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Stel noodzakelijke zorg niet uit, ook niet in Covid-19-tijden: 

extra campagne vraagt aandacht voor gegarandeerde zorg in 

Provincie Antwerpen 

  

 

  

Vandaag stellen heel wat patiënten hun noodzakelijke zorg uit. Ze zijn bang om besmet 
te raken of willen de artsen en het zorgpersoneel in deze Covid-19-tijden niet 
overbelasten. Ook apothekers stellen vaak uitstelgedrag vast. Noodzakelijke zorg 
uitstellen kan nochtans een grote impact hebben op de gezondheid en het welzijn van 
mensen. Samen met alle zorgverleners in Vlaanderen nam het Vlaams Patiëntenplatform 
het noodzakelijke initiatief om patiënten op te roepen hun zorg niet langer uit te stellen. 
Als voorzitter van de provinciale crisiscel ondersteunt gouverneur Cathy Berx dit initiatief. 
Samen met de Eerstelijnszones lanceert zij een aanvullende actie om de oproep en 
boodschap te versterken. 
  
De actie bouwt voort op de campagne Veilige zorg voor iedereen die het Vlaams 
Patiëntenplatform op 23 november lanceerde.   
 
Veilige zorg voor iedereen: extra oproep via affiches en broodzakken 
“Burgers geruststellen en hen ervan overtuigen dat zorg in de meest veilige omstandigheden 
kan blijven gebeuren en er dus geen enkele reden is om die noodzakelijke zorg uit te stellen, 
is een uitdaging”, aldus gouverneur Cathy Berx. Daarom zet ze samen met de Eerste 
lijnszones en de provinciale crisiscel mee de schouders onder de campagne Veilige zorg voor 
iedereen.  
 
Cartoonist-politieman  Dirk Van der Auwera uit PZ Lier ontwierp de ludieke affiche.  Ze toont 
een huisarts, specialist/chirurg en apotheker die een patiënt verwelkomen op de rode loper 
met boven de deur van hun praktijk/ziekenhuis/apotheek de slogan: Stel je zorg niet uit.  De 
oproep spreekt voor zich: Heb je klachten? Blijf er niet mee rondlopen. Contacteer 
onmiddellijk je arts of apotheker. Jouw zorgverlener staat voor je klaar en kan je veilig 
ontvangen.  Hiermee willen de gouverneur en ELZ tonen dat de zorgverleners bereikbaar 
zijn, uiteraard ook voor niet-Covid-19 gerelateerde klachten. 
  
  
In totaal werden 8000 affiches en 150.000 broodzakken gedrukt. Met dank aan UNIZO 
bereiken de affiches deze week alle ondernemers uit de provincie.  De broodzakken zullen 
vanaf midden december op de Antwerpse tafels te vinden zijn. 
  

  



“Noodzakelijke zorg uitstellen is nooit een goed 
idee, ook niet tijdens deze pandemie. Het is een 
misverstand dat zorgverleners niet klaar 
zouden staan of minder bereikbaar zijn voor 
andere dan covid-gerelateerde klachten. Heeft 
u klachten: ga dan zeker naar de  huisarts of 
de  apotheek of neem contact met hen op. Ook 
specialisten blijven bereikbaar.  Vraag tijdig 
om advies en weet dat ze er ook nu voor jou 
zijn.  
  
Deze gezondheidscrisis is morgen nog niet 
afgelopen. Blijf dus niet piekeren als je je 
zorgen maakt om je gezondheid en al zeker niet 
wanneer je klachten ervaart. Vaak scheelt er 
niets ernstigs. Maar door te lang te wachten 
kunnen de problemen en complicaties wel veel 
ernstiger worden dan wanneer je tijdig de 
nodige hulp zoekt. Ik ben UNIZO en alle 
ondernemers uit de provincie bijzonder 
dankbaar  voor hun steun aan deze actie door 
de  affiche goed zichtbaar op te hangen in hun zaak. Laat u het brood goed smaken en lees 
de boodschap. De partners van het Vlaams Patiëntenplatform en de ELZ dank ik voor hun 
terechte en attentvolle aandacht voor élke patiënt. Uw gezondheid, is hun en onze grootste 
zorg”, aldus gouverneur Cathy Berx. 
  

 

  

 

         Perscontacten:  

Kabinet gouverneur Cathy Berx: 

Nathalie Milio 

Kabinetsadviseur 

T: 0479 28 16 43 

E : nathalie.milio@provincieantwerpen.be  

Eerstelijnszones (ELZ): 

Cindy De Roeve 

Voorzitter Zorgraad 

Eerstelijnszone Noorderkempen 

T: 0476 27 45 42 

E: voorzitter@elznoorderkempen.be  

              Vlaams Patiëntenplatform: 

              Ilse Weeghmans 

              Directeur 

              T: 016 23 05 26 

              E: ilse.weeghmans@vlaamspatientenplatform.be 

 

mailto:nathalie.milio@provincieantwerpen.be
mailto:voorzitter@elznoorderkempen.be
mailto:ilse.weeghmans@vlaamspatientenplatform.be


 

  
Gouverneur Cathy Berx vertegenwoordigt de provinciale, gewestelijke (Vlaamse) of federale 

(Belgische) overheid in de provincie Antwerpen. In die hoedanigheid vormt de gouverneur de schakel 

tussen de vier bestuurlijke niveaus: de federale overheid, de Vlaamse overheid, de provincie en de 

steden & gemeenten. Zij woont de provincieraden bij en zit de deputatie - het politieke hart van de 

provincie- voor. Als commissaris van de Vlaamse regering houdt zij bestuurlijk toezicht op de 

gemeenten en OCMW’s en kan zij beslissingen schorsen die strijdig zijn met de wetten, decreten en 

besluiten van de federale of Vlaamse regering.  Als commissaris van de federale regering heeft de 

gouverneur vooral taken op het gebied van ordehandhaving, veiligheid en rampenmanagement. 
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