gender 

Rikardo Druškić uit Sarajevo een kleurrijk 

fresco met ‘verzoening’ als thema. De kleur 

blauw symboliseert vrede en vertrouwen, 

rood verwijst naar liefde, verlangen en moed. 

Wit staat voor zuiverheid en vrede. De bloem 

brengt hoop en leven. 

KLEIN MAAR FIJN

In de Korte Beenhouwersstraat brengt Jaune 

hulde aan de netheidswerkers van de stad. 

Hij zet ze neer als helden. Met schop en bor-

stel gaan ze een vuilniszak achterna, zittend 

op hun ‘strijdros’. Het werk heet toepasselijk 

‘discreet maar efficiënt’. Van zijn werk wer-

den ook affiches gemaakt voor een campagne 

Openbare Netheid van de stad. Je vindt de 

eerder kleine sjabloontekening onderaan de 

gevel. Er is veel passage vlak bij de Grasmarkt 

waar je op de koppen kunt lopen. Zowat 

iedereen loopt achteloos voorbij de muurteke-

ning. De locaties voor street art zijn immers 

niet altijd opvallend. Ofwel weet je dat er iets 

te zien is, of je oog valt er toevallig op. Dat 

is meteen ook het mooie aan street art: je 

kan onverwacht verrast worden. Ook onop-

vallend is het beeldje van Isaac Cordal in de 

Zuidstraat 57. Het prijkt op de gevel van een 

winkel, het is even zoeken om het te vinden. 

De Spaanse Cordal maakte op twaalf plaatsen 

in de stad een miniatuur cementbeeldje. De 

figuurtjes kijken vanop afstand kritisch naar 

de wereld rondom hen. 

DIVERSITEIT

Brussel is een kosmopolitische stad. Op een 

zomerse dag vind je op de Grote Markt een 

staalkaart van de wereldbevolking. Verschil-

lende kunstenaars maakten een werk voor het 

project MIXITY.brussels met het thema diver-

siteit als rode draad. Frau Isa uit Oostenrijk 

trekt de nostalgische kaart; een vrouw houdt 

een kat in haar armen en lijkt verzonken in 

gedachten. De vrouw symboliseert de EU met 

Brussel als hoofdstad, het hart van de EU. De 

© visit.brussels - Eric Danhier
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centraal. Een jongetje probeert te ontsnap-

pen langs een touw omdat hij gepest wordt. 

‘Tapette’ wordt geschreeuwd, wat mietje 

betekent. Iemand wordt geconfronteerd met 

intersekse en stelt de vraag of we wel weten 

wat dat inhoudt. Homoparen kussen elkaar 

op de mond. Is het mooi, is het weerzin-

wekkend? En er is een homokoppel dat een 

kindje heeft geadopteerd. De tekeningen zijn 

scherp, ze drukken ons met de neus op de 

realiteit en stereotiepe vooroordelen die nog 

steeds voorkomen.  

SPEELS

Manneke Pis is voor straatkunstenaars een 

leuke inspiratiebron. In de Zuidstraat staat 

manneke pis toe te kijken op zijn evenknie. 

Het gaat er flamboyanter aan toe in de Eik-

straat met Manneke Peace, een fresco van 

HMI die dit maakte naar aanleiding van 30 

jaar Belgische hiphop. De Est Edward von 

Lõngus maakte ‘Make us young again’, drie 

oudjes die gezapig toekijken in de Korte Been-

houwersstraat. Hij combineert street art met 

digitale technologie. Met een smartphone of 

tablet kan je het verhaal van de oudjes horen, 

je duikt in hun leven. De kunstenaar slaat zo 

de brug tussen heden en verleden. Op het 

Spanjeplein vind je ‘Light my fire’, een teke-

ning van een oude man met een hoge hoed en 

een dikke sigaar. Ook hij nodigt je uit om ver-

der kennis te maken. Als je deze personages 

een volgende keer passeert, lijkt het alsof ze 

goede kennissen zijn. Street art brengt leven 

in de brouwerij, het geeft een extra dimensie 

aan de stad. 

© visit.brussels

ZELF JE 
ROUTE 
SAMEN- 
STELLEN
Op de website https://
parcoursstreetart.
brussels vind je een 
overzicht van verschil-
lende werken die in 
de stad te zien zijn. Er 
werden vier trajecten 
uitgestippeld, maar 
het leukste is om zelf 
een route samen te 
stellen. Je kan het ook 
koppelen aan het strip-
parcours met stripmu-
ren, musea, galerijen 
en boekhandels. Bij 
de dienst toerisme op 
de Grote Markt is een 
beknopte gids ver-
krijgbaar over street 
art (2,5 euro). Ook de 
stripgids (2,5 euro) kan 
je daar krijgen. 
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“We worden hier heel de dag goed verwend: gelaatsverzor-

ging, schminken, handen en voeten… allemaal perfect. En 

het zijn hier allemaal engelen, iedereen die ons vandaag in 

de watten heeft gelegd.”

Louisa, patiënt

“We wilden heel graag alle patiënten, maar ook familie, 

vrienden, verzorgers en dokters een hart onder de riem ste-

ken. Ik hoop dat we hen even hebben kunnen opvrolijken 

en dat ze een bijzondere dag hebben gehad.”

Sasha Rosen, zangeres

FOTOREPORTAGE   OP 17 OKTOBER, DAG TEGEN 

KANKER, HEEFT ZIEKENHUIS GEEL 

KANKERPATIËNTEN EXTRA IN DE WATTEN 

GELEGD. MEER DAN 100 MENSEN NAMEN 

DEEL AAN GRATIS WORKSHOPS EN 

VERZORGINGSSESSIES. ZE KONDEN BIJ 

EEN HAPJE EN EEN DRANKJE PRATEN MET 

LOTGENOTEN EN ZORGVERLENERS, MAAR 

OOK MET SASHA ROSEN, DAVY GILLES (VAN 

DE ROMEO’S) EN ANDREA CROONENBERGHS. 

SASHA EN DAVY ZONGEN ZELFS EEN PAAR 

LIEDJES. ENKELE IMPRESSIES VAN  

EEN DAG VOL WARMTE.

VEEL 
WARMTE
OP DAG  
TEGEN
KANKER
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“Ik wil nog terugko-

men volgend jaar. Het 

is dat wat we moeten 

hebben, ontspanning.” 

Rita, patiënt

“Ik denk dat je alleen maar kanker kan overwinnen 

door positief te denken. En met een hoop steun 

achter je. Het feit dat wij daar nu een beetje aan 

mochten bijdragen, doet ons enorm veel plezier.” 

Davy Gilles, zanger
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SCHENK EENS 
BLOED OF PLASMA
Wist jij dat Geel een donorcentrum heeft? Elke 

weekdag komen daar sympathieke mensen het 

beste van zichzelf geven. Bloed of plasma. 

ÉXTRA DONATIES NODIG TIJDENS 
KERSTPERIODE

Op het einde van het jaar heb je de handen vol met 

de kerst- en nieuwjaarsfeesten. Bloed of plasma 

geven is dan vaak geen prioriteit. Nochtans heeft 

Rode Kruis-Vlaanderen net dan jouw donatie éxtra 

hard nodig, want ook in de kerstperiode hebben 

vele mensen nood aan bloed of plasma. Jij kan 

gemakkelijk helpen. Schenk een bloed- of plas-

madonatie. Het mooiste geschenk, dat ben jij!

www.rodekruis.be/bloed

NIEUWE ARTSEN

GEEL STOPT  
MET ROKEN,  
DOE JIJ MEE?
Probeer je te stoppen met roken, maar lukt het je niet 

alleen? Zoek je een motiverende omgeving om min-

der te roken? Dan is de Rookstop 2020 iets voor jou! 

Na de succesvolle editie van 2018, slaan Zieken-

huis Geel en stad Geel opnieuw de handen in 

elkaar voor Rookstop 2020. Kom op 7 januari naar 

de gratis infosessie en ontmoet onze tabakologe 

Kathleen Vanhove. Wat zijn de beste stappen die 

je onderneemt om te stoppen en hoe laat je stilaan 

je verslaving los? Onder haar ervaren begeleiding 

kom je het te weten. Bovendien ontdek je het suc-

ces van stoppen in groep. Want stoppen doe je niet 

alleen. Samen ga je naar een gezonder leven! 

De infosessie is gratis en zonder stopverplichting. 

Aan het einde van de avond beslis je zélf of je deel-

neemt aan een traject van meerdere groepsessies. 

Toch liever individuele begeleiding? Ook daarvoor 

kun je bij Kathleen terecht.

Wil je weten wat de positieve gevolgen zijn 
wanneer je 24 uur stopt met roken? Bekijk 
het filmpje op bit.ly/youtube-ziekenhuisgeel. 
Volg ons YouTube-kanaal en blijf op de 
hoogte van onze nieuwste filmpjes!

PRAKTISCH
7 januari 2019, 20u. Dienstencentrum  
Luysterbos, J.B. Stessensstraat 69, 2440 Geel.  
De infosessie is gratis. Inschrijven kan, maar 
is niet verplicht: www.geel.be/rookstop.

Heb je specifieke vragen voor onze tabakologe? 
Wil je individuele begeleiding?  
Neem dan contact op met Kathleen Vanhove: 
kathleenvanhove@ziekenhuisgeel.be,  
014 57 70 33.

VIDEO

VIDEO  

desktop

Torab Al Hatawe 
cardiologie

Ben Gys  
abdominale  

heelkunde

Bert Van Den 
Heuvel  
oncologie

Helena Pilate 
gastro- 

enterologie

Kathleen Joos 
neuro- 

chirurgie

         Dr. Al Hatawe stelt zich voor op  
bit.ly/youtube-ziekenhuisgeel. Volg 
ons YouTube-kanaal en blijf op de 
hoogte van onze nieuwste filmpjes!
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SILENCE, PLEASE!

Auteur: Cath Luyten | Uitgeverij: Manteau

In Silence, please! zoekt Cath Luyten naar de rust en stilte waar 

we allemaal zo naar snakken, naar het verlangzamen en verstil-

len in het leven van alledag. Dat doet ze met inzichten en tech-

nieken die haar worden aangereikt door componist Jan Swerts, 

psychiater Dirk De Wachter, kunstenares Delphine Boël, thea-

terman Josse De Pauw, tv-vrouw Annemie Struyf, wiskundige 

en filosoof Jean Paul Van Bendegem, actrice Barbara Sarafian, 

zanger-muzikant Guido Belcanto, radiopresentatrice en vlog-

ster Linde Merckpoel en drumster Isolde Lasoen.

DE KUNST VAN HET ONGELUKKIG ZIJN

Auteur: Dirk De Wachter | Uitgeverij: Lannoo Campus

Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing, stelt professor en 

psychiater Dirk De Wachter. Streven naar zin en betekenis daarentegen is 

waar het leven om draait. In zijn nieuwste boek gaat Dirk De Wachter in 

op grote vraagstukken in onze maatschappij die ons leven bepalen, sturen 

of veranderen, maar die ons vooral in contact brengen met de ander of 

met onszelf.  

DE TAFEL

Auteur: Herman Brusselmans | Uitgeverij: Prometheus

Herman Brusselmans is gek, of bezig het te worden. Twee psychiaters 

onderzoeken hem en hij wordt weggeborgen in een instituut in de 

Lembeekse bossen, waaruit hij na een incident ontsnapt. Op straat 

pleegt hij een misdaad, en om aan vervolging te ontkomen vlucht hij 

naar Amsterdam. En zo gaat het voort.  

DE TESTAMENTEN

Auteur: Margaret Atwood | Uitgeverij: Prometheus

Het verhaal van de Dienstmaagd, Margaret Atwoods meesterwerk over een 

afschrikwekkende toekomst, is uitgegroeid tot een moderne klassieker en 

bewerkt tot de zeer succesvolle tv-serie The Handmaid’s Tale. De Testamenten 

is Atwoods adembenemende roman. 3
2

4

1

ONZE 
BOEKEN  
TOP 4
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KERST-
CONCERT
DE LOKALE AFDELING VAN OKRA UIT MEERHOUT-BERG - EEN VER-

ENIGING VAN, VOOR EN DOOR 55-PLUSSERS - ORGANISEERT VOOR 

HET TWEEDE JAAR OP RIJ EEN KERSTCONCERT TEN VOORDELE VAN 

DE KINDERKLINIEK VAN ZIEKENHUIS GEEL. MET DE OPBRENGSTEN 

VAN VORIG JAAR KON HET ZIEKENHUIS VIJF SPEELBORDEN KOPEN 

VOOR DE JONGSTE PATIËNTEN.

ZIEKENHUIS 
GEEL  
STEUNEN?

Dat kan! Met jouw steun 
kunnen we extra meer-
waarde creëren voor 
mensen in nood, van 
jong tot oud. Zo help 
jij elke patiënt terug 
op de been, letterlijk 
én figuurlijk. En zorg je 
voor een warm en waar-
dig afscheid als er geen 
andere uitweg meer is.

Contacteer Josti 
Gadeyne, verantwoor-
delijke voor giften en 
filantropie, voor meer 
informatie:  
josti.gadeyne@ 
ziekenhuisgeel.be,  
014 57733

“Kerstmis roept bij veel mensen warmte, liefde, 

vrede en samenhorigheid op. We willen in 

deze periode dan ook met onze Okra-afdeling 

een goed doel steunen”, zegt Mieke Tordoor, 

die het benefietconcert mee organiseert. “Dan 

begin je na te denken over welk goed doel. 

Onze leden wonen in Meerhout en als we naar 

het ziekenhuis moeten, dan gaan we naar Zie-

kenhuis Geel. Ziek zijn is ingrijpend en raakt 

de mensen, zeker als het over zieke kinderen 

gaat. Daarom steunen we de kinderafdeling.”

“Het ziekenhuis was vorig jaar meteen 

enthousiast over ons idee. Met het eerste 

kerstconcert haalden we 500 euro op, dat we 

in het voorjaar overhandigden aan de kinder-

afdeling. Het personeel was zo dankbaar! Ze 

hebben ons ook laten weten wat ze met de 

gift gedaan hebben.”

Ziekenhuis Geel kocht met het ingezamelde 

geld van het concert vijf speelborden en hing 

deze op aan de muur van de kinderafdeling 

en spoed. “Zo kunnen kindjes tijdens hun 

verblijf in het ziekenhuis spelen en hun zor-

gen en angst een beetje vergeten”, zegt An 

Geboers, hoofdverpleegkundige van de kin-

derkliniek.
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PRAKTISCH
21 december 2019, 19u 
(deuren openen om 
18u). Sint-Jozefkerk, 
Kerkplein 1, 2450 
Meerhout. Tickets 
kosten 19 euro 
(inclusief 1 gratis 
drankje en meet & 
greet met de artiesten), 
cash te betalen of 
op rekeningnummer 
BE75 6719 2001 3951.
Meer info en tickets  
bij Mieke Tordoor 
(anne-mie.tordoor@ 
telenet.be, 0497/934883) 
of café-feestzaal De 
Kapel (Sint-Jozeflaan 
10, 2450 Meerhout).

GA NAAR HET KERSTCONCERT EN 
STEUN JONGE PATIËNTJES

Op 21 december 2019 organiseert Okra 

opnieuw een kerstconcert. Naast Mieke, Luc 

Van Meeuwen en Marc Stans zal ook Bandit 

van de partij zijn.

“Over het goede doel moesten we niet lang 

nadenken”, zegt Mieke. “De dankbaarheid 

van de mensen van de kinderkliniek was zo 

groot dat we dit jaar terug de kleinste patiën-

ten willen steunen van Ziekenhuis Geel.” 

Wil je een koude winteravond warm en sfeer-

vol maken én de kinderafdeling van ons zie-

kenhuis steunen? Ga dan op 21 december 

naar het kerstconcert in de Sint-Jozef-

kerk in Meerhout-Berg.
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belangrijk deel uit van Orditool. De vrachtwagen mag zich hierbij om het even waar in Europa bevinden. 
Onze nieuwe Track & Trace service is nu ook beschikbaar voor gemengde vloten van vrachtwagens en 
lichte bedrijfswagens, die we op een merkonafhankelijke wijze kunnen ondersteunen over heel Europa.
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 » HR-dienst, met Orditach voor de analyse van tachograafgegevens en de berekening van prestaties.
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 » Dispatching, Orditrack voor de Track & Trace.
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“ALS JE ZIEK 
BENT, IS EEN  
GOEDE 
OPVANG 
ESSENTIEEL”
REPORTAGE   LEEN VAN ROOY (61) WERD OP 

28 DECEMBER 2018 GECONFRONTEERD 

MET DE DIAGNOSE ACUTE LEUKEMIE. ZE 

BRACHT VEEL TIJD DOOR IN EEN STE-

RIELE KAMER IN ZIEKENHUIS GEEL. HET 

GAAT NU BETER MET HAAR, MAAR DE 

BEHANDELING IS NOG NIET AFGEROND. 
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Leen Van Rooy werkte in de sector van bui-

tenschoolse kinderopvang in Turnhout. Eind 

vorig jaar kampte ze met een hardnekkige 

bronchitis. Ze ging terug naar de huisarts 

omdat ze geen beterschap merkte. Ter hoogte 

van de blaas had ze een grote blauwe plek, 

hoewel ze zich niet had gestoten. De arts liet 

haar bloed onderzoeken en diezelfde avond 

nog kreeg ze een telefoontje met de mel-

ding dat ze onmiddellijk naar het ziekenhuis 

moest. Haar bloedwaarden waren niet goed. 

“Ik schrok enorm, maar dacht niet meteen 

aan het ergste. Ik ging naar de spoedafdeling 

in Turnhout. Om 2u ’s nachts werd er nog 

met specialisten overlegd en toen begon het 

me te dagen dat het ernstig was. De volgende 

ochtend zei de oncoloog me dat het om leu-

kemie ging. Hij verwees me door naar het 

ziekenhuis in Geel omdat ik in een steriele 

kamer moest worden verzorgd en die hebben 

ze in Geel. Zowat een half jaar was ik daar, 

ik kon slechts heel af en toe naar huis. Wat 

de oorzaak van mijn ziekte is, weet ik niet. Ik 

vraag het me soms af, maar het is uiteindelijk 

niet zo belangrijk. Wel hebben ze me onmid-

dellijk gezegd dat het geneesbaar was.”

BEZOEK

Leen kreeg veel bezoek. Er werd een beurtrol 

afgesproken omdat er slechts twee bezoe-

kers tegelijkertijd mochten langskomen. 

“Ze moesten een maskertje dragen, ook een 

schort en handschoenen. Op het bed zitten 

of me aanraken, mocht niet. Omdat ik wist 

dat ik kon genezen, ging ik ervoor. Ik heb me 

niet laten gaan, hoewel het de laatste weken 

wel zwaar werd. Omdat ik fel piekerde, kreeg 

ik slaapmedicatie. In het begin voelde ik me 

heel ziek van de chemo. Mijn mond was ont-

stoken, ik kon niet eten en kreeg voedsel via 

een baxter.” 

Nog steeds gaat ze geregeld naar het zieken-

huis om haar bloedwaarden te laten contro-

leren en een bloedtransfusie te ondergaan. 

“Ik voel heel goed wanneer de bloedwaarden 

te laag zijn. Dan heb ik nauwelijks zuurstof. 

Als ik de trap opga, ben ik uitgeput en zonder 

adem. Het goede nieuws is dat in mijn been-

merg niets meer is te zien. De nabehandeling 

duurt nog twee jaar: om de drie maanden zal 

ik chemo krijgen via medicatie. Wel moeten 

mijn bloedwaarden in orde zijn.”

OMMEZWAAI

Leen was geëngageerd. Zo was ze bestuurslid 

bij Similes, de organisatie voor familieleden 

van mensen met psychische problemen. Eén 

van haar drie zonen kampt met schizofrenie 

en woont nog thuis. “Ik was ook de coördi-

nator van de jaarlijkse 11.11.11-brunch, maar 

dit jaar gaf ik het uit handen. Wel volg ik de 

inschrijvingen op en ben ik contactpersoon. 

Meer kan ik nog niet aan. Ik weet ook niet of 

ik er bij zal kunnen zijn. In de mate van 
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“OMDAT 
IK WIST 

DAT IK KON 
GENEZEN, 

GING IK 
ERVOOR.”

het mogelijke volg ik de vergaderingen op. De 

eerste keer was dat in de openlucht om moge-

lijke besmettingen te weren.” 

Leen zegt dat er niet zoveel is waaraan ze 

zich kan optrekken, haar mogelijkheden zijn 

beperkt. “Het genezingsproces duurt toch wel 

lang. Het is soms moeilijk, ik zit helemaal in 

de cocon van kanker. Wie daar niet mee wordt 

geconfronteerd, is met andere zaken bezig. Ik 

weet ook niet hoe ik me bij de nabehandeling 

zal voelen. Wel hoop ik dat ik terug kan wer-

ken, want ik deed mijn job graag.” Haar zoon 

die thuis woont, moest zich zelf beredderen, 

wat extra zorgen met zich meebracht, maar 

hij is ook een enorme steun bij huishoude-

lijke klussen. Er is een zelfhulpgroep met lot-

genoten, maar Leen ging er nog niet naar toe. 

“Ik krijg thuis geregeld bezoek en dat is fijn, 

het is een enorme steun.” 

FAMILIE

Leen heeft drie zonen en vier kleindochters. 

De kleinkinderen zag ze een half jaar lang 

niet. “Pas vanaf zeven jaar mogen ze in de 

steriele kamer op bezoek komen. Mijn oudste 

kleindochter kon na haar zevende verjaardag 

meekomen. Op de momenten dat ik thuis 

was, lukte het ook niet altijd om hen te zien, 

bijvoorbeeld omdat ze een verkoudheid had-

den. Het was hard om hen te missen. Mijn 

zonen waren heel bezorgd en bang. Ik hield 

me vaak sterk voor hen, vooral ook omdat ik 

wist dat ik kon genezen.” 

Haar levensstijl veranderde niet drastisch, ze 

leefde al gezond. Wel is ze nog steeds gebon-

den aan richtlijnen: fruit en rauwkost moet 

ze mijden. Ook uit eten gaan, kan nog niet. 

“Toen ik in het ziekenhuis lag, is mijn vader 

gestorven. Ik mocht gelukkig de begrafenis 

bijwonen, maar kon niet helpen bij de voor-

bereiding ervan of kon hem ook niet gaan 

groeten. Een vriendin kwam me halen en na 

de begrafenis moest ik onmiddellijk terug 

naar het ziekenhuis. Op dat moment weende 

ik niet, maar toen ik een emotionele film zag, 

kwam het verdriet naar boven. Ik bleef maar 

huilen, gelukkig was er een verpleegkundige 

met nachtdienst die me steunde. Mijn moe-

der verhuisde naar een woonzorgcentrum. Ik 

kon haar alleen maar bezoeken als het mooi 

weer was en we konden buiten zitten, want 

naar binnen mocht ik niet. Gelukkig kan dat 

nu wel, stap voor stap ga ik dus vooruit.”

WARME OPVANG

“In het ziekenhuis werd ik heel goed omringd. 

Iedereen was altijd heel vriendelijk. Omdat ik 

er zo lang bleef, leerde ik het personeel beter 

kennen. Het was ook fijn dat het om een vast 

team ging, ik zag vaak dezelfde verpleegkundi-

gen en dat geeft vertrouwen. Als je ziek bent, 

maakt een vriendelijk gebaar een groot ver-

schil. Ik mocht hen alles vragen, kon vertellen 

over mijn familie. Ook hielden ze alles goed bij 

en dat werd doorgegeven. Zo had ik laten val-

len dat ik met Pasen graag bij mijn familie wou 

zijn. De verpleegkundigen hadden dat aan de 



arts laten weten. Mijn bloedwaarden stonden 

niet goed, maar de arts liet me gaan op voor-

waarde dat ik in de openlucht zou blijven. In 

het begin vond ik het wel raar dat alles werd 

doorgegeven, maar het pluspunt is dat ze me 

nu goed kennen en in die moeilijke maanden 

ook rekening met me hielden.” 

“Er waren nog patiënten met acute leukemie, 

maar veel contact hadden we niet omdat ieder-

een in zijn steriele kamer moest blijven. De 

eerste maand was ik sowieso te ziek. Daarna 

keek ik soms naar films, er was internet. Op 

het einde had ik een kleine piano, zo kon ik 

bijblijven met de liedjes van het koor waarin ik 

zong. Lezen ging heel moeilijk. Ik kreeg elke 

dag een krant, maar in het begin moest ik een 

artikel telkens weer opnieuw lezen. Het drong 

niet tot me door.”

TOEKOMST

Wat de toekomst zal brengen, weet Leen 

niet. Ze maakt voorlopig nog geen plannen 

op langere termijn, het komt er nu vooral op 

aan om te genezen. “Tien jaar geleden had ik 

darmkanker en werd ik geopereerd. Daarna 

heb ik mezelf wat meer verwend. Ik kocht 

bijvoorbeeld gemakkelijker nieuwe kleding, 

ik besteedde meer aandacht aan het genie-

ten. Momenteel is dat nog niet aan de orde, ik 

voel me nog te zwak. Ik heb nog heel veel rust 

nodig en dat heeft nu voorrang.”

www.arbitrage.brussels
maakt justitie nu toegankelijk van thuis of op kantoor

Is de normale rechtsgang voor U complex, omslachtig, veel te 
traag of economisch onverantwoord? Kies dan voor arbitrage.
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“WE KUNNEN IN DEZE 
WERELD NOG DUIZENDEN 

DINGEN DOEN”
SMAKELIJK     DOMINIQUE PERSOONE WORDT WEL EENS DE KEIZER VAN DE CHOCOLADE 

GENOEMD. DEZE BRUGSE SHOCK-O-LATIER BEHOORT TOT DE WERELDTOP. ZIJN TOMELOZE 

CREATIVITEIT EN ENERGIE MAKEN HEM TOT EEN ‘ENFANT SAUVAGE’, ALTIJD TUK OP EEN 

GEINTJE EN MET DE GUTS OM ER VOLLEDIG VOOR TE GAAN.
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ZOT VAN CHOCOLADE

The Chocolate Line is het befaamde initia-

tief van chocolatier Dominique Persoone en 

zijn echtgenote Fabienne De Staercke. Er 

zijn winkels op toplocaties in Antwerpen en 

Brugge. Dominique Persoone verkent graag 

nieuwe smaaksensaties, maar Pasen en Sin-

terklaas zijn voor hem klassiekers. 

In België zijn zowat alle kinderen opge-

groeid met chocolade, ook Dominique Per-

soone. Belgen behoren tot 

de grootste consumenten. 

“Wellicht brainwashten 

ouders hun kinderen wel 

wat. Ik voel nog altijd de 

prettige spanning toen ik 

als kind paaseitjes mocht 

gaan zoeken in de tuin. 

Net als het gevoel op de 

ochtend dat Sinterklaas 

was geweest. We keken onze ogen uit. Zo 

leerden we de link leggen tussen chocolade 

en een gelukzalige ervaring. 

Of ik meer chocolade kreeg dan andere kin-

deren, weet ik niet. Nu, ik at altijd al heel 

graag chocolade en dat is nog steeds zo. Ik 

ben het allerminst beu, integendeel, ik ben 

nog altijd zot van chocolade. Elke ochtend 

smeer ik choco op mijn boterham. De smaak 

verandert wel wat naarmate je ouder wordt. 

Als kind grijp je gemakkelijker naar zoete 

chocolade, later wordt het palet veel rijker.”

INNOVATIE

Dominique Persoone heeft een schriftje 

naast zijn bed liggen waarin hij ’s nachts 

ideeën noteert. “Het gebeurde vroeger wel 

eens dat ik midden in de nacht een fijn idee 

had, maar bij het ontwaken alles was ver-

geten. Vandaar. Boven onze fabriek hebben 

we een testkeuken met heel grote ramen. 

Daarop schrijven we met stiften onze inval-

len. Op die manier gaan ze niet verloren. Als 

er een kalmer moment is, gaan we boven 

kijken en daar kan altijd wel iets moois uit 

voortvloeien.” Zijn creatief werk met choco-

lade bracht hem naar de wereldtop. Hij is 

één van de slechts vier chocolatiers die in de 

Michelingids worden vermeld.

Het Parijse Salon du Chocolat erkende hem 

als de beste wereldwijd. Ook zijn boek Cacao: 

de chocolade route werd bekroond tot het 

allerbeste chocoladeboek ter wereld. Bezorgt 

dit stress? “Ik ben gelukkig niet alleen, we 

zijn een team van 42 mede-

werkers. Iedereen mag 

ideeën spuien. Het is heel 

leuk om met deze ‘familie’ 

samen aan uitdagingen 

te werken. Zo hebben we 

momenteel de ambitie om 

snacks zoals Mars, Twix, 

Cha-Cha enzovoort onder 

handen te nemen en nog 

beter maken. We ontleden ze als het ware 

en stellen ze opnieuw samen met een eigen 

toets. Dat is leuk om te doen.”

PALING MET CHOCOLADE

Er is veel meer creativiteit in de chocola-

dewereld dan vroeger. Een lange tijd bleef 

het landschap nagenoeg beperkt tot bruine, 

witte en zwarte chocolade, pralines met 

marsepein of likeur en orangettes. Domi-

nique Persoone gooide het roer om en liet 

een nieuwe wind waaien. Hij maakte com-

binaties met ansjovis, met gefruite ui… 

Hij botste aanvankelijk op tegenkanting en 

ongeloof. 

“Gelukkig is het tij gekeerd. Vroeger was de 

chocoladewereld vrij gesloten. Het was heel 

moeilijk om mensen te laten nadenken over 

een nieuwe creatie. Nu willen we op avon-

tuur gaan, ook in de mond zijn ontdekkin-

gen welkom. Het moet natuurlijk wel een 

lekker product zijn, het volstaat niet zomaar 

wat te bedenken om het anders te doen.” 

“IK BEN NOG  
ALTIJD

ZOT VAN 
CHOCOLADE”
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Chocolade biedt heel veel mogelijkheden, het 

is een product dat veel aankan. Cruciaal is het 

vinden van een mooi evenwicht. “De balans 

moet juist zijn. Onlangs maakte ik een 

typisch Vlaams gerecht: paling in ’t groen. 

Dat werkte ik af met witte chocoladesaus. Je 

moet er dan wat extra zuren aan toevoegen 

zodat de chocolade de room kan vervangen, 

maar je wel een heel kleine zoete toets hebt.”

ONTDEKKINGEN

“Eten is mijn grote passie. Als ik ergens iets 

kan vieren, sta ik op de eerste rij. Het is ook 

heerlijk om bij een creatieve chef te mogen 

tafelen. Vorig jaar was ik bij Kobe Desra-

mault in zijn Gentse restaurant Chambre 

Séparée. Dat was een fantastische ervaring. 

Hij kookt alleen met vuur. Hij gebruikte 

een flambeertechniek uit de middeleeuwen. 

Dat deed hij met een soort ijzeren trechter 

waarin hij varkensvet liet smelten. Dat werd 

zo warm dat het in brand vloog. Daarmee 

flambeerde hij rauwe vis die in een mum van 

tijd gegaard was. Ik viel bijna van mijn stoel 

van verbazing. 

Ik vind het heel tof om met andere chefs te 

kunnen samenwerken, zowel in België als in 

het buitenland. Zo had ik de kans om samen 

met Alex Atala te koken, een Braziliaan die 

op de zevende plaats van de grootste chefs 

wereldwijd staat. Hij heeft een schitterend 

restaurant, D.O.M., in São Paulo. Ik was er 

uitgenodigd om met hem een ‘Quatre Mains’ 

menu klaar te maken, dus gerechten waaraan 

twee chefs samen werken. Het is ongeloof-

lijk om met zo iemand aan de slag te gaan en 

gerechten te creëren.”

WERELDWIJD

Dominique trekt de wereld rond; van Japan 

tot Brazilië wordt hij voor lezingen uitge-

nodigd. Op het vlak van chocolade heeft elk 

land eigen tradities en smaken. “Je hoeft 

zelfs zover niet te gaan, er zijn ook verschil-

len tussen pakweg een Duitse en een Franse 

consument. The Chocolate Line gebruikt 

heel veel Aziatische smaken, ik ben daar een 

grote fan van. Dat valt heel goed in de smaak 

bij Japanners.” 

Over enkele dagen vertrekt Dominique naar 

Congo. Daar wil hij nagaan hoe het gesteld 

is met de plaatselijke omstandigheden en of 

hij iets kan betekenen voor de lokale cacao-

boeren. In Mexico heeft hij een eigen plan-
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tage waar hij de criollo boon teelt. Dat is in 

Yucatán waar de Maya’s al duizenden jaren 

geleden met cacaobonen aan de slag waren. 

De plantage wordt volgens oude tradities ver-

zorgd door indiaanse boeren. Het was geen 

uitgekiend plan. 

“Ik was op reis in Latijns-Amerika en leerde 

er Mathieu Brees kennen, een chocolatier uit 

Luxemburg en een wereldburger. We dron-

ken wat tequila’s en beslisten al snel om een 

eigen plantage te beginnen. We gingen er 

gewoon voor. En kijk, ze is er nu al acht jaar. 

Het is een ongelooflijke meerwaarde. Tot dan 

was het een zoektocht naar exclusieve bonen, 

en het is fantastisch om met je eigen bonen 

te kunnen werken.”

Dominique Persoone is ook een verwoed ver-

zamelaar van machetes. Twee keer per jaar 

wil hij er graag op uittrekken, vaak is dat in 

de jungle op zoek naar cacao. Het bracht hem 

onder meer naar Panama, Venezuela, de 

Dominicaanse republiek. Telkens probeert 

hij een machete op de kop te tikken. Die heeft 

hij nodig om zich een weg te banen. Zo is 

elke machete een souvenir van een trektocht.

NIVEA-VELLETJE

Dominique Persoone deelt met Mathieu 

Brees en Alex Atala ook een passie voor tat-

toos. Op zijn armen heeft hij een tattoo die 

naar zijn zoon Julius verwijst en een teke-

ning die met zijn echtgenote Fabienne De 

Staercke verband houdt. Zoon Julius treedt 

in het voetspoor van zijn ouders. Hij volgt 

net als zijn vader destijds les in hotelschool 

Ter Groene Poorte in Brugge en wil zeker 

een gastronomische loopbaan. Hij experi-

menteert succesvol met tomatenrassen, deels 

geïnspireerd door de moestuin van Hertog 

Jan waar hij werkte, maar ook door zijn moe-

der. Zij werkt mee in The Chocolate Line en 

heeft daarnaast een kruidentuin. In de win-

kels kan je een uitgelezen kruidencollectie 

vinden.

Vrouw en zoon kregen een ereplaats in de 

tatoeages. Fabienne wordt voorgesteld als 

Maria De Guadalupe die in Mexico fel wordt 

aanbeden en die symbool staat voor de liefde 

van het koppel. Dominique Persoone bewaart 

een onooglijk beeldje van de madonna, het 

ligt hem nauw aan het hart. “Tatoeages vind 

ik fijn, hoewel mijn moeder moppert als er 

weer een nieuwe is. Dan haalt ze aan hoe ze 

destijds zo goed voor mijn velletje zorgde en 

vlotjes Nivea smeerde. Sommige vrienden 

zeggen lacherig dat ik net een plakboek ben. 

Maar het helpt me op mindere dagen. Dan 

kijk je naar de tattoos en haal je voor jezelf 

herinneringen op. Er was het feestje van de 

Rolling Stones, ik bracht het beste chocola-

deboek van de wereld uit. Dat geeft veel vol-

doening en het zijn leuke souvenirs. Mijn 

familie is natuurlijk heel belangrijk, zonder 

hen ben ik niets. Ik werk graag en veel, soms 

aan een ADHD-tempo. Ik ben ook vaak weg. 

Dan is het zalig om thuis tot rust te komen 

bij mensen die je graag ziet.”

SMAKELIJKE 
WERELDREIS
Dominique trekt 
de wereld rond op 
zoek naar inspiratie. 
In de jungles van 
Latijns-Amerika 
ontmoet hij inheemse 
volkeren en ontdekt 
hij nieuwe smaken. 
Die bracht hij mee 
zodat ook jij ze kan 
ervaren. Een avontuur 
in je mond.
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OUT-OF-THE BOX

De Rolling Stones logeerden ooit in het 

fraaie Conrad Hilton hotel in Brussel. Op 

hun kamer lag het boek Miljonair Guide. 

“Ik leverde toen pralines aan de drie dries-

terrenrestaurants in België, zoals Hof Van 

Cleve. Daar waren heel exclusieve pralines 

bij, zoals met echte kaviaar. Maar goed, de 

echtgenote van Ron Wood was op zoek naar 

een leuk idee voor een verjaardagsfeest voor 

haar man en Charlie Watts. Ze zag mij in het 

boek, vond me out-of-the-box en zo ging het 

aan het rollen. Ik kon een feestje organiseren 

voor dé Rolling Stones. 

Ik werkte toen samen met Sergio Her-

man die ik kende van de schoolbanken. We 

deden onvergetelijke dingen met het menu. 

Het leidde ook tot de creatie van de choco-

late shooter, een cacao-snuiver zeg maar. De 

neus is een fijnproever en bepaalt mee onze 

smaak. De shooter is een soort katapult met 

twee lepeltjes. Ik haalde inspiratie voor het 

ontwerp bij mijn grootvader die een hou-

ten toestelletje had om tabak te snuiven. In 

een doe-het-zelfzaak kocht ik een stuk plexi 

en ging aan het knutselen. We maakten een 

snuifmengsel van chocolade, gember en 

munt en een mengsel met framboos. Dat was 

als grapje voor het feest bedoeld, meer ook 

niet. De Rolling Stones vonden het fantas-

tisch, Mick Jagger had het er na het feest over 

in een kranteninterview en als hij het zegt... 

Ik dacht dat het onmogelijk was, maar mijn 

mailbox is toen echt wel ontploft. Het werd 

een commercieel succes.” 

BLIJVEN DROMEN

Dominique Persoone droomt nog steeds van 

chocolade en alles wat daarmee mogelijk is. 

“Dromen zijn het allerbelangrijkste. Ik heb 

er gelukkig nog heel veel. We kunnen in deze 

wereld nog duizenden dingen doen. Graag 

zou ik naar Peru reizen en er een vlot bou-

wen waarmee ik de Amazone afvaar. Daar-

voor heb ik zowat een half jaar tijd nodig, 

jammer genoeg kan ik me die timing nu nog 

niet permitteren. Maar ik hoop dat het me 

ooit lukt.”

“DROMEN ZIJN HET 
ALLERBELANGRIJKSTE.”

DAME 
BLANCHE
Een gadget gemaakt 
van de fijnste cacao-
boter en originecho-
colade. Serveer eens 
uw gasten met hun 
chocoladelippen een 
lekker bolletje vanille 
ijs: onze nationale 
“Dame Blanche” 
anders bekeken. Leuk, 
lekker en ambiance 
verzekerd.
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H A A R W E R K E N

Hairhospitality biedt maatwerk dat volledig is 
afgestemd op jouw wens. Je krijgt advies over de 
juiste kleur en een geschikt model. We bieden zowel 
haarwerken van synthetisch materiaal als van echt 
haar. Wie kampt met kaalheid, alopecia, littekens… 
vindt hier een oplossing. De afwerking gebeurt in het 
eigen atelier met heel veel zorg en oog voor detail. Ook 
een goede nazorg is gegarandeerd. 

B E H A N D E L I N G  V A N  H A A R -  E N 
H O O F D H U I D

Hairhospitality helpt je bij alopecia, roos, bacteriële 
infecties, psoriasis, een droge hoofdhuid enzovoort.

H A A R S I M U L A T I E  E N  M E D I S C H E 
T A T O E A G E

Microhaarpigmentatie leidt tot een sterk optisch 
effect. Hairhospitality werkt ook met tatoeages 
om wenkbrauwen te simuleren of om littekens te 
camoufleren. Ook voor tepelhoftatoeages kan je er 
terecht.

Topkwaliteit
Isabelle Nijs en haar team zijn bijzonder gemotiveerd om je op een deskundige manier te helpen. Hairhospitality 
werkt enkel met producten van Mediceuticals. Dat is een medische productgroep voor gespecialiseerde haarzorg. 
Met de Mediscope zorgen we voor een grondige  haar- en hoofdanalyse. Je mag rekenen op een professionele 
en kwaliteitsvolle aanpak. 

Contacteer ons!

Corneel Vissenaekensplein 23 
3130 Betekom
0472 22 11 21
info@hairhospitality.be
www.hairhospitality.be



MET HART  
EN ZIEL VOOR 
KANKERPATIËNTEN
INTERVIEW   KOM OP TEGEN KANKER LEIDT VRIJWILLIGERS OP DIE PATIËNTEN 

ONDERSTEUNEN IN ZIEKENHUIZEN. “EEN KLEIN GEBAAR KAN HEEL VEEL 

BETEKENEN, LUISTEREN IS HEEL BELANGRIJK.” IN ZIEKENHUIS GEEL IS 

MIA VAN HOOLST (70) ÉÉN VAN DE ZEVEN VRIJWILLIGERS OP DE KANKER-

AFDELING. ELKE VRIJDAG IS ZE PRESENT. 



Dit voorjaar zette Kom op tegen Kanker Mia Van 

Hoolst in de bloemetjes. Nietsvermoedend kwam ze 

in mei in het radioprogramma van Karolien Debec-

ker (Radio 1) terecht. “Ze zeiden me dat ik een rond-

leiding zou krijgen, maar op een bepaald moment 

werd ik naar de studio geloodst. De erkenning was 

heel aangenaam en echt wel heel leuk.”

“AAN DEN LIJVE ONDERVONDEN  
HOE BELANGRIJK EEN BABBEL IS”

Kom op tegen Kanker geeft vrijwilligers een goede 

opleiding en begeleiding. Mia studeerde destijds 

voor maatschappelijk assistent en werkte in de sec-

tor van thuiszorg. “Mijn loopbaan zat er op, maar ik 

wou graag nog iets doen. Aanvankelijk dacht ik aan 

vrijwilligerswerk op een palliatieve afdeling. Toen 

werd mijn schoonzus ernstig ziek. Ze was heel jong 

weduwe geworden en kreeg een agressieve vorm van 

keelkanker. Palliatieve zorg kwam toen akelig dicht-

bij. Vier jaar lang hebben we voor haar gezorgd, tot 

ze overleed. In die periode kwam ik niet toe aan vrij-

willigerswerk. Ik mocht aan den lijve ondervinden 

hoe belangrijk een babbel toen was. Ik merkte dat er 

een gemis was. Wel herinner ik me dat iemand me 

in die moeilijke periode een koffie aanbood, maar 

dat weigerde ik omdat mijn schoonzus dat niet meer 

kon drinken. Het blijft me bij omdat ik toen merkte 

dat er een leemte was aan opvang.” 

“Op één van de actiedagen van Kom op tegen Kan-

ker, de Dag tegen Kanker, sprak iemand me aan met 

de vraag of ik een lintje wou opspelden. Ze vroeg ook 

of ik vrijwilligerswerk zou willen doen. Ik schreef 

me in voor de zesdaagse opleiding waar we heel wat 

inhoudelijke informatie en ook gesprekstechnieken 

kregen. Het was echt wel intensief. We brachten ook 

een dag op een oncologische afdeling door om zo 

heel concreet de praktijk te leren kennen.”

“IK ZIE VEEL MENSEN BETER WORDEN”

Mia kon na haar opleiding snel in het ziekenhuis 

van Geel terecht. “Hier ben ik intussen al zeven jaar 

aan het werk. Het verschil met palliatieve zorg is dat 

ik hier veel mensen beter zie worden. Er zijn natuur-

lijk wel minder gunstige diagnoses, je weet dat je 

die mensen verliest, maar er is voor veel patiënten 

ook hoop en dat maakt het werk aangenaam. Ik doe 

het heel graag en hoop dat ik het nog een tijd kan 

blijven doen.” 

“Als ik op vrijdag aankom in het ziekenhuis, is mijn 

eerste taak het overlopen van de lijst van patiënten. 

Wie nieuw is, krijgt eerst alle aandacht. Patiënten 

komen immers in een voor hen vreemde omgeving 

terecht, ze krijgen een zware klap. Het is enorm 

hard als je te horen krijgt dat je kanker hebt. De 

ontreddering is vaak groot en dan is het echt wel 

belangrijk als er een luisterend oor is. Patiënten 

kampen met heel veel vragen. Zo vragen ze zich 

af of ze het zullen overleven. Daarop kunnen wij 

natuurlijk geen antwoord bieden maar we kunnen 

wel proberen om patiënten te ondersteunen in hun 

zoektocht. We merken hoe bang ze zijn, soms ook 

hoe ze wat opstandig zijn. Belangrijk is dat ze hun 

verhaal kunnen vertellen.”

LUISTEREN, VERWENNEN  
EN EVENWICHT

“Het bieden van ondersteuning betekent vaak 

luisteren. Ik start een gesprek soms met de vraag 

of ze de ziekte zelf hebben ontdekt, dat is vaak een 

goed aanknopingspunt. Het nodigt uit om te praten. 

Een tweede luik in onze taak als vrijwilliger is het 

verwennen van patiënten. Dat zijn soms heel gewone 

dingen zoals een koffie brengen, een praatje slaan 

aan hun bed. Ik kan de tijd nemen die ik zelf wil. 

Soms lukt het patiënten niet goed meer om te eten 

en dan ga ik in de keuken iets halen wat ze lekker 

vinden. Een derde luik is het zoeken naar evenwicht. 

Het leven heeft veel kleuren, als patiënten op de 

oncologische afdeling komen, ziet alles er donker 

uit. Soms kampen mensen hier met het idee dat 

het een allerlaatste levensfase is. Dan vertel ik over 

mijn ervaringen: ik zie heel veel mensen beter wor-

den, soms zie ik ook andere dingen, de eerlijkheid 

gebiedt mij om ook dit even aan te halen.” 

VRIJWILLIGER 
IN DE KIJKER



“IK HOOR ECHT WEL LEVENSVERHALEN”

“Van bij het begin leggen we de focus op ‘proberen 

om beter te worden’, daar gaan we met z’n allen 

voor: artsen, verpleegkundigen, paramedisch per-

soneel en vrijwilligers. We zeggen ook heel duide-

lijk met welke vragen ze bij ons terechtkunnen en 

waar Kom op tegen Kanker voor staat. Ik benadruk 

ook dat de informatie die de organisatie via inter-

net biedt, betrouwbaar is. Patiënten gaan op zoek 

en dat begrijp ik heel goed, maar ze stuiten soms 

op berichten die niet correct zijn en dat is jammer. 

Iedereen verwerkt chemo op zijn manier, je kan 

je niet spiegelen aan getuigenissen van anderen. 

Wat ook voorkomt, is dat patiënten een bilan van 

hun leven opmaken. Ik hoor echt wel levensverha-

len, mensen willen op het moment van hun ziekte 

soms heel wat kwijt. Daaruit leerde ik ook dat ver-

driet niet altijd mooi verdeeld is, sommige patiën-

ten maakten in hun leven al heel wat mee.”

LOTGENOTEN

“Bij een eerste chemo krijgen patiënten meestal 

een individuele kamer. Zo kan in alle rust de eerste 

behandeling starten en is er voldoende ruimte voor 

informatie. Daarna kunnen patiënten kiezen of ze 

apart willen liggen of in een gemeenschappelijke 

ruimte. Lotgenoten vinden elkaar gemakkelijk, 

zeker wanneer ze dezelfde behandeling volgen. De 

sociale dimensie is heel belangrijk.” Mia vertelt dat 

er ook aandacht gaat naar de partner en familie. In 

een ziekenhuis staat de patiënt centraal, maar ook 

de familie is heel betrokken. 

“HET VALT ME SOMS WEL MOEILIJK OM 
DIT THUIS VAN ME AF TE ZETTEN”

Het vrijwilligerswerk is soms zwaar. “Vorige vrij-

dag zag ik twee patiënten die een slechte diagnose 

hadden gekregen. Je ziet ze in tranen op de afde-

ling komen. Dan helpen stilte en nabijheid. Heel 

even samenzitten zonder woorden, een tas koffie 

aanbieden of een zakdoek aanreiken, niet weg-

lopen bij deze patiënten, maar blijven. Er komt 

onmacht naar boven, zowel voor de patiënten als 

voor mezelf. Het valt me soms wel moeilijk om dit 

thuis van me af te zetten, zeker wanneer het om 

jonge mensen gaat. Maar wij krijgen heel goede 

ondersteuning en begeleiding van Kom op tegen 

Kanker. We hebben regelmatig intervisie, we kun-

nen altijd terecht bij onze regionale coördinator of 

bij een collega, en ook de verpleegkundigen zijn 

voor ons van onschatbare waarde.”

“IK TREK ME VOORAL OP AAN DE  
DANKBAARHEID VAN DE MENSEN”

“De samenwerking met de artsen en verpleeg-

kundigen is heel goed. Het gebeurde al eens dat 

een arts me vroeg om bij een patiënt langs te gaan 

om steun te bieden. Dat is een blijk van waarde-

ring voor ons vrijwilligerswerk. Geregeld is er ook 

bijscholing, we krijgen in het ziekenhuis ook een 

goede begeleiding. Ik trek me vooral op aan de 

WORD  
VRIJWILLIGER

Wil je net als Mia een luisterend oor bieden 
en kankerpatiënten bijstaan in Ziekenhuis 
Geel? Neem dan contact op met Evelien 
Dams, regiocoördinator Kempen bij Kom op 
tegen Kanker. 

ENVELOPE evelien.dams@komoptegenkanker.be 
Phone 02 486 26 55

Wil je op een andere dienst vrijwilligerswerk 
doen? Dat kan ook! Neem hiervoor contact op 
met onze personeelsdienst. Dan zoeken we 
samen naar vrijwilligerswerk dat bij jou en het 
ziekenhuis past.

ENVELOPE personeelsdienst@ziekenhuisgeel.be 
Phone 014 57 75 50  



dankbaarheid van de mensen. Het gaat soms om 

heel kleine dingen die we kunnen betekenen. We 

krijgen ook af en toe een kaartje of een briefje, dat 

helpt ons vooruit. Sinds ik dit werk doe, ben ik zelf 

veranderd. Ik werd milder en meer verdraagzaam. 

Vroeger gaf ik leiding aan zowat 40 medewerkers 

en ik kon nogal kordaat zijn. Het leven is heel 

broos, we zijn kwetsbaar. Van de ene dag op de 

andere kan je aan de overkant zitten.” 

MILDERE KOFFIE

“We balanceren voortdurend tussen hoop en wan-

hoop. Het helpt als we bij elkaar kunnen ventile-

ren. We hebben een koffiehoek met koffie van The 

Big C, die is zachter en milder, dat smaakt beter 

voor wie kanker heeft. Het bedrijf wordt gerund 

door een jonge vrouw die kanker had en een zware 

behandeling onderging. In deze ruimte kunnen 

patiënten terecht voor een lekkere tas koffie om 

zich te ontspannen of om even tot rust te komen. 

Er liggen ook informatiefolders.” 

“Om de drie maanden zijn er infosessies, onder 

andere over vermoeidheid bij kankerpatiënten 

die echt wel heel zwaar is, over voeding bij kan-

ker, over seksualiteit bij kanker. Deze sessies wor-

den gegeven door verpleegkundigen, diëtisten en 

onco-psychologen die in het ziekenhuis werken. Er 

is ook altijd een vrijwilliger aanwezig. De workshop 

‘look good, feel better’ wordt gegeven door een 

schoonheidsspecialiste. Al deze sessies biedt het 

ziekenhuis gratis aan. Nazorg krijgt meer en meer 

aandacht. Er blijven immers vragen na de behan-

delingen, we horen wel eens de bemerking dat 

er dan geen opvang meer is. Er loopt momenteel 

een proefproject waarbij vrijwilligers ook aan huis 

komen nadat patiënten hun behandeling beëin-

digd hebben. Als er vraag naar is, gaan vrijwilligers 

ook aan huis.” 

NIET ALLEMAAL KOMMER EN KWEL

“Op de gang van onze afdeling hangt een mooi 

schilderij, geschonken door de werkgever van een 

patiënt. De tekening is een moeras en verwijst naar 

de situatie waarin patiënten terechtkomen als ze de 

diagnose van kanker krijgen. Het is moeilijk om 

uit dat moeras te geraken, maar dankzij gepaste 

hulp en vereende krachten moet dit lukken. Tus-

sen de bomen op de tekening priemen zonnestra-

len, ondanks alles zijn er ook mooie momenten. 

Of zoals een patiënt het zo mooi verwoordde: ‘Het 

is niet allemaal kommer en kwel’. Als vrijwilliger 

proberen wij voor patiënten de kleur van het leven 

een beetje lichter te maken. Als we hierin slagen 

dan is onze opdracht gelukt: ‘kanker verzachten’.”

KEN JIJ OOK EEN  
BIJZONDERE VRIJWILLIGER?
Laat het ons weten via communicatie@ziekenhuisgeel.be
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MET DE FIETS

Er is een fietsenstalling vlak voor de hoofdin-

gang van het ziekenhuis.

MET DE BUS

Bussen 490 en 493 stoppen recht voor de 

hoofdingang van het ziekenhuis. Er is ook 

een bushalte in de Gasthuisstraat, tegenover 

de parking van het ziekenhuis. Daar stop-

pen verschillende bussen: 15c, 19, 20, 302, 

306, 490, 491, 492, 493, 510. Je vindt actu-

ele informatie over busverbindingen en -uren 

op www.delijn.be. Je kan ook bellen naar 070 

220 200 om je reis te plannen.

MET DE TREIN

Je kan Geel bereiken met de trein. Aan het 

station van Geel kan je dan de bus naar het 

ziekenhuis nemen. Te voet is het zo’n 20 

minuten vanaf het station. 

MET DE AUTO

Als je met de wagen komt, kan je parkeren op 

de betaalparking vlak naast het ziekenhuis. Je 

bereikt deze parking via de J.B. Stessensstraat. 

Om de parking op te rijden, neem je een tic-

ket of voer je jouw abonnement in. Neem het 

ticket met je mee, want na je bezoek aan het 

ziekenhuis moet je je ticket betalen aan één 

van onze betaalautomaten. Bij het verlaten 

van de parking voer je dan je betaalde ticket 

in om de slagboom te openen.

BETAALAUTOMAAT

Je kan betalen aan twee automaten:

• In de inkomhal kan je betalen met cash geld 

(muntstukken of briefjes) en met een bank- of 

kredietkaart. 

• Op weg naar de parking vind je een andere 

automaat, waar je alleen kan betalen met een 

bank- of kredietkaart.

HOE BEREIK 
JE HET 
ZIEKENHUIS?
HET ZIEKENHUIS IS VLOT  
BEREIKBAAR MET DE AUTO, FIETS 
EN HET OPENBAAR VERVOER.

KISS & RIDE
Voor het ziekenhuis 
zijn er ook enkele 
parkeerplaatsen waar 
je snel patiënten kan 
brengen en ophalen. 
Auto’s mogen hier 
maar korte tijd staan, 
niet langer dan strikt 
noodzakelijk is.



PARKEERTARIEVEN

Je kan onze betaalparking gratis gebruiken als 

je er niet langer dan 20 minuten blijft staan.

Als je langer dan 20 minuten parkeert, gelden 

de volgende tarieven:

• 20 minuten tot 1 uur: € 1,20 

• 1 tot 2 uur: € 2,50 

• 2 tot 3 uur: € 3,80 

• 3 uur en meer: € 5,00

WEEKABONNEMENT OF  
TIENBEURTENKAART

Als je in een bepaalde periode regelmatig 

naar het ziekenhuis moet komen, kan je kie-

zen voor een weekabonnement of een tien-

beurtenkaart. Beide kaarten kosten 15 euro. Je 

kan ze kopen in de winkel in de inkomhal. Je 

moet een abonnement of beurtenkaart zowel 

bij het binnen- als buitenrijden invoeren. 

• Een weekabonnement is zeven dagen gel-

dig vanaf het eerste gebruik. Zolang je de 

kaart niet voor het eerst gebruikt, blijft ze 

twee jaar geldig.

• Met een tienbeurtenkaart kan je de parking 

tien keer gebruiken. Let wel, één beurt duurt 

24 uren. Als je de wagen langer dan 24 uren 

ononderbroken op de parking laat staan, dan 

gaan er bij het verlaten van de parking twee 

beurten van jouw kaart. Een tienbeurtenkaart 

blijft twee jaar geldig na aankoop.

PARKEREN VOOR ANDERSVALIDEN

Voor het ziekenhuis vind je een aantal par-

keerplaatsen voor andersvaliden. Als je een 

geldige mindervalidenkaart hebt, kan je je 

auto parkeren op deze parkeerplaatsen. Als 

er geen vrije plek is hier, kan je terecht op de 

betaalparking. Je krijgt dan aan het onthaal 

een gratis uitrijkaart op vertoon van jouw min-

dervalidenkaart. Andersvaliden met een gel-

dige kaart kunnen trouwens op alle parkeer-

plaatsen in Geel gratis en onbeperkt parkeren. 

               VAN 
COMMUNICATIE

Meer weten? 
Ontdek onze solide marketing- 
en communicatietools op 
www.crossmark.be



GEZELLIG 
TAFELEN

NIVA 12-DELIGE 
SERVIESSET
MADE | €139

GLAZEN KARAF 
H&M Home | €14,99

GEGLAZUURD 
DIENBLAD 
Zara Home | €29,99

FÖRNÄM BORD, 
32 CM
Ikea | €7,99

LUSSO ELEGANTE - 
LUXE BESTEK SET 
Lusso for you | €19,95



Ziekenhuis Geel.

We verwelkomen je.
Onverwacht of langverwacht.
Een eerste indruk.
Verrast, angstig of net heel vertrouwd.
We begeleiden en ondersteunen.
Een weg die je niet alleen aflegt.

We zien erop toe hoe iedereen voor elkaar zorgt.
Patiënten, bezoekers, artsen, medewerkers en leidinggevenden.
Allemaal met elkaar, allemaal voor elkaar.
Versterkend en vertrouwd.
Resultaatgericht.

Wetend waar we naartoe willen.
Een visie op het vandaag van morgen.
Een brede waaier aan disciplines.
Samen voor een uitmuntende zorg.
Met wilskracht, doorzettingsvermogen en empathie.
Zorgend voor onze mensen.

We geven nooit op.

Met het hart op de juiste plaats.
We stellen gerust en vechten terug.
Een plaats voor onderzoek.
Waar artsen een diagnose stellen,  
een behandeling starten of net voorkomen.
Oplossingsgericht.
Op mensenmaat.

Een plaats waar je de weg vindt.
De juiste informatie, op het gepaste moment.
Slecht of goed.
We geven je moed.
Omringd door warmte.
Altijd dichtbij, wanneer je ons nodig hebt. 
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