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Naast de allerbeste zorg verwacht je van ons ook lekker eten, een  

proper ziekenhuis, korte wachttijden en een glimlach. Je verwacht begrip 

en inzicht in jouw specifieke behoeften als patiënt. Allemaal terecht! 

Je gaat er uiteraard ook (en vooral) van uit dat wij medische topexpertise 

aanbieden. Dat doen we. Toch willen we met Ziekenhuis Geel nóg een 

stapje verder gaan. We hebben expertisecentra die nét iets meer bieden 

aan jou als patiënt. Cardiale revalidatie, pijnkliniek, slaaplabo, voetkliniek, 

diabetes… allemaal domeinen waarin ons zorgpersoneel bijkomende 

bekwaamheden heeft ontwikkeld.

Naar aanleiding van Wereldobesitasdag op 4 maart stellen we in dit Dimp-

nazine ons expertisecentrum Baro voor. Baro is de obesitaskliniek van Zie-

kenhuis Geel. We zijn één van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen met 

zo’n topcentrum naar buitenlands model. Daar zijn we bijzonder trots op! 

Baro bereikt nu al patiënten van ver buiten de Kempen.

De ontwikkeling van expertisecentra past ook binnen een strategie van 

samenwerking met de andere ziekenhuizen in de Kempen. Ziekenhuis 

Geel wil specifieke expertise op een complementaire wijze aanbieden aan 

de regio. Door samen te werken met de Kempense ziekenhuizen kunnen 

we de allerbeste zorg bieden aan patiënten in de regio. Aan jou dus.

Veel leesgenot!

Jan Flament

CEO

EXPERTISECENTRA  
VOOR DE BESTE  
ZORG IN DE REGIO
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“EEN OPERATIE 
HELPT OM 
EET- EN LEEF-
GEWOONTEN 
BLIJVEND AAN  
TE PASSEN”
REPORTAGE   STEEDS MEER MENSEN KAMPEN MET ZWAARLIJVIGHEID 

EN OBESITAS. DAT KAN LEIDEN TOT ANDERE ZIEKTES ZOALS 

DIABETES EN HART- EN VAATZIEKTEN. WANNEER DIËTEN 

NIET MEER HELPEN, KAN EEN VERMAGERINGSOPERATIE EEN 

UITWEG BIEDEN. DAT GAAT IN ZIEKENHUIS GEEL GEPAARD MET 

EEN GRONDIG VOOR- EN NATRAJECT. TOPDOKTERS THIERRY 

LAFULLARDE EN BEN GYS BUNDELEN ALLE EXPERTISE IN DE 

OBESITASKLINIEK BARO. WIJ STELDEN HEN ENKELE VRAGEN.
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HOE BEPAAL JE OF IEMAND 
ZWAARLIJVIG IS?

“De BMI of ‘body mass index’ houdt rekening 

met je gewicht en lengte. Hij is makkelijk te 

berekenen en daardoor de meest praktische 

maatstaf. Vanaf een BMI van 25 spreken we 

al over zwaarlijvigheid. We hebben het over 

obesitas als mensen een BMI hoger dan 30 

hebben. Wanneer de BMI hoger is dan 35, 

dan gaat het over ernstige obesitas. Vanaf een 

BMI van 40 is er sprake van morbide obesitas. 

In dit laatste geval is de kans op levensbedrei-

gende gezondheidsproblemen heel groot. Er 

zijn echter meerdere manieren om de ernst 

van het overgewicht te bepalen. De buikom-

trek speelt ook een belangrijke rol. Hoe gro-

ter de buikomtrek, hoe meer vet er is rond 

de buikorganen, wat voor de gezondheid nog 

slechter is dan het onderhuidse vet.”

HOE VAAK KOMT OBESITAS 
VOOR? 

“De helft van de volwassenen in België heeft 

overgewicht, 16 % is zelfs obees. Jammer 

genoeg blijven deze cijfers toenemen. We 

zien ook steeds meer kinderen met obesitas. 

Momenteel is een op de vijf minderjarigen 

zwaarlijvig. Dat komt voornamelijk door een 

verhoogde inname van calorierijke voeding, 

zoals fastfood en frisdranken, maar ook door 

te weinig beweging.”

HEEFT DIT EEN EFFECT OP DE 
GEZONDHEID?

“Enorm! Bij een toenemend gewicht stijgt de 

kans op bijkomende gezondheidsproblemen 

aanzienlijk. Denk maar aan suikerziekte, een 

hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en zelfs 

sommige kankers. Er treden dan ook proble-

men op met de gewrichten, met als gevolg 

een verminderde mobiliteit. We mogen ook 

niet de psychische gevolgen vergeten, zoals 

depressie en sociale isolatie. Na roken is obe-

sitas de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig 

overlijden in onze westerse wereld. Er sterven 

wereldwijd meer mensen aan overgewicht 

dan aan ondervoeding. Obesitas is dus wel 

degelijk een groot gezondheidsprobleem.” 

HOE KUNNEN WE DIT DAN BEST 
BEHANDELEN?

“De belangrijkste stap is de inname van calo-

rieën verminderen. Als consument weten 

we vaak onvoldoende welke producten veel 

calorieën bevatten. Dat komt omdat de infor-

matie op verpakkingen soms misleidend is: 

een product bevat bijvoorbeeld 0 % vet, maar 

zit misschien wel vol suiker. We helpen onze 

patiënten dan ook met gezonde, evenwich-

tige voeding. Soms begint het bij opnieuw 

zelf koken en de kant-en-klare maaltijden 

schrappen. We spreken niet graag over ‘dië-

ten’ omdat dit als een tijdelijke maatregel 

klinkt. Wij willen uiteraard een blijvend 

gewichtsverlies voor zwaarlijvige mensen. 

Het is daarom echt wel nodig om je eetge-

woonten definitief aan te passen. Bij een BMI 
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boven 35 of 40 wijzen bijna alle studies ech-

ter uit dat dit zelden lukt zonder een verma-

geringsoperatie. Natuurlijk is een gezonde 

lichaamsbeweging ook belangrijk om genoeg 

calorieën te verbranden.”

WAT IS BIJZONDER AAN DE AAN-
PAK VAN BARO, DE OBESITASKLI-
NIEK VAN ZIEKENHUIS GEEL?

“Onze aanpak is heel persoonlijk. Het eerste 

contact is met de chirurg zelf. Wij luisteren 

naar het verhaal van de patiënt. En dat is 

toch telkens weer anders. Indien de patiënt 

in aanmerking komt voor een operatie, voe-

ren we een volledige screening uit. We zoe-

ken dan ook specifiek naar andere zaken die 

het overtollige gewicht kunnen veroorzaken. 

De endocrinoloog sluit eventuele stofwisse-

lingsstoornissen uit. De diëtist probeert een 

zo volledig mogelijk beeld te vormen van 

de huidige eetgewoonten en de psycholoog 

zoekt naar eventuele eetstoornissen. Maar 

daar houdt het niet op. We proberen met het 

hele team zoveel mogelijk informatie te geven 

over de mogelijke operaties en hun gevolgen. 

Het is belangrijk dat een patiënt vooraf heel 

goed begrijpt waaraan hij of zij zich mag ver-

wachten. Welk effect zal de operatie hebben 

op de eetgewoonten en de levensstijl? Een 

operatie is geen wondermiddel, maar wel een 

heel goed hulpmiddel om de nodige aanpas-

singen te kunnen doen op het vlak van eet- en 

leefgewoonten. We geven de patiënt als het 

ware een nieuwe start, om dan zelf te werken 

aan blijvend gewichtsverlies. Dat is ook de 

boodschap die we willen overbrengen.” 

WAT VOLGT ER NA DE  
SCREENING?

“Na de screening komen alle teamleden 

samen om elke patiënt en zijn verhaal indivi-

dueel te bespreken. Samen stellen we dan een 

persoonlijk behandelplan op. Het is belang-

rijk dat we iets uitwerken dat haalbaar is voor 

de patiënt. Iets waar hij of zij volledig achter 

staat. De patiënt moet namelijk klaar zijn om 

de juiste aanpassingen zelf te kunnen doen. 

Een operatie is geen gemakkelijkheidsop-

lossing. Het vraagt juist moed en besef van 

de patiënt dat zijn gezondheid momenteel 

schade oploopt. Het initiatief blijft nog altijd 

bij de patiënt zelf liggen, zowel voor als na 

de operatie.” 

WELKE MAAGVERKLEININGSOPE-
RATIES VOEREN JULLIE ZOAL UIT?

“Bij Baro hanteren we verschillende heelkun-

dige technieken. De gouden standaard blijft 

nog steeds de ‘gastric bypass’. Die operatie 

levert uitstekende resultaten voor gewichts-

verlies, pakt ook het eten van zoet snoep aan 

en is zeer geschikt voor patiënten met diabe-

tes type 2. De ‘sleeve gastrectomie’ doen we 

meer en meer omdat de techniek eenvou-

diger is. Sinds kort kunnen we bij Baro ook 

de ‘endoscopische sleeve gastroplastie’ aan-

bieden. Bij deze techniek moet er zelfs niet 

gesneden worden in de buik.”

STOPT DE BEHANDELING MET DE 
INGREEP?

“Helemaal niet, integendeel. De behandeling 

begint eigenlijk pas bij de ingreep. In onze 

MEER 
WETEN 
OVER BARO? 
Bekijk het filmpje 
waarin dr. Lafullarde 
Baro voorstelt op 
bit.ly/barokliniek

VIDEO  
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BARO, DÉ  
REFERENTIEKLINIEK 
VOOR OBESITAS 
Door de jarenlange ervaring van dok-
ters Thierry Lafullarde en Ben Gys is 
Baro op korte tijd uitgegroeid tot één 
van de meest vooraanstaande centra 
voor vermageringsoperaties in Vlaan-
deren. Wist je dat er in België jaarlijks 
zo’n 14.000 vermageringsingrepen 
zijn? En dat er daarvan 400 plaats-
vinden in Ziekenhuis Geel? Dat zijn er 
behoorlijk wat. Onze obesitaskliniek 
trekt patiënten aan uit Geel, maar ook 
ver daarbuiten. De persoonlijke, gespe-
cialiseerde en multidisciplinaire aanpak 
maakt Baro uniek.

Surf naar www.baro.be voor meer 
informatie of om je in te schrijven voor 
een maandelijkse infosessie. 

obesitaskliniek is de opvolging cruciaal. Een 

diëtist en psycholoog volgen en begeleiden de 

patiënt tot nog twee jaar na de operatie. Zij 

hebben regelmatig contact met de patiënt, 

zowel individueel als in groepsessies. Door-

dat wij alles als team aanpakken, elk met 

zijn eigen expertise, bereiken we het beste 

resultaat, dat in samenspraak met de patiënt 

ook op lange termijn behouden blijft. Na de 

operatie blijven we onze patiënten inspireren 

en motiveren met tips over gezonde voeding 

en beweging. In het revalidatiecentrum van 

het ziekenhuis kunnen ze een speciaal bewe-

gingsprogramma volgen onder begeleiding 

van een kinesist. 

“We betrekken ook de huisarts van de pati-

ent bij de nabehandeling, want hij of zij is 

een belangrijke schakel in het hele proces. 

Als we zien dat twee jaar na de operatie alles 

goed verloopt, dan gebeurt de verdere opvol-

ging alleen door de huisarts. Bij een potenti-

eel probleem kunnen ze sowieso altijd terug 

naar ons komen. Over het algemeen zien we 

dat de helft van de patiënten tien jaar na een 

‘gastric bypass’ operatie nog steeds 50 % van 

zijn overgewicht kwijt is. De helft kan ook zijn 

medicatie voor suikerziekte achterwege laten.”

HOE HOUDEN JULLIE CONTACT 
MET DE PATIËNT?

“Wij communiceren onder andere met de 

patiënt via een eigen en unieke app, BePa-

tient. Op deze digitale applicatie vindt de pati-

ent alle nodige informatie. Via een chatfunc-

tie kan je eenvoudig contact opnemen met 

alle teamleden van de obesitaskliniek. Door 

zelf regelmatig je gewicht in te voeren in de 

app, kunnen we de patiënt vanop afstand 

opvolgen. De app herinnert de patiënt er ook 

aan om op controle te komen, of eens een 

bloedafname te laten doen.”

“Het is heel fijn om patiënten terug te zien 

waar het goed mee gaat. Door het gewichts-

verlies zijn ze mobieler, het gaat ook beter op 

het werk en ze hebben terug een sociaal leven. 

De return die je dan als arts krijgt, is enorm.”
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MAASTRICHT, 
BOORDEVOL  
CHARME
ONDERWEG   DRIE DAGEN FLANEREN IN EEN 

PITTORESK MAASTRICHT! HEERLIJK WANDELEN, 

EEN BOOTTRIP EN EEN MUSEUM BODEN 

ONTSPANNING. ZELFS IN EEN DRUILERIGE SFEER 

ZAL DE STAD ONS WETEN TE BEKOREN OMWILLE 

VAN DE MAAS, DE GEZELLIGHEID EN HET 

GENIETEN. MAASTRICHT LIGT NET OVER DE GRENS 

EN IS UITSTEKEND TE BEREIKEN.
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MAASTRICHT, 
BOORDEVOL  
CHARME

Zuurtjesvlees? Het is een delicatesse. Het 

vlees wordt eerst gemarineerd in azijn en 

krijgt daarna een sublieme zoete toets met 

peperkoek en vruchtenstroop. Frietjes en 

een slaatje passen er perfect bij. Maastricht 

ligt in het zuiderse puntje van Nederland en 

gaat prat op haar Bourgondische karakter. 

Dat klopt duidelijk: overal zien we terrasjes, 

brasserieën en restaurants. André Rieu woont 

er in een kasteeltje en geeft elke zomer con-

certen op het Vrijthof, hét plein bij uitstek. 

Tickets zijn telkens snel uitverkocht, zo blijkt. 

Het gaat er levendig aan toe in Maastricht. 

Dat merken we zodra we het station uitwan-

delen. Een drukke winkelstraat leidt ons naar 

de Sint-Servaasbrug, naar verluidt de oudste 

brug van Nederland. Ooit was het een houten 

brug die tijdens een processie instortte, later 

werd het een stenen brug. De Maas is indruk-

wekkend en schittert in de zon. We zijn snel 

in het centrum. In Maastricht is zowat alles 

op wandelafstand te bereiken. Het hotel dat 

we boekten, ligt op de Markt waar het barokke 

stadhuis pardoes in het midden staat. Op 

woensdag en vrijdag is er markt, ideaal om te 

speuren naar ambachtelijk bereide streekpro-

ducten. Honing met hazelnoten, vlaaien, een 

pittig Rommedoekaasje… en we horen hier 

ook het mooie “Mestreechter dialet”.
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CAFEETJES

Toevallig belanden we in een cafeetje aan de 

oever van de Maas. Het wordt tijdens deze 

driedaagse onze favoriete stek om op adem te 

komen. We wandelen in de straten tussen de 

Markt en het Vrijthof. Het zijn op en top win-

kelstraten waar je alle bekende ketens vindt, 

maar ook kleinere boetiekjes en de shopping-

centra Mosae Forum en Entre Deux. Op het 

Dominicanerplein is er Boekhandel Domini-

canen, een hemel op aarde voor boekenlief-

hebbers. De gotische kerk is een uitstekende 

locatie voor deze uitgebreide boekhandel. 

Onze buit: twee boeken, een krant en een 

leuk leeslampje. Op de plaats waar vroeger 

het altaar stond, kan je nu genieten van een 

kop koffie. We wandelen nog wat rond in het 

commerciële hart van de stad dat na sluitings-

tijd heel wat rustiger is. Het Sint Amorsplein 

is een leuke ontdekking. In brasserie Falstaff 

bestellen we een saté van kophaas met friet-

jes. We krijgen er ook kroepoek en pindasaus 

bij. We zijn in Nederland, zoveel is zeker. Als 

afsluiter nemen we een kijkje in het Bassin, 

een kleine binnenhaven waar fraaie jachten 

liggen en waar je ook lekker kan tafelen. 

MERGELGROEVE

De omgeving van Maastricht is prachtig. De 

vallei zorgt voor veel licht en mooie glooiende 

vergezichten. De grotten van Sint-Pietersberg 

zijn in principe te voet te bereiken, maar we 

nemen graag de boot die ons later weer zal 

oppikken. De kilometerslange, diepdonkere 

gangen kan je alleen met een gids bezoeken. 

Hij heeft lampen bij, er is immers geen ver-

lichting. De gids maakt ons meteen duidelijk 

dat het eigenlijk niet om geen grot gaat, maar 

om een voormalige mergelgroeve. We krijgen 

dus geen stalactieten en stalagmieten te zien, 

maar het verhaal is best wel indrukwekkend. 

Op een muur staat er reclame van Bols, 

bekend van de oude klare in bruine kruiken. 

Er passeerden immers heel wat arbeiders die 

stenen hieuwen, onder meer voor de dom 

van Keulen maar ook voor eigen bouwwer-

ken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was 

het gangencomplex een toevluchtsoord voor 

de Maastrichtenaars om bombardementen te 

overleven. Er zijn nog sporen te zien van de 

toenmalige bakkerij, ook was er een kapel. 

Kunstenaars lieten zich niet onbetuigd en 

maakten in houtskool mooie versieringen 

op de wanden. We zien de zeven muzen, de 

engel van Maastricht, dino’s. Omwille van de 

uitstekende luchtkwaliteit gaan ze niet verlo-

ren. Verschillende kunstschatten werden er 

tijdens de oorlog ter bescherming onderge-

bracht, zoals de Nachtwacht van Rembrandt. 

Omdat de mergelgroeve deels ook in België 

ligt, vonden smokkelaars al vlug hun weg. 

Nederlandse boter werd geruild voor Belgi-

sche chocolade. We nemen de boot terug. Die 

vaart tot aan de grens op de Maas met België 

en maakt dan rechtsomkeer. Het is echt wel 

genieten van het vakantiegevoel.
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ABSOLUUT  
GEEN STAD 

WAAR JE 
STRUIKELT 

OVER BANALE 
SOUVENIR-
WINKELTJES
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JONG LEVEN

Maastricht is een studentenstad. De facultei-

ten liggen verspreid in het Jekerkwartier dat 

grenst aan het stadspark en waar restanten 

van stadswallen liggen. Het studentenleven 

moet nog losbarsten, het is nog rustig in deze 

buurt met leuke, kleine straatjes en mooie 

gevels. De basiliek, “Onze Lieve Vrouwe 

Sterre der zee”, maakt indruk. Op het plein 

zitten onder de bomen tientallen bezoekers 

te genieten van een doorbrekend zonnetje. 

We nemen een kijkje op de ‘Hoeg Brögk’, een 

fietsers- en wandelbrug die een mooi uitzicht 

biedt. In deze buurt lopen we graag wat ver-

loren, charme is er in overvloed. Shoppers 

kunnen terecht in de Stokstraat voor de meer 

duurdere merken. ’s Avonds wagen we ons 

aan een zogeheten kakelsalade van Grand 

Café de la Bourse dat hoort bij het hotel waar 

we logeren. De salade bestaat onder meer uit 

lekker gekruide kipreepjes en mango. Bij de 

afrekening krijgen we een Wilhelmina Peper-

munt, zo groot als een euro en met de beel-

tenis van de vorstin erop. Dat durven we niet 

op te eten. 
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FIETSEN EN 
WANDELEN
De mooie Maasvallei is uitnodi-
gend voor uitstapjes. Er zijn tal van 
routes voor fietsers of wandelaars. 
Sommige trajecten leg je best af 
met een mountainbike. Voor de 
echte liefhebbers is er een traject 
van bijna 1.000 km dat de loop van 
de Maas volgt. De stroom ontstaat 
in het Franse departement Hau-
te-Marne, loopt door de Ardennen 
en mondt uit in Hollands Diep aan 
de Noordzee. 

https://www.vvvzuidlimburg.nl

KUNST

Maastricht is absoluut geen stad waar je 

struikelt over banale souvenirwinkeltjes. Er 

zijn andere herinneringen, zoals het Plein 

1992 dat zijn naam dankt aan het Verdrag 

van Maastricht. Daar werd ook een akkoord 

gesloten over de invoering van de euro. Het 

ligt in de wijk Céramique waar veel dynamiek 

van uitgaat. In het Centre Céramique vinden 

we een bibliotheek, een collectie glas- en aar-

dewerk uit de regio. Er loopt een markante 

tentoonstelling. Niet te missen is uiteraard 

het Bonnefantenmuseum met de fraaie eier-

vormige toren van Aldo Rossi. Daar zien we 

het verzameld werk van Raymond Pettitbon, 

een New Yorkse kunstenaar die Superman 

en presidenten als Reagan, Obama of Trump 

als onderwerp nam. Daarna blazen we uit in 

het museumcafé Ipanema, met uitzicht op de 

Maas. Ons laatste cafeetje zit er nu ook op! 
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ONLINE SHOP
met trendy verlichting 

www.atmooz.com

by Charrell

Gratis interieuradvies!

20% korting
op de Charrell Home Collectie

GEEL
Vossendaal 10 - T 014 58 71 93

RIJMENAM
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Bekijk alle projecten online op 
http://www.charrell.be/nl/projecten-realisaties
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MET 46.666 ANDEREN
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“IK VIND HET FIJN  
OM NAAR MENSEN  
TE LUISTEREN”

INTERVIEW   AFVALLEN DOE JE VOOR EEN DEEL MET JE HOOFD. ELFIE BASSELÉ 

(32) BEVESTIGT DEZE STELLING: “HET MOET BOVENAAN GEBEUREN, JE 

MOET EEN KLIK MAKEN EN ANDERS LEREN DENKEN.” ER IS EEN LINK 

TUSSEN GEWICHTSVERLIES EN PSYCHOLOGIE. WIJ SPRAKEN MET ELFIE 

OVER HAAR WERK. 

HEART SAMENWONEND MET PIETER WELLENS  BABY-CARRIAGE MAMA VAN EDEN (2 JAAR) EN KOBE (4 JAAR)  

NOTES-MEDICAL PSYCHOLOGE IN DE OBESITAS- EN GEHEUGENKLINIEK. ZE WERKT AL ACHT JAAR VOOR ZIEKENHUIS GEEL.



“IK VIND HET FIJN  
OM NAAR MENSEN  
TE LUISTEREN”

Wanneer kloppen patiënten bij jou aan?

“In de obesitaskliniek Baro komen patiënten bij mij 

voor een preoperatieve screening. Als psychologe 

ga ik na wie de persoon is en waarom die net nu 

een vermageringsoperatie wil. Vaak ervaart hij of 

zij een lichamelijk of psychisch lijden in dagelijkse 

hindernissen door overgewicht. ‘Pas ik in die bio-

scoopstoel? Mag ik in die attractie van dat pretpark? 

Hebben ze mijn kledingmaat wel?’ Ik ga ook na hoe 

de patiënt in deze situatie is beland. Meestal is dat 

een samenloop van omstandigheden. De persoon 

kan bijvoorbeeld niet meer sporten door invaliditeit, 

zodat zijn gewicht toeneemt. Vaak heeft de patiënt 

ook al verschillende diëten geprobeerd, die telkens 

mislukten. De motivatie is dan zoek. Hoe vaker je 

dieet, hoe kleiner de kans op succes. Verder onder-

zoeken we of er een onderliggende medische oor-

zaak is voor het overgewicht. 

Met Baro volgen we nauwgezet de situatie van de 

patiënt op. Opvolging is belangrijk om niet te herval-

len in oude eet-en leefgewoontes. We gaan regelma-

tig na of er moeilijkheden zijn. ‘Nam vermoeidheid 

toe? Zijn er fysieke of welzijnsklachten? Lukt het om 

het advies op te volgen?’

Ex-patiënten contacteren me ook opnieuw als ze 

hervallen in ongezonde gewoontes. Dat kunnen 

personen zijn met een lage BMI die hun motivatie 

verloren. Vaak verwijzen onze artsen deze mensen 

opnieuw door naar ons team van psychologen.

Velen beseffen niet dat zo’n operatie een grote 

impact heeft. Een ingreep wordt gezien als de mak-

kelijkste oplossing, terwijl dat niet zo is. Het is een 

hulpmiddel. De persoon moet hard werken om zijn 

levensstijl aan te passen: meer bewegen, oplossin-

gen zoeken in het gezin als je partner niet wil deel-

nemen aan een gezonde levensstijl, bijvoorbeeld 

door twee potjes te koken. Je sociaal leven staat ook 

onder druk. Neem nu een restaurantbezoek. ‘Is zo’n 

vijfgangenmenu wel goed of kan ik die specifieke 

gerechten bestellen?’ Voor sommige mensen is het 

best moeilijk om met die veranderingen om te gaan. 

Als psychologen zijn we er dan om die gedragsaan-

passingen te ondersteunen.”

Hoe help jij dan concreet?

“Wij maken duidelijk dat het beter is om te starten 

met kleine stapjes, haalbare doelen. Na elk klein 

stapje dat iemand realiseert volgt het motto: ‘Ja, 

het is me gelukt! Ik ben nu klaar voor de volgende 

stap.’ Je merkt dan snel het gevoel van succes en dat 

motiveert. Wij leggen de nadruk op alle successen, 

hoe groot of klein ook. Focus op de positieve dingen 

werkt motivatie in de hand. 

Daarnaast zijn er mensen die emotioneel eten. Dan 

zoeken wij naar trucs om ermee om te gaan. Hebben 

ze een moeilijk moment en willen ze grijpen naar 

ongezond eten om zich beter te voelen? Wat zetten 

we in de plaats van het ongezond voedsel om zich 

opnieuw beter te voelen? Bij de ene persoon werkt 

sport, bij de andere kunnen notities in een dagboek 

helpen. Dat is een zoektocht.” 

Wat boeit jou in je job?

“Ik vind het fijn om naar mensen te luisteren, hen 

de tijd te geven om hun verhaal te vertellen. De arts 

waarbij ze op raadpleging komen heeft daar vaak 

geen tijd voor. Als psychologen kijken we naar het 

psychisch welbevinden van de patiënt, terwijl artsen 

focussen op de lichamelijke aspecten. Soms heeft de 

patiënt er nood aan om gehoord te worden.

Ik vind die sociale interactie heel boeiend. Daarom 

koos ik ervoor om psychologe te worden. Tijd maken 

voor mensen. Luisteren. En hopelijk ook samen een 

oplossing kunnen bedenken.”

Wat kan jij, vanuit jouw perspectief, onze lezers 

adviseren om hun welzijn te verbeteren?  

“Ten eerste is een goed slaappatroon enorm belang-

rijk voor je welbevinden. Goed geslapen? Het is dan 

makkelijker om op je eten te letten, je hebt meer 

moed om te bewegen of iets te ondernemen en je 

bent minder prikkelbaar.

Ten tweede is het belangrijk om zachter te zijn 

voor jezelf. Stel je verwachting soms bij. Is iets niet 

gelukt? Vraag je dan af of je verwachtingen niet te 

hoog liggen. En kijk naar wat wel lukt. Daardoor cre-

eer je een positieve gemoedstoestand. 

MEDEWERKER 
IN DE KIJKER



Tot slot nog het spreekwoord: ‘De dag goed 

begonnen is half gewonnen!’ Waarheid. Een 

goede ochtend, een goed ontbijtje, dat cre-

eert motivatie om de dag door te komen. Als 

je ‘met het verkeerde been uit bed stapt’, dan 

loopt precies alles mis. Kijk eens naar je och-

tendroutine.”  

Wat doe je zelf om voldoende te bewegen?

“Ik heb een Fitbit maar het is jammer dat ik 

die niet kan dragen op mijn werk wegens de 

handhygiënerichtlijnen. Ik ga regelmatig na 

of ik voldoende stappen haal. Ik heb het geluk 

- of ongeluk - dat ik twee bureaus heb en dat 

ik heen en weer loop. Verder probeer ik regel-

matig te voet te gaan in plaats van mijn wagen 

te nemen. Als het beter weer is probeer ik het 

joggen op te pikken maar, ik geef toe, dat gaat 

met vallen en opstaan”, lacht Elfie. 

Welke anekdote uit je job blijft je bij? 

“Het was leuk om eens een ansichtkaartje 

te ontvangen van een patiënt. Dat was een 

bedankje naar heel het team en er stond op: 

‘Ik durfde jarenlang niet op het strand liggen 

maar nu kan ik je een vakantiekaartje sturen 

want ik lig vandaag op het strand.’ Ik was heel 

blij voor die persoon." 

Afvallen doe je met je hoofd. Klopt die stel-

ling volgens jou? 

"Ja, je moet een aantal klikken maken in je 

hoofd. Benader de situatie positief. ‘Ik lette 

de hele week op mijn eten maar viel nog geen 

gram af’. Dan heb je een gevoel van falen 

maar je kan ook zeggen: ‘Ik heb een hele week 

gezond gegeten en dat is best een knappe pres-

tatie waar ik fier op mag zijn’. Veel mensen 

hebben een ongezonde relatie met voeding. 

Het moet voor een stuk bovenaan gebeuren, je 

moet anders leren denken over eten." 

Wat zijn de meest voorkomende valkuilen bij 

afvallen?

"Na maanden, na verloop van tijd, nadat ze een 

aantal kilo’s zijn afgevallen zeggen vele patiën-

ten ‘ik kan me wel een koek permitteren’, en dat 

is niet erg. Maar bij sommige mensen is dat het 

begin van herval. Eén koekje worden dan twee 

koekjes en vervolgens zijn ze teleurgesteld en 

zakt hun motivatie weer. Eens het doel bereikt 

is slabakt de nieuwe gezonde levensstijl ook. Of 

uitstelgedrag. ‘Ik begin morgen wel opnieuw.’ 

Of ze proberen het te lang alleen te redden. 

Dan komen ze tot bij ons als ze bijvoorbeeld 20 

kg zijn aangekomen. De weg is dan opnieuw 

lang. 5 tot 10 kg aangekomen? Aarzel niet. Con-

tacteer ons om te kijken of we al dan niet iets 

kunnen betekenen. Mensen zijn dus wel snel 

gemotiveerd, maar niet geëngageerd om de 

nieuwe levensstijl vol te houden. Dat engage-

ment moeten we dus ook ondersteunen." 

Om af te sluiten: wil jij nog iets meegeven aan 

onze lezers?

"Vergelijk je niet met andere mensen. ‘Die per-

soon is al meer afgevallen’, of ‘mijn partner kan 

alles eten en komt niet aan’. Focus op jezelf. 

Weet ook wat gezond is. Je vindt veel tegen-

strijdige info over gezonde voeding. Een diëtist 

weet wat een gezond, normaal eetpatroon is, 

op maat van ieder individu. Een ‘dieet’ heeft 

vaak een negatieve bijklank: je mag dit niet en 

je mag dat niet. Doe iets wat je kan volhouden 

en noem het dus veeleer een verandering van 

eetgewoonte. Diëtisten kunnen daarbij helpen. 

Velen gaan er naartoe om af te vallen, maar niet 

met de intentie om een gezonde levensstijl vol 

te houden. Vaak zijn mensen te extreem en 

zien de situatie te zwart-wit. We willen streven 

naar die grijze zone waar je bewust eet en waar 

je jezelf af en toe wel iets moet gunnen. Een 

ijsje? Niets mis mee. Maar herpak jezelf wel. 

Mensen weten wel wat goed is, maar om het 

effectief te doen, dat is iets anders." 

KEN JIJ OOK EEN  
BIJZONDERE MEDEWERKER?
Laat het ons weten via communicatie@ziekenhuisgeel.be
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LEVI’S
Ook de klassieke pet 

is helemaal terug van 

weggeweest. Dit licht-

blauwe exemplaar van 

Levi’s voegt meteen 

die vandaag zo hippe 

nineties vibe aan je 

look toe. | 24,99 euro

NAF NAF  
Lekker warm en super chique! 

Met deze gebreide tulband-

muts met bling bling broche 

van Naf Naf ga je met de glim-

lach de laatste koude dagen 

tegemoet. | 14,99 euro

H&M   
Bij H&M trok deze toffe bloemenprint 

meteen onze aandacht. Als de lente 

nog wat langer wegblijft  

dan brengt dit exemplaar  

ons toch al in zonnige  

sferen. | 9,99 euro

COS   
Een hoofddeksel  

is al lang niet meer 

louter het functionele 

item van vroeger. Steeds 

meer gebruiken we 

het om een statement 

te maken. Zo ook heel 

duidelijk met deze  

fluo gele baret van  

COS. | 49 euro

LA REDOUTE
Omdat deze maanden ook de laatste win-

terprik zich durft laten voelen selecteer-

den we deze glamoureuze muts van La 

Redoute. Shine bright! | 24,99 euro

FAITHFULL THE BRAND 
Met een knipoog naar zomerse stranddagen in 

de jaren zeventig halen wij dit vrolijke zonne-

hoedje van Faithfull The Brand in huis. | 91 euro

ZET 
HEM 
OP!
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SCHRIJF JE VLOT IN 
VIA EEN KIOSK
Je kan je nu nóg sneller en makkelijker inschrijven 

als je naar het ziekenhuis komt voor een consultatie 

of opname. Sinds 2 december zijn er extra inschrijf-

kiosken in onze inkomhal. Je hebt hiervoor enkel je 

identiteitskaart nodig. Volg enkele stappen op het 

scherm en de automaat wijst je dan de weg naar 

de juiste locatie in het ziekenhuis, of je krijgt een 

volgnummer voor de balie.

Geen paniek als je nog niet zo vertrouwd bent 

met deze inschrijvingsmethode. Assistentie is 

niet ver weg: een medewerker helpt je graag bij je 

inschrijving.

Voordien stonden er al lange tijd twee kiosken in 

de inkomhal, maar daar kon je je slechts voor een 

beperkt aantal afspraken inschrijven. Voor 80 % van 

de afspraken moest je toch nog aanschuiven aan de 

balie. Door de komst van de extra kiosken kan je je 

nu wel voor eender welke afspraak inschrijven.

Deze inschrijvingsautomaten zorgen ervoor dat jij 

je sneller en makkelijker kan inschrijven én dat 

onze onthaalmedewerkers meer tijd hebben om 

een goede service te bieden aan patiënten die het 

nodig hebben.

NIEUWE ARTS

URBAN WALK 
VOOR EEN GEZOND 
GEWICHT EN 
WELZIJN
Op 1 maart organiseert Baro, de obesitaskliniek van 

Ziekenhuis Geel, in samenwerking met Stad Geel een 

urban walk langs en door gebouwen van de stad. Op 

4 maart is het Wereldobesitasdag. Wij willen daarom 

iedereen aanmoedigen om te wandelen. Stap jij mee?

Bewegen is gezond, voor lichaam en geest. Voor ieder-

een, maar zeker en vooral ook voor mensen die een 

maagverkleiningsoperatie (hebben) ondergaan in 

onze obesitaskliniek. Wie elke dag 30 minuten actief 

is, heeft veel minder kans op stress, overgewicht, een 

te hoge bloeddruk, hart- en vaataandoeningen, diabe-

tes type 2 …

TWEE WANDELINGEN OM 14U

Op zondag 1 maart starten we aan het revalidatiecen-

trum van Ziekenhuis Geel om 14u met twee wande-

lingen: een urban walk van 1,6 km en een historische 

wandeling van 6 km. Elke deelnemer krijgt een gratis 

stappenteller en drinkfles van Dopper! Inschrijven is 

niet nodig en deelname is volledig gratis.

Tijdens de urban walk loodsen twee enthousiaste 

stadsgidsen je door enkele gebouwen in de buurt van 

ons ziekenhuis. Voor de langere wandeling krijg je 

een boekje mee met een wandelkaart en uitleg, die je 

langs historische gebouwen in Geel leidt.

KOOKDEMO EN GETUIGENISSEN VAN 
PATIËNTEN

Na de wandelingen, vanaf 15u30, kan je een kook-

demo bijwonen van onze diëtisten over gezonde 

tussendoortjes. Om 16u zal onze topdokter Thierry 

Lafullarde meer uitleg geven over obesitas. Wat is obe-

sitas, wat zijn de gevolgen en behandelmogelijkhe-

den? Enkele patiënten zullen ook getuigen over hun 

traject bij onze obesitaskliniek en de impact van de 

operatie op hun leven. Het einde is voorzien om 17u.

Meer informatie op www.ziekenhuisgeel.be.

VIDEO  

Karen Beckers  
Neus, keel en oren

         Dr. Beckers stelt zich voor op 
bit.ly/KarenBeckers. Volg ons You-
Tube-kanaal en blijf op de hoogte 
van onze nieuwste filmpjes: bit.ly/
youtube-ziekenhuisgeel.



URBAN WALK
STAP MEE VOOR EEN GEZOND
GEWICHT EN WELZIJN

01.03.2020

#ObesityDayEurope

Voor Wereldobesitasdag organiseren we een 
urban walk met stadsgids (1,6 km) en een
historische wandeling (6 km) door Geel. 
Bewegen is gezond, voor lichaam en geest!

Een initiatief van de Stad Geel en Baro, 
de obesitaskliniek van Ziekenhuis Geel.

#ObesityDayEurope

Gratis stappenteller en dopper 
drinkfl es voor elke deelnemer. 
Wees er snel bij!

stappenteller en dopper stappenteller en dopper 
drinkfl es voor elke deelnemer. drinkfl es voor elke deelnemer. 
Wees er snel bij!Wees er snel bij!

PROGRAMMA
13:30  Ontvangst 

13:45  Welkomstwoord door 
 burgemeester en schepen  

14:00  Start van de wandelingen

15:30  Kookdemo gezonde tussendoortjes

16:00  - Wat is obesitas, wat zijn de 

  gevolgen en behandelings-

  mogelijkheden? Dr. Lafullarde  

 - Getuigenissen van patiënten

17.00  Einde voor lichaam en geest!

LOCATIE
Ziekenhuis Geel (revalidatiecentrum) 

#ObesityDayEurope
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ACROBATIE 
BOVEN HET 
ALTAAR
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CULTUUR    STEEDS MEER 

PAROCHIEKERKEN STAAN 

LEEG EN KRIJGEN EEN 

NIEUWE FUNCTIE. SLAPEN 

IN DE NOK VAN DE KERK, 

EEN VERJAARDAGSFEESTJE 

ORGANISEREN IN EEN 

13DE-EEUWSE KAPEL? HET KAN. 

“Circusartiesten hebben ruimte en hoogte 

nodig. Een kerk is ideaal”, zegt Annelies 

Claessens van Cirkus in Beweging te Leuven. 

Deze circusschool is de grootste van Vlaande-

ren, wekelijks komen er zowat 600 kinderen 

en jongeren langs. Opmerkelijk: hun thuisha-

ven is een kapel. Die was ooit van de Missi-

onarissen van het Heilige Hart, missiepaters 

kregen er een opleiding. 

De stad Leuven kocht in 1981 de kapel die 

een wereldse bestemming kreeg. Er huisde 

onder meer een vakschool, een centrum 

voor basiseducatie, een turnkring. De kapel 

werd uiteindelijk maar enkele uren per week 

gebruikt, dus er waren nog andere activiteiten 

mogelijk. Cirkus in Beweging kreeg er onder-

dak. “Voor ons was het een geschikte locatie. 

Wel deden we met de hulp van vrijwilligers 

behoorlijk wat verbouwingen. We realiseer-

den enkele kantoren, we fristen een kleiner 

lokaal op zodat het bruikbaar is voor yoga 

enzovoort.”

TRUSSEN VOOR DE TRAPEZE

Circus in Beweging voegde steeds meer spe-

cifieke infrastructuur toe, zoals een theater-

gordijn en trussen. Een trus is een metalen 

constructie met driehoeken die ook bij podi-

umbouw wordt gebruikt. “De trussen hebben 

we nodig voor het trapezewerk. Zoiets moet 

uiteraard superstevig zijn en ze worden gere-

geld opnieuw gekeurd. We beschikken nu 

over zo’n tien ophangpunten. De klassieke 

tegelvloer die je in kerken en kapellen vindt, 

hebben we vervangen door een sportvloer. 

Kortom, we zijn goed uitgerust. Er zijn ook 

wat nadelen aan de kapel. Die ligt op de eer-

ste verdieping, maar er is geen lift. Bij evene-

menten sleuren we dus alles via de trap naar 

boven. De ruimte is ook niet geïsoleerd, maar 

er is een plan van het stadsbestuur om dit aan 

te pakken”, aldus Annelies Claessens. 

CHRISTUSBEELD 

Het gebouw ziet er nog steeds uit als een 

kapel. Het altaar stond vroeger iets hoger, 

nu is daar het podium. Daarachter bleef een 

groot Christusbeeld bewaard. “Het hindert 

ons niet, het is trouwens niet eenvoudig om 

het weg te halen. Ook het typische gewelf is er 

nog, ideaal voor luchtacrobatie. Wie hier voor 

het eerst komt, is echt wel onder de indruk 

van het gebouw. De reacties zijn heel posi-
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tief, het is uitnodigend. Intussen gebruiken 

we ook de Predikherenkerk in Leuven.” Cir-

cus in Beweging heeft momenteel voldoende 

ruimte. “We hadden geluk want als vzw is 

het niet zo gemakkelijk een kerk op de kop te 

tikken. We hebben een goede overeenkomst 

met het stadsbestuur. Veel subsidies krijgen 

we niet, maar we betalen slechts 6.000 euro 

per jaar voor de kapel. In het gebouw huren 

we ook kantoren, dit wel tegen de marktprijs.” 

Ook in Gent vond de Circusplaneet onderdak 

in de kerk van de wijk Malem. 

HERBESTEMMEN

Er zijn steeds meer kerken die een nieuwe 

functie krijgen. In de Paterskerk van Ieper is 

een fitnesscentrum uitgebouwd, in de Jezu-

ietenkerk in Lier vinden we nu een concert-

zaal. De raadszaal van het gemeentebestuur 

in Lo-Reninge is gevestigd in de kapel van 

een voormalig klooster. In de vroegere Bri-

gittinenkerk in Brussel vinden voorstellingen 

plaats van de organisatie Les Brigittines. De 

kerk werd tien jaar geleden ontdubbeld. In 

de nieuwbouw zijn onder meer de kantoren 

gevestigd, een glazen wand zorgt voor de ver-

binding. Recent opende de Holy Food Market 

in de Gentse Baudelokapel waar ooit ook een 

stadsbibliotheek was.

“Zowat twintig jaar geleden kregen vooral 

kloosters en abdijen een nieuwe functie. Pas 

de laatste vijf jaar komen parochiekerken in 

beeld. Een kerk herbestemmen is niet van-

zelfsprekend. Een klooster is een gevarieerd 

gebouwencomplex met kamers. Daar kan je 

SINT-TRUIDEN - ARCHITECTUUR

De vroegere kapel ‘De Waterhond’ in Sint-Truiden behoorde toe aan het 
seminarie van het voormalige begardenklooster. De stichting van het 
klooster gaat terug tot de 13de eeuw. Nu is het de werkplaats van Klaarchi-
tectuur.  De architecten kozen voor een grondige maar zachte restauratie. 
In het interieur verschenen vier witte, op elkaar gestapelde dozen die een 
mooi contrast vormen met de oude kapel. In de dozen is plaats voor een 
sanitaire ruimte, een technisch lokaal, bureaus, vergaderruimtes en een 
lift. De bovenste doos is geïntegreerd in de originele dakstructuur, wat de 
belevingswaarde ten goede komt. De gestapelde dozen benadrukken de 
verticaliteit van de ruimte en benutten de hoogte. In het koor verscheen 
een keukenblok waarvan de plaats en de vorm verwijzen naar altaar en 
kruis. De muren behouden hun verweerde uitzicht en alle authentieke 
elementen blijven bewaard. Aan de glasramen is niets gewijzigd. 

Meer info en foto’s: www.klaarchitectuur.be.

(Bron: Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur – Klaarchitectuur, foto 
Jonathan Bessemans)

De voormalige Paterskerk in de 
Patersstraat in Ieper wordt een 

fitnesscentrum van Basic-Fit

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

Is de normale rechtsgang voor U complex, omslachtig, veel te 
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vrij gemakkelijk een hotel of een woonzorg-

centrum vestigen. Maar nu er steeds min-

der priesters en gelovigen zijn, voegt men 

verschillende parochies samen waardoor er 

op termijn een aantal kerken functieloos 

worden”, zegt Niek De Roo van het Project-

bureau Herbestemming Kerken. Dat werd 

opgericht door de Vlaamse overheid om 

haalbaarheidsstudies rond de toekomst van 

kerken uit te voeren. 

KINDEROPVANG 

Mogelijkheden zijn een volledige herbestem-

ming of nevenbestemming. In dat laatste 

geval wordt de ruimte voor de erediensten 

kleiner gemaakt en kunnen er ook andere 

activiteiten plaatsvinden.” Zo bekijken we 

een kerk die naast een school en een kin-

deropvang ligt. Er komen steeds meer jonge 

gezinnen wonen met als gevolg dat de school 

te klein werd. Misschien biedt de kerk een uit-

weg voor de kinderopvang, dan is het nodig 

om achteraan de kerk een verbinding met de 

buitenruimte te maken. Ook zijn er aanpas-

singen nodig om aan alle normen voor kwali-

teitsvolle kinderopvang te voldoen.”

Het Projectbureau behandelt momenteel 45 

aanvragen tot herbestemming of nevenbe-

stemming. “We bekijken per dossier hoe het 

er zou kunnen uitzien en wat de investe-
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ringskosten zijn. Sanitair is een must, maar 

moet er bijvoorbeeld ook een keuken of berg-

ruimte zijn? Ook de ontsluitingsmogelijkhe-

den en brandveiligheid vormen belangrijke 

aandachtspunten. Het maakt een verschil of 

het een kleine dorpskerk is, dan wel een grote 

kerk in de stad. Als er voldoende ruimte is, 

kan het gebouw eventueel opgedeeld worden. 

Dan zijn er verschillende toegangen nodig, of 

trappen en liften. Kerken bevatten vaak waar-

devolle elementen, zoals glasramen, beelden 

en houtsnijwerk. In het ontwerp houden we 

daar rekening mee. Dan werken we bijvoor-

beeld met transparante wanden.”

UITDAGING

Niek De Roo geeft aan dat het niet vanzelf-

sprekend is kerken in te richten voor nieuwe 

activiteiten. Ze zijn immers gebouwd met 

een specifiek doel: het houden van eredien-

sten. Het gaat doorgaans om hoge gebouwen 

die niet geïsoleerd zijn. “Zo was er een vraag 

om van een kerk een theaterzaal te maken, 

maar de pilaren vormden een uitdaging voor 

de zichtbaarheid van het podium. Naast de 

In de Gentse Baudelokapel 
opende een overdekte voe-
dingsmarkt, “Den Baudelo”.

“Les Brigittines” in Brussel 
is een gastvrije plaats waar 
je nieuwe podiumkunst-
vormen ontdekt.

In de vroegere kerk van de 
Minderbroeders is nu het 
hotel Martin’s Patershof 
gevestigd. 

Het draadloos uitlezen en verwerken van  tachograafgegevens en chauffeurskaarten maakt nu al een 
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.

inclusief Track & Trace over heel Europa
TACHOGRAAF DOWNLOADS

DE ORDITOOL OPLOSSINGEN ZIJN BESCHIKBAAR VOOR DE:

 » HR-dienst, met Orditach voor de analyse van tachograafgegevens en de berekening van prestaties.
 » Technische afdeling, Ordifleet, planning en opvolging van onderhoudsbeurten.
 » Dispatching, Orditrack voor de Track & Trace.

Vraag vrijblijvend een

GRATIS DEMO
bij u ter plaatse.

OpenICT | Haachtsesteenweg 322 C - 1910 Kampenhout
T +32 2 342 01 90 | F +32 2 342 01 93 | info@openict.be | www.orditool.com

Het draadloos uitlezen en verwerken van  tachograafgegevens en chauffeurskaarten maakt nu al een 
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.

inclusief Track & Trace over heel Europa
TACHOGRAAF DOWNLOADS

DE ORDITOOL OPLOSSINGEN ZIJN BESCHIKBAAR VOOR DE:

 » HR-dienst, met Orditach voor de analyse van tachograafgegevens en de berekening van prestaties.
 » Technische afdeling, Ordifleet, planning en opvolging van onderhoudsbeurten.
 » Dispatching, Orditrack voor de Track & Trace.

Vraag vrijblijvend een

GRATIS DEMO
bij u ter plaatse.

OpenICT | Haachtsesteenweg 322 C - 1910 Kampenhout
T +32 2 342 01 90 | F +32 2 342 01 93 | info@openict.be | www.orditool.com

Het draadloos uitlezen en verwerken van  tachograafgegevens en chauffeurskaarten maakt nu al een 
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.

inclusief Track & Trace over heel Europa
TACHOGRAAF DOWNLOADS

DE ORDITOOL OPLOSSINGEN ZIJN BESCHIKBAAR VOOR DE:

 » HR-dienst, met Orditach voor de analyse van tachograafgegevens en de berekening van prestaties.
 » Technische afdeling, Ordifleet, planning en opvolging van onderhoudsbeurten.
 » Dispatching, Orditrack voor de Track & Trace.

Vraag vrijblijvend een

GRATIS DEMO
bij u ter plaatse.

OpenICT | Haachtsesteenweg 322 C - 1910 Kampenhout
T +32 2 342 01 90 | F +32 2 342 01 93 | info@openict.be | www.orditool.com

Het draadloos uitlezen en verwerken van  tachograafgegevens en chauffeurskaarten maakt nu al een 
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.

inclusief Track & Trace over heel Europa
TACHOGRAAF DOWNLOADS

DE ORDITOOL OPLOSSINGEN ZIJN BESCHIKBAAR VOOR DE:

 » HR-dienst, met Orditach voor de analyse van tachograafgegevens en de berekening van prestaties.
 » Technische afdeling, Ordifleet, planning en opvolging van onderhoudsbeurten.
 » Dispatching, Orditrack voor de Track & Trace.

Vraag vrijblijvend een

GRATIS DEMO
bij u ter plaatse.

OpenICT | Haachtsesteenweg 322 C - 1910 Kampenhout
T +32 2 342 01 90 | F +32 2 342 01 93 | info@openict.be | www.orditool.com

Het draadloos uitlezen en verwerken van  tachograafgegevens en chauffeurskaarten maakt nu al een 
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.

inclusief Track & Trace over heel Europa
TACHOGRAAF DOWNLOADS

DE ORDITOOL OPLOSSINGEN ZIJN BESCHIKBAAR VOOR DE:

 » HR-dienst, met Orditach voor de analyse van tachograafgegevens en de berekening van prestaties.
 » Technische afdeling, Ordifleet, planning en opvolging van onderhoudsbeurten.
 » Dispatching, Orditrack voor de Track & Trace.

Vraag vrijblijvend een

GRATIS DEMO
bij u ter plaatse.

OpenICT | Haachtsesteenweg 322 C - 1910 Kampenhout
T +32 2 342 01 90 | F +32 2 342 01 93 | info@openict.be | www.orditool.com

Het draadloos uitlezen en verwerken van  tachograafgegevens en chauffeurskaarten maakt nu al een 
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.

inclusief Track & Trace over heel Europa
TACHOGRAAF DOWNLOADS

DE ORDITOOL OPLOSSINGEN ZIJN BESCHIKBAAR VOOR DE:

 » HR-dienst, met Orditach voor de analyse van tachograafgegevens en de berekening van prestaties.
 » Technische afdeling, Ordifleet, planning en opvolging van onderhoudsbeurten.
 » Dispatching, Orditrack voor de Track & Trace.

Vraag vrijblijvend een

GRATIS DEMO
bij u ter plaatse.

OpenICT | Haachtsesteenweg 322 C - 1910 Kampenhout
T +32 2 342 01 90 | F +32 2 342 01 93 | info@openict.be | www.orditool.com

Het draadloos uitlezen en verwerken van  tachograafgegevens en chauffeurskaarten maakt nu al een 
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.

inclusief Track & Trace over heel Europa
TACHOGRAAF DOWNLOADS

DE ORDITOOL OPLOSSINGEN ZIJN BESCHIKBAAR VOOR DE:

 » HR-dienst, met Orditach voor de analyse van tachograafgegevens en de berekening van prestaties.
 » Technische afdeling, Ordifleet, planning en opvolging van onderhoudsbeurten.
 » Dispatching, Orditrack voor de Track & Trace.

Vraag vrijblijvend een

GRATIS DEMO
bij u ter plaatse.

OpenICT | Haachtsesteenweg 322 C - 1910 Kampenhout
T +32 2 342 01 90 | F +32 2 342 01 93 | info@openict.be | www.orditool.com

Het draadloos uitlezen en verwerken van  tachograafgegevens en chauffeurskaarten maakt nu al een 
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.

inclusief Track & Trace over heel Europa
TACHOGRAAF DOWNLOADS

DE ORDITOOL OPLOSSINGEN ZIJN BESCHIKBAAR VOOR DE:

 » HR-dienst, met Orditach voor de analyse van tachograafgegevens en de berekening van prestaties.
 » Technische afdeling, Ordifleet, planning en opvolging van onderhoudsbeurten.
 » Dispatching, Orditrack voor de Track & Trace.

Vraag vrijblijvend een

GRATIS DEMO
bij u ter plaatse.

OpenICT | Haachtsesteenweg 322 C - 1910 Kampenhout
T +32 2 342 01 90 | F +32 2 342 01 93 | info@openict.be | www.orditool.com



29

ruimtelijke fysionomie van een kerk spelen er 

ook gevoelsmatige aspecten. Een kerk heeft 

nog steeds een sacrale en een verbindende 

betekenis. We gaan dan ook op zoek naar 

functies die nauw aansluiten bij de eigen-

heid van een kerk, zoals activiteiten die voor 

de gemeenschap een meerwaarde bieden. Er 

zijn voorbeelden uit Nederland waar kerken 

al enkele keren gekocht en verkocht werden. 

Het gebeurt dat er een discotheek, een skate-

hall of een warenhuis komt. Wij zijn daar vrij 

terughoudend in.”

Het Projectbureau verkoopt zelf geen kerken. 

Wel worden er af en toe ook in Vlaanderen 

verkocht aan investeerders die er een zaak 

willen vestigen. Ze vinden er veel ruimte en 

de sfeer van een kerk is voor hun zaak vaak 

een meerwaarde. Er gaat een hele procedure 

aan vooraf. Zo moet de bisschop instemmen 

en de kerk onttrekken aan de eredienst, hij 

heeft het laatste woord. 

MEER WETEN? 

Surf naar de website van het Cen-

trum voor Religieuze Kunst en Cultuur, 

crkc.be en klik bij onroerend erfgoed op 

databank praktijkvoorbeelden. Ook via 

www.herbestemmingkerken.be vind je ver-

schillende voorbeelden.
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DE PEREPOTTERS 
ZAMELEN GELD IN VOOR 
PALLIATIEVE PATIËNTEN

REPORTAGE     AL ENKELE JAREN ZAMELEN DE VRIJWILLIGERS VAN DE 

PEREPOTTERS GELD IN VOOR HET PALLIATIEF SUPPORTTEAM 

VAN ZIEKENHUIS GEEL. ZE HEBBEN DIT JAAR VOOR DE ELFDE 

KEER DE OUDE STAL VAN BOER FONS GIELIS AAN STOKT IN GEEL 

OMGETOVERD TOT KERSTSTAL EN -CAFÉ. EEN DEEL VAN HUN 

INKOMSTEN GAAT NAAR HET GOEDE DOEL.

Het palliatief team van Ziekenhuis Geel krijgt 

al drie jaar na elkaar steun van De Perepot-

ters, het organiserend comité achter de kerst-

stal aan Stokt. In 2018 gaven De Perepotters 

een cheque van 750 euro, in 2019 zelfs van 

1.000 euro. Dit jaar kregen andere goede doe-

len in totaal 3.000 euro, maar De Perepotters 

vergaten ons palliatief supportteam niet. “Op 

19 december organiseerden we een netwerk- 

avond voor huisartsen en dokters van het zie-

kenhuis. We vroegen de mensen om een vrije 

gift te doen. Bovenop dat ingezamelde bedrag 

deden we zelf ook een gift, zodat het palliatief 

team in totaal 500 euro kreeg”, vertelt Wietse 

Persoons van De Perepotters.

IJSBLOKJES CAVA

“We kiezen altijd goede doelen waar we affini-

teit mee hebben en die van Geel zijn. We zijn 

enorm gecharmeerd door de aanpak van het 

palliatief team van Ziekenhuis Geel. Hun spe-

ciale aanpak om ijsblokjes van cava te maken 

en deze te geven aan palliatieve mensen is 

anders dan doorsnee. We willen dit team dan 

ook onder de aandacht brengen” zegt Wietse.

“Patiënten die ongeneeslijk ziek zijn hebben 

vaak last van een droge mond. IJsblokjes van 

cava of champagne laten smelten in de mond 

bevordert de speekselproductie”, legt Karen 

Berghmans van het palliatief supportteam uit.

HERINNERINGSBOEKJES VOOR  
KINDEREN

Met het ingezamelde geld heeft het palliatief 

team ook boeken gekocht voor (klein)kinde-

ren. Aan de hand van verhalen, illustraties 

en spelletjes nemen deze boeken de jongste 

familieleden mee in een ziekte- en rouwpro-

ces. “De familie van palliatieve patiënten kan 

leesboeken ontlenen bij ons. Als het nodig is 

krijgen kinderen ook herinnerings- en werk-

boekjes mee. In deze boekjes noteert het kind 

herinneringen aan zijn ziek familielid”, legt 

Karen uit. “Het is fijn dat we nu iets kunnen 

meegeven met de kinderen, dat is tastbaar 

voor hen op latere leeftijd.” 

“We willen mensen het nodige comfort geven 

als ze ongeneeslijk ziek zijn, bijvoorbeeld met 

relaxstoelen, comfortkussens of ijsblokjes 

cava. We willen hun familie ook goed infor-

meren en hen ondersteunen in deze moei-

lijke periode”, zegt Karen. Om dit te kunnen 

doen zijn giften voor palliatieve zorg en voor 

een waardig levenseinde heel welkom.
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ZIEKENHUIS GEEL STEUNEN? DAT KAN!
Met jouw steun kunnen we extra meerwaarde creëren voor mensen in nood, van jong tot oud. Je zorgt voor een warm en  
waardig afscheid als er geen andere uitweg meer is. Contacteer Josti Gadeyne, verantwoordelijke voor giften en filantropie,  
voor meer informatie: josti.gadeyne@ziekenhuisgeel.be, 014 577335
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HET MOOIS DAT WE DELEN

Auteur: Ish Haït Hamou | Uitgeverij: Angèle | Prijs: €21,99

In het stadje waar Soumia en Luc wonen, speelt het leven zich 

voornamelijk af aan de schoolpoort, bij de plaatselijke kruide-

nier én op het voetbalveld. Soumia en Luc leren elkaar kennen 

en dat zorgt voor hartverscheurende keuzes. 

KAROLA’S KITCHEN, ELKE DAG GEWOON GEZOND

Auteur: Karolien Olaerts | Uitgeverij: Horizon | Prijs: €22,50

Karolien Olaerts publiceert geregeld recepten op haar blog, maar 

ze heeft ook boeken op haar naam. Groenten horen er altijd bij.   

ZO VERLIEP DE TIJD DIE ME TOEGEMETEN WAS

Auteur: Thomas Blommaert | Uitgeverij: EPO | Prijs: €15

Dokter Dirk van Duppen is heel gedreven. In dit laatste boek is 

de dood niet ver weg. Toch zindert het van het leven. En van de 

hoop. Het gaat over engagement en solidariteit. Over de liefde die 

je vindt in de strijd maar ook over hoe je in de strijd geliefd wordt. 

ALFIE & ZED

Auteur: Liesbeth Elseviers, Astrid Yskout | Uitgeverij: Van Halewyck | Prijs: €19,50

Alfie en Zed doen alles samen. Alles en altijd. Maar op een dag let Alfie niet 

op. Hij moet op zoek, waar kan Zed zijn? Ging hij richting zee of woestijn? 

Een prima boek om het alfabet te leren kennen. 3
2

4

1

ONZE 
BOEKEN  
TOP 4
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FOTOREPORTAGE   

SPOED  
GEEL 
BESTAAT  
40 JAAR!
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“IK HEB 
TONNEN 
ENERGIE 
EN BEN 
GELUKKIGER”
REPORTAGE   CELIEN DELOOF (27) KOOS 

ANDERHALF JAAR GELEDEN VOOR 

EEN OBESITASOPERATIE. ZE KREEG IN 

ZIEKENHUIS GEEL DE BEGELEIDING DIE 

ZE NODIG HAD. NU ZIT ZE BOORDEVOL 

ENERGIE EN GELUK. 
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“IK HAD MIJN MAMA (ZANGERES EN  
POLITICA MARGRIET HERMANS) OOK 

JAREN ZIEN VECHTEN MET DE KILO’S.”

Celien Deloof (27) combineert haar job als 

vastgoedmakelaar met een drukke agenda als 

zangeres. Als je met haar praat dan spat de 

energie ervan af. Met een diagnose van diabe-

tes rond haar achtste verjaardag en een recent 

herseninfarct heeft ze nochtans al moeilijke 

tijden gekend. Anderhalf jaar geleden onder-

ging Celien een vermageringsoperatie. “Ik 

heb er heel lang over nagedacht en alle voor- 

en nadelen tegen elkaar afgewogen. Mijn 

medische achtergrond vroeg gewoon ook een 

heel goede begeleiding. Die heb ik gevonden 

bij Baro, de obesitaskliniek van Ziekenhuis 

Geel. Ik ben heel blij dat ik voor een operatie 

heb gekozen. Ik heb tonnen energie en ben 

gewoon gelukkiger.”

VAN DIEET NAAR DIEET: “ECHT NIET 
GOED VOOR MIJN ZELFBEELD” 

Sinds haar kindertijd worstelt Celien al met 

haar gewicht. Rond de leeftijd van 8 jaar 

kreeg ze de diagnose van diabetes type 1. Zo 

werd het nauwlettend bijhouden van wat wel 

en niet te eten en het tellen van calorieën al 

op zeer jonge leeftijd haar dagelijkse reali-

teit. “Het was pas rond mijn puberteit dat 

ik het er ook echt moeilijk mee kreeg. Als 

veertienjarige zag ik er gewoon anders uit 

dan mijn klasgenoten. Ik werd ook meer en 

meer aangesproken over mijn gewicht. Dat 

was heel moeilijk.”

“Zo ben ik als tiener heel snel aan het diëten 

geslagen. Het ging van langlopende program-

ma’s zoals de Weight Watchers, over Atkins, 

tot tal van crashdiëten en vaak ongezonde 

middeltjes die je bij de apotheek kan kopen. 

Het was echt niet goed voor mijn zelfbeeld en 

het hielp ook maar voor eventjes. Ondertus-

sen nog mijn diabetes onder controle houden 

en insuline bijspuiten, maakte het er niet een-

voudiger op. Ik heb gewoon ook mijn gene-

tica niet mee. Ik had mijn mama (zangeres 

en politica Margriet Hermans, nvdr) ook jaren 

zien vechten met de kilo’s.”

“EIGENLIJK BEGINT HET PAS NA DE 
OPERATIE” 

Na veel pogingen om op eigen houtje te ver-

mageren en met een uitdrukkelijke wens om 

ook haar diabetes veel beter onder controle te 

krijgen, kwam Celien uiteindelijk bij dokter 

Thierry Lafullarde terecht, in Baro, de obesi-

taskliniek van Ziekenhuis Geel. “Ik had met 

hem en zijn team meerdere gesprekken over 

mijn voorgeschiedenis en mijn leven als dia-

beet. Daar kwam ook nog eens bij dat ik enkele 

maanden ervoor een herseninfarct had gehad. 

Dat had niets te maken met mijn overgewicht, 

maar was toch heel belangrijk om mee in 

overweging te nemen. Ik wist bij die eerste 

gesprekken helemaal nog niet of ik wel voor 

een operatie in aanmerking zou komen.”

Celien bleek uiteindelijk geschikt voor een 

‘gastric sleeve’ maagverkleiningsoperatie. 

Samen met de arts en het team van endocri-

nologen, diëtisten en psychologen van Baro, 

bekeek Celien haar volledige traject: van voor 

de operatie, tot de uiteindelijke ingreep én 

zelfs tot maanden en jaren na de ingreep. “Dat 

vind ik wel heel belangrijk. Je moet jezelf 
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als patiënt heel goed informeren. Het stopt 

niet na die operatie. Eigenlijk begint het dan 

pas. Ik kreeg bij Baro een uitgebreid pakket 

aan informatie. Het ging dan vooral ook over 

wat er na de operatie kwam: waar ik eventueel 

last van kon krijgen en welke inspanningen 

ik zelf zou moeten leveren om een gezond 

gewicht te bekomen en te behouden.”

“IK LEEF GEZOND EN  
BEWEEG VEEL” 

Na vier dagen in het ziekenhuis herstelde 

Celien vrij snel van haar operatie. “Het blijft 

een operatie, dus ik wist ook dat ik mijn 

lichaam de tijd moest gunnen om te herstel-

len. Ik had geen pijn en volgde de richtlijnen 

van het ziekenhuis in verband met voeding 

en beweging heel nauwgezet.”

Vandaag weegt Celien 45 kg lichter dan voor 

de operatie en ze is nog altijd aan het verma-

geren. “Ik let natuurlijk goed op wat ik eet, al 

kan ik zo nu en dan ook wel eens zondigen. 

Het is geen te strikt dieet. Ik leef gewoon 

gezond en beweeg veel. Zo probeer ik twee 

tot drie keer per week te gaan wandelen  

of lopen.”

“Mensen vergeten vaak hoe ingrijpend zo’n 

operatie is. Ik zie mezelf ook nog altijd als 

‘de dikke Celien’. Ik voel me veel beter, met 

meer energie, maar mentaal is dat toch wel 

even aanpassen. Maar ook op dat vlak staat 

Baro de patiënten bij, met regelmatige con-

troles. Onlangs nog – anderhalf jaar na de 

operatie – kreeg ik telefoon van een psycho-

loge om te vragen hoe het met me ging. Dat 

is zo waardevol. En het geeft je ook opnieuw 

moed, want je moet er wel voor blijven wer-

ken natuurlijk.”

BARO: “EEN TRAJECT OP MAAT”

Als mensen haar vragen om advies, dan geeft 

Celien altijd een genuanceerd antwoord. 

“Laat je eerst heel goed begeleiden door een 

arts. Heb je zelf al voldoende ondernomen 

om te vermageren? Kan je nog iets aan je 

levensstijl veranderen? Indien je uiteindelijk 

toch voor een operatie in aanmerking komt, 

dan is persoonlijke begeleiding het belang-

rijkste. En dat vond ik bij Baro. Ik kreeg er 

een traject op maat.”

Besluiten doet Celien met deze tip: “Denk er 

heel goed over na. Maar als een operatie je 

kan helpen om terug de persoon te worden 

die je al zo lang weer wil zijn, dan zou ik zeg-

gen: ga ervoor.”

KOM  
NAAR EEN  
INFOSESSIE
Wil je meer weten 
over de verschillende 
behandelingsmoge-
lijkheden van obesitas 
en hoe een traject er 
bij Baro uitziet? Kom 
dan gerust eens naar 
een infosessie. Je 
maakt er ook kennis 
met onze topdokters 
Thierry Lafullarde 
en Ben Gys en hun 
team. Neem gerust je 
partner of kennis mee. 
Je kan je inschrijven 
via baro.be/infosessie. 
De eerstvolgende 
sessies vinden plaats 
in Ziekenhuis Geel op 
4 maart, 8 april, 13 mei 
en 10 juni, telkens van 
18u tot 20u.
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PADDENSTOELEN 
TELEN MET KOFFIEDIK

SMAKELIJK     PADDENSTOELEN EN ZWAMMEN ZIJN NIET ONDER ÉÉN HOEDJE TE VANGEN. 

IN DE KEUKEN ZIJN ZE ONMISBAAR. MAAR WIE ZE WIL PLUKKEN OM ER MEE TE 

KOKKERELLEN, KIJKT BEST HEEL GOED UIT. WANT BEPAALDE SOORTEN ZIJN FLINK 

GIFTIG EN ZELFS DODELIJK. HET VERGT HEEL WAT KENNIS VAN ZAKEN OM JE NIET 

TE VERGISSEN, NEEM DUS GEEN RISICO’S. EEN FIJN ALTERNATIEF IS OM DE EETBARE 

SOORTEN ZELF TE TELEN. ZO ZIJN ZE ALTIJD SUPER VERS.
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In de keuken zijn paddenstoelen en zwam-

men niet meer weg te denken. Eén van de 

paradepaardjes is ongetwijfeld de truffel, een 

zwam die onder de grond groeit en een heel 

uitgesproken smaak heeft. Truffels worden als 

een delicatesse beschouwd en daar is het prijs-

kaartje ook naar. De klassieke witte champig-

non daarentegen vind je overal. De afgelopen 

jaren raakten ook andere soorten goed inge-

burgerd, zoals oesterzwammen, cantharellen, 

morilles en shiitakes. 

Paddenstoelen zijn rijk aan vezels en eiwit-

ten, ze bevatten weinig vetten. Het aantal 

bereidingen is eindeloos. Het kan eenvou-

dig, denk aan gebakken 

schijfjes boleet of toast 

champignon. Maar ook 

in geraffineerde sauzen 

en bereidingen staan 

paddenstoelen hun 

mannetje.

Hoewel ze in natuurge-

bieden en bossen gemak-

kelijk te vinden zijn, 

zeker in de herfst, is het 

toch aangeraden het plukken aan experts over 

te laten. Sommige soorten zijn zo giftig dat ze 

zelfs de dood kunnen veroorzaken, zoals de 

groene knolamaniet. Het Antigifcentrum waar-

schuwt: het eten van één van deze paddenstoe-

len is levensgevaarlijk. De symptomen kunnen 

12 tot 18 uur uitblijven, je merkt het dus niet 

onmiddellijk. Het gif tast de lever en de nieren 

aan, een tegengif is er niet. Van andere soorten 

word je behoorlijk ziek. Er is bijvoorbeeld de 

giftige karbolchampignon die nauwelijks van 

een gewone champignon is te onderscheiden. 

De vliegenzwam bevat dan weer hallucinogene 

stoffen. Voorzichtig wezen dus!

ZELF TELEN 

Het is veel veiliger om zelf eetbare padden-

stoelen te telen, iets dat steeds meer liefheb-

bers doen. In speciaalzaken vind je kant-en-

klare kits waar je alleen nog water hoeft aan 

toe te voegen. Zo heb je altijd lekker verse 

paddenstoelen. Het is ecologisch, want er 

komen geen transportkosten aan te pas. Het 

nog jonge bedrijf PermaFungi in Brussel legt 

zich toe op het telen van oesterzwammen. De 

initiatiefnemers Martin François en Martin 

Germeau startten in 2013 en werken volgens 

de principes van “blauwe economie”, bedacht 

door de Belg Gunter Pauli die onder meer Eco-

ver oprichtte. Hij is een sterk voorstander van 

duurzame businessmodellen waarbij niets 

verloren gaat. PermaFungi koppelt er ook een 

sociale dimensie aan: werkkansen bieden aan 

wie moeilijk een job vindt. 

De ondernemers telen 

oesterzwammen met kof-

fiedik. Dat heeft als voor-

deel dat deze ‘grondstof’ 

geen schadelijke bacte-

riën meer bevat omdat 

het gruis bij het koffie-

zetten werd verhit. En 

zo gaat het niet verloren. 

PermaFungi haalt met 

bakfietsen koffiedik op 

bij zowat twintig Exki-zaken in de Brusselse 

regio, een bewuste keuze omdat men daar bio-

koffie serveert. 

“Het productieproces vindt plaats in de kel-

ders van Turn & Taxis, een voormalige, 

gerenoveerde opslagplaats waar nu onder 

meer kantoren te vinden zijn. Daar maken we 

een mengsel van het koffiedik, wat stro en pad-

denstoelenzaad – het mycelium”, zegt Olivier 

Englebert, zakelijk leider van PermaFungi. Dit 

gebeurt in een steriele ruimte. Het padden-

stoelenzaad gebruikt het mengsel als voedsel-

bron, het eet dus het koffiedik op. Dit proces 

verloopt twee weken in het donker, in een sterk 

gecontroleerde atmosfeer. Daarna gaan de zak-

ken met het mengsel naar een andere ruimte. 

Er worden gaatjes in de zak gemaakt waaruit 

de paddenstoelen kunnen groeien, ze worden 

gestimuleerd door licht en vochtigheid. Het 

hele proces duurt zowat drie weken. 

“MET DE BAKFIETS 
BRENGEN WE 

DE KRAAKVERSE 
OESTERZWAMMEN 

NAAR ONZE 
AFNEMERS”
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KRAAKVERS

“Met de bakfiets brengen we de kraakverse 

oesterzwammen naar onze afnemers, zoals 

enkele biomarkten en restaurants. Ze gaan 

altijd heel snel de deur uit. En wat rest van 

het substraat doet dienst als meststof. Zo gaat 

er niets verloren. We krijgen heel goede com-

mentaren op de smaakkwaliteit. Onze oester-

zwammen worden op een biologische wijze 

geproduceerd. Een vraag die we vaak krijgen, 

is of ze niet naar koffie smaken. Dat is hele-

maal niet zo.” 

De techniek met koffiedik is ook geschikt 

voor het telen van shiitakes. Het hoeft niet 

per se koffiedik te zijn. Ook zaagsel, stukken 

boomstam, karton en organisch materiaal als 

verteerde stalmest zijn mogelijk. Als u aan de 

slag wil gaan, gaat u best goed na welke pad-

denstoelen u wil telen en kiest u in functie 

daarvan het substraat.  

MYSTERIEUZE WANDELINGEN

Het is niet alleen fijn om zelf paddenstoe-

len te telen en te eten, ook om ze te ontdek-

ken tijdens een wandeling in het bos of een 

natuurgebied. Ze hebben vaak schitterende 

tinten en heel bijzondere vormen. Daardoor 

spreken paddenstoelen al eeuwenlang tot 

de verbeelding. Denk aan de heksenkring, 

heel mooi om te zien. Dit leidde al tot heel 

wat veronderstellingen: heksen zouden in 

AAN DE SLAG MET 
EIGEN KOFFIEDIK
PermaFungi organiseert ook workshops 
en biedt heel gebruiksvriendelijke zelf-
kweekkits aan. Nieuw sinds september 
2015 is Fungi Pop. Deze kits bevatten 
alleen paddenstoelenzaad, u kan er 
dus zelf uw koffiedik aan toevoegen 
en hoeft dat niet meer weg te gooien. 
Het groeiproces voor de oesterzwam-
men neemt ongeveer vier weken in 
beslag. Na de oogst verwijdert u zowat 
driekwart procent van het koffiedik dat 
nog perfect geschikt is als compost voor 
in de tuin. U voegt aan het substraat 
nieuwe koffiedik toe en kan daarna weer 
oogsten. Zo is de cirkel rond. Na verloop 
van tijd zal u wel het paddenstoelenzaad 
moeten vernieuwen, dat kan u bestellen. 

www.permafungi.be
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de kring rituelen uitvoeren. Het klinkt fan-

tastisch, maar niets is minder waar, het is 

een natuurlijk proces. De zwamvlok, een 

netwerk van draden dat onder de grond zit, 

gaat in alle richtingen op zoek naar voedsel 

en daardoor vormen de paddenstoelen een 

concentrische cirkel. Er zijn ook de soorten 

heksenboter en heksenbezem, aan fantasie 

ontbreekt het niet.

Gerrit Verhellen uit Gent is een kenner. 

“Paddenstoelen hebben vocht nodig, in de 

herfst vind je ze dan ook gemakkelijker. 

Ze groeien niet zoals planten die scheuten 

krijgen, maar zwellen op van het regenwa-

ter. Mij fascineert hoe ze afhankelijk zijn 

van bomen en struiken voor voedsel. Tege-

lijkertijd breken paddenstoelen organisch 

afval af. De samenhang in de natuur is echt 

wel boeiend. Het eigenlijke organisme van 

de schimmels zit in de bodem, in hout of 

in wortels van bomen. De schimmeldraden 

nemen water en mineralen op en geven dat 

aan de boom, in ruil krijgen ze suikers. Het 

is dus win-win.”

In een natuurgebied zoals de Gentbrugse 

Meersen, vindt Gerrit Verhellen tijdens een 

wandeling gemakkelijk een zestigtal varian-

ten. “Het hangt af van de bomen en struiken 

die er groeien, van de aanwezigheid van dood 

hout enzovoort. De verscheidenheid is heel 

leuk. In Vlaanderen komen er zowat 6.000 

soorten voor. Een deel daarvan zie je alleen 

met een loepje en sommige kan je alleen op 

naam brengen met een microscoop. Ik maak 

deel uit van de Oost-Vlaamse Mycologische 

Werkgroep (OVMW). Mycologie is de weten-

schappelijke naam voor het bestuderen van 

zwammen, we werken dan ook samen met 

professor mycologie Mieke Verbeken van 

UGent. Daarnaast ga ik ook met een werk-

groep in het Gentse op stap om paddenstoe-

len te inventariseren. Verzamelen om ze op 

te eten doen we niet, het is louter studiewerk 

en een passie die me mijn hele leven zal bij-

blijven”, aldus Gerrit Verhellen. 

Geregeld stuiten de wandelaars op nieuwe of 

zeldzame soorten. Zo vonden ze vorig jaar 

in het Gentse natuurgebied Bourgoyen-Os-

semeersen het heel zeldzame prachttrech-

tertje. Het is heerlijk om prachtige en weinig 

voorkomende gordijnzwammen of waspla-

ten aan te treffen, dat zijn de orchideeën van 

de paddenstoelen.” 

(van links naar rechts) 
Mycena galericulata of helmmycena 
Sarcoscypha coccinea of rode kelkzwam

(van links naar rechts) 
Fistulina hepatica of biefstukzwam 
Ascocoryne sarcoides of paarse knoopzwam
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RISOTTO MET  
BOSPADDENSTOELEN EN SALIE

Maak alle paddenstoelen goed schoon en 

snijd ze indien nodig op gelijke grootte.

Snipper de witte ui fijn en laat ze enkele 

minuten glazig stoven in de olijfolie, voeg de 

rijst toe en laat ook de rijst enkele minuten 

meestoven tot ze glazig is geworden. Blus de 

rijst met de witte wijn en laat de wijn bijna 

volledig verdampen.

Voeg nu de hete bouillon pollepel per pol-

lepel toe. Doe dit geleidelijk aan doorheen 

het hele gaarproces. Na 18 minuten is de 

risotto klaar. Kruid de risotto met peper van 

de molen en zeezout en roer er de margarine 

en de haverroom door. Dek de risotto af met 

een deksel en laat hem van het vuur nog een 

drietal minuten rusten.

Verhit een scheut olijfolie in een pan en bak 

de paddenstoelen samen met het geplette 

teentje knoflook in de hete olie, voeg de fijn-

gesnipperde sjalot toe en schud de padden-

stoelen nogmaals goed op. Kruid met peper 

van de molen en zeezout en verwijder het 

knoflookteentje.

Verdeel de risotto over de borden en schep 

er de paddenstoelen over. Werk af met wat 

gefruite blaadjes salie en de geroosterde 

amandelschilfers.

EEN RECEPT VAN
WWW.EVAVZW.BE

INGREDIËNTEN 
VOOR  
4 PERSONEN
320 g risottorijst 
1 ui 
3 el olijfolie 
30 g sojaboter 
10 cl haverroom 
15 cl witte wijn 
1 l groentebouillon 
350 g bospaddenstoel 
12 blaadjes salie 
1 grote sjalot 
1 teentje knoflook 
60 g geroosterde 
amandelen 
peper en zout
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H A A R W E R K E N

Haarwerken Nijs 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  VA N  H A A R -  E N 
H O O F D H U I D

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

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

Microhaarpigmentatie leidt tot een sterk optisch 
effect. Haarwerken Nijs 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.  
Haarwerken Nijs 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. 

HaarwerkenNijs 
G A S T V R I J  V O O R  H A A R  E N  H O O F D H U I D

HaarwerkenNijs 
G A S T V R I J  V O O R  H A A R  E N  H O O F D H U I D

Contacteer ons!

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



“DE ZORGSECTOR 
LAAT ME NIET  
MEER LOS”
INTERVIEW   HET VERHAAL VAN LIEVE DE KORT (68) IS BIJZONDER. MOMENTEEL DOET 

ZE VRIJWILLIGERSWERK IN ZIEKENHUIS GEEL. ZE BEGON ER TE WERKEN IN 1972 EN 

MAAKTE VEEL EVOLUTIES MEE. ZE IS HEEL VEERKRACHTIG EN BLIJFT BEZIG. NAAST 

HAAR ENGAGEMENT SCHILDERT ZE OOK GRAAG. 



Lieve De Kort (68) begon in 1972 te werken in 

Ziekenhuis Geel op de afdeling orthopedie. “Het 

was hard werken en ook fysiek was het zwaar. 

Soms waren we met te weinig zorgverleners. Toen 

ik startte, was dit een klein ziekenhuis. Geel was 

heel landelijk met veel velden en bomen, er stond 

geen enkel appartement. Ik was dan wel afkomstig 

van Olen, maar iedereen kende elkaar.” Dokter Jef 

Haevermans was toen specialist orthopedie. “Hij 

was niet alleen een topdokter maar gaf ook veel om 

zijn personeel. Ook kon hij boeiend vertellen over 

zijn verblijf in Congo, hij schreef er een boek over. 

Iedereen waardeerde hem.”

Lieve zag in al die jaren veel veranderen en daar 

staat ze positief tegenover. “Het enige wat ik spij-

tig vind, is dat de omgang met patiënten niet meer 

hetzelfde is. We maakten tijd om een eitje te bak-

ken, familie bracht al eens spek mee, we wasten 

het haar en legden er krulletjes in, we verzorgden 

de voeten. Als collega’s hingen we goed aaneen 

en we lachten ook vaak. Nu is de zorg heel anders 

geworden. De verpleging is veel meer gespeciali-

seerd en er zijn meer ergonomische technieken. 

Maar wat nu een grote rol speelt, is stress. De eisen 

worden steeds groter.”

MORTUARIUM

De diensten in het mortuarium werden destijds 

verzorgd door zuster Tarcitia. “Ze kwam graag 

langs op de dienst orthopedie om even te praten. 

Toen ze bijna 70 was, stopte ze met werken. Vraag 

was wie haar zou opvolgen. Ik ging ervoor, net als 

mijn collega Leona Govaerts. Er waren nog geen 

begrafenisondernemers met een koeling, dus de 

overleden personen bleven hier enkele dagen tot 

aan de afscheidsviering. De wetsdokter was ver-

antwoordelijk voor de regio Zuiderkempen en had 

heel wat om handen. Verdrinking, zelfdoding: alles 

passeerde hier. Onze taak bestond uit het assiste-

ren bij autopsies, het opbaren en het opvangen van 

de familie. Ik leerde heel veel bij op het vlak van 

mensenkennis, maar ook medisch. Je ziet wat er 

gebeurt met een lichaam na een ongelukkige situa-

tie en dat is soms aangrijpend. Nu vinden er in dit 

ziekenhuis geen autopsies meer plaats, dit gebeurt 

in het UZA.”

“HET SCHUILT SOMS IN  
KLEINE DINGEN”

In het mortuarium kwam de familie afscheid 

nemen. Lieve zorgde ervoor dat de overleden per-

sonen mooi opgebaard werden. Het afscheid ver-

liep doorgaans heel sereen, maar soms werden op 

dat moment ook familiale problemen duidelijk. 

“Soms stond ik versteld. Hoe dan ook, respect bij 

de personeelsleden is heel belangrijk. Het schuilt 

soms in kleine dingen die toch heel veel waarde 

hebben. Als ik merk dat daar geen tijd voor wordt 

gemaakt, voel ik me boos worden. Ik begrijp dat 

VRIJWILLIGER 
IN DE KIJKER



er werkdruk is, maar het gaat wel om iemand die 

overleden is en een familie die rouwt.” Ze leerde 

ook veel over andere culturen. “Als het ging om 

joden of moslims, dan haalden we er respectie-

velijk een rabbijn of een imam bij. Bij moslims 

trokken we de steeklakens in repen zodat ze het 

lichaam konden inwikkelen. Ook repatriëring was 

soms nodig, dat verliep dan volgens juridische en 

culturele afspraken. Ik leerde veel bij en vond dat 

heel boeiend.”

“OP MIJN NETVLIES GEBRAND”

Lieve kon vaak terecht bij collega’s om haar hart 

te luchten, weliswaar zonder het beroepsgeheim 

te schenden. Sommige situaties hakten er stevig 

op in, zoals het overlijden van jonge mensen of 

moord. “Zolang de autopsie bezig was, had ik de 

tijd niet om er bij stil te staan. Vanaf het moment 

dat het opbaren begon, kwamen ook de emoties. 

Sommige voorvallen blijven op mijn netvlies 

gebrand, die zullen me altijd bijblijven. Ik vond 

ook een begripvol oor bij mijn echtgenoot die een 

beroepsambulancier was in de regio Antwerpen 

en ook harde situaties meemaakte. “Dat was heel 

belangrijk. Hij luisterde naar mij, ook het omge-

keerde gebeurde. Zoiets is echt wel een steun.”  

VEERKRACHT

Lieve moest vervroegd stoppen met werken na 

een ernstige ziekte, maar ze bleef niet bij de pak-

ken zitten. Haar veerkracht hielp haar weer op de 

been. Sindsdien zet ze zich in als vrijwilligster 

voor het ziekenhuis. Ze volgt nog steeds de admi-

nistratie op van het mortuarium en zorgt ervoor 

dat alles er piekfijn in orde is. Overleden patiënten 

worden er binnengebracht tot de begrafenison-

dernemer hen komt halen, iets dat nu veel sneller 

gebeurt dan vroeger. 

In het mortuarium hangen twee schilderijen van 

haar, schilderen is een uitlaatklep. De werken 

geven de ruimte een warme en persoonlijke sfeer, 

en stemmen tot nadenken. “Hier zie je de levens-

lijn. De figuren stellen verschillende mensen voor: 

de ene zoekend, de andere met een hoofddoek, er 

is iemand die al stilstond bij religieuze aspecten. 

Ik geloof zelf dat er meer is tussen hemel en aarde 

dan wij weten. Als je daar gevoelig voor bent, kan je 

tekenen herkennen. Het is niet gemakkelijk daar-

over te praten, maar ik merk dat veel mensen op 

zoek zijn naar een houvast.” 

“MET HART EN ZIEL”

Niet alleen in Ziekenhuis Geel is Lieve een graag 

geziene vrijwilligster. Zowat elke dag is ze te vin-

den in woonzorgcentrum Goeleven vlakbij haar 

woonplaats in Eindhout. “Toen ik jong was, koos 

ik voor de zorgsector. Dat deed ik met hart en ziel. 

Het zal me niet meer loslaten, nog steeds doe ik het 

heel graag. In het woonzorgcentrum noemen ze 

me vaak ‘moeke’ Lieve. Ik ga soms iets halen voor 

een bewoner, sta in voor de cafetaria. Ze mogen me 

alles vragen, ik zal doen wat ik kan.” 

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

WORD  
VRIJWILLIGER
Wil je net als Lieve een verschil maken? Wil je 
patiënten en hun familie bijstaan in moeilijke 
momenten? Dat kan!

Wij zoeken vrijwilligers die hun talenten en 
tijd willen inzetten op verschillende diensten 
in Ziekenhuis Geel. 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  
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EGG CHAIR – ARNE JACOBSEN
De beroemde Egg Chair van de hand van 

Arne Jacobsen werd in 1958 ontworpen voor 

het Radisson SAS hotel in Kopenhagen. 

S CHAIR –  
VERNER PANTON
De S chair uit de jaren 

zestig is het bekendste 

ontwerp van de Deense 

vormgever Verner Pan-

ton. Hij wordt dan ook 

vaak de Panton chair 

genoemd.

TULIP TAFEL –  
EERO SAARINEN
De Tulip tafel van Eero Saarinen 

maakte haar debuut in 1958. De 

tijdloze klassieker is vooral bekend 

door de typische trompetvormige 

poot en het  ovalen blad dat vaak 

in wit marmer wordt uitgevoerd. 

PH ARTICHOKE LAMP 
– PAUL HENNINGSEN
De PH Artichoke lamp werd 

in 1958 ontworpen door 

Paul Henningsen. De lamp 

bestaat in drie verschillende 

formaten, in koper, wit en 

geborsteld staal. 

COMPONIBILI KASTJES –  
ANNA CASTELLI FERRIERI
Anna Castelli Ferrieri stampte in 

1949 het succesvolle Kartell uit de 

grond. Een van de meest iconische 

ontwerpen van het merk is het ronde 

Componibili kastje uit plastic. 

AALTO VAAS – IITTALA
Je zou ze makkelijk vijftig jaar jon-

ger schatten maar het geboorte-

jaar van de Aalto vaas van Iittala is 

1937. Ze werd toen voor het eerst 

aan het publiek getoond op de 

Wereldtentoonstelling in Parijs.

DE DESIGN 
CLASSICO’S



48   N˚1 | 2019

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 hoof-

dingang van het ziekenhuis. Er is ook een bus-

halte in de Gasthuisstraat, tegenover de parking 

van het ziekenhuis. Daar stoppen verschillende 

bussen: 15c, 19, 20, 302, 306, 490, 491, 492, 

493, 510. Je vindt actuele informatie over busver-

bindingen 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 sta-

tion van Geel kan je dan de bus naar het zie-

kenhuis 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. Stessens-

straat. Om de parking op te rijden, neem je 

een ticket 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 met een bank- of kredietkaart betalen 

aan twee automaten. Deze bevinden zich in 

de inkomhal en aan de parking.

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:

HOE BEREIK 
JE HET 
ZIEKENHUIS?
JE KAN ZIEKENHUIS GEEL VLOT 
BEREIKEN MET DE AUTO, FIETS EN 
HET OPENBAAR VERVOER.
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• 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 kiezen 

voor een weekabonnement of een tienbeur-

tenkaart. 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 geldig 

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 parkeer-

plaatsen voor andersvaliden. Als je een geldige 

mindervalidenkaart hebt, kan je je auto parke-

ren op deze parkeerplaatsen. Als er geen vrije 

plek is hier, kan je terecht op de betaalparking. 

Je krijgt dan aan het onthaal een gratis uit-

rijkaart op vertoon van jouw mindervaliden-

kaart. Andersvaliden met een geldige kaart 

kunnen trouwens op alle parkeerplaatsen in 

Geel gratis en onbeperkt parkeren. 

Moet je bij spoedgevallen zijn? 

Dan kan je je auto parkeren op de voorziene 

parking aan de dienst spoedgevallen. Die 

bereik je langs de J.B. Stessensstraat. We vra-

gen je wel om zo snel mogelijk jouw wagen 

te verplaatsen naar de bezoekersparking. Zo 

maak je weer plaats vrij voor andere spoedpa-

tiënten die snel eerste hulp nodig hebben.

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.

INTERESSE? Neem vrijblijvend contact met ons op 03/287 06 50 ww.assistzorg.be

van 12.00
tot 16.00 u

 14 maart &
15 april

OPENDEUR

TE HUUR
GEEL

Residentie 
Ter Werft
Brigandshof 8 
2440 Geel
014/ 59 21 80

RESIDENTIE
TER WERFT

Ruime appartementen
met veel lichtinval
Volledig ingericht
met alle comfort
Gezellige ontmoetingsruimte
voor bewoners en bezoekers
Toplocatie in Geel
midden in het centrum 

Comfortabele flats
met jouw meubelen
Gezellig Cafééke Goeleven
voor bewoners en bezoekers
Rustige omgeving
in prachtige natuur
Diensten en hulp
binnen handbereik

Erkende assistentiewoningen

•

• 

• 

•  

•

• 

• 

•  

van 9.30 
tot 11.30 u

1 april
OPENDEUR

RESIDENTIE 
GOELEVEN

Residentie
Goeleven
Oude Tramlijn 2B
2430 Eindhout
03/ 287 06 20

EINDHOUT
TE HUUR

Erkende assistentiewoningen

Goeleven+Terwerft-Dimpnazine HR.pdf   1   11/02/2020   15:31:18
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KALENDER

4 MAART
INFOSESSIE OVER OBESITAS

Tijdens deze infosessie voor nieuwe obe-

sitaspatiënten maak je kennis met onze 

topdokters en hun team. Ze vertellen je 

over de verschillende behandelingsmoge-

lijkheden en hoe een traject bij onze obe-

sitaskliniek Baro eruitziet. Ook op 8 april, 

13 mei en 10 juni, telkens van 18u tot 20u. 

Meer info en inschrijvingen op de site.

www.baro.be/infosessie

1 MAART
URBAN WALK

Voor Wereldobesitasdag (4 maart) organi-

seren onze obesitaskliniek Baro en de Stad 

Geel een urban walk met stadsgids (1,6 km) 

en een historische wandeling (6 km) door 

Geel. Je kan gratis deelnemen, inschrijven is 

niet nodig. We vertrekken om 14u aan het 

revalidatiecentrum van Ziekenhuis Geel. 

Vanaf 15u30 is er een kookdemo door diëtis-

ten en geven dr. Lafullarde en zijn patiënten 

meer uitleg over obesitas.

16 MAART
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. Je kan 

deze rondleiding ook volgen op 20 april 

en 11 mei. 

17 MAART
DE EERSTE WEKEN THUIS  

MET JE BABY

De eerste weken na de bevalling is een 

mooie en bijzondere periode, maar ook 

intens. Jouw baby heeft continu zorg 

nodig en dat is wennen. Alles is nieuw. 

Tijdens deze infoavond krijg je tips om 

deze periode geruster door te komen. Je 

kan deze sessie ook volgen op 21 april. 

Start om 20u, inschrijven is niet nodig.

zo

wo

ma

di 23 APRIL
HAAR EN HOOFDHUID VÓÓR EN NA 

CHEMOTHERAPIE

Chemo beschadigt het hoofdhaar, maar 

ook de lichaamsbeharing, wenkbrauwen 

en wimpers. Onze medewerkers lichten 

je in over deze bijwerkingen en geven 

advies om ermee om te gaan. Van 14u tot 

16u. Op 14 mei is er ook een infosessie 

over vermoeidheid bij kanker, en op 28 

mei over voeding bij kanker.

do

CHECK REGELMATIG  
ONZE AGENDA OP 
ZIEKENHUISGEEL.BE



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. 



JOUW  
ADVERTENTIE  

IN ONZE 
VOLGENDE  
ZINE? BEL  

015 52 77 60 

OOK ADVERTEREN 
IN DIMPNAZINE?  
NEEM CONTACT OP MET HOSPIZINE!

T. 015 52 77 60 • ad@hospizine.be • www.hospizine.be
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