
VAN MARIA MIDDELARES EN HEILIG 
HARTKLINIEK TOT MARIAZIEKENHUIS

We schrijven 1938. De pastoor van Lommel vraagt 
de congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu om 
in de gemeente een ziekenhuis te bouwen. Om de 
zusters te helpen, biedt de gemeente de nodige ter-
reinen te koop aan. De oorlog en de Grote Depressie 
maken de bouw er niet gemakkelijker op, maar in 
1942 openen de deuren van het Maria Middelares 
ziekenhuis. De capaciteit is beperkt: bij de opening 
zijn maar 28 bedden te tellen. (Dat aantal zal de 
jaren daarna wel stijgen: wanneer het ziekenhuis de 
deuren sluit in 2005, is er plek voor 187 bedden.)

Enkele jaren voor de start van het Lommelse 
ziekenhuis richten de Zusters van Berlaar een 
bestaande Neerpeltse villa in als ziekenhuis. Om 
tegemoet te komen aan de grote nood aan goede 
gezondheidszorg, voorziet de gloednieuwe Heilig 
Hartkliniek vanaf begin 1931 negen bedden. Twee 
chirurgen – uit Hasselt en Tongeren – nemen er 
de patiënten voor hun rekening, maar pas in 1945 
vestigt de eerste arts zich er permanent. Wanneer 
de villa te klein wordt, start de bouw van een nieuw 
ziekenhuis. In 1951 opent het nieuwe gebouw met 
130 bedden. Bij de sluiting meer dan vijftig jaar 
later zijn er 164 bedden aanwezig.

Eind jaren tachtig worden de eerste gesprekken 
gevoerd over de fusie van het Maria Middelares en 
de Heilig Hartkliniek. Om aan de toen heersende 
voorwaarden van de gezondheidszorg te voldoen, 
hebben de instellingen elkaar nodig. In 1991 komen 
de ziekenhuizen tot een besluit, maar het is nog 
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vier jaar wachten op de goedkeuring voor de fusie. 
Vanaf 1995 worden de bouwplannen ontwikkeld, 
in 2001 krijgt het bouwproject groen licht voor de 
subsidiëring. In 2002 wordt uiteindelijk de eerste 
steen gelegd, drie jaar later verhuizen patiënten en 
medewerkers naar hun nieuwe werk- en verblijfplek.

In 1930 kopen de Zusters van Berlaar de villa 
‘Slegten’ in de Stationsstraat. Daar komt het 
ziekenhuis van Neerpelt.

Het vooraanzicht van de Heilig Hartkliniek in 
Neerpelt, die opent in 1951.



Lommel, 1979. Verpleegkundigen gaan op de 
foto met een patiënte.

1942. De bouw van het Maria Middelares-zie-
kenhuis is afgerond.

Terug in de tijd: een bevallingskwartier van 
enkele decennia geleden.

Maart 2002. De werken aan het nieuwe zieken-
huis zijn volop bezig.

Het labo in het ziekenhuis in Lommel begin 
jaren 2000.

De pastoor gaat langs bij een patiënt in het 
Maria Middelares in Lommel.



April 2002. De fundering voor het nieuwe zie-
kenhuis wordt gegoten.

Het gaat vooruit! Een dik jaar na de start van de 
werken is de ruwbouw bijna af.

Na inspanning komt ontspanning. De werkman-
nen genieten van een welverdiende pauze.

Ook de jongste patiëntjes krijgen een nieuwe 
verblijfplek.

Verhuizen geblazen! Tijdens de laatste week
van september in 2005 verhuizen alle patiën-
ten en medewerkers naar hun nieuwe verblijf- 
of werkplek.



VAN BOEMERANG-ACTIE TOT REVALIDATIE 
& MS CENTRUM

Een beetje verderop worden in 1969 de eerste 
krijtlijnen getekend van wat vandaag Noorderhart 
Revalidatie & MS is. Voor het BRT-initiatief Boeme-
rang wordt een solidariteitsactie op poten gezet, 
de opbrengst van de actie gaat naar de MS-kli-
niek. De gemeente Overpelt stelt acht hectare ter 
beschikking van de Belgische MS-liga, want de 
afdeling in Pelt zou het Nationaal Multiple Scle-
rose-centrum van Melsbroek versterken. In 1972 
vatten de bouwwerken aan – met grof geschut 
zelfs, want het leger komt een handje helpen voor 
de uitgravingen. Twee jaar later kunnen de eerste 
patiënten en medewerkers hun intrek nemen in het 
nieuwe gebouw. De voorzieningen voor de patiën-
ten worden in de jaren negentig stevig uitgebreid: 
op vier jaar tijd komen er een dienstencentrum en 
een dierenpark bij, en wordt de eerste revalidatie-
tuin aangelegd.

Net als voor het ziekenhuis is 2002 een belangrijk 
jaar voor het revalidatiecentrum. Dan start een 
grondige renovatie die tot midden 2007 zal duren. 
Ondertussen zijn in 2004 de eerste kiemen gelegd 
voor een samenwerkingsovereenkomst met de 
drie algemene ziekenhuizen uit de regio: samen 
met het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), ziekenhuis 
Maas en Kempen (ZMK) en het Mariaziekenhuis 
wil het RMS een integraal pakket aan revalidatie-
voorzieningen uitrollen.

Het renovatieverhaal is daarna niet ten einde: na 
de bouw van de nieuwe oefenzaal voor kinesithera-
pie voor het toenemende aantal revalidanten star-
ten in 2012 grondige uitbreidings-, verbouwings- en 
nieuwbouwwerken. Toenmalig Vlaams Minister 
van Welzijn Jo Vandeurzen legt de symbolische 
eerste steen van de nieuwbouw van de revalidatie-
ruimtes.

Zicht op de campus vanaf de parking.

De bouwwerken zijn afgerond. In 1974 is het 
centrum klaar voor de eerste revalidanten.

18 september 1972, de bouwwerken starten. 
Met de hulp van het Belgisch leger kennen de 
werken een vliegende start.



Hoog bezoek! Toenmalig koningin Fabiola 
brengt een bezoek aan het revalidatiecentrum 
in 1992. Haar boodschap aan onze medewer-
kers is nog altijd in het ‘Het Gulden Boek’ van 
het RMS te vinden.

Allemaal beestjes: in 1993 opent het Dieren-
park bij het revalidatiecentrum. Na enkele jaren 
verhuist het park van de voorkant naar de wei-
de achter de Mispel, tegen Bosland aan.

Feest! Een grote tent neemt de parking aan het 
centrum in om de 25ste verjaardag van het RMS 
te vieren.

Oktober 1992. Drie sportievelingen lopen 
de New York Marathon ten voordele van de 
MS-kliniek. Met de opbrengst koopt het reva-
lidatiecentrum zeventien nieuwe bedden. Het 
initiatief inspireert enkele verpleegkundigen 
om zelf ook een beddenmarathon te organise-
ren in 2004 en 2005, wanneer geen subsidies 
meer verleend worden voor de infrastructuur 
van het ziekenhuis. De deelname is overweldi-
gend en de opbrengst overtreft elke verwach-
ting. De beddenmarathon van 23 mei 2004 
brengt 22.000 euro op, die van 15 mei 2005 
25.000 euro.

Toenmalig prinses Mathilde brengt een bezoek 
aan het revalidatiecentrum begin jaren 2000.



SAMEN VERDER ONDER GESPREIDE VLEUGELS

Sinds 2017 gaan het ziekenhuis en het revalidatie-
centrum samen verder. Op 1 januari 2018 worden 
de twee erkenningen samengebracht onder de vzw 
Mariaziekenhuis, sinds juni 2020 geven ook een 
nieuwe huisstijl en nieuwe naam de samenwerking 
vorm en sinds 1 januari 2021 gaan we samen 
verder onder de naam Noorderhart vzw. Intussen 
volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in sneltempo 
op: het ziekenhuis wordt stevig onder handen 
genomen en breidt uit met een huisartsen-
wachtpost, het RMS slaat de handen in elkaar met 
de UHasselt in het kader van MS-onderzoek en -be-
handelingen en kan zich ondertussen een universi-
tair MS Centrum noemen... En dat is nog maar het 
begin. De komende jaren staan er 3 grote 
bouwprojecten op stapel:
   - nieuw revalidatie- en MS centrum
   - nieuw chirurgisch dagziekenhuis
   - nieuw innovatief ambulant centrum

31 mei 2018. De eerste gezamenlijke be-
leidsdag is een feit. De diensthoofden en 
hoofdverpleegkundigen van beide instellin-
gen zitten samen rond de tafel om het over 
de raakpunten tussen de twee te hebben.

Proost! Op de eerste gezamenlijke nieuw-
jaarsreceptie met als thema ‘Ons klokje tikt 
samen’ klinken we op de toekomst van het 
ziekenhuis en het revalidatiecentrum.

Het ziekenhuis zoals het er vandaag uitziet.

Het revalidatiecentrum vandaag.




