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Door de afzondering van het vluchtoord op de heide, was een vrij uitgebreide geneeskundige
organisatie noodzakelijk. Het ware, wegens de daaraan verbonden uitgaven en het tijdelijke
karakter van de instelling, onmogelijk geweest de geneeskundige verzorging zodanig in te
richten, dat onmiddellijk in alle gevallen kon worden geholpen. Op de medewerking van
andere geneeskundige instellingen moest worden gerekend, maar zij zou tot de dringende
gevallen beperkt blijven.
De wijkverpleging, waarvan het centrum de polikliniek met apotheek was, werd toevertrouwd
aan twee, later drie Belgische doctoren en een wijkverpleegster, welke allen hun taak
vervulden onder de leiding van en in overleg met de chef-arts; het toezicht over de
melkkeuken was aan de verloskundige opgedragen.
Elke morgen brachten de barakchefs hun ziekenboekje op de polikliniek en de morgen werd
uitsluitend besteed aan het bezoek van de patiënten in de verschillende wijken van het kamp
en in de huisjes van het villapark. ’s Middags was er consult in de polikliniek, werden de
gevallen onderzocht, welke op een speciale voeding aanspraak meenden te moeten maken,
kwamen de moeders de melkkaarten afhalen voor haarzelf, haar kinderen of familieleden, en
werden in de apotheek de medicijnen verstrekt. Elke dinsdag- en donderdagmorgen was er
ogenkliniek.

De behandeling van de patiënten in het ziekenhuis werd geheel door de chef van de
geneeskundigen dienst waargenomen; de verpleging zelf was toevertrouwd aan deskundige
verpleegsters, welke bijna allen waren gediplomeerd. Er waren vier zalen met 70 bedden: een
mannenzaal, een vrouwenzaal, een kraamvrouwenzaal en een kinderzaal. Langs de gang
welke tot de hal toegang verleende, bevonden zich een paar kamers voor verpleegsters, de
kamer van de verloskundige, de spreekkamer van de chef-arts, de keuken. Het ziekenhuis
had zijn eigen koud- en warmwaterleiding‚ beschikte over de nodige onderzoek kamers en
een badkamer. De kraamvrouwen en zuigelingen werden er uitstekend verzorgd en vele
moeders zullen een gelukkige herinnering bewaren aan de ondervonden zorgzame
behandeling.
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Oprecht kan werden verklaard, dat voor
alle patiënten, van welke aard ook, zonder
onderscheid alles is gedaan wat enigszins
kon. De voeding was best, zelfs in de
moeilijke dagen van de distributie, - voor
de geneeskundige behandeling werd niets
verzuimd - en als die in het vluchtoord
onmogelijk of te bezwarend was, werd de
patiënt vervoerd naar de uitstekend
geoutilleerde ziekeninrichtingen te Veghel,
te ’s-Hertogenbosch of te Utrecht. Aan de
overkant van de weg, woonden de
verpleegsters, welke in het ziekenhuis en
in de wijk werkzaam waren, in een soort
"cottage" bestaande uit een dubbele rij kamertjes, met gemeenschappelijke zitkamer en
veranda. In de onmiddellijke nabijheid van het ziekenhuis bevond zich de ntsmettingsoven‚
waarin door middel van oververhitte stoom de kleren van lijders aan besmettelijke ziekten,
gebruikte dekens, beddenovertrekken

