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240 PATIËNTEN ONDER POLITIEBEGELEIDING NAAR NIEUW
ZIEKENHUIS

FREYA DE COSTER | 11 december 2017 | 02u26

© Dieter Nijs De patiënten werden warm ingeduffeld voor de
verplaatsing.

Voor één keer heerste geen paniek toen een kolonne van 21 ziekenwagens, begeleid

door politievoertuigen, door de straten van Brussel reed. De ambulances vervoerden

twee dagen lang 240 patiënten vanuit de Brusselse ziekenhuizen naar hun nieuw

onderkomen in het Chirec‑ziekenhuis in Oudergem.

Het Edith Cavell Ziekenhuis in Ukkel en het Park Leopold Ziekenhuis in Etterbeek

fusioneren en nemen hun intrekn in het splinternieuwe Chirec‑ziekenhuis in

Oudergem. En dat betekent dat alle patiënten uit beide ziekenhuizen veilig en wel

naar hun nieuwe kamers moesten getransporteerd worden. Twee dagen lang

vervoerden 21 ambulances, waarvan 5 gemedicaliseerde wagens en twee

ziekenwagens met couveuses de mensen naar het moderne Chirec‑ziekenhuis in

Oudergem. 

“We voelen ons net vedettes”



© Dieter Nijs Voor de verhuis werd een konvooi agenten van
twee politiezones ingeschakeld.

Kwetsbare patiënten eerst

De 150 mensen die in het Edith Cavell Ziekenhuis verbleven werden zaterdag

vervoerd. Zondag was het de beurt aan de 90 patiënten uit het Park Leopold

Ziekenhuis. “We hebben eerst de meest kwetsbare patiënten verhuisd, namelijk de

premature baby’s. Daarna volgden de hoogzwangere vrouwen en de rest van de

zieken”, legt David Desmet, woordvoerder van de Chirec‑groep uit. “Elke patiënt

werd door een arts gescreend, kreeg een fiche mee met zijn medische achtergrond

en werd vervolgens met voorverwarmde dekens ingeduffeld op hun ziekenhuisbed.”

De verhuis was allesbehalve eenvoudig, zo bleek. “We hebben ons twee jaar lang

voorbereid op dit moment. We moesten afspraken maken met de verzekeringen,

juristen en specialisten. Sinds twee weken voeren we ook geen zware operaties meer

uit, zodat alle patiënten fit genoeg zijn om de verplaatsing aan te kunnen.” Er werd

dan ook niets aan het toeval overgelaten. Vijfhonderd medewerkers zorgden ervoor

dat alles vlot verliep. 

ADVERTISING



© Dieter Nijs Robert Platteborre was in zijn sas met de bediening
van het ziekenhuispersoneel.

Geen rode lichten

Ook twee politiezones werden ingeschakeld om de veiligheid van het transport te

garanderen. Zij escorteerden het konvooi met zeven motorvoertuigen, twee wagens

en vooral veel sirenes en zwaailichten. 

”Dankzij de politie hoefde de kolonne voor geen enkel rood licht te stoppen. Zo

konden ze gemakkelijk door de straten manoeuvreren.” Bij elke verplaatsing was een

urgentie‑arts aanwezig, die meteen kon optreden als er iets fout liep. Maar de

patiënten maakten zich weinig zorgen om de rit. “Bang? Helemaal niet, ik word goed

verzorgd door de mensen hier”, zegt patiënt Robert Platteborre (90). “Met al die

bediening en politiebegeleiding voel ik me zelfs een vedette.”

Voor de sneeuwval



Zowel zaterdag als zondag kwam elke patiënt gezond en wel aan. 

”Zondag wisten we iedereen net voor de val van de sneeuw te vervoeren. Het weer

dus geen problemen met zich meegebracht”, aldus Desmet. Vandaag opent het

104.000 vierkante meter grote ziekenhuis officieel zijn deuren. In totaal werd 4 jaar

gebouwd aan het nieuwe Chirec‑complex. De twee klinieken Edith Cavell en Park

Leopold waren beide verouderd, zonder verdere uitbreidingsmogelijkheden en dus

werd besloten een modern ziekenhuis in Oudergem neer te poten. De oude klinieken

zullen nog functioneren als poliklinieken.
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