
Edito
Ik hoop dat u er tijdens de voorbije zomervakantie in 
geslaagd bent om de batterijen opnieuw op te laden. Ik 
ben blij dat we het normale leven kunnen hernemen na 
de zware tijd voor onze medewerkers en artsen door de 
hoge Covid-19 patiëntenstromen. 

We zien gelukkig dat de vaccinaties hun werk doen zodat 
veel minder Covid-19 patiënten in het ziekenhuis terecht-
komen. We zijn dan ook trots dat we met ons ziekenhuis 
een goed cijfer kunnen voorleggen met een vaccinatie- 
graad van meer dan 95 percent, zoals blijkt uit het recente 
rapport van het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg. 
ZOL-campus Maas en Kempen haalt zelfs een score van 
meer dan 98 percent, waarvoor onze oprechte dank! 

Met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening willen 
we graag evolueren naar een volledige vaccinatie van 
onze artsen en medewerkers. We zijn zeer tevreden dat 
de overheid aankondigt over te gaan naar een vacci-
natieverplichting voor de zorgsector. De leden van de 
Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen hebben 
zopas een unaniem positief advies gegeven aan minister 
Frank Vandenbroucke voor deze maatregel, met de 
vraag onverwijld werk te maken van een wettelijke basis. 

Nog in het kader van de strijd tegen COVID-19 verwijs ik 
graag naar het artikel op pagina’s 17 tot 19 waar de resul-
taten van een grootschalig, intern onderzoek in ZOL over 
de antistofrespons van de diverse vaccins vergeleken 
en besproken wordt. Het onderzoek kreeg internationale 
weerklank met als kers op de taart de publicatie in het 
toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift JAMA. 

Intussen moeten we op onze hoede blijven. Voorzichtig zijn 
en het consequent toepassen van afstandsregels en hand-
hygiëne blijven geboden. Zo kunnen we hopelijk definitief 
de weg naar de volledige vrijheid verder bewandelen. 
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