
 
 

Een hoopvol verhaal in Corona-tijden (*) - 21 april 2020 
 

103-jarige patiënte doorloopt, ondanks besmetting met Covid-19, 
uitstekend revalidatietraject in het KEI 

 
 

 
 

Mevr. De Turck geflankeerd door 2 medewerkers van de cohorte-afdeling 
 
 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen werd er in het KEI toch een besmetting met het 
Covid-19 virus bij een aantal patiënten en medewerkers vastgesteld.  Eén van hen is de 
103-jarige patiënte Octavie De Turck uit Oostende.  Ze werd overgebracht naar een 
specifieke verpleegafdeling in het KEI waar ze op de beste manier veilig verzorgd kon 
worden.  Tevens kreeg ze er verder revalidatie op maat aangeboden.  Vandaag wordt 
ze terug overgebracht naar de verpleegafdeling waar ze initieel opgenomen werd. 
 
Op 14 maart wijzigde de organisatie van onze samenleving heel sterk.  En dat had 
meteen ook een grondige impact op de werking van ons revalidatieziekenhuis.  
Noodgedwongen werden niet-dringende consultaties, onderzoeken en revalidatie-
therapie voor ambulante patiënten opgeschort.  Voor opgenomen patiënten kwam er 
een bezoekverbod. 
 



In het Koningin Elisabeth Instituut deden we - en doen we nog steeds - er alles aan om 
verdere besmetting met het Covid-19 virus te vermijden.  We passen daarbij alle 
richtlijnen inzake (hand)hygiëne en andere beschermingsmaatregelen toe.  Daardoor 
lopen artsen en medewerkers met mondmaskers rond en dragen ze bij de verzorging 
soms speciale schorten en brillen. 
 
En op zekere dag - tijdens die bijzondere omstandigheden - werd mevr. Octavie De 
Turck in het KEI opgenomen voor orthopedische revalidatie, nadat ze eerder in een 
ander ziekenhuis, omwille van een val thuis, een ingreep aan de rechterknie had 
ondergaan.  Ze was koortsvrij.  We schrijven 26 maart 2020. 
 
Immers wil het KEI ook in Corona-tijden haar rol als revalidatieziekenhuis verder blijven 
spelen. En we bereiden ons intussen ook voor om dit te doen eens deze Corona-crisis 
voorbij is! Gespecialiseerde revalidatie “met hindernissen”, m.n. voor mensen met 
onderliggende aandoeningen, is net één van onze sterktes. 
 
Elke beweging van buiten naar binnen kan voor besmetting zorgen, maar we voelden 
ons in dit geval zeker veilig, omdat mevr. De Turck reeds 2 keer negatief getest was 
voor besmetting met Covid-19. 
Na enkele dagen kreeg ze toch wat luchtwegklachten, maakte ze koorts en begon ze fel 
te verzwakken.  Een nieuwe test wees op 31 maart 2020 uit dat zij alsnog met het 
Corona-virus besmet was geraakt. 
 
Zo was zij de eerste besmette patiënte in ons ziekenhuis en zo zal zij in de 
geschiedenisboeken van het KEI steeds gekend blijven.  Meteen is ze dus voor ons 
onsterfelijk!  Het KEI had zich echter goed voorbereid en mevr. De Turck werd meteen 
overgebracht naar een specifieke isolatieafdeling (de zgn. cohorte-afdeling) om 
besmette patiënten met de beste zorgen en in veilige omstandigheden te kunnen 
verzorgen. 
 
Uiteraard zat de schrik er goed in omdat een dame van die leeftijd - hoe kranig ook - 
toch wel kwetsbaar is.  Ook de statistieken tonen aan dat vooral oudere mensen het 
risico lopen de besmetting eventueel niet te overleven.  Gelukkig stelden we vast dat de 
virusinfectie eerder mild toegeslagen had en mevr. De Turck het al bij al goed maakte, zij 
het met een aantal extra ongemakken. 
 
Enkele dagen later gebeurde het onvermijdelijke en kreeg ze gezelschap van nog een 
aantal met Covid-19 besmette patiënten.  Ook zij maken de ziekte meestal eerder mild 
door.  Beetje bij beetje zagen we de gezondheidstoestand van mevr. De Turck 
verbeteren en kon een individueel revalidatietraject - helemaal op haar maat - opgestart 
worden. 
 
Noodgedwongen werd zij omringd door “pinguïns” of “astronauten” zoals we onze 
teams in de cohorte-afdeling plegen te noemen.  Ongetwijfeld zal mevr. De Turck wel 
eens de wenkbrauwen gefronst hebben bij al die rare schepsels rondom haar.  Je zou je 
voor minder op een andere planeet wanen.  En ze heeft nochtans al heel wat 
meegemaakt tijdens haar lange levensloop: geboren tijdens WO I, WO II meegemaakt 
en overleefd, de Spaanse en de Mexicaanse griep doorsparteld en nu ook de Corona-
crisis goed aan het doorkomen.  
 



Op 15 april kregen we van de therapeuten de melding dat mevr. De Turck weer rechtop 
kon staan en zelfs enkele meters kon stappen met behulp van een vast loopkader en 1 
begeleider.  Ze bleek ook opvallend alerter te zijn en zelfs enkele minuten alleen recht te 
kunnen staan.  We legden dit vast op beeld en stuurden dat meteen door naar de familie 
(zie foto bovenaan).  Voor hen was het een fantastisch en bemoedigend beeld dat hen 
diep ontroerde en zorgde voor een algeheel gevoel van dankbaarheid. 
 
Het is ook echt onbeschrijfelijk wat een goed gevoel deze vooruitgang bezorgde aan al 
onze betrokken zorgverleners: artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek 
medewerkers, schoonmaakmedewerkers en het therapieteam van kinesitherapeuten, 
ergotherapeuten en logopedisten.  Ook de dankbaarheid van de familie was 
hartverwarmend.  Dat mogen we trouwens van vele families dagelijks ondervinden.  
 
Men mag immers niet onderschatten hoe belastend het werken is op een cohorte-
afdeling.  Eerst en vooral neemt alles veel meer tijd in beslag: je moet je omkleden en na 
een shift weer uitkleden volgens heel strikte regels die in de juiste volgorde toegepast 
moeten worden.  Het is onhandig werken en je transpireert makkelijk in die 
beschermingspakken.  Het geeft ook drukwondjes op de oren of elders in het gezicht.  
Je kan niet eens een slokje water drinken.  Je moet heel goed kijken welke collega in 
welk pak zit als je iets wil vragen of wil overleggen, enz.  Komt daarbij ook de angst of 
ongerustheid om zelf niet besmet te raken en thuis het gezin niet aan te steken met dit 
virus.  Maar onze artsen en medewerkers doen het echt allemaal graag en ze werken 
kei-hart voor onze patiënten. 
 
De vele inspanningen hadden dus duidelijk geloond en de evolutie die mevr. De Turck 
doormaakte, gaf ons allemaal een boost van jewelste.  En zoals we steeds zeggen: 
revalidatie is team-werk.  Dat werd hier nogmaals bewezen.  Het is het samenspel 
tussen patiënte en diverse disciplines, waarbij elk zijn rol opneemt, niet in het minst 
mevr. De Turck zelf.  Maar het is evenzeer hard werken en een beetje afzien om 
stappen vooruit te zetten.  En je moet de kracht maar opbrengen als 103-jarige, die al 2 
keer betovergrootmoeder is (dat leest u goed!), om dit te doen.  We doen onze hoed af 
voor haar! 
 
Op 21 april verhuist mevr. De Turck terug naar een andere verpleegafdeling of een 
andere planeet, waar er geen “pinguïns” of “astronauten leven” en de ziekenhuis-
opname er meer verloopt zoals we gewoon zijn. 
 
Daar zetten we verder in op revalidatie zodat deze eeuwelinge aan kracht en 
mogelijkheden kan winnen.  En daarna wensen we haar nog een prachtige tijd zonder al 
teveel gezondheidsklachten in een woon- en zorgcentrum of misschien zelfs thuis bij 
haar dochter, met hulp uit de eerste lijn. 
 
Tenslotte geven we u graag mee dat Octavie (die de roepnaam Georgine gebruikt, wat 
haar tweede naam is) in haar leven al 100 keer bloed heeft gegeven.  Daarnaast is ze 
ontzettend lang vrijwilligster geweest, heeft ze ruim 35 jaar “de weging” gedaan en is ze 
tot haar 98ste ziekenbezoekster geweest voor de vrouwengilde en parochiale werken 
van het Negenmanneke bij Brussel.  En zo is de cirkel rond: wij hebben mogen zorgen 
voor een vrouw die heel haar leven lang zelf zorgend geweest is. 
 
  



 
PS Op de laatste bladzijde doen we graag een oproep aan iedereen om verder alle 
beschermingsmaatregelen toe te passen en geven we tips over hoe je je kan 
beschermen tegen besmetting met Covid-19. 
 
(*) Samen met de familie van mevr. De Turck hebben wij besloten haar traject doorheen het KEI te delen omdat we ervan 
overtuigd zijn dat dit positieve verhaal veel moed zou kunnen geven aan anderen.  Voor de familie was het ook van belang 
dat de kracht van samenwerking tussen diverse zorgverleners en patiënten aan bod kon komen, zodat het prachtige werk dat 
in alle zorg- en welzijnsvoorzieningen geleverd wordt in de verf gezet kan worden.  Tevens is het een oproep aan iedereen om 
voorzichtig te blijven en de beschermingsmaatregelen goed toe te passen. Het KEI is de familie heel dankbaar voor de blijken 
van waardering en het vriendelijke aanbod om dit verhaal te delen. 
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Tot slot nog een warme oproep aan iedereen 
 
Op 15 april 2020 communiceerde premier Sophie Wilmès over de verlenging van de maatregelen in 
het kader van de Coronacrisis. Stilaan daalt het aantal besmettingen in België, maar de overheid 
vraagt ons om de aandacht niet te laten verslappen. Alle cijfers en studies tonen aan dat het virus 
zéér besmettelijk is en wij dus de grootst mogelijke voorzorgen in acht moeten blijven nemen. 

Bijgevolg zien we ons genoodzaakt de eerder genomen maatregelen in het KEI zeker tot en met 3 
mei 2020 verder te zetten. 

Blijf dus echt volhouden, blijf solidair, blijf thuis en blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar!  Wij leven 
samen met u op hoop van betere tijden! 

We beseffen dat dit niet makkelijk is. Wij zijn er ons ten volle van bewust dat onze patiënten 
snakken naar contact met de buitenwereld. En ook dat de families ernaar uitkijken om terug op 
bezoek te kunnen komen. Maar nu primeert de bescherming van de gezondheid van al onze 
patiënten én zorgverleners.  Ondertussen proberen wij er alles aan te doen om het sociaal contact 
via andere manieren te realiseren. 

Je leest meer hierover in de rubrieken terzake op onze website  

https://www.kei.be/nl/Nieuws/Artikel/Id/2530/UPDATE-Coronavirus-17-04-2020-14-uur. 

 
Tips om je te beschermen tegen het Coronavirus? 
 

 Was regelmatig je handen met water en zeep (meermaals per dag). 
 Vermijd het om iemand de hand te schudden bij het begroeten en geef elkaar 

geen zoenen. 
 Vermijd zoveel mogelijk het aanraken van je gezicht. 
 Ontsmet je handen voor én na elk contact met iemand anders. 
 Kom in alle gevallen niet te dicht bij een andere persoon (anderhalve meter is 

aangewezen). 
 Blijf thuis als je ziek bent. 
 Hoest of nies in een zakdoek of in je elleboog.  
 Gooi papieren zakdoekjes na gebruik onmiddellijk weg in een afsluitbare 

vuilnisbak en ontsmet nadien je handen. 
 Wanneer je last hebt van symptomen van het virus (koorts, hoest en 

ademhalingsmoeilijkheden) neem je in de eerste plaats telefonisch contact op met 
de huisarts. Ga - als je vermoedt dat je besmet bent met het Coronavirus - niet 
naar de wachtzaal van de huisarts of naar de spoedgevallen. 

Voor meer informatie en vragen over het Coronavirus kan u de website van de overheid 
raadplegen: www.info-coronavirus.be 

https://www.kei.be/nl/Nieuws/Artikel/Id/2530/UPDATE-Coronavirus-17-04-2020-14-uur
http:// www.info-coronavirus.be



