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Voor

In vele opzichten zal 2019 de geschiedenis ingaan 
als een historisch jaar. Voor AZ Maria Middelares 
noteerden we naast de hernieuwing van het Joint 
Commission International (JCI) accreditatielabel  
ook de officiële oprichting van de vzw E17-ziekenhuis- 
netwerk, de voorbereiding van het zorgstrategisch 
plan op netwerkniveau, de ontwikkeling van de stra- 
tegische visie rond medische data en de voorberei- 
dingen op een future proof digitaal patiëntenplatform. 
Het werd ook het jaar waarin we na 85 jaar afscheid 
namen van de cisterciënzerzusters op onze site. Met 
respect voor de waarden die de zusters ons meege-
geven hebben, zullen we hun missie verderzetten.

Maar bovenal zal 2019 de geschiedenisboeken ingaan 
als het einde van een tijdperk, het einde van het oude 
normaal. Want wanneer ik midden april 2020 dit 
voorwoord schrijf, in volle COVID-19-pandemie,  

besef ik meer dan ooit dat niets ooit nog hetzelfde 
zal zijn. Ik hoop dat ons ziekenhuis ook in het nieuwe 
normaal een zorgvoorziening kan zijn met een Ziel, 
een ontmoetingsplek, een plek van vreugde en ver- 
driet, een werkgever zoals we die zovele jaren kenden 
vóór de pandemie.

Die warme, wendbare baken is het resultaat van 
jullie inspanningen, jullie dagdagelijkse inzet voor 
onze patiënten, voor hun familie en vrienden, voor de 
collega’s, voor elkaar. Ik ben trots als nooit tevoren 
daar deel van uit te mogen maken en ik wil jullie daar 
van ganser harte voor bedanken. In dat opzicht is dit 
jaarverslag een eerbetoon aan elk van jullie. 

Ir. Christophe Mouton 
Algemeen directeur

Ik hoop dat ons ziekenhuis  
ook in het nieuwe normaal een 
zorgvoorziening kan zijn met 
een Ziel, een ontmoetings- 
plek,een plek van vreugde en 
verdriet, een werkgever zoals 
we die zovele jaren kenden 
vóór de pandemie.

Geachte
lezer
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3D-toepassingen zorgen voor een vlottere  
ingreep en een gerustere patiënt

HOLOLENS: PATIËNTEN BLIKKEN VOORUIT OP  
VOETOPERATIE

Voor de operatie van een hallux valgus, of scheef-
stand van de grote teen, zet AZ Maria Middelares 
sinds begin 2019 een innovatieve, holografische 
toepassing in. De Microsoft HoloLens is een mixed 
reality bril die toelaat om digitale objecten of holo-
grammen in de echte wereld te projecteren en zelfs 
te manipuleren.

In eerste instantie wordt deze nieuwe technologie 
ingezet voor educatieve doeleinden: voor de in-
greep krijgen patiënten heel concreet te zien hoe de 
chirurg de voetbeentjes terug in de juiste positie zal 
plaatsen. Dat geeft hen meer inzicht en vertrouwen 
in de operatie. 

Verder wordt ook een professionele toepassing 
ontwikkeld voor een objectieve evaluatie van kraak-
beenletsels ten gevolge van de scheefstand tijdens 
de ingreep. In functie van de grootte van de letsels 
bepaalt de chirurg om deze al dan niet te behandelen. 

01
 Strategisch investeren in innovatieve
projecten

AZ Maria Middelares rolde ook in 2019 een aantal 
innovatieve projecten uit, met als doel kwaliteits- 
volle, patiëntgerichte zorg te blijven realiseren. 
Deze projecten werden geïnitieerd vanuit een van 
de drie thematische innovatiecellen, met als focus  
(1) digitalisering, automatisering en robotisering,  
(2) mobiele technologieën en wearables, en  
(3) augmented/virtual reality, big data en artificiële 
intelligentie. In de rest van dit hoofdstuk wordt   
dieper ingegaan op een aantal van deze projecten.

In 2019 gaf het E.I.S.-fonds (Exploitatie, Investering, 
Solidariteit) van AZ Maria Middelares (financiële) 
ondersteuning aan verscheidene innovatieve pro-
jecten. In dat platform bepaalt het ziekenhuisbestuur, 
in cobeheer met de artsen, in welke nieuwe techno- 
logieën en medische projecten te investeren voor 
de uitbouw van het medisch beleidsplan. Een aantal 
voorbeelden zijn de strategische voorbereiding van 
het digitaal patiëntenplatform, een proof of concept 
rond bedside scanning van medicatie en een 
longitudinale opvolgmodule met registratie van 
PROMs (patient reported outcome measures) en 
PREMs (patient reported experience measures) voor 
patiënten met chronisch inflammatoir darmlijden en 
prostaatkanker.

02
 Future proof digitaal patiëntenplatform in
de steigers

Nadat een eerste strategische denkoefening in 2018 
leidde tot een beter inzicht in de patient journey van 
een aantal persona’s (patiëntengroepen), werden 
in 2019 samen met digital product studio In The 
Pocket de eerste stappen gezet naar een toekomst-
gericht, digitaal patiëntenplatform met het oog op 
de uitbouw van een ‘virtueel ziekenhuis’. Een multi-
disciplinair samengestelde focusgroep ging na wat 
de concrete behoeften van patiënten zijn, via welke 
digitale touchpoints deze kunnen worden ingelost 
en wat de randvoorwaarden zijn voor de succesvolle 
implementatie van dergelijk digitaal platform. Ook 
met externe partners vond de nodige afstemming 
plaats. Hoe dit stapsgewijs verder vorm te geven, 
werd gevat in een implementation roadmap, met 
als eerste te realiseren mijlpaal het digitaliseren 
van het preopnameluik voor de patiënt. 

BEKIJK OOK 
DE REPORTAGE 
VAN VRT NWS.

EUROPESE PRIMEUR: 3D-GEPRINT IMPLANTAAT 
UIT TRABECULAIR MATERIAAL IN DE ENKEL

AZ Maria Middelares plantte in 2019 als eerste 
ziekenhuis in Europa een 3D-geprint implantaat in 
de enkel. 
 
Op basis van CT-beelden worden een 3D-implantaat 
uit trabeculair metaal en een bijbehorende plaat op 
maat geprint. Zo kan het implantaat de ruimte die 
ontstaat na het verwijderen van een eerder geplaatste 
enkelprothese maximaal opvullen. Het metaal heeft 
de eigenschap om bot goed te laten ingroeien. Via 
computeranalyse wordt bovendien een bepaalde 
hoek in het implantaat ingebouwd om een betere 
afrol ter hoogte van de enkel en voet te garanderen. 
Dat alles zorgt voor een grotere kans op genezing. 
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AZ Maria Middelares stapte in 2019 in een co- 
creatietraject met Epione voor hun mobiele appli- 
catie ter ondersteuning van hoofdpijnpatiënten.  
De MigraineManager applicatie is een digitaal 
dagboek waarin de patiënt informatie bijhoudt over 
de dagen met hoofdpijn en eventueel medicatie- 
gebruik, en deze informatie deelt met de betrokken 
zorgverleners (bv. neuroloog, huisarts). 
 

De gegevens worden op een beveiligde manier via  
de eHealthBox van de overheid naar het elek-
tronisch patiëntendossier doorgestuurd. Op deze 
manier krijgen patiënt en neuroloog een beter 
inzicht in de hoofdpijnklachten en kan de behan-
deling snel en efficiënt bijgestuurd worden.

In 2019 werd het project verdergezet:

⃝  Er loopt wetenschappelijk onderzoek naar de 
enorme dataset (big data) die de sensor genereert. 
Er wordt bekeken of die kan dienen om een algo-
ritme te ontwikkelen dat in staat is om de mogelijke 
achteruitgang van patiënten op elk moment automa- 
tisch te berekenen.

07
Verdere uitrol van EWS-project voor een 
betere opvolging van de patiënt

AZ Maria Middelares startte in 2018, als eerste in 
Europa, tests met een op de huid gekleefde sensor 
van Philips die onmiddellijk medische parame-
ters (ademhalingsfrequentie, hartfrequentie en 
versnelling van de hartslag) doorstuurt naar het 
elektronisch patiëntendossier. De sensor kent, in 
combinatie met de door de spot check monitor ge-
meten parameters die gevalideerd worden door een 
verpleegkundige, automatisch een early warning 
score of EWS toe, waarmee de medische toestand 
van een patiënt wordt aangegeven.

⃝  Via verkennende gesprekken wordt de inzetbaar-
heid van de sensor bij patiënten buiten het zieken-
huis bekeken. 

⃝  De papers ‘From 2.5 million data points to an  
80 % reduction in the number of resuscitations in 
a 542 bed acute care hospital’ en ‘Impact of vital 
sign data collection technology on data quality and 
patient experience’ bezorgden AZ Maria Middelares 
een derde plaats op het congres van de EAHM  
(European Association of Hospital Managers, zie p. 16).

⃝  Tijdens de JCI-accreditatie (zie p. 18) werd het  
pilootproject succesvol uitgelicht als kwaliteits- 
project. 

3D-IMAGING MAAKT MAATWERK MOGELIJK BIJ 
MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSHEELKUNDE

Medische beeldvorming is belangrijk bij verschil-
lende deelgebieden van complexe aangezichts- 
chirurgie voor een gedetailleerde analyse, simulatie 
en planning van de operatie. Het doel is een vlotter 
en meer gecontroleerd verloop van de ingreep. 
De nieuwe generatie conebeam CT’s laten toe 
om de pathologie te bekijken vanuit verschillende 
invalshoeken en een driedimensioneel beeld te 
schetsen. De scan levert hoogkwalitatieve beelden 
met bovendien een zeer lage stralingsdosis. Zo 
wordt het aangezicht waarheidsgetrouw gesimu-
leerd en wordt maatwerk mogelijk voor elke indivi-
duele patiënt. De beelden kunnen gebruikt worden 
om chirurgisch materiaal op maat van de patiënt 
te vervaardigen. Vanuit haar specifieke ervaring 
met 3D-imaging werd dr. Yasmin Opdenakker 
begin 2019 aangesteld om de dienst stomatologie 
te versterken.

06
Beside scanning optimaliseert medicatie- 
toediening

AZ Maria Middelares investeerde in 2019 in bed-
side scanning via professionele smartphones voor 
medicatietoediening bij patiënten. Het identificatie- 
bandje van de patiënt en de barcode van het ge-
neesmiddel worden vóór de toediening gescand 
en gematcht. Zo wordt gegarandeerd dat de juiste 
verpleegkundige de juiste medicatie in de juiste 
dosering op het juiste moment aan de juiste  
patiënt toedient. 

BEKIJK DE REPORTAGE 
MET MEER UITLEG.

In ziekenhuizen worden veel klinische gegevens 
verzameld vanuit verschillende databronnen, zoals 
het elektronisch patiëntendossier Synops, ICCA 
(tool voor monitoring van vitale parameters tijdens 
de ingreep) en Infohos (toepassing voor medicatie-
beheer). Om die gegevens aan elkaar te kunnen 
koppelen, startte AZ Maria Middelares in 2019 met 

een medisch datawarehouse, een analytisch plat-
form waarop artsen en beleidsmakers zich kunnen 
baseren. Het platform, nog volop in validatiefase, 
laat onder andere toe om patiënten snel te iden- 
tificeren voor klinische testen, kwaliteitsverbete- 
rende projecten op te volgen en wetenschappelijke 
vragen te beantwoorden. 

04
 Medisch datawarehouse koppelt klinische gegevens uit verschillende databronnen

05
MigraineManager ondersteunt patiënten met chronische hoofdpijn
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08
Nieuw zorgaanbod speelt in op de zorgen  van  
de patiënt

KINDERALLERGIECENTRUM

In het Medisch Centrum Maria Middelares werd het nieuwe 
kinderallergiecentrum in 2019 verder uitgebouwd. Het komt 
tegemoet aan het hoge aantal aanmeldingen van allergieën  
bij kinderen. Het kinderallergieteam is multidisciplinair en 
bestaat uit een vaste kern van drie kinderartsen, een 
kinderverpleegkundige, een kinderdiëtiste en een allround 
administratief medewerker. 

Kinderen met atopisch eczeem, allergische astma en/of al  
dan niet levensbedreigende voedselallergie kunnen hier  
terecht voor diagnostiek, behandeling, ondersteuning en infor-
matie. Kinderen die soms een restrictief dieet moeten volgen, 
wegens een onterecht vermoeden van allergie, worden bege-
leid in het veilig uitbreiden van voeding. Het kinderallergie- 
team zet ook in op het regelmatig herevalueren van aller-
gische kinderen. Kinderen bij wie vermoed wordt dat ze hun 
voedselallergie ontgroeid zijn, worden onderworpen aan 
provocatietesten.

ZORGPAD VOOR PERSONEN 
MET DEMENTIE

AZ Maria Middelares werkte 
in 2019 een specifiek zorg-
pad voor dementie uit, op 
maat van de patiënt en met 
als rode draad de partici-
patie van de mantelzorger. 
Verschillende diensten van 
AZ Maria Middelares sloe-
gen hiervoor de handen in 
elkaar. De spilfiguur blijft de 
huisarts.

Het zorgpad omvat vier  
programma’s. Het rehabili- 
tatieprogramma Cognufit! 
(herwerkt in 2019) geeft 
patiënten en hun mantelzorger informatie over 
het verloop van de ziekte en tips over hoe ze 
best omgaan met de veranderingen. Daar-
naast komt de persoon met dementie en/of zijn 
familie via vroegtijdige zorgplanning in contact 

met een gespecialiseerde 
consulent. Die geeft concrete 
informatie en zorgt voor 
nauwgezette begeleiding, 
bv. bij het opmaken van een 
wilsverklaring.

Specifiek voor mantelzorgers 
van personen met een de-
mentie werd het psycho- 
educatiepakket ‘Dementie 
en nU’ verder uitgerold. 
Mantelzorgers kunnen er 
nieuwe kennis opdoen en in 
contact treden met lotge-
noten. Nieuw in 2019 was 
het project ‘participatie 
van de mantelzorger’. De 
mantelzorger kan voortaan, 

indien gewenst, mee participeren in bepaalde 
zorgaspecten tijdens de opname van de per-
soon met dementie. Dat zorgt voor een vlotte 
overgang en geeft een meerwaarde naar de 
zorgcontinuïteit en zorgveiligheid.

GESPECIALISEERD AANSPREEKPUNT BIJ AUTO- 
IMMUUNZIEKTEN

In 2019 zetten de diensten gastro-enterologie, 
reumatologie en dermatologie hun samenwerking 
voor de behandeling van auto-immuunziekten, ook 
gekend als IMID of ‘Immune Mediated Inflammatory 
Diseases’, op punt. Die wisselwerking is belangrijk 
om tot een juiste diagnostiek te komen en tot een 
optimale, geïndividualiseerde behandeling. Een 
meerwaarde daarbij is de inzet van een gespeciali- 
seerde IMID-verpleegkundige. Ze fungeert voor 
patiënten als snel aanspreekpunt bij vragen en zorgt 
mee voor een vlotte link tussen de verschillende 
disciplines.

ONCOLOGISCHE ZORGMASSAGE

Oncologische patiënten kunnen in AZ Maria  
Middelares tot drie keer per jaar genieten van een 
gratis zorgmassage door vrijwilligers van de vzw 
Zorgmassage. Zij hebben daarvoor een specialisa-
tieopleiding gevolgd. Deze zachte, veilige massage 
is geschikt voor mensen met gezondheidsproble-
men en helpt hen ontspannen tijdens een moeilijke 
periode. In 2019 werd de volledige lichaamsmas-
sage toegevoegd aan het bestaande aanbod hand- 
en voetmassage.BEKIJK DE REPORTAGE 

MET MEER UITLEG.

BEKIJK DE 
FACEBOOKPOST
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Efficiënte en op elkaar afgestem- 
de processen zijn erg belangrijk 
voor een goede werking van 
een ziekenhuis. Ze vormen het 
resultaat van een dynamische 
symbiose van personeel, patiën- 
ten, instrumenten, apparaten en 
machines. Begin 2019 startte AZ 
Maria Middelares – bijgestaan 

door verschillende industriële 
partners – met het ontwikkelen, 
testen, implementeren, evalu-
eren en integreren van hardware 
en software componenten die 
de verschillende onderdelen van 
die symbiose op elk moment 
kunnen traceren en lokaliseren. 
Dat is mogelijk omdat AZ Maria 

Middelares ziekenhuisbreed 
sterk ingezet heeft op technolo-
gie die niet alleen wifi, maar ook 
bluetooth ondersteunt. In eerste 
instantie werd de aandacht toege- 
spitst op de chirurgische instru- 
mentensets die permanent circu- 
leren tussen het operatiekwartier 
en de centrale sterilisatieafdeling.

11
Schoonmaak trekt verder digitale kaart

AZ Maria Middelares werkt sinds 2017 aan een 
digitaal schoonmaakplan ‘vertrek patiënt’, dat 
stapsgewijs verder wordt uitgerold. In 2019 werden 
alle materiaalwagens van de dienst schoonmaak 
uitgerust met een pc-tablet.
 
Sindsdien worden alle schoonmaakmedewerkers 
onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer een 
patiëntenkamer vrijkomt en worden de prioriteiten 
visueel weergegeven. Daarnaast zijn onder meer 

ook alle checklists, handleidingen en veiligheids- 
procedures elektronisch raadpleegbaar. Alle 
schoonmaakmedewerkers staan via de pc-tablet 
indien nodig ook meteen in contact met hun leiding-
gevende.

Het inzicht in de taken en de autonome manier van 
werken zorgen voor een positieve dynamiek in het 
schoonmaakteam en verhogen de samenwerking op 
de werkvloer.

09
Robotarm faciliteert revalidatie van de bovenste ledematen

10
Asset tracking zorgt voor gestroomlijnde werking

AZ Maria Middelares wil patiënten, bezoekers en 
medewerkers stimuleren om voor een duurzame 
mobiliteitsoplossing te kiezen. Voor wie met het 
openbaar vervoer komt, is de afstand tussen de 
bus- en tramhalte en de ingang van het ziekenhuis 
(600 meter) vaak net te ver om te voet af te leggen. 
Patiënten en bezoekers bleken vragende partij 
voor een uitbreiding van de dienstverlening van  
de bestaande shuttlebus. 

Bijgevolg ging AZ Maria Middelares op zoek naar 
een oplossing. Nadat uit gesprekken met De Lijn 
bleek dat een aftakking van het traject van de bus 
of een busje dat aansluit op de halte op de  
Kortrijksesteenweg niet aan de orde was, schreef 

AZ Maria Middelares een bestek uit voor een  
elektrische zelfrijdende shuttle die beantwoordt 
aan de hoogste veiligheidsnormen. Naar aan- 
leiding van de aanbestedingsprocedure werd 
beslist om een samenwerking aan te gaan met 
het Amerikaanse LM Industries Group. Het project 
werd mee voorbereid, opgezet en opgevolgd door 
het instituut voor verkeersveiligheid Vias. 

Olli kan per rit acht passagiers zittend vervoeren 
en is ook rolstoeltoegankelijk. Voorzien van LIDAR- 
sensoren en radars heeft de shuttle op elk mo-
ment een 360°-zicht op de omgeving, waardoor de 
veiligheid maximaal gegarandeerd kan worden.

12
Zelfrijdende shuttle Olli 2.0, de eerste wereldwijd, faciliteert duurzaam transport

Op de dienst revalidatie van AZ 
Maria Middelares wordt sinds 
2019 een innovatieve robotarm 
ingezet voor de therapie van de  
bovenste ledematen, een primeur 
voor België. Het gaat om de  
ReoGo™ van het bedrijf Motorika. 
De ergotherapeut kan hiermee 
gepersonaliseerde en patiënt- 
specifieke oefeningen instellen. 

De robot faciliteert twee- en 
driedimensionale armbewe- 
gingen en traint de hersenen van 
patiënten met een beroerte of 
een andere neurologische aan-
doening via meetbare repetitieve 
bewegingen, gerichte  feedback 
en een stijgende moeilijkheids-
graad. De robot kan ook gebruikt 
worden bij locomotorische reva- 

lidatie van het bovenste lidmaat, 
bv. na schouderchirurgie. Dank-
zij het spelconcept van de ReoGo 
is de patiënt meer gemotiveerd 
om de revalidatietherapie tot een 
goed einde te brengen.

BEKIJK DE REPORTAGE 
VAN AVS HIER.
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EAHM-congres: innovatie & technologie 
integreren in dagelijkse werking

Op 12 en 13 september 2019 bezochten ruim 150 
Europese ziekenhuisdirecteurs AZ Maria Middelares 
in het kader van het jaarlijks congres van de  
European Association of Hospital Managers (EAHM). 
Innovatie en technologie vormden de rode draad. 
Verschillende medewerkers van AZ Maria Middelares 
stelden hen trots een aantal projecten voor. Het ging 
daarbij onder meer om het elektronisch patiënten-
dossier Synops, de Hololens, bedside scanning 
voor medicatietoediening, digitalisatie bij de 
schoonmaakdienst, het EWS-project en de organi-
satie van het Rapid Response Team.

In een korte introductiefilm maakten de Europese 
ziekenhuisdirecteurs kennis met de werking van  
AZ Maria Middelares.

JE KAN DE BEELDEN 
HIER OPNIEUW 
BEKIJKEN.
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Van 21 tot 25 oktober 2019 onder-
zochten vier internationale auditoren 
of AZ Maria Middelares voldoet aan 
de standaarden van de Joint  
Commission  International (JCI), in 
welke mate er een veilig kader is 
voor alle patiënten en hoe continue 
kwaliteitsverbetering verzekerd 
wordt. Alle afdelingen, de onder- 
steunende diensten en de tech-
nische ruimtes werden aan het 
kritisch oog van de auditoren onder- 
worpen. Niet alleen AZ Maria 
Middelares, ook Medisch Centrum 
Maria Middelares en het dialyse- 
centrum in AZ Sint-Vincentius 
Deinze werden grondig doorgelicht. 

De JCI-auditoren bleken onder de 
indruk van de warme ontvangst, 
de positieve sfeer en de open cul- 
tuur. Ze concludeerden dat AZ Maria 
Middelares volledig voldoet aan 1 139 
van de 1 178 meetpunten. De aan- 
dachtspunten van de vorige audit 

werden grondig aangepakt. Er zijn 
geen meetpunten waarvoor een actie- 
plan bij JCI moet worden ingediend. 

Ook benadrukten de auditoren 
dat kwaliteit en patiëntveiligheid 
geen theorie blijven, maar werke-
lijk gedragen worden door de hele 
organisatie. Bij een accreditatie ligt 
de nadruk op inzicht in organisa-
tiespecifieke risico’s en op syste- 
matisch en voortdurend verbeteren. 
Zowat alle diensten en afdelingen 
konden dit in de praktijk tonen met 
diensteigen verbeterprojecten. De 
vooruitgang in een aantal lang-
lopende ziekenhuisbrede projecten 
(medicatieproces, ontwikkeling van 
het zorgplan in Synops, valpreventie-
beleid) werd geapprecieerd.

Max. AZ Maria Middelares

P4P-SCORE: TOTAAL 80 70

Accreditatiestatus 25 25

Deelname registraties/ 
kwaliteitslabels 5 1,13

Coderen incidenten 10 10

Patiëntervaringen 15 15

Indicatoren antibiotica-
profylaxe chirurgie 10 5

Indicatoren onco en  
hoofd- halstumoren 15 7

⃝   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 uitkomstindicatoren. Het Bel-
gische programma richt zich niet alleen op klinische 
activiteiten binnen de muren van het ziekenhuis, maar 
omvat ook indicatoren over patiëntervaringen, cultuur 
en lerende organisatie.

VEILIGHEIDSMANAGEMENT: SAFETY 
FRIENDS DRAGEN VEILIGHEIDSCULTUUR 
MEE UIT

Om een open veiligheidscultuur in de orga- 
nisatie te stimuleren, werden 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 commu-
nicatie over veiligheidsproblemen te bevor-
deren, (bijna-)incidenten aan te geven via het 
incidentenmeldingssysteem en technische 
defecten te melden aan het technisch depar-
tement, biotechniek en ICT. In 2019 lag de 
focus op de heraccreditatie waarbij de safety 
friends werden ingezet volgens het principe 
‘teach the teacher’ om enkele veiligheids- 
aspecten bij de collega’s te herhalen of op-
nieuw onder de aandacht te brengen, bv. het 
gebruik van de rescue sheets.

02
AZ Maria Middelares scoort bovengemiddeld goed op zorgkwaliteit

Dat de kwaliteit goed zit, bleek ook uit onderstaande metingen:

 ⃝   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 zorg in kaart bren-
gen en verbeteren. Onderstaande tabel brengt de resultaten voor AZ Maria 
Middelares in 2019 in kaart.

⃝   Begin februari 2019 kwam Zorginspectie langs voor een onaangekondigde 
controle van het operatiekwartier, intensieve zorg, spoedgevallen, twee chirur-
gische afdelingen en twee interne afdelingen. De focus lag op de volgende 
thema’s: patiëntidentificatie, handhygiëne, toezicht anesthesie, medische 

KWALITEITSINDICATOREN RESULTATEN  2019 MEDIAAN VLAAMSE ALGEMENE  
ZIEKENHUIZEN 2019

Handhygiëne 95,3 % (n = 276)* 93,5 %

Medicatievoorschrift 94,5 %              98,4 %

Identificatiebandje 99,2 % (n = 381)** 98,2  %

Safe surgery checklist 98,8 % 90,4 %

Globale tevredenheid (sem. 1) 72,6 % 62,6 %

* Aantal  medewerkers bij wie de meting is gebeurd
** Aantal  patiënten bij wie de meting is gebeurd

VALPREVENTIE: BLAUW POLSBANDJE  
SIGNALEERT NOOD AAN EXTRA  
WAAKZAAMHEID

Opgenomen patiënten met een hoog valrisico 
dragen sinds 2019 een blauw polsbandje. Het 
polsbandje signaleert dat een of meerdere 
van de volgende zaken gelden:

↗  De patiënt is gevallen in de laatste zes 
maanden.

↗ De patiënt is gevallen tijdens zijn opname.
↗ Er is een permanent valrisico.
↗ Een zorgverlener schat het valrisico hoog in.

Zorgverleners kunnen zo preventief hulp 
aanbieden aan patiënten met een hoog val-
risico en mee een veilige omgeving creëren. 

01
JCI-kwaliteitslabel hernieuwd voor drie jaar en verpleegkundige permanentie, ALS-opleidingen, 

onderhoud van kritieke toestellen, medicatieveiligheid, 
pijnmeting en ontslagbrieven. Het resultaat mocht er 
zijn: uit de controle kwam geen enkel pijnpunt naar voor.

03
Samen werken aan steeds meer patiëntveiligheid
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Geeft een score  
van 9 of 10

Geeft een score  
van 7 of 8

Geeft een score  
tussen 0 en 6

ENQUÊTE BRENGT VEILIGHEIDSCULTUUR IN KAART

AZ Maria Middelares nam in 2019 deel aan de veiligheidscultuur- 
meting van UHasselt. De veiligheidscultuur is het geheel van 
gedeelde waarden, overtuigingen en attitudes in een organisatie 
tegenover risico’s rond patiëntveiligheid. 

Uit de resultaten, onderzocht en verwerkt door UHasselt, zien we 
een vooruitgang in de dimensies ‘globale perceptie over veilig- 
heid’ (61 % antwoordt positief), ‘ziekenhuismanagement onder-
steuning patiëntveiligheid’ (66 % antwoordt positief) en ‘wijze 
waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren’ 
(67 % antwoordt positief). 

Op de ‘frequentie van rapportering’, ‘globale perceptie over veilig- 
heid’, ‘niet-bestraffende respons op fouten’ en ‘overdracht en 
transfer’ is de score hoger dan de vorige meting, wat toont dat de 
verbeteracties resultaat hebben opgeleverd. 

04
Patiënt in toenemende mate ambassadeur van het ziekenhuis

AZ Maria Middelares meet op verschillende manieren hoe patiënten de zorg in ons 
ziekenhuis ervaren, bv. aan de hand van PROMs (via gestandaardiseerde vragen 
wordt nagegaan hoe een patiënt de impact van een ziekte of behandeling ervaart 
op zijn dagelijks leven, bv. ernst van de pijn, misselijkheid, mogelijkheid om te 
werken), tevredenheidsenquêtes, contact met medewerker als patiënt, contact met 
de ombudsdienst … 

Door actief de vinger aan de pols te houden bij de patiënten, kon AZ Maria Middelares 
een aantal nieuwe initiatieven opzetten om de ervaringen van patiënten nog verder 
te verbeteren. Met resultaat, 
blijkt uit de Net Promotor Score 
(NPS). Die polst naar de patiënt- 
tevredenheid op basis van twee 
vragen: 

  

Het resultaat van AZ Maria 
Middelares steeg in 2019  
naar 72,5 % t.o.v. 2018 (68,4 %).

GRATIS GRIEPVACCIN VOOR MEDEWERKERS OM PATIËNTEN 
TE BESCHERMEN

Alle artsen, medewerkers, studenten en vrijwilligers van AZ Maria 
Middelares krijgen de kans om zich kosteloos te laten vaccineren 
tegen het griepvirus. Op die manier willen we in de eerste plaats 
onze patiënten beschermen door de kans op besmetting via een 
zorgverlener te beperken. Zo blijft het ziekenhuis steeds een veilige 
plaats. 78 % van alle personeelsleden liet zich inenten. Dat is een 
mooie stijging ten opzichte van 2018 (vaccinatiegraad 72 %). 

“Ik was onlangs op de spoeddienst met één van 
mijn drie zoontjes. Toen ik daar zat te wachten, 
kwam er een lieve dame mijn kamer binnen en 
vroeg of ik graag een tasje koffie kreeg. Ik moet 
zeggen dat ik dit zo hartverwarmend vond en was 
heel aangenaam verrast. Een tasje koffie had nog 
nooit zo goed gesmaakt! Ook het bijhorende bab-
beltje deed zo’n deugd en kon mijn zinnen even 
verzetten. Bedankt voor alle goede zorgen!“

Zij zijn ontevreden 
over ons ziekenhuis.

Zij zijn passief 
tevreden maar 
kunnen worden 
overhaald om naar 
andere ziekenhuizen 
te gaan.

Zij zijn promotors, 
trouwe patiënten 
die zullen blijven 
komen en anderen 
naar ons ziekenhuis 
verwijzen.

75,3 %

22,0 %

2,7 %

VRIJWILLIGERS MAKEN MEE 
HET VERSCHIL

Het team van 85 vrijwilligers van 
AZ Maria Middelares kreeg in 2019 
een duidelijke structuur. Aan de 
hand van een bevraging van de 
hoofdverpleegkundigen worden 
vrijwilligers ingezet op de afdelin-
gen waar zij een meerwaarde 
kunnen bieden. Dit hoofdzakelijk 
in het kader van de beleving van 
de patiënt, bezoek of familie. Er 
wordt daarbij steeds gezocht naar 
een win-winsituatie voor zowel de 
afdeling als de vrijwilliger.

Er worden elke dag vrijwilligers 
ingezet op de dienst spoedgeval-
len en radiologie om het wachten 
te verzachten. Ze bieden patiënten 
en familie er onder andere een 
luisterend oor, informatie en com-
fort aan. Daarnaast begeleiden ze 
de patiënten naar onderzoeken en 
zorgen ze voor extra toelichting. 

Ook de dienst geriatrie kreeg 
maximale ondersteuning van vrij- 
willigers. Zowel voor de begelei- 
ding bij revalidatie-oefeningen als 
op het dagziekenhuis. Daar werd 
een ‘buddywerking’ opgestart: 

vrijwilligers begeleiden patiënten 
met dementie naar, tijdens en na 
hun onderzoeken. Ook ambulante 
zorgbehoevende patiënten kunnen 
rekenen op de ondersteuning van 
vrijwilligers. Hun aanwezigheid 
maakt een groot verschil voor 
deze doelgroep. 

In het Medisch Centrum Maria 
Middelares werd, net als in AZ 
Maria Middelares, gestart met 
vrijwilligers aan het onthaal.

“Zou je nog terugkomen naar het ziekenhuis?” 

“ Zou je het ziekenhuis aanbevelen 
aan familie of vrienden?”
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ZORGVERLENERS STELLEN ZICH VOOR

De zeven E17-ziekenhuizen zetten in 2019 een 
eerste gezamenlijke campagne op over patiënten-
beleving. Die draaide rond het belang van jezelf 
en je functie voor te stellen bij elk contact aan de 
patiënt. Resultaat: in AZ Maria Middelares stellen  
7 % méér medewerkers zich nu altijd voor.

LEREN VAN ANDERE ZORGVOORZIENINGEN IN 
BINNEN- EN BUITENLAND

Ook  de uitwisseling van good practices met andere 
zorgvoorzieningen kan tot nieuwe, verfrissende in- 
zichten rond patiëntenbeleving leiden. Het is vanuit 
die overtuiging dat AZ Maria Middelares ervoor 
koos om, samen met een twintigtal andere zorg- 
voorzieningen uit binnen- en buitenland, mee de 
schouders te zetten onder de oprichting van de inter- 
nationale vzw for Improvement and SharedPatient 
eXperience in 2019. De vzw wil onderzoek, kennis 
en goede praktijkvoorbeelden hieromtrent zo breed 
mogelijk verspreiden en doet dat onder meer aan de 
hand van een jaarlijkse conferentie, studiereizen en 
standpuntnota’s.

Stimulerende werkomgeving
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NIEUWE VASTE ARTSEN IN 2019

DERMATOLOGIE dr. Lien De Smet

ENDOCRINOLOGIE EN DIABETOLOGIE dr. Barbara Vandendriessche

FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE dr. Ellen Van Puyvelde, dr. Hendrik De Backer

GERIATRIE dr. Natalie Gillard

GYNAECOLOGIE EN VERLOSKUNDE dr. Annelies Vereecke

KLINISCHE BIOLOGIE dr. Caroline Labit, apr. Charlotte Matthys,  
apr. Annelies Brouwers

NEFROLOGIE dr. Liesbeth De Waele, dr. Maarten De Wilde

NEUROCHIRURGIE dr. Jan De Vlieger

PNEUMOLOGIE dr. Sarah Loof

STOMATOLOGIE dr. Yasmin Opdenakker

URGENTIEGENEESKUNDE dr. Inne Hendrickx, dr. Marianne Delescen

UROLOGIE dr. Marjan Waterloos

NIEUWE TOEGELATEN ARTSEN IN 2019

ALGEMENE EN  
ABDOMINALE HEELKUNDE

dr. Julie D’Haese

CARDIALE HEELKUNDE dr. Jules François

DERMATOLOGIE dr. Sara Nguyen

GASTRO-ENTEROLOGIE dr. Sofie Sleeckx,  
dr. Annelien Van Driessche,  
dr. Johan Vandervoort,  
dr. Sofie Gossé

MEDISCHE BEELDVORMING dr. Tom Matton

RADIOTHERAPIE dr. Isabelle Kindts

STOMATOLOGIE dr. Alexander De Moor

URGENTIEGENEESKUNDE dr. An Sturtewagen,  
dr. Anton De Spiegeleer

UROLOGIE
dr. Charlotte Soenens,  
dr. Pieter-Jan Elshout

02
Nieuwe algemene en financiële regeling 
verbindt artsen met AZ Maria Middelares
   
Een essentieel element van de werkrelatie van de 
artsen tot het ziekenhuis vormt de algemene en 
financiële regeling. In 2019 werd de vorige alge- 
mene regeling, die dateerde van 1999, inhoudelijk 
flink herwerkt om proactief te kunnen inspelen 
op de nieuwe evoluties binnen het veranderende 
zorglandschap en de vorming van de locoregionale 
klinische ziekenhuisnetwerken. Ook de financiële 
regeling werd aangepast aan de noden van deze 
tijd, o.a. door de oprichting van een nieuw fonds 
dat onder meer tot doel heeft de medische uitrusting 
binnen ons ziekenhuis zo eigentijds mogelijk te 
houden.

03
Medische raad vertegenwoordigt  
de medische staf van het ziekenhuis

De medische raad is een adviesorgaan dat de 
ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt 
bij beleidsbeslissingen, een goede samenwerking 
tussen ziekenhuis- en huisartsen en andere zieken-
huismedewerkers bevordert en wetenschappelijk 
onderzoek stimuleert.

De leden worden verkozen uit en door de zieken-
huisartsen en vertegenwoordigen de medische 
staf van het ziekenhuis. Eind 2019 werd een nieuwe 
medische raad aangesteld. Hun mandaat geldt voor 
drie jaar.

↗   Dr. Filip Ameye (voorzitter)
↗   Dr. Pieter Byn
↗   Dr. Kenneth Carels
↗   Dr. Koen Cathenis
↗   Dr. Liesbeth De Groote
↗   Dr. Mieke De Vleeshouwer
↗   Dr. Ximena Elzo-Kraemer
↗   Dr. Paul Germonpré
↗   Dr. Jan Heerman
↗   Dr. Ariane Luyckx
↗   Dr. Hans ‘T Kindt
↗   Dr. Erik Vanderstraeten (secretaris)
↗   Dr. Henk Vanoverschelde (ondervoorzitter)
↗   Dr. Judith Vermeiren (penningmeester)
↗   Dr. Willem Willaert

01
Kerncijfers

 Medewerkers: 1 705     Artsen: 205 vaste stafleden, 102 toegelaten artsen Privé-personeel: 189 Vrijwilligers: 85

04
AZ Maria Middelares als aantrekkelijke 
werkgever

AZ Maria Middelares beschouwt zijn medewerkers 
als de belangrijkste troef voor goede zorg. Zodoende 
wordt jaarlijks kritisch gereflecteerd over het hr- 
beleid. In dat kader neemt AZ Maria Middelares 

deel aan een benchmark met meer dan 20 zieken
huizen. Het doel is om op uniforme wijze hr-indi-
catoren te vergelijken en de evolutie van het eigen 
ziekenhuis nauwgezet op te volgen. 
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06
Vorming, training en opleiding troef
   
ERVARINGSGERICHT LEREN BRENGT MEER EN MEER SCHOLEN 
NAAR AZ MARIA MIDDELARES

Bijleren en opleidingen volgen is de weg naar expertzorg en kwaliteits- 
zekere gezondheidszorg. In 2019 werd de infrastructuur verder uitge-
breid met camera’s en opnamemodaliteiten die ervoor zorgen dat nog 
gerichter getraind kan worden. Bijgevolg vinden steeds meer opleidings- 
centra, naast de vaste samenwerkingsakkoorden met hogescholen 
en HBOV-scholen, de weg naar het leer- en trainingscentrum van AZ 
Maria Middelares.

DIGITAAL VORMINGSPLATFORM BREIDT UIT

MyWorkandMe en eBlox HR vormen samen het nieuwe digitaal hr- en 
leerplatform van AZ Maria Middelares. Het omvat een overzicht van 
alle geplande interne vormingen, trainingen en opleidingen. In 2019 
werd het digitaal leerplatform ziekenhuisbreed toegankelijk: zowel 
artsen als privépersoneel, medewerkers en vrijwilligers van AZ Maria 
Middelares kunnen zich nu online aanmelden. In 2019 switchte het 
ziekenhuis ook van e-learningprovider naar Edumatic van Televic. De 
nieuwe e-learning provider werd gecoöpereerd in eBlox HR. Tot slot 
werd in 2019 de functionaliteit van eBlox HR verder uitgebreid met de 
modules ‘onkostennota’, ‘digitaal personeelsdossier’ en ‘Ask HR’.

MEDEWERKERS WORDEN IN DE WATTEN GELEGD 
OP DAG VAN DE MEDEWERKER

Op vrijdag 24 mei 2019 werd de Dag van de Medewerker 
gevierd. Deze stond helemaal in het kader van welzijn. 
Bijzondere initiatieven voor medewerkers van AZ Maria 
Middelares werden in de kijker gezet. Iedereen ont-
ving een gepersonaliseerde waterfles en sportzak. Ook 
culinair werd iedereen in de watten gelegd. 

SINTERKLAASFEEST LOKT MEER DAN  
500 KINDEREN

Op 30 november 2019 lokten Sinterklaas en 
zijn pieten meer dan 500 kinderen van artsen 
en medewerkers naar het sinterklaasfeest 
van AZ Maria Middelares. Er werden tal van 
activiteiten en geschenken voorzien.  

05
Personeelsevenementen worden gesmaakt

07
Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor

AZ Maria Middelares stelde twee medewerkers aan als vertrouwensper-
sonen. Ze bieden medewerkers die niet goed in hun vel zitten op het werk 
discreet een luisterend oor aan, geven raad en ondersteuning, en zoeken 
constructief mee naar een oplossing voor elk mogelijk probleem. De 
vertrouwenspersonen zijn daarbij gebonden aan het beroepsgeheim, ook 
tegenover de werkgever. 

08
Kunstenaars van AZ Maria Middelares exposeren hun werk

AZ Maria Middelares erkent niet 
alleen de professionele, maar 
ook de creatieve talenten van 
werknemers in hun vrije tijd. 
Artsen, therapeuten en mede- 
werkers, meestal onbekende 
kunstenaars, krijgen op verschil-
lende plaatsen in AZ Maria  
Middelares ruimte ter beschik-
king om hun werken gedurende 
een drietal maanden aan het 
publiek tentoon te stellen.

Uit de resultaten van 2019 blijkt het volgende: 

⃝ Er treden meer mensen in dienst dan er de or-
ganisatie verlaten, waardoor het personeelsaantal 
stijgt. De instroomratio (indiensttredingen t.o.v. het 
aantal personeelsleden) van 11,11 % toont aan dat 
het ziekenhuis een gezond/gemiddeld aantal nieuwe 
krachten aanwerft. De uitstroomratio (uitdienst-
tredingen t.o.v. het aantal personeelsleden) ligt met 
8,22 % onder het sectorgemiddelde en daalt in 2019.
  
⃝ Het percentage medewerkers dat in 2019 vrijwillig 
de organisatie verliet, ligt laag (3,86 %) en daalt 
lichtjes ten opzichte van 2018. 

⃝ Weinig medewerkers zijn afwezig door ziekte.  
Uit ziektecijfers blijkt jaar na jaar dat in AZ Maria  
Middelares een laag ziekteverzuim en hoog nul- 
verzuim (medewerkers die nooit ziek zijn) heerst. 

AZ Maria Middelares zorgt op zijn beurt ook voor 
tal van gunstige voordelen en extra’s voor zijn 
medewerkers. In 2019 ondersteunde het ziekenhuis 
de sportieve en gezonde levensstijl van zijn per-
soneelsleden extra. Dat vertaalde zich o.a. in een 
stijging van de fietsvergoeding per fietskilometer 
van 0,23 naar 0,24 euro. Vervolgens werden de 
openingsuren van de revalidatiezaal voor mede- 
werkers elke weekdag uitgebreid met drie uren.  

Ook op zaterdagvoormiddag kunnen medewerkers 
hier nu sporten. De workshop relaxatietechnieken 
voor medewerkers, artsen en privépersoneel,  
georganiseerd door de dienst revalidatie en de cel 
welzijn, zorgde dan weer voor de nodige ontspan-
ning op de werkvloer. Bovendien investeert het  
ziekenhuis ook in de groei van eigen medewerkers. 
Sinds mei 2019 betaalt het ziekenhuis bijvoorbeeld 
de persoonlijke tussenkomst terug voor medewerkers 
die een erkende loopbaanbegeleiding via loopbaan- 
cheques volgen. Dit alles zorgt er mee voor dat AZ 
Maria Middelares als een aantrekkelijke werkgever 
wordt ervaren en er bijgevolg geen structureel lang 
openstaande vacatures zijn.
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MEDISCHE KRING ZORGT VOOR UITWISSELING VAN KENNIS 
DOOR SYMPOSIA EN MAGAZINE

De Medische Kring, bestaande uit nagenoeg een duizendtal 
artsen van AZ Maria Middelares, organiseerde in 2019 vijf 
kringvergaderingen. Op deze wetenschappelijke vergaderin-
gen worden de huisartsen uit de regio en de specialisten van 
AZ Sint-Vincentius Deinze uitgenodigd. 

De thema’s draaiden rond:
↗   nucleaire geneeskunde anno 2019;
↗   Immune Mediated Inflammatory Diseases (IMID);
↗  pijncentrum anno 2019;
↗  koelbloedig, tips en tricks voor niet-hematologen;
↗   “SINGSING”: educatie van de stem om het strategisch, 

creatief, functioneel en gezond te leren gebruiken. 

Naast deze vormingsinitiatieven geeft de Medische Kring 
ook twee keer per jaar het magazine Hallo voor huisartsen 
uit. Daarin worden nieuwe artsen en innovatieve projecten in 
AZ Maria Middelares, alsook relevante dienstverlening voor 
de huisarts meer in detail voorgesteld.

HUISARTSENPLATFORM STEMT PROJECTEN AF 
TUSSEN HUISARTSEN EN SPECIALISTEN

De werking van een aantal overlegplatformen, 
waarin kennisoverdracht en de uitwisseling van 
ervaringen centraal staan, werd ook in 2019 
succesvol gecontinueerd. In het huisartsenplat-
form treden een aantal arts-specialisten van AZ 
Maria Middelares tweemaal per jaar in overleg 
met de voorzitters van de zeven huisartsenkrin-
gen (Gent, Merelbeke, Wetteren, groot Lochristi, 
Schelde-Leie, Oudenaarde en Meetjesland).

In 2019 wisselden ze onder meer van gedachten 
over e-Health communicatie, de e-form ‘Verwijs-
brief Maria Middelares’ in het huisartsenpakket 
(waarmee de huisarts patiënten onmiddellijk kan 
doorverwijzen naar AZ Maria Middelares), het 
E17-ziekenhuisnetwerk en de verwachtingen van 
huisartsen ten aanzien van de nieuwe website 
van AZ Maria Middelares. 

02
Preferentiële samenwerking zorgt voor 
goede wisselwerking met woonzorgcentra

AZ Maria Middelares heeft met een aantal woon-
zorgcentra 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 laboratorium van AZ Maria middelares. 

Nieuw in 2019 waren de samenwerkingen die op-
gestart zijn met Zorgband (groepering van vijf  
OCMW’s: Lemberge, Destelbergen, Eke, Merelbeke 
en Laarne), Foyer (Zilvermolen, Zilversterre,  
Weverbos en ZC Glorieux) en de Armonea-groep. 

01
Huisarts blijft spilfiguur in de zorg

Een constructieve samenwerking met de eerste lijn is bepalend voor een goede, naadloze zorg.
Om een vlotte samenwerking te garanderen, vinden heel wat overlegmomenten plaats.

CENTRAAL AANSPREEKPUNT VOOR 
HUISARTSEN

Ter standaardisering van de feedback 
van alle samenwerkingsinitiatieven 
en om de meldingen van de huisart-
sen te verzamelen, werd een centraal 
aanspreekpunt huisartsen opgericht. 
Huisartsen kunnen hier snel en een-
voudig alle klachten en knelpunten 
melden. De verantwoordelijke arts van 
het aanmeldpunt behandelt elke klacht 
met de nodige aandacht en spoed. In 
2019 waren er 16 aanmeldingen.
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WERKGROEPEN WERKEN  
GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN UIT

Onder auspiciën van het CEO-comité zijn een aantal 
werkgroepen actief: werkgroep IT, horizontale wer- 
king, Quality & Safety, shared services apotheek/ 
niet-apotheek, zorg, communicatie en hr. Zo worden 
een aantal projecten voor alle zeven zieken- 
huizen samen op poten gezet. Ter illustratie: de 
E17-werkgroep horizontale netwerking zet in op 
convergentie en heeft in 2019 vooral gewerkt rond 
een uniform preoperatief beleid voor de zeven zieken- 
huizen. Dat moet meer duidelijkheid geven naar de 
eerste lijn. Het beleid en richtlijnen rond nuchter 
zijn, preoperatieve onderzoeken, medicatie, anti- 
diabetica en bloedverdunners zijn hier onderdeel 
van. De werkgroep aankoop/apotheek werkt nauw 
samen op het vlak van medicatieveiligheid. Via ge-
meenschappelijke lastenboeken voor genees- 
middelen en medische hulpmiddelen staat deze 
werkgroep in voor gezamenlijke aankopen, met 
schaalvoordelen tot gevolg. 

De ziekenhuizen van het E17-ziekenhuisnetwerk 
hebben een lange traditie van samenwerken die 
vertrekt vanuit een gedeelde visie op zorg. Deze 
samenwerking is gebouwd op solide waarden, zoals 
onderling respect, solidariteit en de gelijkwaar-
digheid en cohesie van de E17-partners.

Door een jarenlange, positieve ervaring werd deze 
samenwerking als ziekenhuisnetwerk al vastge-
legd in 2015. Voorgezeten door een onafhankelijke 
netwerkvoorzitter groeide het ziekenhuisnetwerk de 
voorbije jaren spontaan verder uit. Een profes- 
sionele bestuurscultuur, met daarin duidelijke  

afspraken voor de betrokken ziekenhuizen, draagt 
het E17-ziekenhuisnetwerk.

De oprichting van de ‘vzw E17-ziekenhuisnetwerk’ 
in 2019 stelde de zeven ziekenhuizen in staat om 
met een eigen juridisch en bestuurlijk kader de 
onderlinge verbintenissen te versterken en als zieken- 
huisnetwerk een georganiseerde samenwerking uit 
te bouwen. Door de oprichting van de vzw heeft het 
E17-ziekenhuisnetwerk een rechtspersoonlijk- 
heid, één van de criteria waaraan de ziekenhuis- 
netwerken tegen 1 januari 2020 moesten voldoen.

De Vlaamse overheid heeft de ziekenhuisnetwerken 
midden 2018 opgeroepen om zich kandidaat te stel-
len voor een pilootproject rond de opmaak van een 
regionaal zorgstrategisch plan.

Naar aanleiding van deze oproep heeft het E17- 
ziekenhuisnetwerk het initiatief genomen om 
samen met het internationaal adviesbureau  

Antares een regionaal zorgstrategisch plan voor 
het E17-ziekenhuisnetwerk op te stellen dat voldoet 
aan de criteria van de Vlaamse overheid.
Op die manier zet het E17-ziekenhuisnetwerk alles 
op alles om mee te werken aan een zorgstrategie 
die kwaliteitszorg, taakafspraken en samenwerking 
tussen de zorgaanbieders in de regio waarin het 
E17-ziekenhuisnetwerk actief is, stimuleert.

01
E17-ziekenhuisnetwerk verankert samenwerking

OPMAAK ZORGSTRATEGISCH PLAN STIMULEERT DE SAMENWERKING

E17-ZIEKENHUISNETWERK KRIJGT JURIDISCH EN BESTUURLIJK KADER

Sint-Jozefskliniek
Izegem

AZ Groeninge
Kortrijk

O.L.V. van Lourdes 
Ziekenhuis Waregem

AZ Glorieux 
Ronse

AZ Sint-Elisabeth  
Zottegem

AZ Maria 
Middelares Gent

AZ Sint-Vincentius
Deinze
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KLINISCHE LABORATORIA 

De klinische biologen van beide ziekenhuizen en alle laboratoriummedewerkers 
vormen één gemeenschappelijk team dat samen instaat voor een kwaliteitsvol-
le dienstverlening op de twee locaties.

DIENST COMMUNICATIE

Sinds de zomer van 2019 verzorgt de communicatiedienst van AZ 
Maria Middelares ook de communicatie in en rond AZ Sint-Vincentius 
Deinze, in het kader van de personele unie. Het team zet zich in voor 
een professionele communicatie op maat van de verschillende doel-
groepen. Het gaat daarbij zowel om interne communicatie naar artsen 
en medewerkers als om externe communicatie naar o.m. patiënten, 
bezoekers en huisartsen. 

MEDISCHE DISCIPLINES

In 2019 gingen een aantal artsenassociaties ziekenhuisoverschrijdend werken: 
zo staan ze in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening op twee locaties. 

↗    Pneumologie: gezien de jarenlange goede verstandhouding tussen de 
pneumologen van AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze werd 
beslist om de diensten samen te voegen. In het kader van deze samenwerking 
en om haar bijzondere expertise in infectieziekten, werd dr. Sarah Loof 
begin 2019 aangeworven. 

↗   Spoedgevallen: sinds het voorjaar van 2019 versterken de spoedartsen van 
AZ Maria Middelares die van AZ Sint-Vincentius Deinze. Dat zorgt voor een 
betere werkverdeling. 

↗    Neurochirugie: dr. Jan De Vlieger vervoegde in 2018 het artsenkorps van  
AZ Maria Middelares en versterkt sinds september 2019 ook het team van 
AZ Sint-Vincentius Deinze. Patiënten met complexe spinale problemen 
worden bij een operatieve indicatie in AZ Maria Middelares behandeld, 
gezien de permanente aanwezigheid van de dienst neurochirurgie.

Sinds 1 juli 2017 vormen AZ Sint-Vincentius Deinze en AZ Maria Middelares een personele unie. Dat betekent dat beide ziekenhuizen
bestuurd worden door eenzelfde raad van bestuur. Zo is er een stabiel kader om samen duurzame samenwerkingsverbanden uit te bouwen. 

FINANCIËLE DIENSTEN

Afstemming facturatieprocessen

 ⃝   De diensten facturatie van AZ Sint-Vincentius Deinze en AZ Maria Middelares 
waren beide pioniers op het vlak van niet-medische ziekenhuisoverschrijdende 
samenwerking. In de loop van 2019 werden de facturatieprocessen op 
elkaar afgestemd. Medewerkers van beide ziekenhuizen zijn zo in staat om 
deelfacetten van het facturatieproces, zowel in AZ Sint-Vincentius Deinze  
als in AZ Maria Middelares, te behartigen. In 2020 wordt het integratie- 
proces verdergezet.

Btw-eenheid

 ⃝   De fiscus heeft de aanvraag voor een btw-eenheid voor AZ Maria Middelares 
en AZ Sint-Vincentius Deinze met ingang van 1 juli 2019 goedgekeurd. Bij-
gevolg kunnen kosten gerelateerd aan de onderlinge samenwerking  
gemakkelijk verrekend worden zonder dat dit aanleiding geeft tot bij-
komende btw-verplichtingen of -heffingen.

02
Verdere uitbouw personele unie met AZ Sint-Vincentius Deinze

Met zorg omringd

Onthaalbrochure
Praktische info over    
je ziekenhuisopname
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AZ Maria Middelares zet volop in op een warm 
onthaal en een gedegen vorming van studenten, en 
werkt daarvoor samen met verschillende onderwijs- 
instanties. 

In het academiejaar 2018-2019 werden 700 unieke 
studenten verwelkomd in het ziekenhuis, veelal voor 
een praktijkervaring of stage in een zorgberoep. 
Sinds 1 augustus 2019 worden ook masterstudenten 
geneeskunde geïntegreerd in het ziekenhuisbreed 

studentenbeleid, aangestuurd door de hr-dienst.  
AZ Maria Middelares heeft voor de contractstages 
van de vierdejaarsstudenten bachelor verpleeg- 
kunde 18 nieuwe trajecten ontwikkeld (en ingevoerd 
sinds 1 september 2019) in samenwerking met  
medische diensten en poliklinieken. Met een ont-
moetingscafé zette AZ Maria Middelares ook in op 
de interactie tussen mentoren, stagebegeleiders en 
hoofdverpleegkundigen om het leerproces van  
studenten af te stemmen en te optimaliseren.  

Tot slot werd het verplicht onthaalmoment voor 
studenten gereorganiseerd: naast een fysiek onthaal 
op donderdagavond worden de studenten nu ook 
door een e-learning voorbereid op hun stage. De 
wil, verantwoordelijkheid en leergierigheid van de 
studenten in combinatie met de teaching skills 
en inzet van de (verpleeg)afdelingen, diensten en 
medische disciplines resulteerden in een verrijkend 
leerverhaal.

Financieel gezond

In september 2019 trad AZ Maria Middelares toe 
tot Z-plus, een zorgcentrale die complementair 
werkt op bestaande zorgdiensten. Ontstaan vanuit 
een samenwerking tussen verschillende diensten 
voor thuisverpleging en gezinszorg heeft Z-plus de 
ambitie om het concept “transmurale zorg” con-

creet op het terrein uit te rollen. Op die manier kan 
de patiënt op autonome wijze aanspraak maken 
op de juiste zorg, op het juiste moment en op de 
juiste plaats. De zorgcentrale zal in de toekomst 
ook ingezet (kunnen) worden om de opvolging van 
patiënten vanuit het ziekenhuis van op afstand te 

organiseren. Zo kan de zorgcentrale bijvoorbeeld via 
een dashboard de patiënt 24 uur op 24 monitoren 
en indien nodig, op verzoek van het ziekenhuis, een 
thuisverpleegkundige vragen om langs te gaan.

03
Samenwerking met onderwijs zorgt voor een goede start

04
Inzetten op transmurale zorg door samenwerking met innovatieve zorgcentrale
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CODERING 2019 2018 VERSCHIL %

Bedrijfsopbrengsten 70/74 311 226 633 293 869 285 17 357 349 5,9 %

Omzet 70 287 260 342 270 294 769 16 965 573 6,3 %

Geactiveerde interne produktie 72 

Overige bedrijfsopbrengsten 74 23 966 291 23 574 516 391 776 1,7 %

Bedrijfskosten 60/64 301 707 825 283 437 529 18 270 296 6,4 %

Voorraden en leveringen 60 75 234 590 70 192 581 5 042 009 7,2 %

Diensten en bijkomende leveringen 61 115 241 997 107 220 024 8 021 973 7,5 %

Bezoldigingen en sociale lasten 62 87 220 348 84 121 288 3 099 060 3,7 %

Afschrijvingen, waardeverminderingen op  
oprichtingskosten, op immateriële en vaste activa

630 18 006 778 18 349 485 -342 707 -1,9 %

Waardeverminderingen op vlottende activa  
(toevoegingen +, terugnemingen -)

631/4 34 533 - 72 971 107 504 -147,3 %

Voorzieningen voor risico’s en kosten  
(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)

635/7 4 312 315 1 174 097 3 138 218 267,3 %

Overige bedrijfskosten 640/8 1 657 264 2 453 026 -795 762 -32,4 %

Bedrijfsresultaat [(+)=winst/(-)=verlies] 70/64 9 518 809 10 431 756 -912 947 -8,8 %

Financiële opbrengsten 75 2 225 787 2 019 827 205 959 10,2 %

Financiële kosten 65 7 254 205 8 032 256 -778 051 -9,7 %

Resultaat [(+)=winst/(-)=verlies] 70/65 4 490 391 4 419 327 71 063 1,6 %

Uitzonderlijke opbrengsten 76 1 675 871 2 408 126 -732 255 -30,4 %

Uitzonderlijke kosten 66 1 708 790 3 509 790 -1 801 000 -51,3 %

Resultaat van het boekjaar [(+)=winst/(-)=verlies] 70/66 4 457 472 3 317 663 1 139 808 34,4 %

ACTIVITEIT AZ MARIA MIDDELARES 
IN CIJFERS

RESULTAATREKENING

PASSIVA CODERING 2019 2018 VERSCHIL %

Eigen vermogen 10 tot 15/18 233 584 564 238 757 201 -5 172 637 -2,2 %

Dotaties, inbreng en giften in kapitaal 10 20 902 093 20 902 093 0 0,0 %

Herwaarderingsmeerwaarden 12 - - - -

Reserves 13 87 506 280 83 048 808 4 457 472 5,4 %

Overgedragen resultaat 14 - - - -

Investeringssubsidies 15 125 176 191 134 806 300 -9 630 109 -7,1 %

Sluitingspremies 18 - - - -

Voorzieningen voor risico’s en kosten 16 10 476 493 6 164 178 4 312 315 70,0 %

Schulden  17/49 233 029 126 238 127 032 -5 097 906 -2,1 %

Schulden op meer dan 1 jaar 17 140 064 919 150 786 296 -10 721 377 -7,1 %

Schulden op ten hoogste 1 jaar 42/48 91 928 669 86 868 728 5 059 940 5,8 %

Overlopende rekeningen 492/3 1 035 538 472 008 563 530 119,4 %

Totaal der passiva 10/49 477 090 183 483 048 411 -5 958 228 -1,23 %

ACTIVA CODERING 2019 2018 VERSCHIL %

Vaste activa 20/28 214 079 356 222 050 104 -7 970 748 -3,6 %

Oprichtingskosten 20 1 964 537 2 362 425 -397 888 -16,8 %

Immateriële vaste activa 21 1 119 709 704 987 414 721 58,8 %

Materiële vaste activa 22/27 210 962 806 218 957 692 -7 994 886 -3,7 %

Financiële vaste activa 28 32 305 25 000 7 305 29,2 %

Vlottende activa 29/58 263 010 827 260 998 307 2 012 520 0,8 %

Vorderingen op meer dan 1 jaar 29 116 968 101 122 248 754 -5 280 653 -4,3 %

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 6 694 084 5 893 631 800 453 13,6 %

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 40/41 93 308 205 97 001 297 -3 693 093 -3,8 %

Geldbeleggingen 51/53 25 528 820 9 255 619 16 273 201 175,8 %

Liquide middelen 54/58 19 235 291 25 261 613 -6 026 322 -23,9 %

Overlopende rekeningen 490/1 1 276 325 1 337 392 -61 067 -4,6 %

Totaal der activa 20/58 477 090 183 483 048 411 -5 958 228 -1,23 %

Erkende bedden 542

Opnames 29 815

 Ligdagen  154 661

Dagziekenhuis  36 289

  Bevallingen 1 879

ACTIVA

PASSIVA
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01
Voorbereidingen nieuwe website www.mariamiddelares.be

In 2019 werden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe website van  
AZ Maria Middelares. De focus van de website ligt op toegankelijke patiënten-
informatie en educatie op maat. Elk specialisme kreeg de kans om binnen het 
zorgaanbod zijn eigen ‘mini-website’ uit te werken, met voorstelling van het 
team, toelichting over de belangrijkste aandoeningen en behandelingen, en een 
overzicht van praktische informatie. De (online) afsprakentool en het virtuele 
ziekenhuis worden doorheen de hele website verweven.

02
Bezoek het operatiekwartier virtueel

Op www.virtueelziekenhuis.be zijn nu vier verschillende tours beschikbaar, 
eentje voor bezoekers en drie voor patiënten. Het gaat om een korte voorstelling 
van de spoed, een tour voor toekomstige ouders en een uitgebreide tour voor 
patiënten die een ingreep zullen ondergaan. 

Tijdens de tour krijgen patiënten uitleg van een aantal medewerkers en artsen. 
Er is ook extra informatie beschikbaar in pop-upschermen. Op die manier wil 
AZ Maria Middelares dat patiënten hun bezoek aan of hun ingreep in het zieken-
huis met nog meer vertrouwen tegemoet gaan.

03
Polikliniek: beeldschermen brengen info op maat

In de polikliniek startten een aantal specialismen met een eigen tv-kanaal om 
hun patiënten tijdens het wachten te voorzien van info op maat. Het kan gaan om 
praktische informatie, educatie over bepaalde aandoeningen of behandelingen, of 
aankondigingen van relevante initiatieven.

04
Sterke interactie met volgers op sociale media 

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 medewerkers 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 2019 een mooie groei.

VAN 5 110 
NAAR 5 805 
VOLGERS

VAN 4 653 
NAAR 5 928 
VOLGERS

VAN 1 947 
NAAR 2 119 
VOLGERS

VAN 658 
NAAR 1 512 
VOLGERS
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BEKIJK HIER HET 
AUDIOVISUEEL 
VERHAAL.

GENERATIE ROOKVRIJ ZET IN OP ROOKVRIJE  
TOEKOMST

Daarnaast stonden ook een aantal bijzondere 
initiatieven in de kijker. 31 mei 2019 bijvoorbeeld, 
Werelddag zonder Tabak, stond dit jaar in het 
teken van rookvrij opgroeien. Voor de gelegenheid 
kwamen de kinderen van Kinderdagverblijf Witje 
Wiebel met een ballon in de hand naar het zieken-
huis om mee de aandacht te vestigen op het belang 
van een gezonde omgeving. AZ Maria Middelares 
ondertekende het charter van Generatie Rookvrij en 
besliste dat roken op de site enkel nog mogelijk is in 
de rookcabines. Ook de tabakologen en pneumologen 
van AZ Maria Middelares zetten hun schouders 
verder onder het initiatief met hun rookstopbege-
leiding. 

EDUCATIEFILMPJE BEREIDT KINDEREN VOOR OP 
BEZOEK AAN HET ZIEKENHUIS

Omdat niet alleen de ouders, maar ook kinderen 
vaak met heel wat vragen zitten over een opname 
in het ziekenhuis, koos de dienst pediatrie ervoor 
een reeks educatiefilmpjes te ontwikkelen. Nieuw 
in 2019 was het audiovisuele verhaal van Marie met 
de zieke oortjes, geschreven door anesthesist Yann 
Vandormael van AZ Maria Middelares en Liesbet 
Slegers. Deze video legt in acht minuten het volle-
dige traject uit op kindermaat.

In AZ Maria Middelares zetten heel wat diensten 
initiatieven op om patiënten te sensibiliseren over 
specifieke gezondheidstopics. De educatiessessies 
voor verschillende doelgroepen, zoals leven na een 
beroerte, hartritmestoornissen, gezond eten/leven 

of chronische pijn, werden gecontinueerd. Nieuw  
in 2019 was de heup- en knieklas. Om een duide- 
lijk antwoord te geven op de vragen van patiënten 
die een heup- of knieprothese krijgen, startte AZ 
Maria Middelares met preoperatieve en interactieve 

informatiesessies over het volledige traject van de 
ingreep. De patiënt kan aansluitend ook een bezoek 
brengen aan de preopnamebalie om zijn admini- 
stratief dossier te vervolledigen. Zo wordt de patiënt 
minder belast op de dag van de operatie.

05
Informatiesessies en bewustmaking
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02
Back on Track helpt patiënten met kanker terug op weg

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 kanker-
patiënten een hart onder de riem te steken door in 
te zetten op bijkomende psychosociale begeleiding, 
revalidatieprogramma’s en andere initiatieven met als 
doel de zware behandeling waar mogelijk te verlichten. 

Via verscheidene (sportieve) evenementen wordt 
regelmatig geld ingezameld voor het ‘Back on Track’-fonds. Ter illustratie: in 
het weekend van 14 september 2019 fietsten 30 enthousiaste collega’s van AZ 
Maria Middelares en AZ  Sint-Vincentius Deinze 300 kilometer ten voordele van 
Back on Track. Er werd 21 981 euro ingezameld om (ex-)kankerpatiënten te 
begeleiden en te ondersteunen tijdens de diagnose, behandeling en herstel van 
kanker.

04
Levensloop: een vuist tegen kanker

Op zaterdag 27 april 2019 deden 195 medewerkers van AZ Maria Middelares  
mee aan de derde Levensloop Gent en steunden zo de strijd tegen kanker met  
5 320 euro.

01
Uitbouw van partnerziekenhuis in Katako-Kombe

Van 21 maart tot en met 8 april 2019 gingen opnieuw een arts, verpleegkundige 
en kinesitherapeut van AZ Maria Middelares op inleefmissie naar het partner-
ziekenhuis van AZ Maria Middelares in Katako-Kombe, een ‘Ziekenhuis voor 
Ziekenhuis’-project van Memisa. 

Om de lopende projecten daar te ondersteunen, werd op 1 september 2019 de 
vijftiende barbecue ten voordele van Katako-Kombe georganiseerd. Het werd 
een succesvolle dag. De BBQ bracht dit jaar 10 000 euro op voor het goede doel. 
Deze opbrengst wordt onder meer geïnvesteerd in de aankoop van medisch 
materiaal voor de 17 gezondheidscentra. 

Door de inzet van velen waren de concrete verwezenlijkingen in 2019 dan ook 
groot: herstelwerken aan de operatiezaal, voltooiing van de bouw van twee  
gezondheidscentra, aankoop van medisch materiaal, installatie van een  
tandartskabinet, een ambulance-motor voor het transport van urgenties en 
zware zieken, ondersteuning aan de opleidingen verpleegkunde, anesthesie  
en vroedkunde, uitbreiding installatie van zonnepanelen …

03
Vzw Scharnier brengt dialysepatiënten bij elkaar 

De vzw Scharnier is een schakel tussen het dialyseteam, de nierpatiënt, zijn 
familie en omgeving en dit zowel voor hemodialysepatiënten als peritoneale 
nierpatiënten en getransplanteerden. Vzw Scharnier hoopt door de organisatie 
van allerhande activiteiten de samenhorigheid tussen nierpatiënten, familie- 
leden 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.

05
Kerstacties verwarmen De Warmste Week

Van 11 tot 18 december 2019 zetten de medewerkers van AZ Maria Middelares 
zich in voor verschillende goede doelen. In het atrium werd gedurende één 
week geld ingezameld voor onder andere Back on Track, Levensloop Gent,  
vzw Scharnier, Eleonoor VZW en de Zelfmoordlijn 1813.
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