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In drie dagen tijd vanuit de drie huidige campussen een 300-tal patiënten
verhuizen naar het nieuwe ziekenhuis in Mechelen-Noord. Dat is de uitdaging
waar het AZ Sint-Maarten voor staat. De grootschalige operatie werd gisteren al
eens geoefend. Midden oktober is het echt zo ver.
Vijf jaar is er gebouwd aan het nieuwe ziekenhuis aan de R6 in Mechelen-Noord. “Met
de voorbereidingen van de verhuizing zijn we ondertussen ook al drie jaar bezig. De
proefverhuizing was er eentje om ons draaiboek nog te verfijnen”, zegt Nico Garmyn,
directeur planning en ontwikkeling van het AZ Sint-Maarten.
Op dit moment is het nieuwe ziekenhuis op de Liersesteenweg praktisch helemaal klaar
voor gebruik, op de medische toestellen na. De komende maanden, tot aan de opening
op maandag 15 oktober, wordt er proefgedraaid.
Ervaren figuranten
“Vanaf juni krijgen al onze medewerkers een opleiding. Op zaterdag 22 september gaan
wij in de nieuwbouw zelfs een dagje ziekenhuis spelen om alles nog eens grondig te
testen. Met ervaren figuranten van het Rode Kruis als patiënten en uitgezette
stresssituaties. We nemen geen enkel risico”, vertelt Garmyn.
“De veiligheid van de patiënten is ons belangrijkste uitgangspunt, ook tijdens de
verhuizing”, zegt Maddy Silverans, stafmedewerker en verantwoordelijke voor de verhuis
van de patiënten. Voor die grootschalige operatie midden oktober werkt het AZ Sint-
Maarten nauw samen met het Rode Kruis Vlaanderen en de politie.
“Tijdens de verhuizing zal aan het nieuwe ziekenhuis een commandowagen van het
Rode Kruis staan. Vanuit die post kunnen wij elke patiënt op de voet volgen. Binnen het
ziekenhuis gebeurt dat met een scan van de verhuizingskaart van elke patiënt, tijdens
het transport met de ziekenwagen radiofonisch”, legt Maddy Silverans uit.
De politie van de zones Mechelen-Willebroek en Bodukap houdt toezicht op het
uitgestippelde parcours.
“In principe gaan de ziekenwagens gewoon de stroom van het verkeer volgen. Wij
starten wel pas na de ochtendspits”, zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder van de
politie Mechelen-Willebroek.
De eerste patiënten verhuizen op maandag 15 oktober vanuit de drie oude campussen
in Mechelen en Duffel naar de nieuwbouw. “Diezelfde avond sluit campus
Zwartzustersvest de deuren. Het nieuwe ziekenhuis neemt vanaf dan de eerste nieuwe
patiënten op”, stelt Nico Garmyn.
Dringende ingrepen
Al zal dat wel mondjesmaat gebeuren. In de periode van de verhuizing worden al
geplande opnames vervroegd of uitgesteld. “Voor dringende, niet-geplande operaties is
er uiteraard altijd ruimte. De gezondheidszorg blijft verzekerd”, geeft Garmyn aan.
Meteen na de hele verhuizing zal het nieuwe ziekenhuis overigens nog niet op volle
kracht draaien.
“Wij willen er over waken dat onze patiënten en personeelsleden op een rustige manier
kunnen wennen aan de nieuwe situatie”, klinkt het.
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