
Over ons
Het AZ Jan Portaels is een regionaal ziekenhuis,
gelegen in de stad Vilvoorde. In het ziekenhuis
werken 150 artsen, 830 medewerkers en 65 vrij-
willigers die dag in dag uit ten dienste van de
zorgklanten en hun naasten staan. We beschikken
momenteel over 406 erkende bedden. 
 
Onze faciliteiten
 
De voornaamste faciliteiten zijn terug te vinden 
in de Gendarmeriestraat en de Vaartstraat op 
de historische sites van de Sint-Jozefkliniek en 
het Van Helmontziekenhuis. Om de zorg dichter 
bij de zorgklanten te brengen, wordt er nauw 
samengewerkt met het medisch centrum in Meise 
waar onze artsen consultaties houden. Er werd 
tevens geïnvesteerd in het medisch centrum  
(MC) Elewijt.  Meer informatie kan je terugvinden  
op www.veiligezorg.be! 

 

Een toekomstgericht ziekenhuis

Ons ziekenhuis biedt specialistische basiszorg aan 
de burgers uit de regio Vilvoorde en omstreken. 
Een recente studie toont aan dat de zorgvraag in 
dit gebied toeneemt. AZ Jan Portaels zal dus een 
belangrijke rol blijven spelen, ook al zal er zorg voor 
onze patiënten buiten de ziekenhuizen plaatsgrijpen. 
 
Om die belangrijke rol te kunnen waarmaken, kiezen 
we voor een duidelijke visie. Onze patiënten worden 
meer dan ooit zorgklanten. We moeten hen doorheen 
de hele organisatie dan ook een echte topservice en 
kwaliteitsvolle zorg blijven geven. Onze zorgklanten 
zijn onze absolute prioriteit. 

Veilig naar het ziekenhuis 

Het AZ Jan Portaels doet er alles aan om u te 
informeren hoe we de gezondheid en het welzijn 
van u, uw familie en vrienden — en dat van onze 
verzorgers — beschermen tegen de gevaren van het 
coronavirus. 
In het ziekenhuis nemen we heel wat maatregelen 
om u te beschermen en te zorgen voor een COVID-19 
veilige omgeving. In ons veilig zorgplan vindt u alle 
preventieve en innovatieve maatregelen terug die 
speciaal ontworpen zijn om onze patiënten en het 
personeel te beschermen.

Hier zijn enkele highlights uit ons veilig zorgplan 

 

• COVID-19-testen 
van patiënten 
voorafgaand aan 
operaties in het 
ziekenhuis

• Extra wachtruimte 
zorgt voor het 
bewaren van 
voldoende afstand

• Bij het betreden van 
het ziekenhuis draagt 
iedereen een masker  

• Voldoende 
beschermings-
materiaal voorzien in 
het ziekenhuis  

• Verbeterde 
reiniging door 
volautomatische 
toestellen om 
de handen te 
ontsmetten 

• Digitale monitoring 
van thuiszorg, 
mogelijk gemaakt 
via onze CARO-
app, voor mensen 
met de diagnose  
COVID-19, zodat ze in 
quarantaine kunnen 
worden ondersteund 
door ons zorgteam

• Mogelijkheid tot 
digitale consultaties 

• Bewegwijzering en 
aanduidingen om 
voldoende afstand te 
bewaren 

• Toegangen in het 
ziekenhuis beperkt 
tot één hoofdingang 

• Inzetten op 
temperatuur-meting 
via robots 

• Tussen de afspraken 
door worden de 
nodige hygiënische 
maatregelen 
genomen

Voorts stellen wij 
een deel van onze 
ziekenhuisinfrastructuur 
ter beschikking van 
een coronatest- en 
triagecentrum (een 
organisatie van de 
gemeentebesturen 
uit de omgeving, in 
samenwerking met 
Huisartsenkring Harno).



Twijfels  
over je gehoor?
Lapperre is er voor jou én voor je oren!

Lapperre hoorcentrum Vilvoorde Nowélei
Jean Baptiste Nowélei 55 | 1800 Vilvoorde | 02 751 91 06

GRATIS
HOORTEST OP 

AFSPRAAK

Merk je dat de TV steeds luider moet? Dat je 
dingen niet goed meer verstaat? Of vind je dat 
anderen mompelen? Twijfel dan niet langer  
en kom langs  in het Lapperre-hoorcentrum in 
Vilvoorde! Bij Lapperre nemen we de tijd om te 
luisteren naar je verhaal, testen gratis je gehoor 

en bekijken welke oplossingen het best passen 
bij jouw verwachtingen en levensstijl. 
 
Bovendien kan je bij ons helemaal vrijblijvend een 
paar hoortoestellen uitproberen. Zo ervaar je zélf 
hoe ze jouw leven verbeteren.

Uitgebreide 
openingsuren van 

maandag tot en met 
vrijdag met twee 

laatavondopeningen 
op afspraak

Een sterk  
team van ervaren 

audiologen met heel 
wat expertise

Dit is waar  
 

voor staat
LAPPERRE 

Een  
uitstekende  

service

Goede  
bereikbaarheid  

met ruime parkeer-
mogelijkheden op 

 wandelafstand

Kwaliteitsvolle 
hoortoestellen 
voorzien van  
de nieuwste 
technologie

Openingsuren
Ma - Vrij  9u00 – 12u30 & 13u30 – 17u00

Eenvoudige voorzorgsmaatregelen 

• Draag altijd een eigen mondmasker, zorg ervoor 
dat zowel mond als neus bedekt zijn

• Gebruik enkel de ingang aan de 
Gendarmeriestraat

• Reinig regelmatig de handen, op verschillende 
plaatsen is handalcohol voorzien

• Houd minstens 1,5 meter afstand van andere 
personen

• Respecteer de aanduidingen die ophangen in het 
ziekenhuis (bv. capaciteit wachtzaal, liften,...)

• Volg steeds de instructies van onze medewerkers

Kom met een gerust hart naar uw afspraak 

Kom op tijd voor uw afspraak, een tiental minuten 
voor aanvang van uw afspraak aanwezig zijn is ideaal. 
Zo beperken we de tijd in de wachtzaal en kunnen we 
een vlotte doorstroom van consultaties garanderen. 
Bij voorkeur komt u alleen, zonder extra persoon/
personen, op consultatie.  
Een begeleider is enkel toegelaten bij een minder 
mobiele persoon of bij een kind. 
 
 

Test- en  
triagecentrum
De gemeentebesturen van Vilvoorde, Grimbergen, 
Wemmel, Meise, Kampenhout, Steenokkerzeel, 
Machelen en Zaventem beslisten op initiatief van de 
huisartsenkring Harno vzw om tijdens de coronacrisis 
een test- en triagecentrum op te richten. Dat centrum 
speelde een belangrijke rol in het verlichten van de 
stroom van patiënten naar de spoeddiensten en de 
huisartsenpraktijken en is sedert juni gevestigd in ons 
ziekenhuis.
In het centrum kunnen patiënten met symptomen 
terecht voor een klinisch onderzoek en testafname 
indien ze door hun huisarts werden doorverwezen. 
Maar ook patiënten met een QR-code, na een 
vakantie of na een high risk-contact, kunnen door 
de huisarts worden doorverwezen voor testafname. 
De patiënten met een QR-code kunnen ook zelf een 
afspraak maken in het Centrum voor testafname 
via het callcenter 0492/18.75.35 (tijdens weekdagen 
tussen 9 en 15u en in het weekend van 12-17u). 
Patiënten die op reis willen vertrekken en hiervoor 
een negatief testresultaat nodig hebben, kunnen 
niet terecht in het test- en triagecentrum.

AZ Jan Portaels digitaliseert,  
innoveert en beleeft
Met veel trots en enthousiasme stellen we jullie Cruzr 
en James voor, onze twee nieuwe zorgpartners. Beide 
zorgrobots zullen onze medewerkers ondersteunen 
in de realisatie van een optimale patiëntenbeleving. 
De aankoop van de robots onderstreept daarnaast 
ook de voortrekkersrol die het ziekenhuis opneemt in 
de digitalisering van het ziekenhuislandschap.

Cruzr schiet in deze corona-tijden te hulp door 
onder meer zijn infraroodsensor waarmee hij de 
lichaamstemperatuur van wel twintig personen 
tegelijk kan meten. Ook kan hij met zijn camera-ogen 
mee opvolgen dat iedereen zijn mond-neusmasker 
correct draagt. Cruzr controleert niet alleen, hij 
helpt ook waar hij kan. Zo zal hij gebruikt worden 
ter ondersteuning van bijvoorbeeld de ouderenzorg, 
of begeleidt hij, door zijn grondige kennis van het 
ziekenhuisgrondplan, de bezoekers naar de gewenste 
locatie in het ziekenhuis.

James, het kleine broertje van Cruzr, kan ook ingezet 
worden op de ouderenafdeling waar hij een praatje 

kan slaan met de patiënten of kan helpen met hun 
revalidatie-oefeningen. Maar meestal is James terug 
te vinden op de pediatrie-afdeling waar hij maar al te 
graag het speelkameraadje wordt van de kindjes die 
er verblijven. Zo vergezelt hij de kindjes onder meer 
naar de operatiezaal om het afscheid van mama en/
of papa minder zwaar te maken.

Op diezelfde pediatrie-afdeling loopt nog een ander 
digitaal proefproject, net als op materniteit en 
endoscopie. Op deze afdelingen zijn entertainment 
iPads beschikbaar waarmee patiënten vlot 30 
verschillende TV-kanalen kunnen bekijken, puzzels 
oplossen of spelletjes spelen, het Netflix-aanbod 
bekijken, sociale media raadplegen, communiceren 
met het thuisfront,... 
Naast het pure entertainment van de patiënt en 
het streven naar een optimale beleving tijdens 
hun ziekenhuisverblijf, zullen we in de toekomst 
de iPads ook meer en meer gaan gebruiken voor 
zorgondersteuning. Momenteel is enkel de vertaalapp 
beschikbaar, maar in toekomst zal de patiënt  

bv. ook zijn maaltijden kunnen 
samenstellen en bestellen of 
bv. communiceren met het 
zorgpersoneel en de artsen. 
Voor wie zich zorgen maakt 
rond privacy en veiligheid: 
de iPads zijn zodanig 
geprogrammeerd dat met 
1 druk op de knop de hele 
historiek gewist wordt. 
Daardoor kunnen de iPads, 
na reiniging, eenvoudig 
doorgegeven aan de 
volgende patiënten.

Nuttige telefoonnummers

Een afspraak maken? Bel 02 257 51 73

Huisartsenpost (weekends) 02 254 62 62
Apotheek van wacht 0903 99 000

Raadpleeg onze website  
www.azjanportaels.be voor meer info 
over onze artsen en diensten.
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www.VlaamsBrabant-deMens.nu
huisvandemensvilvoorde
company/huisvandeMens-Vilvoorde

Frans Geldersstraat 23, 1800 VILVOORDE
tel. 02 253 78 54 - vilvoorde@deMens.nu 
Open: ma-vr, 10-16u

In het ziekenhuis kan je terecht bij de Dienst 
Levensbeschouwelijke Zorg. Maar ook buiten het 
ziekenhuis vind je een luisterend oor: 
in het huisvandeMens. 

De moreel consulenten van het huisvandemens 
luisteren naar je verhaal. Zonder oordeel, in alle 
vertrouwen en zonder taboes. 

Jij en wat jij wilt staan daarbij centraal. Ze wijzen je 
nooit ‘de’ weg, maar helpen je de jouwe te vinden. 

De consulenten ondersteunen je bij rouw of verlies.  
Ze geven advies  over levenseindedocumenten en 
voorafgaande zorgplanning. Ze helpen je invulling te 
geven aan een vrijzinnige afscheidsplechtigheid.

En om met een vrolijke noot te besluiten: ook voor 
een vrijzinnige geboorte- of relatieplechtigheid kan je 
bij het huisvandeMens terecht. 
De dienstverlening van het huisvandeMens is kosteloos.

Naar een ziekenhuis ga je meestal niet 
voor je plezier. 
Je komt er voor een probleem met je 
gezondheid. Of om een zieke te bezoeken. 
Misschien zelfs om afscheid te nemen.
Wat de reden ook is: vaak worstel je met 
vragen, twijfels, angst, verdriet… en soms 
heb je behoefte om daar met iemand over 
te praten. 

azjanportaels.indd   1 14/10/2020   11:16:51

DE 5PLUG-IN 
HYBRIDE
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Tot 100% fiscaal aftrekbaar.

1,5-2,2 l/100 km • 35-51 g/km CO2 (WLTP)
BMW Belgium Luxembourg NV • Lodderstraat 16, 2880 Bornem • contact.be@bmw.be • www.bmw.be
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Wij hebben nu ook de mogelijkheid u een O2 
zuurstofbehandeling met een speciaal toestel 
aan te bieden. Dit geeft een oplossing/ver-
betering voor allerlei problemen zoals bv. : 
 
• Haaruitval 
• Gevoelige hoofdhuid 
• Alergieén & irritaties / psoriasis & alopecia 
• Roos en schilfers 
• Fijn / futloos /vet haar en vette hoofdhuid 
• Verdund haar wegens 
chemische behandelin-
gen zoals bv. chemo 
• Droge hoofdhuid  en 
anti aging behandeling 
 
Afhankelijk van het 
probleem word deze toe-
passing gedaan met de 
aangepaste produkten.
ook mogelijk op gelaat, 
armen en halspartij bij 
anti-aging, psoriasis enz.
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pruiken & haarwerken

 Dienst aangepast vervoer

Voor wie?
De Dienst Aangepast Vervoer (DAV) van vzw Eigen 
Thuis vervoert inwoners van arrondissement Halle-
Vilvoorde met beperkte mobiliteit die geen of moeilijk 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 

De dienst is 7 dagen op 7 beschikbaar
van 7u00 ‘s morgens tot 24u00 ‘s avonds.

Er is geen lidgeld vereist, geen doktersbewijs of geen 
inkomensbewijs. DAV vervoert je waarheen je wenst, 
zonder beperking in afstand of in reden van verplaatsing. 

De Dienst Aangepast Vervoer beschikt over aange-
paste voertuigen die je van deur tot deur vervoeren. 
De chauffeurs helpen je bij het in- en uitstappen en 
maken je rolstoel veilig vast in de bus. Zij helpen je 
ook bij het binnen- en buitengaan van een gebouw.

Praktisch
•	 Een rit aanvragen doe je telefonisch op het nummer 

02/270.94.36 of via mail op info@dav-grimbergen.net. 
Tijdens de week is er telefoonpermanentie tussen 
9u00 en 12u00 en tussen 13u00 en 16u00. Buiten 
deze uren kan je een boodschap inspreken op het 
antwoordapparaat.

D.A.V.
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De Dienst Aangepast Vervoer (DAV) van 
vzw Eigen Thuis vervoert inwoners van 
arrondissement Halle-Vilvoorde met beperkte 
mobiliteit die geen of moeilijk gebruik kunnen 
maken van het openbaar vervoer. 

De dienst is 7 dagen op 7 beschikbaar
van 7u00 ‘s morgens tot 24u00 ‘s avonds.

Er is geen lidgeld vereist, geen doktersbewijs 
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afstand of in reden van verplaatsing.

Een rit aanvragen doe je telefonisch op het 
nummer 02/270.94.36 of via mail op info@
dav-grimbergen.net. Tijdens de week is er 
telefoonpermanentie tussen 9u00 en 12u00 
en tussen 13u00 en 16u00. Buiten deze uren 
kan je een boodschap inspreken op het 
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Seniorplaza is de overkoepelende naam voor een 
uniek totaalconcept met een innovatieve visie op 
zorg en service voor iedereen. De veelzijdigheid van 
wonen, werken, winkelen, wellness en welzijn uit zich 
in het “vijfsterrenconcept” van Seniorplaza. 
• Zorghotel & thuishotel 
• Serviceresidentie & thuiszorg
• Plaza & Plazarama • Wellness & aquacentrum
• Winkel & wandelboulevard

Beleef de sterren!

uw ervaren partner
in thuiszorg & residentiële opvang

BIJ OTV HOME CARE
KAN U TERECHT VOOR:
• Gezinszorg
• Poetsdienst
• Kraamzorg
• Huishoudhulpen (via dienstencheques)
• Thuisverpleging
• Orthoshop

Want onze thuiszorg maakt het verschil!

SENIORPLAZA: T. 03 860 70 00
info@seniorplaza.be • www.seniorplaza.be

OTV HOME CARE: T. 03 860 70 00
info@otvhomecare.be • www.otvhomecare.be

“Beleef ook de sterren voor jong en oud in Plazarama, Plazashopping, Aquaplaza en Plaza Bistro.
Zie voor meer info: www.plazarama.be, www.aquaplaza.be en www.plazabistro.be”
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Senior Living Group kiest voor kwaliteit van leven

Voor al onze bewoners en klanten staat de ‘Kwaliteit 
van leven’ centraal. Met hart en ziel kiezen we voor de 
optimale oplossing die het best voor onze bewoners 
en klanten past, op dat specifi eke moment.

• woonzorgcentra
• assistentiewoningen
• kortverblijf 
• herstelverblijf
• dagverzorgingscentrum
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T. 078 15 20 12 SENIOR LIVING GROUP

klantendienst@srliving.be • www.srliving.be
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“Iedereen werkte als één 
grote hulpverlener voor de 
patiënt.” Miranda Goossens

werkte op een corona-afdeling.

Miranda Goossens werkt al 11 jaar in het AZ 
Jan Portaels. Ze werd tijdens de eerste golf van 
coronabesmettingen tewerkgesteld op de 
eerste corona-afdeling binnen het 
AZ Jan Portaels tussen 16/03 
tot 01/06/2020. 

Hoe ben jij op een 
corona-afdeling 
terechtgekomen 
en hoe is dit 
verlopen?

Zodra ik te 
horen kreeg dat 
er een corona-
afdeling van 
start ging, stelde 
ik me kandidaat. 
Ik voelde dat het 
iets was dat ik moest 
doen voor mezelf. Ik ben 
niet iemand die aan de zijlijn 
toekijkt wanneer de rest naar de 
oorlog trekt. Dus stelde ik mezelf al kandidaat voor 
het aan mij werd gevraagd.

Hoe werkte het team op de afdeling samen, waren 
jullie snel op elkaar ingespeeld?

Verschillende medewerkers uit verscheidene 
afdelingen vormden samen één van de corona-
afdelingen. Van bij de start zijn we er samen voor 
gegaan. Dat was heel mooi om te zien. Verschillende 
mensen stonden op dezelfde lijn. De samenwerking 
liep zeer vlot, we hielpen elkaar waar nodig. 
Sommige onder ons hadden minder ervaring en 
de collega’s die meer ervaring hadden deelden dat 
ook in de groep. Zo werd iedereen op hetzelfde 
niveau betrokken bij de zorg. Tijdens deze periode 
stond iedereen op één lijn: zorgkundigen, artsen, 
verpleegkundigen, logistieke medewerkers. Iedereen 
werkte als één grote hulpverlener voor de patiënt. 
 
Hoe beleefde je het om een patiënt besmet met 
het coronavirus te verzorgen?

Ik heb dit nooit ervaren als iets ‘anders’ en bood 
dezelfde zorgen als anders. Het enige wat een 
verschil maakte was het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, extra werkkleding, 
handschoenen, wegwerpoverschoenen, FFP2-
maskers, mutsen en gezichtsmaskers. 
Wat mij vooral opviel, was het veranderen van de 

toestand van een patiënt op korte tijd. Een patiënt 
in goede toestand kon 10 minuten nadien kritiek 

blijken. In het begin van de crisis was er te 
weinig kennis aanwezig om hier 

adequaat mee om te gaan. 
Door nauw samen te 

werken met de artsen 
konden we hier 

snel en correct 
op inspelen. 

De kennis uit 
een nieuw 
samengesteld 
team 
bevorderde 
tevens de 

samenwerking 
enorm. 

Op korte tijd zijn er 
heel wat mensen snel 

achteruitgegaan en helaas 
ook overleden. Ik heb geleerd 

een bepaalde afstand te bewaren om 
mezelf te beschermen, dit lukte helaas niet altijd.  

Wat was het moeilijkste tijdens deze periode?

Ik heb hier twee moeilijke periodes meegemaakt.
 
1) Patiënten hebben alleen moeten afscheid nemen 
van het leven. Door besmettingsgevaar konden 
familieleden namelijk geen afscheid nemen van de 
patiënten. Ik probeerde zoveel mogelijk bij patiënten 
te zijn waarbij het stervensproces van start ging.
2) De laatste dag van de corona-afdeling. Dit was 
zo een intense periode die ineens werd afgesloten, 
waardoor ik voor mezelf deze periode niet goed kon 
beëindigen. Pas na een tijdje kwam ik  tot besef wat 
ik had meegemaakt. Ik viel in een zwart gat nadat het 
team terug uit elkaar werd gehaald. Je hervatte je 
oude job weer die niet hetzelfde was als voordien. Ik 
had even geen houvast meer in mijn werksituatie wat 
het niet makkelijk maakte om de draad terug op te 
pikken. De situaties die ik heb doorstaan tijdens deze 
periode blijven nog steeds in mijn geheugen gegrift.

Ben je zelf kunnen herstellen  
na deze periode?

In het begin had ik geen fysieke, noch mentale 
problemen. Pas na een aantal weken ondervond ik 
problemen zoals oververmoeidheid. Ik geef mezelf 
ook nog tijd om te herstellen.

Heeft corona ook voor ‘mooie’ momenten  
gezorgd ?

Als ik naar mijn carrière terugkijk is deze periode 
één van mijn ‘mooiste’ momenten. Als ik terugkijk 
naar de samenwerking en wat we als team hebben 
kunnen realiseren en betekenen voor patiënten... 
Elke minuut, elke seconde van de dag betekende iets 
voor het team en de patiënten. Al het werk had zoveel 
betekenis, geen moment was zinloos.
Je leert patiënten en teamleden op zo een korte 
tijd zo intens kennen en appreciëren. Dit is iets 
wat heel mijn leven zal bij blijven. Er bestond een 
mooi evenwicht tussen vreugde en verdriet op deze 
afdeling.
We hadden één gezamenlijke vijand, het coronavirus, 
en dat leidde tot een fantastische samenwerking.

De wereld is nog niet coronavrij, hoe zie jij de 
toekomst?

Ik vind dat je optimistisch moet blijven. En dat er 
maar snel een vaccin komt! Het is nu moeilijk voor 
de jeugd om normaal te functioneren. Zorgeloos 
volwassen worden zit er voor hen op dit moment 
niet in. Corona eist zijn tol op alle vlakken, bij ieder 
onder ons. Ik zou liever het ‘leed’ van mijn kinderen 
overnemen omdat zij een beetje ‘in de steek’ worden 
gelaten. Ze ontwikkelen leerachterstand tijdens hun 
studies, er is nood aan educatie maar ook aan het 
opvolgen van mentaal welbevinden. 
Ik houd ook mijn hart vast voor onze ouderen, omdat 
daar de meeste slachtoffers vallen, het leed en de 
eenzaamheid weegt door. Er moet op alle vlakken 
meer aandacht geschonken worden aan de jeugd en 
ouderen om het mentaal welbevinden op te krikken 
en eenzaamheid tegen te gaan. Gebrek aan sociaal 
contact is een zware problematiek. We leven samen 
met corona en we zullen hier beter moeten leren 
op inspelen: zowel voor de economische schade te 
minimaliseren als de sociale schade.

 
 
Zou je nog eens kandidaat zijn om op een corona-
afdeling te werken? Waarom wel/niet?

Direct! Ik zou me schuldig voelen mocht ik nu niet 
opnieuw hulp bieden. De samenwerking en de zaken 
die we gerealiseerd hebben tijdens deze periode 
waren zo nobel. Indien ze me nodig hebben, ben ik 
opnieuw bereidwillig om op de corona-afdeling te 
werken.

“We hadden  
één gezamenlijke 
vijand, het 
coronavirus.”
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kunnen realiseren en betekenen voor patiënten... 
Elke minuut, elke seconde van de dag betekende iets 
voor het team en de patiënten. Al het werk had zoveel 
betekenis, geen moment was zinloos.
Je leert patiënten en teamleden op zo een korte 
tijd zo intens kennen en appreciëren. Dit is iets 
wat heel mijn leven zal bij blijven. Er bestond een 
mooi evenwicht tussen vreugde en verdriet op deze 
afdeling.
We hadden één gezamenlijke vijand, het coronavirus, 
en dat leidde tot een fantastische samenwerking.

De wereld is nog niet coronavrij, hoe zie jij de 
toekomst?

Ik vind dat je optimistisch moet blijven. En dat er 
maar snel een vaccin komt! Het is nu moeilijk voor 
de jeugd om normaal te functioneren. Zorgeloos 
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niet in. Corona eist zijn tol op alle vlakken, bij ieder 
onder ons. Ik zou liever het ‘leed’ van mijn kinderen 
overnemen omdat zij een beetje ‘in de steek’ worden 
gelaten. Ze ontwikkelen leerachterstand tijdens hun 
studies, er is nood aan educatie maar ook aan het 
opvolgen van mentaal welbevinden. 
Ik houd ook mijn hart vast voor onze ouderen, omdat 
daar de meeste slachtoffers vallen, het leed en de 
eenzaamheid weegt door. Er moet op alle vlakken 
meer aandacht geschonken worden aan de jeugd en 
ouderen om het mentaal welbevinden op te krikken 
en eenzaamheid tegen te gaan. Gebrek aan sociaal 
contact is een zware problematiek. We leven samen 
met corona en we zullen hier beter moeten leren 
op inspelen: zowel voor de economische schade te 
minimaliseren als de sociale schade.

 
 
Zou je nog eens kandidaat zijn om op een corona-
afdeling te werken? Waarom wel/niet?

Direct! Ik zou me schuldig voelen mocht ik nu niet 
opnieuw hulp bieden. De samenwerking en de zaken 
die we gerealiseerd hebben tijdens deze periode 
waren zo nobel. Indien ze me nodig hebben, ben ik 
opnieuw bereidwillig om op de corona-afdeling te 
werken.

“We hadden  
één gezamenlijke 
vijand, het 
coronavirus.”



THUISZORGINITIATIEF
ZILVERPUNT 

OPENINGSUREN
Ma-Do: 8 u tot 17 u
Vrij: 8 u tot 14 u

staat samen met De Strijkwinkel voor Proper Werk!

l. 02 751 00 74

ADRES:
site Ter Linde

Vlaanderenstraat 4, 1800 Vilvoorde
info@zilverpunt.be

www.vilvoordszilverpunt.be
 tel. 02 254 85 21

Noodoproepsysteem
Strijkwinkels (Vilvoorde, Machelen
en Grimbergen)
Retouches kleding

Poetsdienst
Klusjesdienst
Boodschappendienst
Mindermobielenvervoer

Glimlachen doen we nu met
onze ogen!

Teuchie Els 
& team

Specialisten in haarwerken 
en pruiken  

voor dames, heren 
en kinderen

wij werken steeds op afspraak

W W W . H A I R S T U D I O L U C . B E

Hoogdorpstraat 17b | 3570 ALKEN | Tel. 011 31 26 65 
Gsm 0475 31 50 20 | 

10
/2

0
18

Proefdrukken dienen door u te worden nagelezen en ondertekend
voor goedkeuring. Indien na definitieve druk nog fouten worden
gevonden, zullen de kosten voor herdruk ten uwen laste zijn.

P r o e f d r u k
T 089/73 16 09 • info@carre-reclame.be

Na controle ondertekenen
Handtekening:

3

4

Teuchie Els
& team

Specialisten
in haarwerken en pruiken

voor dames, heren en kinderen

www.hairstudioluc.be
HoogdorpsTraaT 17b

3570 alkEn

TEl.       011 31 26 65
gsm 0475 31 50 20

w w w . h a i r S t u d i o l u c . b e

Wij werken steeds op afspraak

Benelux



Teuchie Els
& team

w w w . h a i r S t u d i o l u c . b e

Wij werken steeds op afspraak

Specialisten in haarwerken en pruiken
voor dames, heren en kinderen

HoogdorpsTraaT 17b | 3570 alkEn | TEl. 011 31 26 65 | gsm 0475 31 50 20



Wij hebben nu ook de mogelijkheid u een O2 
zuurstofbehandeling met een speciaal toestel 
aan te bieden. Dit geeft een oplossing/ver-
betering voor allerlei problemen zoals bv. : 

• Haaruitval 
• Gevoelige hoofdhuid 
• Alergieén & irritaties / psoriasis & alopecia 
• Roos en schilfers 
• Fijn / futloos /vet haar en vette hoofdhuid 
• Verdund haar wegens 
chemische behandelin-
gen zoals bv. chemo 
• Droge hoofdhuid  en 
anti aging behandeling 

Afhankelijk van het 
probleem word deze toe-
passing gedaan met de 
aangepaste produkten.
ook mogelijk op gelaat, 
armen en halspartij bij 
anti-aging, psoriasis enz.
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O.K. Orthopedie Kris
Orthesen , Prothesen, Braces, Corsetten,
Opdat U langer in uw woning kan blijven doe ik aanpassingen 
aan de woning: extra trapleuning, drempels wegwerken, 
elektriciteits werken, ….

Grimbergsesteenweg 194 • 1980 Eppegem
0475423621 • info@ok4u.be
ok4u.be

SEGHERS JEAN (jeannot) 
TECHNICIEN-TECHNICUS 

MATERIEL DE CONFECTION
FOURRURE-CUIR-SAC-MENAGE 

CONFECTIEMATERIAAL
PELS-LEDER-ZAK-HUISHOUDEN

HAESENDONCKSTRAAT ll 
1800 VILVOORDE 

NUMMERO DIRECT 02 252 23 81
E-MAIL: jeanseghers70@msn.com

GSM: 0478 324 088
www.jeanseghers.be 

TVA BE 0895.303.565

Simons Emmanuel BVBA

Osteopaat D.O.

Krommestraat 53, 1860 Meise

0478/55.22.58

Bvba KARINA
RETOUCHES van KLEDING
Schaarbeeklei 28 • 1800 Vilvoorde • T: 0496 11 29 48
Ma-Di-Woe: 10u-12u & 13u-18u 
Do: gesloten
Vrij: 10u-12u & 13u-18u  
Za: 10u-13u
Zondag: gesloten Sinds 1996

Groot in kleine dingen  www.yvsolab.be 
 

YVSOLAB NV  
 

LABOVERBRU IKSMATER IAAL  
SOLVENTEN 

LABO OPLOSS INGEN  
 

Veedijk 33 - 2300 Turnhout

Wat kunnen we voor u betekenen:
Industrieel onderhoud

 Opmeten, ontwerpen, tekenen 
 Maken van

  
kleine
  

in
 

staal,
aluminium of INOX
Grondwerken

 Monteren van
Produceren van machineonderdelen
Straatmeubilair, pannakooi

Werner Van Eetveldt | 0483/67 78 23 

 info@asanga.be | www.asanga.be

-
-
-

-
-
-
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BORNEM

������������
Europea Clean

Sint-Katarinastraat 49 - 1831 Diegem
Tel. 02/7200545

www.europeaclean.be • info@europeaclean.be
Europea Clean is het schoonmaakbedrijf dat zich onderscheidt 

dankzij zijn ervaring en professionele aanpak!
Gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten vloeren, 
reinigen van burelen, de grote schoonmaak, ruitenwassen, ...

Hogedrukreiniging .150. B. Koud water : terras, parking, gevel,…
Dynamisch bedrijf • Kwaliteit van dienstverlening

Opvolging, flexibiliteit en snelheid
Gratis gepersonaliseerde en professionele schatting

Eigen Thuis vzw – Grimbergen

02/269 60 06 •  www.eigenthuis.be

Heb je een vraag rond wonen, logeren, 
dagondersteuning of  aangepast vervoer?

lid van HAVINET

Gsm: 0497/12.29.96 |  Esther Calvo Cake Delice
Web: esthercalvo-cakedelice.be
info@esthercalvo-cakedelice.be

Design taarten voor verjaardag, huwelijk, communie
en andere gelegenheden.

Des gâteaux design pour anniversaire, mariage,
communion et autre évènement. 

Gespecialiseerde voetverzorging
Enkel op afspraak • 0470/42 56 90 

www.voetverzorging-bij-tania.be

Seniorplaza is de overkoepelende naam voor een 
uniek totaalconcept met een innovatieve visie op 
zorg en service voor iedereen. De veelzijdigheid van 
wonen, werken, winkelen, wellness en welzijn uit zich 
in het “vijfsterrenconcept” van Seniorplaza. 
• Zorghotel & thuishotel 
• Serviceresidentie & thuiszorg
• Plaza & Plazarama • Wellness & aquacentrum
• Winkel & wandelboulevard

Beleef de sterren!

uw ervaren partner
in thuiszorg & residentiële opvang

BIJ OTV HOME CARE
KAN U TERECHT VOOR:
• Gezinszorg
• Poetsdienst
• Kraamzorg
• Huishoudhulpen (via dienstencheques)
• Thuisverpleging
• Orthoshop

Want onze thuiszorg maakt het verschil!

SENIORPLAZA: T. 03 860 70 00
info@seniorplaza.be • www.seniorplaza.be

OTV HOME CARE: T. 03 860 70 00
info@otvhomecare.be • www.otvhomecare.be

“Beleef ook de sterren voor jong en oud in Plazarama, Plazashopping, Aquaplaza en Plaza Bistro.
Zie voor meer info: www.plazarama.be, www.aquaplaza.be en www.plazabistro.be”
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Senior Living Group kiest voor kwaliteit van leven

Voor al onze bewoners en klanten staat de ‘Kwaliteit 
van leven’ centraal. Met hart en ziel kiezen we voor de 
optimale oplossing die het best voor onze bewoners 
en klanten past, op dat specifi eke moment.

• woonzorgcentra
• assistentiewoningen
• kortverblijf 
• herstelverblijf
• dagverzorgingscentrum
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T. 078 15 20 12 SENIOR LIVING GROUP

klantendienst@srliving.be • www.srliving.be
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info@otvhomecare.be • www.otvhomecare.be

“Beleef ook de sterren voor jong en oud in Plazarama, Plazashopping, Aquaplaza en Plaza Bistro.
Zie voor meer info: www.plazarama.be, www.aquaplaza.be en www.plazabistro.be”
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Seniorplaza is de overkoepelende naam voor een 
uniek totaalconcept met een innovatieve visie op 
zorg en service voor iedereen. De veelzijdigheid van 
wonen, werken, winkelen, wellness en welzijn uit zich 
in het “vijfsterrenconcept” van Seniorplaza. 
• Zorghotel & thuishotel 
• Serviceresidentie & thuiszorg
• Plaza & Plazarama • Wellness & aquacentrum
• Winkel & wandelboulevard

Beleef de sterren!

uw ervaren partner
in thuiszorg & residentiële opvang
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Senior Living Group kiest voor kwaliteit van leven

Voor al onze bewoners en klanten staat de ‘Kwaliteit 
van leven’ centraal. Met hart en ziel kiezen we voor de 
optimale oplossing die het best voor onze bewoners 
en klanten past, op dat specifi eke moment.

• woonzorgcentra
• assistentiewoningen
• kortverblijf 
• herstelverblijf
• dagverzorgingscentrum
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T. 078 15 20 12 SENIOR LIVING GROUP

klantendienst@srliving.be • www.srliving.be

Bevallen in

AZ Jan Portaels

Zwanger zijn en bevallen doe je voor iedere baby maar één keer. We willen er dan ook voor zorgen dat dit
een aangename en onvergetelijke ervaring wordt. Met vier tweepersoons- en twaalf éénpersoonskamers

hebben we voldoende plek om je in de watten te leggen. Bevallen kan je in één van onze drie ruime
verloskamers die elk over een relaxatiebad, bal en yogamat beschikken. De vroedvrouw volgt je van dichtbij

op en vormt één team met de gynaecoloog en de kinderarts. 
Zorg bieden op jouw maat vinden we heel belangrijk. Door onze nauwe samenwerking met de dienst
pediatrie kunnen onze kinderartsen je kindje vanaf de start leren kennen.We werken ook samen met

vroedvrouwen uit de regio die via ons kraamtijd boekje jullie verdere opvolging garanderen. 
Als aandenken aan deze bijzondere periode krijg je van ons een armbandje met de naam van je baby

cadeau. We zien jullie graag met een tevreden gevoel en klaar voor dit nieuwe avontuur naar huis keren.

Dag en nacht bereikbaar 02 257 5800
Gynaecologen, kinderartsen en vroedvrouwen

 werken nauw samen
Actief op Instagram @materniteitazjp

Materniteit, verloskamer en neonatale dienst 
op één gang en één team

Kennismaking afdeling door 
rondleiding in groep 

Wees welkom

Persoonlijke aanpak

Thuisgevoel
Tijd nemen

Tevredenheid centraal
individuele consultaties bij de vroedvrouw

Enthousiast team

Leuke extraatjes

Kraamtijdboekje voor elke mama
Armbandje met naam van de baby
Luxe ontbijt op dinsdag en vrijdag

Gratis staaltjes

@materniteitazjp
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+32 489 77 86 28
www.residentieriverpark.be
info@residentieriverpark.be

ASSISTENTIEWONEN 
OP MAAT?
Wij staan voor zorgeloos en comfortabel wonen en dit 
dankzij onze dienstverlening op maat! Levensbestendig 
wonen is ons moto.

EEN AFSPRAAK 
MET ONZE WOONADVISEUR?

Verlaat je het ziekenhuis en heb je nog 
verpleegkundige zorgen nodig? Het Wit-Gele Kruis 
biedt naast thuisverpleging ook ambulante zorg 
in de verpleegpost aan. Handig als je nog moet 
werken of een andere afspraak hebt. Je hoeft 
niet thuis te wachten tot de verpleegkundige 
langskomt. Een wondzorg, inspuiting of een 
andere verpleegtechnische zorg op jouw tijdstip? 
Kom naar onze dichtstbijzijnde verpleegpost.  

Maak je afspraak via 016-31 95 50 of online via 
www.witgelekruis.be/verpleegpost

De verpleegpost 
Jouw zorgen op jouw tijdstip



Renoveren met kennis van zaken
Algemene renovatieonderneming

WWW.RENO-BO.BE
015 340 125

& CO BV

                             wwoooonnzzoorrggcceennttrruumm  FFiillffuurrddoo,,  HHaarreennsseesstteeeennwweegg  7722,,  11880000  VViillvvoooorrddee  
      

181 woongelegenheden woonzorgcentrum 
NIEUW! 3 woongelegenheden kortverblijf 
49 aangemelde assistentiewoningen (gelegen in de Vlaanderenstraat 4 en 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

filfurdo@zorgbedrijfvilvoorde.be    -    02 447 05 00 
 

In WZC Filfurdo streven we 
ernaar om elke bewoner het 
vertrouwen, de veiligheid en de 
warmte van eeeenn  tthhuuiiss te bieden. 
Hierbij proberen we zoveel 
mogelijk rekening te houden met 
de normen, waarden en 
persoonlijkheid van iedere 
bewoner. Dit doen we met 
rreessppeecctt  voor de keuzevrijheid, 
autonomie en privacy van iieeddeerr  
iinnddiivviidduu. SSaammeenn zijn we sterk in 
het realiseren van een zorg op 
maat voor elke bewoner. 

 


