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Ir. Christophe Mouton, Algemeen directeur
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Geachte lezer
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Traditiegetrouw is het jaarverslag een overzicht van
de activiteiten van het ziekenhuis, gevat in een aantal
kerncijfers. Omdat 'GezondheidsZorg met een Ziel'
niet exclusief in cijfers uit te drukken valt, schetsen
we in een ruimere context hoe we in 2018 aan onze
strategische doelstellingen werkten samen met onze
artsen en medewerkers, de zorgverleners van de
eerste lijn en de E17-netwerkziekenhuizen. Samen
maken we iedere dag het verschil voor onze patiënten
en hun familie. Zij vertrouwen zichzelf en hun geliefden op de meest kwetsbare momenten aan onze zorg
toe. Daarbij kiezen ze meer en meer bewust voor
kwaliteitszekere en veilige expertzorg, waarbij ze ook
zelf een actieve rol willen opnemen in hun gezondheid en zorgproces.
Onder impuls van dergelijke maatschappelijke
veranderingen is het essentieel om niet alleen te
focussen op een continue verbetering van processen
en diensten, maar ook in te zetten op de concrete
vertaling van een krachtige toekomstvisie die reke
ning houdt met de veranderende noden en wensen
van patiënten, nieuwe samenwerkingsverbanden,
financieringsmechanismen en zorgmodellen.

Om die veranderingen mee te realiseren werd in
2018 volop ingezet op de drie thematische innovatiecellen waarbinnen, los van de traditionele structuren, ruimte wordt gecreëerd voor innovatie. Deze
innovatiecellen bestaan uit leden met verschillende
profielen - artsen, verpleegkundigen, ingenieurs
en (staf)medewerkers - en volgen trends en nieuwigheden. Via een innovatiebudget kunnen pilootprojecten en proof of concepts opgezet worden. Zo
houdt het ziekenhuis een vinger aan de pols voor
nieuwe technologieën en evoluties die mee het zorg
landschap zullen hertekenen.
Het gemeenschappelijk engagement voor innovatie
vertaalde zich in 2018 in een nieuwe digitale roadmap
die tot stand kwam na een reeks intense en druk
bijgewoonde workshops en in een inspiratiereis van
de medische diensthoofden. Naast een masterclass
klinisch leiderschap, een blik op de toekomst van de
robotchirurgie en een bezoek aan het dagziekenhuis
van het gerenommeerde Memorial Sloan Kettering
Cancer Center (de perfecte symbiose tussen hoog
kwalitatieve zorg en patiëntenbeleving) ontdekten
we de toekomst in het MIT (Massachusetts Institute
of Technology) Media Lab waar baanbrekend onderzoek wordt verricht naar o.a. nieuwe en futuristische
mens-machine interfaces, internet of things (IoT),
dataplatformen en exoskeletten.
In het boeiend maar woelig landschap van nieuwe
technologie en ontwikkeling is het belangrijk om
onze eigenheid en waarden te bewaken. Zo worden
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alle innovatieprojecten steeds afgetoetst aan ethi
sche principes, wetgeving, veiligheids- en accreditatienormen, algemene toegankelijkheid voor iedere
patiënt en onze centrale datastrategie. Die schrijft
voor dat alle gegenereerde patiëntendata beschikbaar moeten zijn in of via het elektronisch patiëntendossier. Door projecten te selecteren op een
betere klinische uitkomst, hogere patiëntenbeleving,
grotere personeelstevredenheid, kosten-baten en
bijdrage aan het voortbestaan van onze organisatie
als ziekenhuis, sluit de innovatiestrategie perfect
aan op onze strategische doelstellingen waarvan de
vooruitgang globaal gemeten en opgevolgd wordt
via PROMs (patient-reported outcome measures),
PREMs (patient-reported experience measures),
Wes-p (Wellbeing Employee Survey-Provikmo) en de
EIB (European Investment Bank)-bankconvenanten.
Bewust van de vele inspanningen die dagelijks
geleverd worden om deze ambities waar te maken
en de vele uitdagingen die nog voor ons liggen
indachtig, spreek ik graag mijn oprechte waardering
uit voor alle artsen en medewerkers, directieleden,
bestuurders en vrijwilligers. Ook een woord van dank
aan onze patiënten en hun familieleden voor hun vertrouwen dat ons iedere dag sterkt en motiveert om
het nog beter te doen en dat we ook in 2019 indachtig
zullen zijn tijdens het JCI-heraccreditatietraject.
Ir. Christophe Mouton
Algemeen directeur
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HOOGTECHNOLOGISCHE EXPERTZORG

1. Patiënt centraal in innovatiestrategie
Het comité voor innovatie en onderzoek is verantwoordelijk voor het beheren, ondersteunen en
stimuleren van alle klinische studies die opgestart
en uitgevoerd worden in AZ Maria Middelares.

8

Om naast klinische studies ook ruimere innovatieve
projecten aan te moedigen, werden vanuit het
comité voor innovatie en onderzoek drie innovatie
cellen opgericht met een thematische focus:
(1) digitalisering, automatisering en robotisering,
(2) mobiele technologieën en wearables, en
(3) augmented/virtual reality, big data en artificiële
intelligentie. Leden van de innovatiecellen zijn het
directiecomité, artsen en (staf)medewerkers van
verschillende departementen.
In de innovatiecellen worden vernieuwende pro
jecten voorgesteld. Elk project dient te voldoen aan
vijf sleutelprincipes: ethisch verantwoord, veilig,
conform de wetgeving en accreditatie, toegankelijk
voor iedere patiënt en compatibel met het elek
tronische patiëntendossier als er data verzameld
worden. Vervolgens worden ze beoordeeld en
geprioriteerd op basis van vijf key criteria: een
betere klinische outcome voor patiënten, betere
patiëntenbeleving, grotere personeelstevredenheid,
gunstige kosten-batenanalyse, en bijdragen tot het
(voort)bestaan van het ziekenhuis.

2. Ondersteuning innovatieve technologieën
via E.I.S.-fonds

3. Draadloze sensoren verhogen
patiëntveiligheid

In 2016 kreeg het E.I.S.-fonds (exploitatie, investe
ring, solidariteit) van AZ Maria Middelares gestalte.
In dit platform bepaalt het ziekenhuisbestuur in
cobeheer met de artsen in welke nieuwe technologieën, innovaties en medische projecten te investeren
voor de uitbouw van het medisch beleidsplan.

AZ Maria Middelares startte in 2018, als eerste in
Europa, tests met een draagbare sensor van Philips
die onmiddellijk medische parameters (ademha
lingsfrequentie, hartfrequentie en accelaratie)
doorstuurt naar het elektronisch patiëntendossier.
Er wordt automatisch een early warning score (een
methode om de medische toestand van een patiënt
te beoordelen) berekend. Als er een afwijking is,
wordt de verpleegkundige meteen gewaarschuwd.
Het project vormt een voorbeeld van hoe slimme
technologie de zorgsector veiliger én efficiënter
maakt.

In 2018 gaf het E.I.S.-fonds (financiële) ondersteu
ning aan verscheidene projecten, zoals de robotchi
rurgie, het GeIntegreerd Kankercentrum Gent (IKG)
en de uitbouw van het kinder-allergologisch centrum.
Daarnaast werd samen met de artsen geïnvesteerd
in enkele innovatieve medische toepassingen zoals
de HoloLens op de dienst orthopedie, een vernieuwde
endoscopiezaal voor de dienst gastro-enterologie en
een toestel voor endoscopische sinuschirurgie.

Implanteerbare glucosesensoren
Een van de tools die de steun kreeg van het
E.I.S.-fonds is de implanteerbare glucosesensor Eversense. Het gaat om een pilootproject
bij vijf patiënten. De Eversense-sensor gaat
zes maanden mee en biedt een alternatief aan
patiënten met een allergie aan bestaande sensoren. AZ Maria Middelares is de eerste nietCGM (continue glucosemonitoring) conventie
in Vlaanderen die deze innovatie aanbiedt.

De samenwerking met Philips bezorgde het ziekenhuis een nominatie voor de Smart Belgium Awards
2017 van Belfius en werd bekroond
met the Customer and Market
Engagement Award van de European
Business Awards.

BRON:
Het Nieuwsblad
22/03/2018
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HOOGTECHNOLOGISCHE EXPERTZORG

4. Nieuwe evoluties en samenwerking bij
Next Generation Sequencing
Het laboratorium voor klinische biologie van
AZ Maria Middelares vervolgde in 2018 de introductie van twee deeldomeinen voor Next Generation
Sequencing (NGS): NIPT (niet-invasieve prenatale
screeningstest voor onder meer trisomie 13, 18 en
21) en NGS bij hemato-oncologische aandoeningen.

↗↗ Na een succesvolle opstart in 2017 van
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de NIPT met targeted NGS, waarbij
slechts een bepaald stuk van de genen
wordt onderzocht, volgde in 2018 een
wijziging van de testmethode naar een
volledig geautomatiseerd whole-genome
NGS-platform onder ISO-accreditatie.
Dat gebeurde in samenwerking met drie
andere Vlaamse ziekenhuislaboratoria:
AZ Sint-Lucas Gent, AZ Delta Roeselare en
Jessa Ziekenhuis Hasselt.
Met deze nieuwe NIPT-methode kunnen
mutaties over het hele genoom (inclusief
geslachtschromosomale afwijkingen)
worden opgespoord. Samen met de dienst
gynaecologie van het ziekenhuis werd
een patiëntvriendelijke informed consent
en workflow rond deze whole-genome
NGS-test opgebouwd. In dat diagnostisch
screeningstraject wordt nauw samen
gewerkt met UZ Gent.

↗↗ Voor NGS bij hemato-oncologische aandoenin-
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gen (in het bijzonder hematologische maligniteiten en vaste tumoren) heeft het RIZIV in
samenwerking met Sciensano een pilootstudie
gelanceerd om NGS op een gecontroleerde
manier in het gezondheidsterugbetalings
systeem te introduceren. Hiervoor werden de
ziekenhuizen met hun laboratoria gevraagd
om NGS-expertisenetwerken te vormen. In
2018 lag de focus op de NGS-netwerkstrategi
sche uitlijning en werd beslist om samen
met het laboratorium van az groeninge één
functionerende NGS-entiteit in het E17-zieken
huisnetwerk uit te bouwen. Dat gebeurde in
constructieve samenwerking met de genetische
centra van UZ Gent en UZ Leuven.
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5. Pilootproject met uniek zorgpad via
transmuraal digitaal platform
Awell is een zorgproces management platform dat
in 2018 werd gestart op de dienst gastro-entero
logie voor Inflammatory Bowel Disease en op de
dienst urologie voor prostaatkanker. Het platform
biedt meerdere functionaliteiten.

↗↗ Verzameling van data, onder andere
PROMs en de klinische indicatoren van
ICHOM (International Consortium for
Health Outcomes Measurement). Patiënten
geven voor, tijdens en na een behandeling

hun input via online vragenlijsten. Deze
informatie wordt automatisch door
gestuurd naar het elektronisch patiëntendossier.

↗↗ Herinnering per e-mail naar artsen en
patiënten voor bepaalde actiepunten.
Denk aan het plannen van een nieuw

bloedonderzoek, een medicatievoorschrift
en zelfs een herinnering voor een griep
vaccinatie.
Doordat alle gegevens gecentraliseerd worden
bijgehouden, krijgt elke patiënt een uniek zorgpad.
Dat geeft een arts de mogelijkheid om samen met
zijn patiënt te bekijken hoe het genezingsproces is
verlopen, en dat vanaf het eerste onderzoek.

++

HOOGTECHNOLOGISCHE EXPERTZORG

8. Telerevalidatieprogramma moveUP
blijft groeien

6. Erkenning Digestief Centrum
voor innovatieve behandeling
van slokdarmproblemen
12

Het Digestief Centrum van AZ Maria Middelares is
sinds 1 april 2018 officieel erkend als een van de
zeven Vlaamse centra voor Radiofrequente Ablatie
(RFA). Deze techniek wordt toegepast bij patiënten
met een Barrett slokdarm, een aandoening waarbij
het onderste deel van de slokdarm is veranderd
in een soort roze dunnedarmslijmvlies. Zichtbare
afwijkingen in de slokdarm worden in de meeste
gevallen eerst verwijderd door een Endoscopische
Submucosale Dissectie (ESD). Daarna volgt RFA
van het resterende Barrett slijmvlies, waarbij het
oppervlakkige laagje van de slokdarmwand kortdurend wordt verhit, waardoor het afsterft. Vervolgens zal de slokdarm genezen en groeit de oorspronkelijke beschermlaag van de slokdarm terug.
AZ Maria Middelares beschikt dankzij inhouse
expertise van de interventioneel endoscopist over
de kennis en vaardigheid om beide endoscopische
technieken (ESD en RFA) vlot en veilig toe te passen.

7. Behandeling van zieke aortaklep
via de lies kan nu nog veiliger
Aortaklepstenose is een vaak voorkomende klepziekte. Het hart moet daardoor harder werken om
het bloed door de vernauwde aortaklep naar het
lichaam te pompen. Dat kan op termijn tot onbehandelbaar hartfalen leiden. Sinds een tiental jaar kan
de klep vervangen worden door een bioprothese die
via een katheter in de lies wordt ingebracht. Hoewel
dankzij deze techniek ook patiënten behandeld
kunnen worden die een te hoog risico vertoonden
op moeizaam herstel na de ingreep, bestaan er toch
nog risico’s op complicaties. Met nieuwe technieken
en materialen wordt er voortdurend naar gestreefd
om deze complicaties verder te verminderen en het
resultaat van de ingreep te optimaliseren.
Het Hartcentrum van AZ Maria Middelares gebruikt
sinds november 2018, als eerste in België, een
nieuw filtersysteem dat tijdens de procedure in de
halsbloedvaten wordt geplaatst en het risico op een
beroerte tot een minimum herleidt.

Na plaatsing van een heup- of knieprothese kunnen
patiënten het gepersonaliseerd telerevalidatie
programma moveUP volgen. Dat wordt dagelijks
aangepast op basis van het (medisch) profiel van de
patiënt, objectief gemeten data en door de patiënt
gerapporteerde data zoals pijn of gemoedstoestand.
Hierdoor wordt het risico op overbelasting, ontsteking en complicaties vermeden. In 2018 reva
lideerden in AZ Maria Middelares 180 patiënten met
moveUP, van wie 78 heup- en 102 kniepatiënten.
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KWALITEITSZEKERE PATIËNTGERICHTE ZORG

1. Meten is weten

↗↗ In oktober 2018 kwam Zorginspectie

schillende departementen vertellen hoe zij, elk op
hun eigen manier, het verschil maken in de werking
van het ziekenhuis.

JCI: voorbereiding hernieuwing accreditatie
Ter voorbereiding van de JCI heraccreditatie-audit
in het najaar van 2019 evalueerde een team van drie
internationale consultants in november 2018 de
vooruitgang en uitbreiding van het kwaliteitsbeleid.
De auditoren zullen dan tot één jaar teruggaan om
na te kijken of het ziekenhuis aan alle vereisten voldoet. Een proactieve houding is dan ook belangrijk.
In dat kader werd de campagne ‘Ook ik maak het
verschil’ gelanceerd, waarin medewerkers van ver-

onaangekondigd langs voor controle van
het cardiaal zorgtraject. De focus lag op
de volgende thema's: medische en verpleegkundige permanentie, opvolging tele
metrie, onderhoud van kritieke toestellen,
reanimatie, advanced life support opleidingen, pijnmeting en correcte overdracht.
Het resultaat mocht er zijn: uit de controle
kwam geen enkel pijnpunt naar voren.

Vlaamse overheid brengt kwaliteit in kaart
↗↗ Het Vlaams Indicatorenproject voor
Patiënten en Professionals (VIP²) meet de
kwaliteit van zorg in de Vlaamse algemene
ziekenhuizen. Hiermee wil de Vlaamse
overheid samen met de sector de kwaliteit
van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen
in kaart brengen en verbeteren. Onderstaande tabel brengt de resultaten voor
AZ Maria Middelares in 2018 in kaart.

Naar een financiering op basis van resultaten
Pay for performance (P4P) is het mechanisme
dat de beloning voor geleverde zorg rechtstreeks
in verband brengt met de bereikte resultaten op
het gebied van structuur-, proces- en/of uitkomst
indicatoren. Het Belgische programma richt zich
niet alleen op klinische activiteiten binnen de muren
van het ziekenhuis, maar omvat ook indicatoren
over patiëntervaringen, cultuur en lerende
organisatie.
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KWALITEITSINDICATOREN

RESULTATEN 2018

MEDIAAN VLAAMSE ALGEMENE
ZIEKENHUIZEN 2018

1. Handhygiëne

»»meting in juni bij 153 medewerkers: 98%
»»meting in november bij 313 medewerkers: 93%

»»90%

2. Medicatievoorschrift

»»98%

/

3. Identificatiebandje

»»meting in juni bij 153 patiënten: 99%
»»meting in november bij 485 patiënten: 99%

»»98%

4. Safe surgery checklist

»»95%

»»93%

5. Beoordeling patiënt
gerichtheid van de website

»»87%

»»78%

100%

AZ MARIA MIDDELARES
VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

1. 2. 3. 4. 5.

Het P4P-programma startte op 1 januari 2018.
Onderstaande tabel toont de resultaten.

Max.

AZMM

P4P-score: totaal

80

70

Accreditatiestatus

25

25

Deelname registraties/
kwaliteitslabels

5

4,44

Coderen incidenten

10

10

Patiëntervaringen

15

15

Indicatoren antibiotica
profylaxe chirurgie

10

5,33

Indicatoren borstkanker
& andere kwaadaardige
tumoren

15

10,33
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KWALITEITSZEKERE PATIËNTGERICHTE ZORG

2. Veiligheidsmanagement: Safety friends
dragen veiligheidscultuur mee uit

3. Inzet op steeds betere patiëntervaringen

NET PROMOTOR
SCORE:

Patiënt mee aan het stuur
Om een open veiligheidscultuur in de organisatie
te stimuleren, zijn medewerkers van verschillende
afdelingen opgeleid als Safety friends. Het zijn
interdepartementale ambassadeurs die helpen
om het bewustzijn over veiligheid te verhogen, de
belangrijkste veiligheidsproblemen te bepalen,
de communicatie over veiligheidsproblemen te
bevorderen, (bijna-)incidenten aan te geven via het
incidentenmeldingssysteem en technische defecten
te melden aan het technisch departement, biotechniek en ICT.

18

In 2018 lag de focus op het veilig gebruik van
de rescue sheets, een evacuatiemiddel voor
bedlegerige patiënten.

Via verschillende initiatieven worden patiënten
uitgenodigd om hun suggesties en feedback mee
te geven voor nog meer zorg en dienstverlening op
maat.

Geeft een score
van 9 of 10.
Zij zijn promotors,
trouwe patiënten die
zullen blijven komen
en anderen naar ons
ziekenhuis verwijzen.

Geeft een score
van 7 of 8.
Zij zijn passief
tevreden, maar
kunnen worden
overgehaald
om naar andere
ziekenhuizen te
gaan.

Geeft een score
tussen 0 en 6.
Zij zijn ontevreden
over ons
ziekenhuis.

↗↗ Net Promotor Score: polst naar de patiënten

2
0
1
8

tevredenheid op basis van twee vragen:
1)

Zou je nog terugkomen naar ons zie
kenhuis?

2)

Zou je het ziekenhuis aanbevelen aan
familie of vrienden?

72,1% 24,3%
3,6%

19

6.654 patiënten werden bevraagd, met
een mooi resultaat van 68,4% (zie grafiek
hiernaast).

↗↗ PROMs: aan de hand van een aantal gestan
daardiseerde vragen wordt in kaart gebracht
hoe een patiënt de impact ervaart van een
ziekte of behandeling op zijn dagelijks leven

↗↗ Focusgroepen: met een aantal patiënten werd

(bv. ernst van de pijn, misselijkheid, mogelijk-

in groep doorgepraat over hun

heid om te werken).

ervaringen.

↗↗ Tevredenheidsenquêtes: deze werden in 2018
gedigitaliseerd en peilen naar de beleving van
de patiënt over zijn verblijf in het ziekenhuis. De
resultaten zijn onmiddellijk beschikbaar voor de
betrokken diensten.
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↗↗ Contact met de ombudsdienst.
↗↗ Laagdrempelig overleg tussen directies en
medewerkers die als patiënt in ons ziekenhuis
verbleven.

Op basis van de waardevolle feedback van patiënten
konden verbeteracties worden uitgerold, zoals een
aangepaste draagtas voor persoonlijke spullen voor
patiënten van het dagziekenhuis, een uitbreiding
van de uren van de pendelbus en een afgeschermde
cabine aan de ‘kiss & ride’-zone.
Sinds januari 2018 heeft AZ Maria Middelares een
patient experience officer in dienst die de suggesties van patiënten en de uitvoering van de hieraan
gekoppelde actiepunten van nabij opvolgt.
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Virtueel ziekenhuis: lancering tour
voor aanstaande ouders

Virtual reality bril zorgt voor
rustigere patiënten op dienst radiologie

Toekomstige ouders kunnen sinds begin 2018 een
virtuele wandeling maken in AZ Maria Middelares,
via www.virtueelziekenhuis.be. Deze 360°-tour
werd ontwikkeld om hen meer vertrouwen te geven
in hun bevalling en kraamperiode. Ze leren het traject kennen dat ze bij de bevalling zullen afleggen:
van de opname via de spoeddienst tot de verschillende kamers op de kraamafdeling. Tijdens de virtuele tour krijgen de kijkers mondeling uitleg van een
aantal medewerkers en artsen. Extra informatie is
beschikbaar onder de vorm van pop-upschermen.

De zorgverstrekkers op de dienst radiologie zien
wekelijks wel eens een patiënt die erg angstig is om
een scan te laten nemen of zich te laten aanprikken.
Aangezien het niet altijd eenvoudig is deze patiënten
tot rust te brengen, besliste de dienst om een virtual
reality bril in te zetten. Het effect is indrukwekkend:
angstige patiënten voelen zich rustiger en hebben
een beter gevoel bij het onderzoek. Bijgevolg bewegen ze ook minder, waardoor de beelden kwaliteits
voller zijn en de procedure vlotter verloopt.
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AZ Maria Middelares werd in juni 2018
bekroond als Ziekenhuis van het jaar
op het gala van mediabedrijf ZorgAnders.

BRON:
De Standaard
17/01/2018

4. Nieuw zorgaanbod speelt in op
veranderende behoeften patiënt
Opstart kinderallergiecentrum
In november 2018 startte AZ Maria Middelares een
eigen kinderallergiecentrum op. Een multidiscipli
nair team van drie kinderartsen, twee kinderverpleegkundigen, een kinderdiëtiste en een allround
medewerkster onderzoeken en begeleiden er
kinderen met allergieën (en hun omgeving).

Uitbouw spine-unit
In de spine unit worden patiënten met chronische
nek- en rugproblemen multidisciplinair besproken en opgevolgd. Het team bestaat uit professio
nals met verschillende achtergronden: fysische
geneeskunde en revalidatie, neurochirurgie,
pijnkliniek, kinesitherapie, psychologie en orthopedie. Samen zoeken ze, vanuit een holistische visie,
naar de beste behandeling op maat van de patiënt.
De positieve resultaten zorgden in 2018 voor een
verdere uitbreiding van de spine-unit, die sindsdien
om de twee weken (voorheen: elke maand) samenkomt en één dag per week kan rekenen op de inzet
van een dedicated verpleegkundige.

Kick-off sportmedisch centrum
Patiënten kunnen in het sportmedisch centrum
terecht voor een SpartaNova-screening. Dat is een
meting bedoeld om risicofactoren op te sporen die
blessures kunnen veroorzaken, zowel bij begin-

nende als bij getrainde sporters. Werkpunten
die geëvalueerd worden zijn onder meer kracht,
lenigheid en stabiliteit. Door een thuisprogramma
met gerichte oefeningen kunnen sporters hun
risicofactoren aanpakken. SpartaNova is ook een
interessante tool om te bepalen of patiënten na een
operatie of revalidatie klaar zijn om hun sport te
hervatten en zo de kans op herval te verkleinen.

Dagbehandeling op de PAAZ: intensieve en
kortdurende groepstherapie
AZ Maria Middelares biedt sinds 2018 een dag
behandeling op de dienst psychiatrie aan. Het gaat
om intensieve en kortdurende groepstherapie voor
personen die de vaardigheden missen om de
(on)verwachte problemen van het leven het hoofd te
bieden. Het volledige programma duurt acht weken
en is gericht op persoonlijke groei. Elke week
staat een ander thema centraal dat in groep wordt
uitgewerkt binnen de verschillende therapeutische
disciplines. Het programma vraagt een basiseven
wicht en is niet geschikt voor mensen in acute
crisissituaties, ontwenning of met chroniciteit.
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5. Erkenning ethisch comité zorgt voor
uitbreiding bevoegdheden

Ondersteuningsinitiatieven voor patiënten
met dementie
De diensten neurologie en geriatrie, de referentie
personen dementie, de coördinator geriatrische
zorg en de dementiecoaches sloegen de handen
in elkaar voor een specifiek zorgpad dementie, op
maat van de patiënt en met als rode draad de parti
cipatie van de mantelzorger.

Tot 31 maart 2018 was het ethisch comité van AZ
Maria Middelares louter erkend als lokaal ethisch
comité. Sinds 1 april 2018 kreeg het van de overheid
de volledige erkenning als ethisch comité, met een
uitgebreide bevoegdheid. Dat betekent concreet dat
het in het kader van een klinische studie aangeduid
kan worden als leidinggevend ethisch comité.
Het heeft in dat geval de opdracht om de studie in
zijn geheel te beoordelen: de wetenschappelijke
en ethische verantwoording van de voorgestelde
studies, de wetenschappelijke opzet en de volledigheid van het protocol, de bekwaamheid van de
onderzoekers, de veiligheid van de deelnemers, de
volledigheid van de aan de deelnemers verschafte
informatie, het vrijwillige karakter van de deelname
enz. AZ Maria Middelares behoort tot één van de 25
volledig erkende ethische comités in België.

↗↗ ‘Dementie en Nu’ is een gericht psycho-
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educatiepakket, ontwikkeld op initiatief van het
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en
de Alzheimer Liga Vlaanderen. In tien bijeenkomsten wordt de draagkracht van mantelzorgers van patiënten met dementie versterkt.
Thema’s die aan bod komen in de samenkomsten: invoelen in de beleving van mensen met
dementie, omgaan met zorg, met gedrag, met
financiën, met veiligheid … In 2018 vonden drie
reeksen plaats.

↗↗ In 2018 werd een bijzonder project opgezet
waarbij de mantelzorger meer betrokken
wordt tijdens de hospitalisatie van zijn naaste
met dementie. Indien gewenst kan de mantelzorger mee bijdragen aan bepaalde zorg
aspecten zoals maaltijdbegeleiding, aanwezigheid bij verwardheid, bij valrisico of bij
comfortzorg. Dat geeft een meerwaarde naar
de zorgcontinuïteit en zorgveiligheid.

Overzicht klinische studies in 2018
In 2018 werden 76 klinische studies voor beoordeling ingediend bij het ethisch comité. 63% was van
academische aard en 37% werd door de industrie
gesponsord. Het grootste aantal studies werd opgestart op de dienst medische oncologie, gevolgd door
de diensten gastro-enterologie en cardiologie.

Daarnaast heeft het ethisch
comité ook een begeleidende
en raadgevende functie. Alle
artsen en personeelsleden
van AZ Maria Middelares kunnen een verzoek indienen voor
advies bij ethische vraagstukken en casusbesprekingen. In
2018 werden vooral ethische
aspecten rond omgaan met
levensmoeheid en einde van
leven besproken.
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STIMULERENDE
WERKOMGEVING
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STIMULERENDE WERKOMGEVING

1. Kerncijfers
↗↗ Medewerkers: 1.657 personen

↗↗ Privépersoneel artsen: 164 medewerkers

↗↗ Artsen: 194 vaste stafleden en

↗↗ Vrijwilligers: 66 personen

90 toegelaten artsen
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Nieuwe artsen
In 2018 gingen 18 nieuwe artsen (vaste stafleden) aan de slag in ons ziekenhuis. Bij de selectie focust het zie
kenhuis niet zuiver op diploma, maar wordt ook ingezet op persoonlijkheid, houding, en waarden.

NIEUWE ARTS
dr. An SEGAERT
dr. Valérie LAMBRECHT
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dr. Koen MATTHYS
dr. Veerle GALLE
dr. Emmanuel BEKAERT
dr. Mirra BOER
dr. Marianne ROTTIERS
dr. Dieter BERWOUTS
dr. Mieke MOERMAN
dr. Liesbet VAN PRAET
dr. Karen BEKE
dr. Laura VAN DEUN
dr. Pieter VANDER CRUYSSEN
dr. Vincent KEEREMAN
dr. Marijke HUSKENS
dr. Roos-Marie AMERICA
dr. Celine BULTYNCK
dr. Marlies VAN DE VOORDE

STARTDATUM

»»1/01/2018
»»1/01/2018
»»11/01/2018
»»1/03/2018
»»2/04/2018
»»23/04/2018
»»1/07/2018
»»1/08/2018
»»1/08/2018
»»1/09/2018
»»1/09/2018
»»1/10/2018
»»1/10/2018
»»1/10/2018
»»1/11/2018
»»9/11/2018
»»1/12/2018
»»1/12/2018

SPECIALISME
Gynaecologie en verloskunde

2. Wes-p brengt tevredenheid
medewerkers in kaart

↗↗ In 2018 zette de personeelsdienst in op de

Reumatologie
Fysische geneeskunde en revalidatie
Medische oncologie en hematologie
Urgentiegeneeskunde
Endocrinologie en diabetologie
Anatomopathologie
Nucleaire geneeskunde
Otorinolaryngologie
Reumatologie
Urgentiegeneeskunde
Neurologie
Anesthesie
Neurologie
Neurologie
Urgentiegeneeskunde
Geriatrie
Pediatrie

3. Personeelsdienst trekt digitale kaart

Alle medewerkers in loondienst van het ziekenhuis konden deelnemen aan de Wes-p (Wellbeing
Employee Survey-Provikmo). In totaal hebben maar
liefst 1.010 medewerkers de bevraging ingevuld, wat
een responsgraad betekent van 66,5%. De mede
werkers van AZ Maria Middelares blijken veelal
tevreden over de inhoud van hun job en de werk
relatie met collega’s.

digitalisatie van verschillende processen via
eBloxHR. Via dit platform kunnen medewer
kers sindsdien online inschrijven voor interne
en externe vormingen, onkosten indienen en
hr-gerelateerde vragen stellen. Alle medewer
kers beschikken er ook over een digitaal
dossier zodat leidinggevenden hen efficiënt
kunnen opvolgen. Alle medewerkers werden
ook gesensibiliseerd om hun loonbrief digitaal
te ontvangen: eind 2018 werd definitief afscheid
genomen van de papieren loonbrief.

↗↗ In mei 2018 werd overgeschakeld naar een
nieuw betaalsysteem met de personeels
badge. Medewerkers kunnen ervoor kiezen om
de afrekening maandelijks van het nettoloon
af te houden of om de badge op voorhand op te
waarderen met een bedrag naar keuze.
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4. Steeds meer fietsende medewerkers
Steeds meer collega’s komen fietsend naar het
werk, al dan niet in combinatie met het openbaar
vervoer. In 2018 ging het om gemiddeld 244 per
sonen per maand. Om verder in te spelen op de
noden van onze groeiende groep fietsende mede
werkers, werd er een fietsenquête gevoerd met als
doel hieruit een aantal verbeteracties te kunnen
opzetten.
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5. Praktijkgerichte opleiding in leer- en
trainingscentrum
Het leer- en trainingscentrum van AZ Maria
Middelares is een uniek opleidingscentrum dat de
brug slaat tussen theorie en praktijk in een veilige
leeromgeving. Hiervoor wordt samengewerkt met
hogescholen en andere opleidingsinstellingen.
In 2018 werd volop de kaart getrokken van simula
tietraining via ervaringsgerichte, multidisciplinaire
trainingen. Waar nuttig werden een aantal vernieu
wende leerinstrumenten gebruikt, zoals een
ouderdomsimulatiepak of simulatiepop. AZ Maria
Middelares investeerde eveneens in de uitbouw van
een high fidelity simulatieruimte waarbij camera’s
en microfoons de oefenscenario’s vastleggen. Hierdoor is een degelijke multidisciplinaire debriefing
achteraf mogelijk.

6. Patiëntveiligheidsincidenten:
uitrol beleid second victims
AZ Maria Middelares werkte een kader uit om met
ernstige patiëntveiligheidsincidenten om te gaan,
met aandacht voor alle (mogelijke) slachtoffers.
Bij een incident zijn immers niet alleen de patiënt
en zijn familie het slachtoffer (first victim), maar zijn
ook zorgverleners betrokken (second victims) en
kan er ook een impact zijn op de organisatie (third
victim). Naar schatting 50% van alle zorgverleners
zal op een bepaald moment in zijn carrière in zekere
mate een second victim zijn. Na de ontwikkeling van
een kader met basisvoorwaarden in 2017 werden in
2018 concrete handvaten aangereikt, opleidingen
georganiseerd, zorgcollega’s aangesteld en een
methodiek ontwikkeld voor een geanonimiseerde
opvolging en rapportering.

7. Griepvaccinaties voor medewerkers
AZ Maria Middelares doet mee aan de griepcampagne van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In 2018 werd een zilveren resultaat behaald
met een vaccinatiegraad van ruim 73% (tegenover
68% in 2017).

8. Personeelsvoordelen geven extra duwtje
in de rug
AZ Maria Middelares beschouwt zijn medewerkers als de belangrijkste troef voor goede zorg. Ze
kunnen rekenen op een aangename werkomgeving
met personeelsvoordelen via het platform Benefits
at work en een aantal fijne personeelsevents. Sinds
2018 is het ook mogelijk om tijdens de pauze te wandelen of lopen op de Finse piste van het ziekenhuis .
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SAMENWERKING EERSTE LIJN

1. Huisartsen
Voor AZ Maria Middelares is de huisarts een
spilfiguur in de zorg voor de patiënt. Een constructieve samenwerking is dan ook bepalend voor een
goede, naadloze zorg. Met wie een constructieve
samenwerking bepalend is voor een goede, naadloze zorg. De werking van een aantal overlegplatformen, waarin kennisoverdracht en de uitwisseling
van ervaringen centraal staan, werd ook in 2018
succesvol gecontinueerd.

↗↗ In het huisartsenplatform treden een aantal
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arts-specialisten van AZ Maria Middelares
tweemaal per jaar in overleg met de voorzitters
van de zeven huisartsenkringen (Gent,
Merelbeke, Wetteren, groot Lochristi,
Schelde-Leie, Oudenaarde en Meetjesland).
In 2018 wisselden ze onder meer van gedachten
over vroegtijdige zorgplanning bij dementie, de
eerstelijnszones en het E17-ziekenhuisnetwerk,

de communicatie- en informaticanoden van de
huisarts.

↗↗ De Medische Kring, bestaande uit nagenoeg
1.000 huisartsen en specialisten, organiseerde ook in 2018 een viertal bijscholingen
voor huisartsen (thema’s: neurologie, uro
logie en nefrologie, het geriatrisch dagzie
kenhuis en een medische avond over alcohol,
wijn en gezondheid). Het symposium ‘40 jaar
heelkunde: evolutie … revolutie’, waar meer dan
300 zorgverstrekkers samenkwamen voor live
surgery en topinzichten voor de chirurgie van
de toekomst, mag daarbij zeker niet vergeten
worden. Naast deze vormingsinitiatieven geeft
de Medische Kring ook twee keer per jaar het
magazine Hallo voor huisartsen uit. Daarin
worden nieuwe artsen van AZ Maria
Middelares, innovatieve projecten en relevante
dienstverlening voor de huisarts meer in detail
voorgesteld.

2. Preferentiële woonzorgcentra
AZ Maria Middelares heeft met een aantal woonzorgcentra een overeenkomst als preferentiële
partner. Met deze organisaties wordt twee keer per
jaar een samenkomst georganiseerd. Daarnaast
kunnen zij steeds een beroep doen op de geria
trische expertise in het ziekenhuis of desgewenst
een opleiding aanvragen. Van hun kant werken deze
woonzorgcentra steeds samen met het klinisch
labo van AZ Maria middelares. In 2018 werd ook
woon- en zorgcentrum De Foyer preferentiële
partner.

3. Horizontale pilootprojecten faciliteren
vlotte samenwerking
↗↗ In 2018 werkte AZ Maria Middelares
verder aan de elektronische transmurale
communicatie met de eerste lijn. Zo werd
het ETCS-formulier, een elektronische
transferfiche tussen woonzorgcentra en
ziekenhuis, geïntegreerd in het elektro
nisch patiëntendossier Synops.

↗↗ Verschillende procedures werden binnen het E17-ziekenhuisnetwerk verder
gestroomlijnd, zoals ziekenhuishygiëne,
OPAT (Outpatient Parenteral Antimicrobial
Therapy) en ontslagbeleid.

↗↗ AZ Maria Middelares participeerde aan
verschillende veranderfora binnen
de reorganisatie van de eerste lijn. Dit
engagement situeert zich binnen de
eerstelijnszones van Meetjesland,
de Vlaamse Ardennen, Scheldekracht
(Gent Oost), Gent en Schelde-Leie.
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STRATEGISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN

1. Personele unie met
Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze
Eind februari 2017 beslisten de raden van bestuur
van AZ Maria Middelares en van het
Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze om de
samenwerking verder vorm te geven aan de hand
van een ‘personele unie’. Dat betekent concreet
dat beide ziekenhuizen sinds 28 juni 2017 bestuurd
worden door één raad van bestuur, bestaande uit
dezelfde bestuurders. Bij de start werden de raden
van bestuur paritair samengesteld. De directies,
medische raden, ondernemingsraden en andere
verplichte comités blijven per ziekenhuis behouden.
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Deze personele unie vond zijn concrete vertaling in
een nauwere samenwerking in de praktijk:

↗↗ De samenwerking tussen onze ziekenhuizen
werd versterkt met een aantal ziekenhuisover
schrijdende artsenassociaties, zoals voor
anatomopathologie, cardiologie, endocrinologie, gastro-enterologie, laboratorium, nefro
logie, neurologie, oncologie, pneumologie en
urologie. Dat betekent dat de artsen van deze
specialismen op beide sites actief zijn en ook de
wachtdiensten delen.

↗↗ In 2018 schakelde het Sint-Vincentiusziekenhuis
Deinze voor patiëntadministratie en -factu
ratie over naar Oazis, het platform waar ook
AZ Maria Middelares mee werkt. Op die manier
kon zowel de software als de samenwerking
verder op elkaar worden afgestemd.

2. Samenwerking in E17-ziekenhuisnetwerk
In 2018 traden AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-
Elisabeth Zottegem toe tot het E17-ziekenhuisnetwerk, dat al bestond uit az groeninge Kortrijk,
AZ Maria Middelares Gent, O.L.V. van Lourdes
Ziekenhuis Waregem, Sint-Jozefskliniek Izegem
en Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze. De zeven
ziekenhuizen zijn samen goed voor meer dan 2.300
erkende bedden, 400.000 patiënten, 600 artsstafleden en 6.000 medewerkers. De zieken
huizen bestrijken een aaneensluitende regio van
40 gemeentes met meer dan 600.000 inwoners en
jaarlijks meer dan 180.000 opnames. Dankzij de
schaalgrootte kan het E17-ziekenhuisnetwerk zowel
locoregionale ziekenhuiszorg in de buurt van de
woonplaats van de patiënt als een aanbod van topklinische diensten garanderen. De samenwerking
kreeg voor een aantal toepassingen al verder vorm.

↗↗ Uitrol elektronisch patiëntendossier Synops
in Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze en O.L.V.
van Lourdes Ziekenhuis Waregem
In 2018 startten het Sint-Vincentiusziekenhuis
van Deinze en het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem met de implementatie van
Synops, het elektronisch patiëntendossier dat
door AZ Maria Middelares werd ontwikkeld.
Elk van deze ziekenhuizen beschikt over een
eigen patiëntendossier op een eigen server.
Voor diensten die met elkaar verbonden zijn in
één artsenassociatie zijn de dossiers in de verschillende ziekenhuizen wel nauw aan elkaar
gelinkt.

↗↗ Efficiëntiewinsten via samenaankoop
goederen en diensten
De werkgroep shared services streeft naar
efficiëntiewinsten door samen goederen en
diensten aan te besteden en aan te kopen. Voor
de toewijzing aan een leverancier worden audits
uitgevoerd in samenwerking met de partners
van het E17-ziekenhuisnetwerk, in het kader
van een goede supply chain management. Deze
audits herhalen zich periodiek ter evaluatie van
de gekozen leveranciers.
De deelwerkgroep apotheek sloot contracten af
voor onder meer de aankoop van epo (kort en
lang), midazolam, diabetesconventie en
Lucentis®/Eylea®. Bij de deelwerkgroep
niet-apotheek ging het onder andere over de
aankoop van papier, de verwerking van afval,
de aankoop van brood en gebak, de aankoop
van groenten en fruit, en de aankoop van
computers, laptops en servers.

↗↗ Gezamenlijk vormingsaanbod
In het E17-ziekenhuisnetwerk werden in 2018
heel wat gezamenlijke initiatieven georga
niseerd op het vlak van vorming, training en
opleiding. Denk aan vormingsinitiatieven rond
spoed en IZ, pediatrie, het operatiekwartier,
leiderschap en coaching of de opleiding voor
medewerkers zorgondersteuning.
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STRATEGISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN

3. Theorie koppelen aan de praktijk door
samenwerking onderwijs

4. Afstemmen van revalidatiezorg met
SP Lemberge

AZ Maria Middelares zet volop in op een warm
onthaal en een gedegen vorming van studenten,
en werkt daarvoor samen met verschillende
onderwijsinstanties. In het academiejaar 2017-2018
werden 750 unieke studenten verwelkomd in het
ziekenhuis, veelal voor een praktijkervaring of stage
in een zorgberoep.

AZ Maria Middelares heeft een intensieve samenwerking met SP Lemberge, een specialisatiedienst
voor de tijdelijke verzorging en revalidatie van
chronische zieken. In 2018 werd een uitwisseling
van artsen en paramedici gestart met als doel de
revalidatietherapie over de beide instellingen beter
op elkaar af te stemmen.

In april 2018 ging AZ Maria Middelares voor de
eerste keer over tot een piloot werkplekleren voor
studenten uit het derde jaar van de bacheloroplei
ding verpleegkunde (Arteveldehogeschool) op de
diensten observatie niet-planbare zorg en geriatrie.
De wil, verantwoordelijkheid en leergierigheid van
de studenten in combinatie met de teaching skills en
inzet van de verpleegafdelingen resulteerden in een
verrijkend leerverhaal.
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FINANCIEEL GEZOND

Activiteit AZ Maria Middelares in cijfers
Erkende bedden: 542

1. Resultaatrekening en balans
Resultaatrekening

Dagziekenhuis: 		 33.734
Bevallingen: 		 1.789

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
A Omzet

VERSCHIL

%

293.869

278.139

15.730

5,7%

270.295

255.766

14.528

5,7%

B Geactiveerde interne productie
C Overige bedrijfsopbrengsten

B E D R I J F S KO S T E N
A Voorraden en leveringen
B Diensten en bijkomende leveringen
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2017

IN DUIZENDEN EURO'S

Opnames: 		 29.323
Ligdagen: 		 153.497

2018

C Bezoldigingen en sociale lasten
D Afschrijvingen, waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële & materiële
vaste activa
E Waardeverminderingen op vlottende activa

23.575

22.373

1.202

5,4%

283.438

268.152

15.286

5,7%

70.193

65.165

5.028

7,7%

107.220

101.092

6.128

6,1%

84.121

80.852

3.269

4,0%

18.349

19.244

-894

-4,6%

-73

-213

140

-65,7%

F Voorzieningen voor risico's en kosten

1.174

9

1.165

12530,4%

G Overige bedrijfskosten

2.453

2.002

451

22,5%

10.432

9.988

444

4,4%

2.020

1.978

42

2,1%

0

0

0

0,0%

15

10

5

45,1%

1.877

1.839

38

2,1%

B E D R I J F S R E S U LTA AT
FINANCIELE OPBRENGSTEN
A Opbrengsten uit financiële vaste activa
B Opbrengsten uit vlottende activa
C Subsidies in kapitaal en intresten
D Andere financiële opbrengsten

128

128

-1

-0,5%

8.032

8.749

-717

-8,2%

8.000

8.722

-722

-8,3%

0

0

0

0,0%

32

28

5

17,7%

R E S U LTA AT

4.419

3.216

1.203

37,4%

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN
U I T Z O N D E R L I J K E KO S T E N

2.408
3.510

850
81

1.559
3.428

183,5%
4206,6%

R E S U LTA AT V/ H B O E K J A A R

3.318

3.984

-667

-16,7%

F I N A N C I E L E KO S T E N
A Kosten voor investeringsleningen
B Kosten voor kredieten op korte termijn
C Diverse financiële kosten

* dit zijn de cijfers zonder de neonatologie
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FINANCIEEL GEZOND

2. Forcea datawarehouse – Qlik Sense

Balans
A C T I VA
VA S T E A C T I VA

2018

%

234.123

-12.073

2.362

2.843

-481

-16,9%

705

908

-203

-22,4%

218.958

230.372

-11.414

-5,0%

II Immateriële vaste activa
III Materiële vaste activa
IV Financiële vaste activa

-5,2%

25

0

25

260.998

257.021

3.977

1,5%

122.249

132.415

-10.166

-7,7%

5.894

5.539

355

6,4%

V Vorderingen op meer dan één jaar
VI Voorraden en bestellingen in uitvoering
VII Vorderingen op ten hoogste één jaar

97.001

86.235

10.767

12,5%

VIII Geldbeleggingen

9.256

5.025

4.231

84,2%

IX Liquide middelen

25.262

26.638

-1.376

-5,2%

1.337

1.169

168

14,4%

483.048

491.144

-8.095

-1,6%

X Overlopende rekeningen
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VERSCHIL

222.050

I Oprichtingskosten

V L O T T E N D E A C T I VA

2017

IN DUIZENDEN EURO'S

T O TA A L A C T I E F

In februari 2018 startte AZ Maria Middelares met
een nieuwe dynamische rapporteringssoftware
ter vervanging van Business Objects. Het Forcea
datawarehouse omvat tal van gegevens waaronder administratieve gegevens van patiënten,
facturatiegegevens, minimale ziekenhuisgegevens,
financiële gegevens, materiaal en voorraadbeheer,
en het forfait geneesmiddelen. Dankzij Qlik Sense
is het mogelijk om duidelijke en overzichtelijke
rapporten te maken van de gegevens die in het datawarehouse zitten.

3. Optimalisatie van de betaling van
patiëntenfactuur
PA S S I VA
EIGEN VERMOGEN
I Dotaties, inbreng en giften in kapitaal
IIHerwaarderingsmeerwaarden
III Reserves
V Investeringssubsidies
VII Voorzieningen voor risico's en kosten

2018

2017

VERSCHIL

%

IN DUIZENDEN EURO'S

238.757

245.101

-6.344

-2,6%

20.902

20.902

0

0,0%

0

0

0

83.049

79.731

3.318

4,2%

134.806

144.468

-9.662

-6,7%

6.164

4.990

1.174

23,5%

238.127

241.052

-2.925

-1,2%

VIII Schulden op meer dan één jaar

150.786

167.196

-16.410

-9,8%

IX Schulden op ten hoogste één jaar

86.869

73.579

13.290

18,1%

472

277

195

70,3%

483.048

491.144

-8.095

-1,6%

SCHULDEN

X Overlopende rekeningen

T O TA A L PA S S I E F

Om de betaling van patiëntenfacturen nog vlotter te
laten verlopen, ging de dienst centrale inning van
AZ Maria Middelares over tot een aantal verbeter
trajecten.

↗↗ Sinds 1 januari 2018 ontvangt de patiënt een
factuur met slechts één overschrijving. In het
verleden had een patiëntfactuur immers twee
overschrijvingsformulieren (een betaling voor
de artsen en een betaling voor het ziekenhuis),
maar dat zorgde vaak voor onduidelijkheden en
vergissingen.

↗↗ De correctie van foute betalingen (verkeerde
mededeling of bedrag, dubbele betaling)
vergde van de dienst centrale inning heel wat
tijdsinvestering. Om hieraan te verhelpen werd
in 2018 met de innovatiecellen een proof of
concept uitgewerkt, die later in productie ging.
Dankzij Robotic Process Automation (RPA) computersoftware die in staat is om repetitieve
menselijke handelingen op een veelvuldige,
snelle en efficiënte wijze uit te voeren - worden
inmiddels dagelijks honderden dergelijke
verkeerde betalingen automatisch afgehandeld.
RPA wordt sinds 2018 ook ingezet op de dienst
biotechniek voor het automatisch opladen van
documenten in een document management
system (2.000 tot 3.000 documenten per jaar).
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GezondheidsZorg met een Ziel

BEWUSTWORDINGSACTIVITEITEN VOOR
PATIËNTEN

J
a
a
r
v
e
r
s
l
a
g
2
0
1
8

47

++

BEWUSTWORDINGSACTIVITEITEN VOOR PATIËNTEN

1. Sterke interactie met volgers sociale
media AZ Maria Middelares
Dat de sociale media niet meer weg te denken zijn,
staat vast. Ook voor contacten met de patiënten van
AZ Maria Middelares en hun familie, met mede
werkers en met vrijwilligers zijn deze kanalen
cruciaal. Dagelijks krijgen ze hier heel wat informatie of educatie, waarbij ze kunnen rekenen op
een vlotte reactie op al hun vragen.
De sociale mediakanalen van AZ Maria Middelares
kenden in 2018 een mooie groei:

↗↗ Facebook (van 4.291 naar 5.110 volgers)
48

↗↗ Twitter (van 1.733 naar 1.947 volgers)
↗↗ LinkedIn (van 3.444 naar 4.652 volgers)
↗↗ Instagram (van 0 naar 658 volgers)

2. Diabetesteam trekt digitale kaart met
online platform voor diabeteseducatie
Diabetespatiënten en hun omgeving zitten vaak
met heel wat praktische vragen. Het diabetesteam
zet zich volop in om hen de nodige antwoorden te
geven. Sinds 2018 wordt hiervoor ook het digitaal
educatieplatform www.sterkerdandiabetes.be
ingezet. Een schot in de roos, want in november
won het diabetesteam hiervoor De Pluim. Deze

prijs wordt jaarlijks door het NVKVV (beroeps
organisatie voor verpleegkundigen en verpleeg- en
ziekenhuisassistenten) uitgereikt aan een diabetes
project of -initiatief dat blijk geeft van creativiteit en
expertise, met een hart voor patiënteducatie.

actie met patiënten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
de initiatieven in het kader van de maand van de
oudere of de revalidatieprogramma’s voor patiënten
met kanker en de infomomenten voor hun
(klein)kinderen.

3. Educatiefilmpjes pediatrie:
verzorging van baby en kind

Ook werd ingespeeld op een aantal campagnes,
zoals de Week van de Valpreventie van het Vlaams
Expertisecentrum of de What Matters To You dag
van Zorgnet-Icuro waarbij initiatieven voor onze
jongste patiëntjes in de schijnwerpers gezet werden.

Omdat jonge ouders vaak met heel wat vragen zitten rond de verzorging van hun kind, koos de dienst
pediatrie ervoor een reeks educatiefilmpjes te
ontwikkelen, met het antwoord op een aantal veel
gestelde vragen over correct inhaleren en neus
spoelingen.
De filmpjes zijn te bekijken op het YouTube-kanaal
van ons ziekenhuis:
www.youtube.com/azmariamiddelaresgent.

4. Informatiesessies en educatiemomenten
voor patiënten
Heel wat diensten zetten initiatieven op om
patiënten te sensibiliseren op specifieke gezondheidstopics zoals leven na een beroerte, hartritme
stoornissen, gezond eten/leven of chronische pijn.
Sommige acties focusten op het belang van inter-
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SOCIAAL GEËNGAGEERD

1. Back on Track helpt patiënten met kanker
terug op weg

2. Uitbouw van partnerziekenhuis in
Katako-Kombe

Eind 2014 werd bij topatleet Thomas Van der
Plaetsen kanker vastgesteld. Samen met
AZ Maria Middelares, waar hij werd behandeld en
opgevolgd, richtte hij zijn fonds ‘Back on Track’ op.
Het fonds dient om kankerpatiënten een hart onder
de riem te steken door in te zetten op bijkomende
psychosociale begeleiding, revalidatieprogram
ma’s en andere initiatieven met als doel de zware
behandeling waar mogelijk te verlichten.

AZ Maria Middelares steunt het project ‘Ziekenhuis
voor Ziekenhuis’ van Memisa. Deze organisatie
streeft naar kwalitatieve basisgezondheidszorg op
lange termijn, vooral in Centraal-Afrika, maar ook in
Azië en Latijns-Amerika. In dat kader koos AZ Maria
Middelares voor een partnerschap met een ziekenhuis in Katako-Kombe.

Via verscheidene (sportieve) evenementen wordt
regelmatig geld ingezameld voor het ‘Back on
Track’-fonds. Ter illustratie: in 2018 fietsten meer
dan 40 medewerkers van AZ Maria Middelares en
het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze elk 300
kilometer op drie dagen tijd, waarmee ze maar liefst
25.200 euro bij elkaar kregen voor Back on Track.
Dankzij het engagement van jongeren van de Vrije
Basisschool Sint-Macharius van Laarne werd het
dan weer mogelijk de dagzaal op de dienst oncologie
van AZ Maria Middelares een bijzondere make-over
te geven. http://thomasvdp.com/back-on-track/

Niet alleen gaan op gezette tijdstippen artsen en
medewerkers ter plaatse om hun expertise door
te geven, ook wordt regelmatig geld ingezameld
voor de aankoop van materiaal en de uitbouw van
het ziekenhuis. De acties zijn daarbij even creatief
als divers. In 2018 werd geëxperimenteerd met
een barista in het atrium van AZ Maria Middelares,
waarbij een deel van de opbrengsten ging naar het
goede doel, via een benefietconcert van Collegium
Vocale Gent werd een bedrag ingezameld van meer
dan 8.000 euro en de inmiddels gekende jaarlijkse
barbecue zorgde dan weer voor ruim 9.000 euro.
Dankzij deze steun is het ziekenhuis in
Katako-Kombe in volle groei. Het is het pilootzie
kenhuis geworden voor de hele regio en ontwikkelt
zich tot een opleidingscentrum voor artsen en
vroedvrouwen.
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3. Vzw Scharnier brengt dialysepatiënten
bij elkaar

4. Levensloop Gent: een vuist tegen kanker

De vzw Scharnier is een schakel tussen het dialyse
team, de nierpatiënt, zijn familie en omgeving en dit
zowel voor hemodialysepatiënten als peritoneale
nierpatiënten en getransplanteerden. Vzw Scharnier hoopt door de organisatie van allerhande acti
viteiten de samenhorigheid tussen nierpatiënten,
familieleden en het dialyseteam te ondersteunen
en hechter te maken. Dankzij sponsoracties zoals
de jaarlijkse koekjesverkoop en het kippenfestijn
kunnen ook mensen met een beperkt budget deelnemen aan uitstappen en reizen.
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2018 was overigens een speciaal jaar voor de dienst
nierdialyse van AZ Maria Middelares, die dan
veertig jaar bestond. Samen met de vzw Scharnier
werd een heuse feestweek opgezet voor de
dialysepatiënten van AZ Maria Middelares,
Medisch Centrum Maria Middelares en het
Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze.

BRON:
Het Nieuwsblad
18/10/2018

BRON:
AVS
17/10/2018

AZ Maria Middelares deed in 2018 opnieuw mee
aan Levensloop Gent en steunde zo de strijd tegen
kanker. De totale opbrengst voor Stichting tegen
Kanker was 3.061 euro.

5. Inzamelacties voor de Warmste Week
van Studio Brussel
↗↗ Op dinsdag 6 november 2018 organiseerde
AZ Maria Middelares een kunstveiling met
schilderwerken die gemaakt werden door
patiënten met dementie op de dienst geriatrie.
De totale opbrengst bedroeg 5.000 euro en ging
integraal naar Alzheimer Liga Vlaanderen.

↗↗ Het ontmoetingsplein van AZ Maria Middelares
werd in 2018 voor het eerst omgetoverd tot
een kerstmarkt. Medewerkers verkochten
lekkernijen en andere producten ten voordele
van een zelfgekozen goed doel. Dat kon zowel
een van de goede doelen van het ziekenhuis zijn
(Back on Track, Katako-Kombe, vzw Scharnier)
als een ander initiatief uit de gezondheids
sector. De acties brachten in totaal bijna
12.000 euro op.
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