
In 2022 komt er in ZOL een zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. 

In het centrum kunnen slachtoffers zich 24/7 aanmelden voor medische en psy-

chische zorg. Tegelijkertijd kan er bewijsmateriaal verzameld worden en kan 

een aangifte bij de politie gedaan worden.

Vlaams minister Zuhal Demir richtte in 2017 de eerste zorg-
centra op. In die centra, gevestigd in ziekenhuizen in Brussel, 
Gent en Luik, kan een slachtoffer van seksueel geweld zich 
24/7 aanmelden. In 2021 komen er centra bij in het UZ Ant-
werpen, UZ Leuven en CHU Charleroi. In 2022 zullen er nog 
vier zorgcentra opgericht worden, waaronder in ZOL. Bedoe-
ling is dat slachtoffers in elke provincie in een zorgcentrum 
binnen het uur hulp kunnen krijgen en een dossier kunnen 
opstellen tegen de dader. 

“We hebben dit belangrijke dossier grondig voorbereid,” zegt 
divisiemanager Guido Van Hamme. “We werken samen met 
onder meer de stad Genk, politiezone Carma en het Family 
Justice Center. Het centrum zal open zijn voor slachtoffers uit 

heel Limburg, van elke leeftijd en van elk geslacht. Op basis 
van de huidige cijfers wordt er een 1000-tal slachtoffers per 
jaar verwacht.”

In totaal zullen er ongeveer dertien voltijdse medewerkers 
in het zorgcentrum in ZOL tewerkgesteld worden, vooral 
psychologen die instaan voor de psychische ondersteuning 
van de slachtoffers en forensisch verpleegkundigen die de 
vaststellingen doen. Urgentiearts Pieter Jan Van Asbroeck 
neemt de medische coördinatie op zich.

Slachtoffers zullen ook een aangifte kunnen doen in het 
centrum aan de politie. 

ZORGCENTRUM VOOR SLACHTOFFERS VAN  
SEKSUEEL GEWELD VANAF 2022 IN HET ZOL

Patiënten die op raadpleging komen in het ziekenhuis krijgen 
vooraf een vragenlijst toegestuurd waarin hun risico op besmet-
ting wordt bevraagd. De resultaten worden weergegeven in het 
elektronische dossier van de patiënt, samen met een kleurcode 
naargelang het risico op besmetting.

Als patiënten (potentieel) besmet zijn, schat de behandelen-
de arts de dringendheid van de consultatie in. Indien mogelijk 
wordt een nieuwe datum vastgelegd.

Als patiënten toegang krijgen tot het ziekenhuis, wordt hen een 
QR-code toegestuurd. Met die code kunnen ze passeren aan 
het geautomatiseerde toegangssysteem aan de hoofdingang. 
Het geavanceerde systeem combineert verschillende func-
tionaliteiten: temperatuurmeting van het voorhoofd, controle 
op het dragen van een mondmasker en het scannen van de 
QR-toegangscode.

Er zijn steeds begeleiders aanwezig aan de poortjes die pati-
enten indien nodig helpen bij hun toegang tot het ziekenhuis. 
Bezoekers of begeleiders hoeven de vragenlijst niet in te vullen. 
Alle patiënten die worden opgenomen moeten een PCR-test 
laten afnemen. 

QR-code geeft toegang  
tot het ziekenhuis
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