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TWEE BRUSSELSE ZIEKENHUIZEN ONDERGEBRACHT IN NIEUWE CAMPUS OUDERGEM

Transport van patiënten naar Delta-
site geslaagd
Het Edith Cavell-ziekenhuis en het Park Leopold-ziekenhuis
zijn afgelopen weekend verhuisd naar de nieuwe Delta-site in
Oudergem. Een indrukwekkende colonne ziekenwagens
bracht alle patiënten naar het nieuwe ziekenhuis over.

ROBIN DE BECKER

Vijf gemedicaliseerde ziekenwagens, twee ziekenwagens met drie couveuses en vijftien
gewone ziekenwagens: het personeel en de directie van de twee Brusselse ziekenhuizen
bereidden dit huzarenstukje al maandenlang voor.

Afgelopen weekend was het D-day voor iedereen in het Edith Cavell-ziekenhuis in
Ukkel en het Park Leopold-ziekenhuis in Etterbeek. Voor de Ukkelse patiënten stond de
verhuizing op zaterdag gepland. De mensen van het Park Leopold waren zondag aan de
beurt.

Spannende dagen
De hele zaterdag- en zondagochtend brachten indrukwekkende colonnes ziekenwagens

patiënten over naar de gloednieuwe  Delta-site in Oudergem. Daar zijn beide ziekenhuizen
voortaan gegroepeerd in één gebouw met 500 bedden.

‘Het waren spannende dagen’, zegt Philippe El Haddad, medisch directeur van de
CHIREC-ziekenhuizen (een fusiegroep van  verschillende ziekenhuissites, red.), toe.
‘Alles is vlekkeloos verlopen. Op zaterdag waren we veel sneller klaar dan verwacht. We
hadden gerekend op 140 patiënten, maar uiteindelijk moesten er slechts 80 worden
verhuisd. In de namiddag ging ik al op ronde bij de mensen die zich geïnstalleerd hadden
in hun nieuwe kamers. Ze waren lovend. Op zondag dienden we slechts een veertigtal
patiënten te verhuizen.’

Bevallingen
Voor de verhuizing werden alle straten rond de ziekenhuizen afgesloten. Elke patiënt

kreeg een medische fiche en werd bij vertrek en aankomst ingescand. De konvooien
werden geëscorteerd door de politie en aan boord van elk voertuig zat een dokter en een
verpleegster.

Op de nieuwe site moesten dit weekend al drie vrouwen bevallen. Zaterdagochtend
tijdens de verhuizing in Ukkel brachten vier vrouwen nog hun baby ter wereld. Vanaf
deze week is het Delta-ziekenhuis alleen nog operationeel voor onder meer
spoedgevallen. De twee oudere sites worden deze week omgevormd tot poliklinieken.
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