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Tweede, derde, vierde … 2021 werd net als het jaar ervoor 
gedomineerd door de ene coronagolf na de andere. De sociaal-
economische en maatschappelijke impact is haast onmeetbaar. 
De druk op de zorg was bij momenten bijna onhoudbaar.  
De inzet en inspanning die medewerkers en artsen moesten 
leveren zijn onschatbaar. En toch was er geen applaus meer … 
Alsof ‘uitzonderlijk’ plots ‘normaal’ is geworden …

Het aantal COVID-19-besmettingen was torenhoog. Veel 
medewerkers vielen zelf uit door ziekte of quarantaine.  
Het aantal ziekenhuisopnames piekte. Beleid en procedures 
werden continu bijgestuurd in functie van steeds wijzigende 
richtlijnen. Opschalen, afbouwen, uitstellen en herinplannen 
waren schering en inslag. 

En toch zijn we er steeds in geslaagd om kwalitatieve en veilige 
zorg te leveren.
En toch zijn we er steeds in geslaagd om wendbaar en flexibel te zijn. 
En toch zijn we er steeds in geslaagd om veerkrachtig te zijn. 
En toch zijn we er steeds in geslaagd om nieuwe, innovatieve 
projecten succesvol uit te rollen. 

Onze medewerkers en artsen zijn echt #strafvolk! Ze ademen 
‘GezondheidsZorg met een Ziel’. Ze zijn AZ Maria Middelares.  
Een oprecht woord van dank aan allen voor hun bijdrage en hun 
engagement, ten behoeve van de patiënten en hun naasten die 
onverminderd op ons rekenen in hun meest kwetsbare momenten. 
Deze terugblik op 2021 is dan ook een ode aan de uitzonderlijke 
draagkracht die ervoor zorgde dat veel ‘gewoon’ doorliep, maar 
dan vaak net wat anders dan ‘normaal’. 

Beste lezer,

Ir. Christophe Mouton 
Algemeen directeur



#strafvolk
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Mogelijkheden van zorg op afstand: 
thuismonitoring van COVID-19-patiënten 

Begin 2021 werd AZ Maria Middelares samen met UZ Antwerpen als eerste 
geselecteerd voor het project ‘Zorg op afstand: COVID-19-patiënten thuis 
opvolgen via telemonitoring’, na de oproep van het RIZIV eind 2020. Doel van 
dit project is inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en beperkingen van tele-
monitoring in de toekomst, ook voor andere doelgroepen. In 2021 werden  
92 COVID-19-patiënten van AZ Maria Middelares geïncludeerd. 

Via telemonitoring kunnen deels herstelde patiënten of patiënten met een mild 
verloop van een COVID-19-besmetting thuis op krachten komen. Hun medische 
toestand wordt voortdurend digitaal opgevolgd door metingen en bevragingen 
(bv. van ziekteparameters zoals koorts, zuurstofsaturatie of kortademigheid) die 
via het centraal patiëntenplatform MijnMariaMiddelares op een beveiligde wijze 
worden doorgestuurd naar de zorgverleners. 

↗  In juni 2021 won AZ Maria Middelares de Jury 
Special Mention Award binnen de categorie ‘Patient 
eXperience en COVID-19’ voor dit project.

↗  De award werd uitgereikt door de vzw Shared Patient 
Experience, een non-profitorganisatie die Europese 
zorgvoorzieningen motiveert om de patiëntervaring te 
verbeteren.

 Bekijk hier de

 voorstellingsvideo



2.000 teleconsulten 
tijdens RIZIV-project teledermatologie 

Vijf artsen van de groep dermatologie van AZ Maria Middelares maakten 
vanaf februari tot eind november 2021 deel uit van een nationaal proef-
project teledermatologie van het RIZIV. In dit proefproject kan de huisarts  
via een sjabloon in eHealth op een digitale manier contact opnemen met  
een huidarts om advies te vragen over een dermatologisch probleem. 

Het project verloopt volgens het principe ‘store and forward’ (geen ‘live 
consult’). Concreet verstuurt de huisarts, met schriftelijke toestemming  
van de patiënt, de nodige medische gegevens, enkele correct genomen  
foto’s en de klinische vraag via eHealth naar de dermatoloog. Die werk-
wijze is conform de GDPR-wetgeving, in tegenstelling tot vragen via e-mail 
of platformen zoals WhatsApp. De dermatoloog stelt voor zover mogelijk 
online een diagnose, zonder de patiënt gezien te hebben, en dat binnen de 
24 tot 48 uur. De kostprijs voor het format werd tijdens het project volledig 
terugbetaald.

In totaal gingen tijdens de projectfase net geen 2.000 teleconsulten met  
de huisarts door. 
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Twee vernieuwende technieken 
voor minimaal invasieve klepvervanging

In juni 2021 werden in het hartcen-
trum van AZ Maria Middelares twee 
vernieuwende technieken voor mini- 
maal invasieve klepvervanging toe- 
gepast. Daardoor worden de moge-
lijkheden om een zieke aortaklep 
door een kunstklep te vervangen 
via een katheter (TAVI) verder uit-
gebreid. 

Bij de eerste techniek wordt een nieuwe klep via slechts twee kleine 
openingen in de lies in een oude kunstklep geplaatst. Het team 
past vervolgens de ‘BASILICA’-techniek toe onder echografische 
begeleiding. Daarbij wordt met een dunne, elektrische snijdraad 
eerst het oude klepblaadje doorgesneden, waarna de nieuwe klep-
prothese veilig op haar plaats gebracht kan worden. Door de oude 
klepring breder te maken met een harde ballon (gecontroleerde ring-
fractuur) kan de nieuwe prothese optimaal werken.

Bij de tweede techniek werd een transaxillaire katheterklep-
vervanging (TAVI) verricht. Door ernstige verkalking van de aorta en 
liesbloedvaten kan de aortaklep niet altijd op de klassieke manier via 
de lies vervangen worden. In plaats daarvan wordt het bloedvat in de 
linkeroksel aangeprikt en via die weg wordt de klepprothese veilig 
ingeplant.

Door het minimaal invasieve karakter van beide procedures kunnen patiënten 
het ziekenhuis sneller verlaten.

2.000
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In oktober 2021 startte AZ Maria Middelares 
met een innovatieve techniek voor de mar-
kering van niet-voelbare borsttumoren en 
lymfeklieren in de oksel. De diensten radio-
logie en borstchirurgie van het ziekenhuis 
slaan daarvoor de handen in elkaar. AZ Maria 
Middelares is het allereerste ziekenhuis in 
België dat deze vernieuwende therapie toepast.

De draadloze lokalisatietechniek met het mag-
netische Pintuitionzaadje zorgt ervoor dat de 
behandeling van borstkanker een stuk vlotter 
verloopt voor de patiënt. Het Pintuitionzaadje is 

eenvoudig en accuraat in het letsel te 
plaatsen. Het Sirius Pintuition systeem 
detecteert het zaadje in de tumor nadien via 
puntbronlokalisatie, waardoor de chirurgen 
precies weten waar de tumor zich bevindt en 
hoe diep ze moeten snijden. Bovendien bepalen 
de borstchirurgen zelf de plaats van incisie, 
wat tot betere cosmetische resultaten leidt. 
Ten slotte is het Pintuitionzaadje een stuk 
goedkoper dan andere magnetische zaadjes, 
wat een groot financieel voordeel betekent 
voor de patiënt.

Eerste laparoscopische  
leverresectie zorgt voor sneller 
herstel 

In januari 2021 werd in AZ Maria 
Middelares voor het eerst een par- 
tiële leverresectie uitgevoerd via 
een kijkoperatie. Levermetastasen 
(uitzaaiingen in de lever van primaire 
kwaadaardige tumoren ergens anders 
in het lichaam) kunnen sindsdien ook 
op die manier behandeld worden in het 
ziekenhuis. 

Bij dit type operatie wordt een deel van 
de lever verwijderd via enkele kleine 
sneetjes in de buikwand, in plaats van 
via één grote incisie. De belangrijkste 
voordelen hiervan zijn een beduidend 
sneller herstel voor de patiënt, minder 
pijnklachten, minder bloedverlies en 
uiteraard ook minder wondproblemen  
na de operatie.

NATIONALE 
PRIMEUR

Nationale primeur: vernieuwende borstkankertherapie met Pintuitionzaadje



13Jaarverslag 2021  Hoogtechnologische expertzorg, innovatie en onderzoek

Oost-Vlaamse primeur: radioactieve behandeling 
stabiliseert uitgezaaide prostaatkanker

In september 2021 werd in AZ Maria Middelares voor het eerst een 
behandeling met de radioactieve stof Lu177-PSMA uitgevoerd. Dat is een 
innovatieve therapie voor patiënten met een uitgezaaide prostaatkanker 
die niet reageert op klassieke hormoonremmers en bij wie de ziekte  
zich in een evolutieve fase bevindt. De therapie, waarbij de radioactieve 
stof in het bloed wordt ingespoten die vervolgens inwerkt op de prostaat- 
kankercellen, kan een stabilisatie of vermindering van de ziekte tot 
stand brengen. Daarnaast zullen bij de meeste patiënten ook karakteris-
tieke symptomen zoals botpijn aangepakt worden, waardoor de algemene 
levenskwaliteit verbetert.

Het product voor een behandeling met Lu177-PSMA wordt geleverd door 
az groeninge (Kortrijk), ook lid van het E17-ziekenhuisnetwerk. In Oost-
Vlaanderen is AZ Maria Middelares het allereerste ziekenhuis dat deze 
vernieuwende therapie toepast. 

Vooruitstrevende REZUM-stoomtherapie bij plasproblemen

De REZUM-stoomtherapie is een vernieuwende, 
minimaal invasieve techniek die ingezet kan 
worden bij goedaardige prostaatvergroting. Bij deze 
behandeling wordt thermische energie onder de 
vorm van stoom gebruikt om de aangroei van de 
prostaat te doen afsterven. De behandeling gebeurt 
gebruikelijk onder korte algemene verdoving in het 
dagziekenhuis, neemt slechts 5 tot 10 minuten in 
beslag en verloopt bloedloos. 

↗   Het REZUM-pistool, voorzien van ingebouwde injectienaald, wordt via een 
kijkoperatie doorheen de plasbuis ingebracht. De injectienaald injecteert een 
standaardhoeveelheid stoom in de prostaat (adenoom). 

↗   De behandeling toont al na twee weken een duidelijke verbetering van de 
symptomen en tast het seksuele functioneren van de patiënt doorgaans niet 
aan. Het spontane plaspatroon zal zich herstellen over het verloop van de 
volgende weken. De resultaten zijn duurzaam over een periode van minstens  
4 tot 5 jaar. De behandeling kan eventueel op termijn herhaald worden.

OOST-VLAAMSE 
PRIMEUR
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MRI diffusie whole body imaging voor stadiëring en 
opvolging van eierstokkanker

Al enkele jaren voert de dienst radiologie van AZ Maria Middelares 
complexe MRI-onderzoeken uit voor de stadiëring en opvolging van 
eierstokkanker. Het onderzoek, waarbij het volledige lichaam van de 
patiënt gescand wordt met een MRI-toestel, kan met een zeer hoge 
accuraatheid uitzaaiingen in het buikvlies detecteren. In dat opzicht is  
dit onderzoek bij eierstokkanker beter geschikt dan een CT- of PET-scan.  
De whole body diffusion MRI kan de operabiliteit van een patiënte na-
genoeg exact inschatten (dit is de mate waarin de chirurg alle letsels kan 
wegnemen zodat er geen macroscopische ziekteletsels meer aanwezig 
zijn), de respons van de ziekte op chemotherapie beoordelen en  
het tumorrecidief opsporen. 

Nieuwe SPECT/CT-scanner voor hogere beeldkwaliteit 
en diagnostische accuraatheid 

In mei 2021 werd de oudste SPECT-camera van AZ Maria Middelares, in 
dienst sinds 2000, vervangen door een nieuwe, high-end SPECT/CT-camera. 
Het gaat om een Siemens Intevo Bold met diagnostische 16-slice CT, een 
toestel dat zorgt voor een significante verbetering van de beeldkwaliteit en 
een verhoogde diagnostische accuraatheid. Daarmee beschikt het ziekenhuis 
nu over drie recent vernieuwde SPECT/CT-camera’s. Het nieuwe toestel zal 
voornamelijk gebruikt worden door de radiologen en nuclearisten voor cardiale, 
musculoskeletale en neurologische onderzoeken. 

SIEMENS INTEVO BOLD 
MET DIAGNOSTISCHE 
16-SLICE CT
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Augmented reality 
bij het plaatsen van totale 
knieprothesen 

In 2021 nam de dienst orthopedie van AZ 
Maria Middelares de eerste stappen met 
augmented reality (AR) bij het plaatsen van 
de richtinstrumenten voor totale knie-
prothesen. Deze computerondersteunde 
chirurgietechniek, geïnstalleerd in een 
slimme AR-bril, zorgt voor een optimale 
oriëntatie bij het plaatsen van de prothese. 
Een bijkomend voordeel is de compactheid 
van de slimme AR-bril ten opzichte van 
de bestaande navigatiesystemen die veel 
omvangrijker zijn.

Autologe kraakbeenrecuperatie 
en -re-implantatie bij het 
enkelgewricht

Gewrichtskraakbeen speelt een belangrijke 
rol bij het reduceren van frictie (weerstand 
bij wrijving) en het verdelen van druk op 
gewrichten. Bij kraakbeendefecten is er, 
naast schade aan het kraakbeen zelf, ook 
steeds schade aan het onderliggende bot. 
Deze letsels zijn doorgaans moeilijk te 
genezen. 

In 2021 pasten de orthopedisch chirurgen van 
AZ Maria Middelares als eerste in België een 
nieuwe techniek toe om het kraakbeen van 
het enkelgewricht te herstellen. De klassieke 
techniek neemt het geschonden kraakbeen 
en bot weg, waarna littekenweefsel zorgt voor 
pseudokraakbeen. Bij de nieuwe techniek 
worden eerst kleine kraakbeenfragmenten 
opgevangen. Deze fragmenten, met daarin 
lichaamseigen kraakbeencellen, worden ver-
volgens samen met een fibrinepasta (soort 
weefsellijm vervaardigd uit eigen bloed van de 
patiënt) opnieuw geïmplanteerd met als doel 
volwaardig kraakbeen te regenereren op de 
plaats van het defect.
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Opstart Clinical Research Centre als investering in de toekomst

AZ Maria Middelares zet in op hoogtechnologische expertzorg die permanent 
wordt afgetoetst aan de meest recente medische en wetenschappelijke ont- 
wikkelingen. In dat kader lopen al vele jaren klinische studies in het zieken-
huis om zo medische behandelingen en technieken te ontwikkelen en te opti-
maliseren. Deze klinische studies kunnen zowel door een arts-onderzoeker 
zelf geïnitieerd zijn of in samenwerking met de industrie gebeuren. Patiënten 
kunnen op die manier vervroegd toegang krijgen tot nieuwe innovatieve medi-
catie, medische hulpmiddelen en chirurgische technieken.

Sinds 2021 worden de krachten gebundeld in het Clinical Research Centre 
van AZ Maria Middelares. Daarin zijn artsen-onderzoekers uit verschillende 
disciplines actief die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van klinische 
studies binnen hun expertise. De artsen-onderzoekers zijn omringd met 
studiecoördinatoren, studieverpleegkundigen, wetenschappelijk medewerkers 
en datamanagers. 

In 2021 werden 71 klinische studies ingediend bij het ethisch comité van AZ 
Maria Middelares. Daarvan was 25 % industriegesponsord en 75 % van acade-
mische aard. De academische studies kunnen verder opgedeeld worden in 
investigator driven studies (59 % t.o.v. het totaal aantal klinische studies) en 
studies in het kader van een scriptie (16 % t.o.v. het totaal aantal klinische studies).

HIERNAAST BELICHTEN WE EEN AANTAL STUDIES.
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 Lees hier het  

 volledige artikel 

ANESTHESIE
Anterieur serratus blok  
bij minimaal invasieve cardiochirurgie

Optimale pijnstilling voorzien voor patiënten, zowel 
tijdens als na de operatie, waarbij het optreden van 
ongewenste bijwerkingen tot een minimum wordt 
beperkt, is een must. Een anterieur serratus blok 
is een locoregionale verdovingstechniek die er bij 
hartoperaties voor zorgt dat de borstkas van de 
geopereerde zijde verdoofd is tot enkele uren na de 
operatie. In deze gerandomiseerde en geblindeerde 
studie gaan de onderzoekers na of de implementatie 
van deze techniek leidt tot lagere postoperatieve 
pijnscores en verminderd gebruik van sterke pijn-
stillers. Zo kan de verdovingstechniek onderdeel 
vormen van een perioperatief multimodaal pijn-
beleid bij minimaal invasieve cardiochirurgische 
ingrepen. 

CARDIOLOGIE
Emperor-preserved studie  
bij hartfalen en bewaarde linkerventrikelfunctie

De dienst cardiologie van AZ Maria Middelares 
nam in 2021 deel aan de emperor-preserved 
studie. Dit onderzoek ging het effect na van 
empagliflozine, medicatie initieel ontwikkeld voor 
diabetespatiënten, bij patiënten met hartfalen én 
bewaarde linkerventrikelfunctie. En met succes: 
de studie toont aan dat empagliflozine voor 
deze patiëntengroep het aantal hospitalisaties 
reduceert en ook de levenskwaliteit verbetert. 
De studie betekent dan ook een echte doorbraak 
voor deze patiëntenpopulatie, gezien dit de eerste 
medicatiestudie is die een positief effect aantoont 
op de gezondheid en levenskwaliteit van deze 
patiënten. 

De studieresultaten werden gepubliceerd in  
New England, Journal of Medicine, op 24 oktober 2021. 

HEELKUNDE
Coraline-studie vergelijkt klassiek en robot-
geassisteerd laparoscopisch liesbreukherstel

In het herniacentrum van AZ Maria Middelares 
worden liesbreuken minimaal invasief hersteld via 
ofwel een klassieke kijkoperatie ofwel een robot- 
geassisteerde laparoscopie. De robotgeassisteerde 
ingreep is in essentie dezelfde als de traditionele 
laparoscopie, maar de instrumenten en de camera 
worden vanuit een console door de chirurg 
gehanteerd.

Hoewel de robotgeassisteerde techniek ondertussen 
wereldwijd wordt toegepast, ontbreekt vooralsnog 
harde wetenschappelijke evidentie over de te 
verdedigen meerkost van de techniek. Het hernia-
centrum van AZ Maria Middelares startte de studie 
op en stelt als doel om 200 patiënten met een dubbel- 
zijdige liesbreuk gerandomiseerd en geblindeerd te 
includeren. 
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PNEUMOLOGIE
AEGEAN-studie bij patiënten met longkanker

De pneumo-oncologen en de dienst thoraxheel- 
kunde van AZ Maria Middelares zetten in 2021 
hun schouders onder de AEGEAN-studie. Deze 
studie onderzoekt het effect van het vroegtijdig 
inschakelen van immunotherapie bij de behande- 
ling van longkanker, in combinatie met conven-
tionele chemotherapie. Na deze startbehandeling 
ondergaan de oncologische patiënten nog een 
ingreep waarbij het aangetaste deel van de 
long wordt verwijderd. Tot slot volgt nog een 
onderhoudsbehandeling met immunotherapie. 

Vier patiënten van AZ Maria Middelares werden 
in deze studie geïncludeerd en worden nog 
verschillende jaren opgevolgd.

GASTRO-ENTEROLOGIE
Helipath-studie bij maagklachten 

Bij een groot aantal mensen met maagklachten 
wordt de bacterie Helicobacter (H.) pylori aange-
troffen in de maag. Bij een beperkt percentage 
van de mensen worden grote, spiraalvormige 
Niet-Helicobacter Pylori Helicobacters (NHPH) 
gevonden. Met de Helipath-studie gaan UZ 
Antwerpen, az groeninge en AZ Maria Middelares 
na hoe frequent infecties met NHPH voorkomen 
bij mensen met maagklachten in België, met als 
doel de aanwezigheid en de rol van NHPH beter te 
begrijpen.
 
De eerste resultaten zijn veelbelovend. Zo blijkt 
het voorkomen van NHPH bij mensen met maag-
klachten veel hoger te zijn dan op grond van de 
bestaande literatuur zou worden verwacht. Bij-
gevolg lijkt een routineonderzoek naar NHPH bij 
risicopatiënten voor maagklachten de onder-
zoekers opportuun. 
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UROLOGIE
ProstaQare 2 vergelijkt klinische resultaten en behandelingskost  
bij invasieve behandelingen voor goedaardige prostaatvergroting

ProstaQare 2 is een vergelijkende studie die de klinische resultaten en 
behandelingskost van verschillende invasieve behandelingen voor goedaardige 
prostaatvergroting in kaart brengt. Zo wordt de REZUM-stoomtherapie 
vergeleken met de transurethrale resectie van de prostaat (klassieke therapie), 
en dat volgens de time driven activity based costing-filosofie met het oog op 
waardegedreven zorg. Bijzonder aan deze manier om de financiële impact van 
de behandeling te benaderen is dat, naast de kost voor investering en materiaal, 
ook de dimensie tijd die nodig is om een activiteit uit te voeren binnen het 
behandelingstraject wordt meegenomen. 

Op basis van de opgedane ervaringen zal het breder gebruik van deze metho-
diek in AZ Maria Middelares geëvalueerd worden en de eigenlijke resultaten 
van de studie zullen ingezet worden om een betere terugbetaling van verbruiks-
materiaal te verdedigen bij de overheid. 

ONCOLOGIE
Enfortumab vedotin bij een gevorderd urotheelcelcarcinoom

Oncologische patiënten met een gevorderd urotheelcelcarcinoom (een 
kwaadaardige afwijking die ontstaat uit het slijmvlies van de blaas of urine-
leiders) hebben doorgaans een geringe overlevingskans na falen van 
chemotherapie en immunotherapie. De studiedienst van het geÏntegreerd 
Kankercentrum Gent (IKG) nam in 2021 deel aan een grote internationale fase 3 
studie (bevestigende studie van fase 1 en 2 studies) waar het toedienen van 
enfortumab vedotin (antilichaam waaraan een geneesmiddel gebonden is, in 
dit geval chemotherapie) vergeleken wordt met de standaard chemotherapie 
bij deze patiëntenpopulatie. De studieresultaten tonen aan dat enfortumab 
vedotin de overleving van de patiënt significant verlengt in vergelijking met de 
standaardbehandeling. 

Op basis van deze studie werd enfortumab vedotin goedgekeurd voor patiënten 
met een gevorderd urotheelcelcarcinoom door het Amerikaanse voedsel- en 
geneesmiddelenagentschap en het Europees geneesmiddelenbureau.



#strafvolk
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Op 1 juli 2021 startte AZ Maria Middelares met 
een nieuw zorgmodel. De verpleegafdelingen en 
medische diensten van AZ Maria Middelares werden 
geclusterd in zes zorgdomeinen.

Nieuw zorgmodel: 
hertekening verpleegkundig en paramedisch departement

↗  Elk zorgdomein kreeg een verpleegkundig 
domeinverantwoordelijke. Voor het kort traject, 
chirurgisch en cardiologisch traject, het internis-
tisch traject en het operatiekwartier staat ook 
steeds een medisch domeinarts in. Voor de 
andere domeinen wordt een medisch diensthoofd 
ad hoc aangesproken. Vanuit hun functie focussen 

1. Kort traject

2. Chirurgisch en cardiologisch traject

3. Internistisch traject

4. Chronisch traject

5. 24/7 traject

6. Operatiekwartier

Voor het verpleegkundig departement vormt  
de mobiele equipe het zevende zorgdomein.

beiden op de opvolging van het beleidsplan, 
de begroting en investeringen. Kwaliteit, de 
organisatie van het domein, procedures en 
projecten staan hoog op de agenda.

↗  Elk zorgdomein kan steeds een beroep doen op 
de nodige expertise omtrent opname en ontslag, 
Synops, medicatiebeheer, ziekenhuishygiëne 
en noodplanning. Medische zorgexperten staan 
naast de andere experten in nauw overleg met 
de betrokken directeur en het directiecomité om 
adviezen te formuleren en initiatieven uit te rollen 
binnen hun expertisegebied. 

↗  De medisch en de verpleegkundig-paramedisch 
directeur sturen de zorgdomeinen aan. 
Ze overleggen daarvoor periodiek met de 
domeinverantwoordelijken, de domeinartsen en de 
medisch zorgexperten.

↗  De hoofdverpleegkundige blijft verantwoordelijk 
voor de dagdagelijkse werking van de eigen 
afdeling en werkt hiervoor rechtstreeks onder 
leiding van de verpleegkundig directeur.

AZ MARIA MIDDELARES  
STOND TIJDENS DE  
PANDEMIE GARANT  
VOOR EEN MENSELIJK  
BEZOEKBELEID.
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de patiënt. Om een veilige omgeving 
te creëren voor zowel medewerkers 
als patiënten, werd de COVID-19-
screeningsstrategie geoptimaliseerd.
 
In het ziekenhuis werden bij iedere 
golf opnieuw cohorteafdelingen 
opgericht, onder meer op de diensten 
spoedgevallen, geriatrie, intensieve 
zorg en neuro-pneumo. Beleid en 
procedures werden in sneltempo 
afgestemd op de veranderende 
richtlijnen. Dankzij de grote wend-
baarheid en flexibiliteit van de mede-
werkers slaagde AZ Maria Middelares 
erin om steeds kwaliteitsvolle zorg 
met een ziel te garanderen voor alle 
patiënten.

De impact van COVID-19 

Begin februari 2021 startte de eerste 
COVID-19-vaccinatiecampagne waar- 
bij op twee maanden tijd 1.612 mede-
werkers tweemaal gevaccineerd 
werden en 800 personen hun eerste 
vaccin kregen. Uiteindelijk liet 98,3 % 
van de medewerkers zich vaccineren 
en volgde in november 2021 een 
succesvolle boostercampagne.

Medewerkers werden het jaar rond op 
de hoogte gehouden van de COVID-
19-situatie via up-to-date flowcharts 
van de dienst ziekenhuishygiëne en via 
andere interne communicatiekanalen.

Via de website, schermen, sociale 
media, affiches en flyers in het zieken-
huis bleven bezoekers en patiënten 
op de hoogte van de geldende 
COVID-19-maatregelen. AZ Maria 
Middelares stond garant  voor een 
menselijk bezoekbeleid: respect 
voor de geldende maatregels, maar 
ook met oog voor de positieve impact 
van de aanwezigheid van familie en 
vrienden op het mentale welzijn van 

Totaal aantal patiënten in AZ Maria Middelares 
in 2021

28.395

Totaal aantal COVID-19-patiënten in AZ Maria 
Middelares in 2021

676 (2,3 %)

Maximaal aantal COVID-19-patiënten op één 
dag

59

Totaal aantal patiënten in AZ Maria Middelares 
in 2021

2.756

Totaal aantal COVID-19-patiënten in  AZ Maria 
Middelares in 2021

113 (4,1 %)

Maximaal aantal COVID-19-patiënten op één  
dag op intensieve zorg

16

Totaal aantal ligdagen van COVID-19-patiënten 
op intensieve zorg

2.086

Enkele cijfers

Intensieve zorg
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Value-based healthcare (VBHC): 
duurzame inrichting van gezondheidszorg

De gezondheidszorg kampt met uitdagingen: het belang van organisatie rond 
de patiënt, meer inzicht verwerven in de geleverde kwaliteit, een financiering 
die niet louter meer prestatiegericht is of zorgen voor meer transparantie in 
het totale kostenplaatje. Tegelijkertijd zijn er de maatschappelijke uitdagingen 
van vergrijzing, chronische ziekten, introductie van innovaties en nieuwe 
technologieën (die meer complexiteit en mogelijk hogere kosten met zich 
meebrengen, maar tegelijkertijd ook een opportuniteit zijn om kosten te 
voorkomen) en de veranderende rol van de patiënt.

Value-based healthcare of waardegedreven zorg is een manier om gezond-
heidszorg duurzamer in te richten. Daarbij staat waarde voor de patiënt voorop. 
Het doel is om de uitkomst van de behandeling en ervaring voor de patiënt te 
verbeteren, terwijl de totale kosten van de toegepaste gezondheidszorg onder 
controle blijven. 

WAARDE €

KWALITEIT

KOSTEN

patiëntrelevante uitkomsten
+ patiëntervaringen

kosten om de uitkomsten 
te realiseren

Het gaat over een nieuwe aanpak die waarde toevoegt aan de levenskwaliteit 
van de patiënten, dus over betekenisvolle resultaten van zorg. AZ Maria 
Middelares kijkt daarbij niet alleen naar de klinische, objectieve uitkomsten 

(overleving, complicaties …) maar ook naar patient reported outcome measures 
(PROMs), m.a.w. andere aspecten die voor patiënten belangrijk zijn (bv. de 
mate van pijn of de gemoedstoestand na een behandeling). Daarbij heeft het 
ziekenhuis ook aandacht voor de manier waarop de patiënt het zorgtraject heeft 
ervaren (patient reported experience measures of PREMS).

AZ Maria Middelares is ervan overtuigd dat de implementatie van het concept 
van waardegedreven zorg, zoals geïnitieerd door Michael Porter, een sterk 
model oplevert om aan de zorgverlening waarde toe te voegen. Daarom werd 
eind 2019 een ziekenhuisbreed VBHC-programma opgestart onder de noemer 
‘PlusQare’, dat onder andere drie pilootprojecten in diverse speerpuntdomeinen 
omvat (prostaatkanker, rugpijn en kleplijden). In 2021 werden multidisciplinaire 
zorgpaden ontwikkeld en de datadashboards op punt gesteld. De teams startten 
ook de eerste verbetercyclus. 

Daarnaast werden drie inspiratiesessies georganiseerd om bij artsen en 
medewerkers de kennis over VBHC te verhogen. Daarvoor werd telkens een 
internationale spreker vanuit een ander ziekenhuis of instituut uitgenodigd 
om een eigen succesvolle case voor te stellen, gecombineerd met interactieve 
discussie en casusbespreking.

Medewerkers konden de sessies live bijwonen of achteraf online herbekijken.
↗   Inspiratiesessie 1: Good Life with Osteoarthritis in Denmark (GLA:D®) door 

prof. Ewa Roos
↗   Inspiratiesessie 2: het VBHC-concept van het Alexander Monro Ziekenhuis 

met spreker Jan van Bodegom
↗   Inspiratiesessie 3: The Santeon Samen Beter Programma met prof. dr. 

Angelique Weel en Peter Langenbach 
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Vlaams instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ)
Het VIKZ heeft als doel de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse 
sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg transparant te maken en te 
verbeteren. In dat kader ontwikkelt en meet VIKZ indicatoren. Het ziekenhuis 
nam in 2021 deel aan de metingen binnen volgende thema’s.

Meten is weten
DEELNAME AAN EXTERNE KWALITEITSMETINGEN 

Patiëntveiligheid •  Veilige heelkunde – gebruik van de checklist veilig 
opereren

•  Decubitus – risico-inschatting (pilootmeting)
• Vaccinatiegraad COVID-19

Patiëntervaringen Vlaamse patiëntenpeiling (opnames op verblijfs- 
afdelingen, op dagziekenhuis, op psychiatrische  
afdeling en op pediatrie)

Website Beoordeling ziekenhuiswebsite

↗  De resultaten van deze metingen worden gepubliceerd op de website  
www.zorgkwaliteit.be, die ook toegankelijk is voor het brede publiek. 

↗  De COVID-19-vaccinatiegraad werd bekendgemaakt in september 2021: 98,3 %.
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Pay for performance
Pay for performance (P4P) is het mechanisme dat de vergoeding 
voor geleverde zorg rechtstreeks in verband brengt met de 
bereikte resultaten op het gebied van structuur-, proces- en/of 
uitkomstindicatoren. Het Belgische P4P-programma richt zich 
niet alleen op klinische activiteiten binnen de muren van het 
ziekenhuis, maar omvat ook indicatoren over patiëntervaringen, 
cultuur en lerende organisatie.

P4P-score  69,29/80 punten
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* AZ Maria Middelares nam deel aan 2 van de 7 in rekening gebrachte registraties en labels ** Chirurgische dienst
*** Interne dienst

**** Bij % niet-geregistreerde pTNM (pathological Tumor-Node-Metastasis):  
de enige waarden zijn 0-3-5, waarbij 3 betekent dat het ziekenhuis  
niet significant afwijkt van de andere ziekenhuizen en 5 dat het  
ziekenhuis significant beter scoort

Ziekenhuisbrede indicatoren:  52,29/55 punten Pathologiegebonden indicatoren: 17/25 punten

STRUCTUUR: 37,29/40 punten RESULTAAT: 15/15 punten PROCES: 17/25 punten

•   ISQua-accreditatiestatus die op datum 15 maart 2021 van 
toepassing is: 25/25 punten

•   Deelname aan niet-verplichte klinische registraties,  
kwaliteitsbevorderende activiteiten en/of kwaliteitslabels*: 
2,29/5 punten

•   Implementatie van een patiëntveiligheidsmanagement- 
systeem: % incidentmeldingen dat conform gecodeerd is:  
10/10 punten

Patiëntenervaringen en patiënt-
gerichtheid op:
•   C**- en D***-diensten 10/10 punten
•    Dienst materniteit      5/5 punten

% niet-geregistreerde pTNM****:
•   Schildklierkanker       
•   Maagkanker               
•    Endometriumkanker   
•   Niercortexkanker        
•    Blaaskanker              

3/5 punten
3/5 punten
5/5 punten
3/5 punten
3/5 punten
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Patiëntenbevraging over tevredenheid in het dialysecentrum 
In het voorjaar van 2021 organiseerde de dialyse van AZ Maria Middelares 
een digitale bevraging bij de patiënten. Er werd onder meer gepeild naar 
de tevredenheid over de zorg verstrekt door artsen en verpleegkundigen, 
de bereikbaarheid, het onthaal, het verloop van de behandeling, de 
accommodatie en sfeer, de begeleiding door de maatschappelijk werker 
en diëtist, en de emotionele ondersteuning. 

Op de vraag ‘Hoe tevreden ben je in het algemeen over het dialysecentrum?’ 
gaf 67 % van de deelnemende patiënten een score van 9 of 10. 

De hoogste scores werden gegeven aan:
↗   gereserveerde parkeermogelijkheden dichtbij het dialysecentrum;
↗   de artsen gaan respectvol om met de patiënten;
↗   patiënten voelen zich in veilige handen bij de artsen.

Het dialyseteam is samen met de cel kwaliteit aan de slag om een 
antwoord te bieden op de meest voorkomende vragen, opmerkingen en 
werkpunten.
 
Ombudsdienst: meer contacten, minder klachten 
In 2021 is het aantal contacten met de ombudsdienst met 40 % gestegen 
tegenover 2020. Deze contacten bestaan uit informatie- of adviesvragen, 
proactieve meldingen en feedback, maar ook suggesties uit de tevreden-
heidsenquête. Het aantal contacten buiten de klachtensfeer neemt jaar 
na jaar toe. Wat opvalt is dat vooral het aantal meldingen over patiënt-
ervaringen sterk gestegen is. 

PATIËNTEN DELEN ERVARINGEN OVER HUN ZORGTRAJECT

AZ Maria Middelares verzamelt op verschillende manieren feedback van 
patiënten over de geleverde zorg in het ziekenhuis, onder andere aan de hand 
van patiëntenenquêtes, bevragingen van medewerkers over hun ervaringen als 
patiënt en contacten van patiënten met de ombudsdienst. 

Net Promotor score (NPS) toont hoge loyaliteit bij patiënten
Het ziekenhuis polst in de algemene patiëntenbevraging naar de loyaliteit van 
patiënten aan de hand van de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat je AZ Maria 
Middelares zou aanbevelen aan een vriend of collega?’. Het resultaat wordt 
gerapporteerd aan de hand van de Net Promotor Score. In 2021 behaalde 
het ziekenhuis een mooie score van 75 % (8.565 respondenten). Ondanks de 
vele maatregelen die impact hadden op de beleving van de zorg (screening, 
herinplanning, bezoekregeling … ) bleef deze stabiel tegenover 2020. Een 
resultaat om trots op te zijn. 

CRITICASTERS PASSIEF TEVREDENEN PROMOTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ontevreden patiënten die je merk 
kunnen schaden via negatieve 

mond-tot-mondreclame.

Tevreden maar onverschillige 
klanten die zouden kunnen 
worden overgehaald door

 de concurrentie.

Trouwe klanten 
die zullen blijven 

komen en anderen 
verwijzen.

(aantal promotors - aantal criticasters)

(aantal respondenten)

x 100
Resultaat

2021

75 %
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Wanneer een patiënt een algemene 
tevredenheidscore van minder dan 
6/10 geeft, is het mogelijk om contact- 
gegevens na te laten. Vervolgens 
contacteert het team patiëntervaringen 
de patiënt om naar verdere feedback 
te polsen. Door het luisteren naar 
ervaringen buiten de klachtensfeer 
en door in te zetten op proactieve 
contacten merkt de ombudsdienst 
dat het aantal klachten tegenover 
2020 opnieuw daalt. 

De top drie van klachten gaan over 
medische, verpleegkundige en 
organisatorische aspecten. Denk 
vooral aan de kwaliteit van zorg 
waarbij aandacht en opvang 
(empathie), de communicatie(stijl) 
en het geven van onvoldoende 
informatie het meest frequent 
gemeld worden. Een klacht behan-

delen tijdens het verblijf is steeds 
een meerwaarde. Daarbij kan een 
persoonlijk contact met de patiënt of 
familie helpen om een misverstand 
nog tijdens het verblijf recht te 
zetten. 

De invloed van COVID-19 was in 
2021 duidelijk merkbaar bij de 
ombudsdienst. Patiënten en familie 
hadden voornamelijk vragen over 
veiligheid, de toegang tot het zieken-
huis, bezoekregeling of wachttijden 
in de polikliniek. Verder blijft in 
tijden van COVID-19 het verlies 
van persoonlijke bezittingen een 
belangrijk aandachtspunt in geval 
van een transfer tijdens het verblijf 
van de patiënt. Ook de afwezigheid 
van zorgdragend bezoek speelde 
daarbij een grote rol. 

KLACHTEN EN CONTACTEN OMBUDSDIEST

↗   Stijging van het aantal contacten
↗   Daling van het aantal klachten
↗   Inzetten op proactieve aanpak: ↑ vragen voor info van patiënten/familie,

 ↑ interne vragen (bv. advies bij moeilijke gesprekken), zorgvolmacht, 
inzage dossier ...

Door toegankelijk te zijn voor niet-klachten wil het ziekenhuis een 
positief imago creëren.

OMBUDSDIENST:	MÉÉR	DAN	ALLEEN	KLACHTEN

1H 2H 1H 2H
2020 2021

niet-klacht 228 315 472 499

klacht 199 150 153 163
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evolutie	aantal	contacten	2020-2021
• 1287	contacten	
• 316	klachten	dossiers
• 971	niet	klachten

395	(2020)
OMBUDSDIENST:	MÉÉR	DAN	ALLEEN	KLACHTEN

Klacht Pro-actieve	melding Info/Advies Feedback
klacht niet-klacht

2020	- 1H 199 51 128 49

2020	- 2H 150 52 126 137

2021	- 1H 153 68 219 185

2021	- 2H 163 87 200 212
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aantal	contacten	per	type	2020-2021

Evolutie aantal contacten 2020-2021

Aantal contacten per type 2020-2021
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Werken aan de meld- en veiligheidscultuur
Binnen AZ Maria Middelares heerst een goede 
meldcultuur. Het melden van incidenten en bijna- 
incidenten is een belangrijke bron van informatie om 
risico’s in kaart te brengen en zo de zorg veiliger en 
efficiënter te organiseren. Ook de veiligheidscultuur 
speelt een belangrijke rol. Elk jaar onderneemt 
de stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid tal 

De dienst anesthesie van AZ Maria Middelares zet 
in op kwaliteitsbewaking en uniformiteit binnen de 
dienst. Dat doen ze aan de hand van drie klinische 
pijlers (anesthesie op het operatiekwartier, inten- 
sieve zorg, pijncentrum) en een nieuwe vierde, niet- 
klinische pijler rond data-analyse en kwaliteits-
meting. 

De laatste pijler wordt behartigd door een team dat 
verantwoordelijk is voor kwaliteitsopvolging, data-
analyse, wetenschappelijk onderzoek en ontsluiting 
van klinische databases. Alle patiëntengegevens 
(monitoring, beademing, anesthesieverslag, orders, 
medicatievoorschrift ...) worden systematisch 
bijgehouden en gedigitaliseerd. Ruwe data worden 
vertaald naar bruikbare klinische informatie. Op 
basis van overleg en literatuur worden vervolgens 
gestandaardiseerde beleidslijnen uitgezet. Hun 
effect wordt geanalyseerd en waar nodig bijgestuurd.

Op deze manier wordt de kwaliteit van de dienst 
anesthesie ook op een objectieve manier gemeten 
aan de hand van een aantal geformuleerde KPI’s 
(kritieke prestatie-indicatoren) tot op artsenniveau. 
De resultaten worden anoniem teruggekoppeld 
naar de dienst en laten toe om de oorsprong van 
verschillen te onderzoeken en kritisch denken 
omtrent het eigen handelen te stimuleren.

Handen in elkaar voor patiëntveiligheid en veiligheidscultuur
DOORGEDREVEN KWALITEITSBEWAKING OP DE DIENST ANESTHESIE

van acties om de veiligheidscultuur verder te 
ondersteunen.

Zo werden er in 2021 drie opleidingsmomenten 
voor artsen georganiseerd rond communicatie-
vaardigheden en open disclosure. Artsen worden 
soms geconfronteerd met onverwachtse gebeurte-
nissen die om een slechtnieuwsgesprek vragen. 
Vaak gaat het over plotse situaties, die moeilijk voor 
te bereiden zijn. Door gepast, open en eerlijk te 
communiceren wil AZ Maria Middelares tegemoet 
komen aan de behoeften van de patiënt, zijn 
familie en naasten. Binnen de opleiding over open 
disclosure kwamen volgende topics aan bod: 

↗   oefening voor reflectie en bewustmaking over 
de problemen die artsen ondervinden bij de 
confrontatie met open disclosure gesprekken;

↗   reflectie over de impact op de patiënt, op de 
hulpverlener, op het team, op het ziekenhuis;

↗   basiscommunicatie, empathie tonen, omgaan met 
emoties;

↗   specifieke training in het voeren van open 
disclosure gesprekken.

DIENST 
ANESTHESIE:
INZETTEN OP 
KWALITEIT EN 
UNIFORMITEIT
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MEMO: NIEUW BEHEERSYSTEEM VOOR 
KWALITEITSDOCUMENTEN

Sinds november 2021 kunnen de artsen en mede- 
werkers van AZ Maria Middelares de kwaliteits-
documenten van het ziekenhuis en het klinisch labo 
in MeMo vinden, een nieuw en gebruiksvriendelijk 
systeem om kwaliteitsdocumenten te beheren 
en te raadplegen. MeMo vervangt de pagina 
‘Kwaliteitsdocumenten en WIKI’ op het intranet. 

Met een krachtige zoekfunctie en een overzichtelijk 
portaal kan de gebruiker in MeMo gemakkelijker 
documenten opzoeken en raadplegen. Ook voor 
de opstellers, beoordelaars en beheerders van 
kwaliteitsdocumenten is het werk dankzij een 
volledige digitale workflow eenvoudiger.

AZ MARIA MIDDELARES BOUWT VERDER AAN HERNIEUWDE ACCREDITATIE JCI

In 2016 en 2019 behaalde AZ Maria Middelares het JCI-kwaliteitslabel. Dat geldt internationaal 
als garantie voor kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid én staat voor een proces van continue 
verbetering. 

Met het oog op de hernieuwde accreditatie in 2022, inmiddels de derde cyclus, bouwt AZ Maria 
Middelares verder aan een solide kwaliteitsbasis. Daarbij zet het ziekenhuis nog meer in op het 
gebruik van patiëntervaringen als input voor kwaliteitsverbetering. Elk jaar krijgen bepaalde 
domeinen extra aandacht. In 2021 lag de focus op suïcidepreventie, medicatieveiligheid en 
vrijheidsbeperkende maatregelen.

AZ Maria Middelares is ervan overtuigd dat het accreditatietraject blijft bijdragen aan het 
voortdurend werken aan de kwaliteit van zorg. 
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De dienst gynaecologie en verloskunde diende 
een aanvraag in om door EBCOG, de European 
Board and College of Obstetrics and Gynaecology, 
geaccrediteerd te worden als Europees opleidings-
centrum voor verloskunde en gynaecologie. In dat 
kader ontving AZ Maria Middelares in april 2021 
drie EBCOG-visitatoren. De visitatoren hadden 
een uitgebreid interview met dr. Van den Broecke 
(diensthoofd), dr. Casteels (stagemeester) en met de 
assistenten. Ze bezochten ook de kraamafdeling en 
het verlos-kwartier en voerden er gesprekken met 
de medisch directeur, de vroedvrouwen en ook het 
diensthoofd neonatologie en anesthesie.

Hun bevindingen waren zeer positief. De visitatoren 
roemden de dienst voor de betrokkenheid en toe-
gankelijkheid van alle stafleden voor de assistenten, 
de goed gestructureerde dienst en de variatie in 

de dagdagelijkse activiteiten. Er is dan ook een 
groot aanbod aan bevallingen en gynaecologische 
pathologie. Felicitaties waren er ook voor twee 
unieke projecten: de walking epidural en het 
stuitcentrum (zie kader). De accreditatie werd 
toegekend begin augustus 2021 voor een periode 
van vijf jaar.

 

↗  De walking epidural: een epidurale 
pijnstilling waarbij de patiënt nog voldoende 
kracht in de benen houdt om recht te staan, 
op handen en knieën te zitten, en meestal 
zelf naar het toilet te gaan.

↗  Het stuitcentrum: een verloskundig traject 
met als doel ouders correct te informeren 
over de mogelijkheden wanneer de baby 
in stuitligging ligt voor de bevalling. Het 
gaat onder meer over de voorwaarden voor 
een vaginale stuitbevalling en de voor- en 
nadelen van een vaginale bevalling ten 
opzichte van een keizersnede. Het hele 
team (gynaecologen en vroedvrouwen) is 
getraind in de vaginale stuitbevalling. 

Extra toetsing op verschillende domeinen
ZORGINSPECTIE NEEMT SUÏCIDEPREVENTIE ONDER DE LOEP

DIENST GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE ONTVANGT EEN EBCOG-ACCREDITATIE NA POSITIEVE EVALUATIE

In oktober 2021 kreeg AZ Maria Middelares een onaangekondigde zorginspectie 
rond suïcidepreventie in de geestelijke gezondheidszorg. De focus lag op 
detectie van en omgaan met suïcidaliteit bij opname en dagbehandeling op 
de PAAZ-afdeling. De leidraad was de multidisciplinaire richtlijn voor detectie 
en behandeling van suïcidaal gedrag die door het Vlaams expertisecentrum 
suïcidepreventie werd opgesteld. De inspectie bestond uit een combinatie van 

nazicht van het uitgeschreven beleid, observaties, bevragingen van artsen / 
zorgverstrekkers en dossiercontroles. Naar aanleiding van het feedbackrapport 
van Zorginspectie werden afspraken gemaakt om het intern beleid verder bij te  
sturen en te optimaliseren. De acties liggen voornamelijk in ontslagvoorbereiding 
en opvolging na ontslag voor patiënten met suïciderisico.
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SMILEY-LABEL: EEN SMAKELIJKE BEKRONING

Voeding maakt onlosmakelijk deel uit van kwaliteitsvolle 
patiëntenzorg. Ook AZ Maria Middelares hecht veel belang 
aan gezonde, uitgebalanceerde voeding op maat van de 
patiënt, die bereid wordt in hygiënische omstandigheden.

Het Smiley-label werd toegekend na een audit, die werd 
uitgevoerd door een keuringsinstelling erkend door het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten (FAVV). Daarbij behaalde AZ Maria Middelares een 
uitstekend resultaat. Grootste voorwaarde om dit label 
te behalen, is een gevalideerd en gecertificeerd intern 
autocontrolesysteem, gebaseerd op de huidige wetgeving. 
Dat omvat onder meer hygiëne en reiniging van materiaal 
en werkruimtes, temperatuurcontroles, bewaring en 
labelling van goederen, traceerbaarheid, risicoanalyses en 
meldingsplicht.

Het ziekenhuis zorgt ervoor dat alle actoren in de keten 
aan de consument de optimale zekerheid bieden dat alle 
aangeboden voedingsmiddelen veilig en beschermd zijn,  
nu en in de toekomst. 

VERDRIET ZACHTER VERWERKEN  
MET DE ROUWRUGZAK VOOR KINDEREN
 
In AZ Maria Middelares krijgen ook kinderen 
soms te maken met het afscheid van een 
dierbaar persoon. Om hen de kans te geven 
hun verdriet te verwerken, ontwikkelde het 
palliatief support team samen met de dienst 
communicatie een rouwrugzak. De rugzak 
staat helemaal in het teken van Snuiter en zijn 
vrienden, die het kind mee op sleeptouw nemen 
tijdens deze moeilijke periode. In de rouwrugzak 
zit een folder voor de ouders over afscheid nemen, 
een vouwboekje, een invulboekje, een elek-
tronisch theelichtje, een doosje plasticine en 
textielstiften waarmee de kinderen de rugzak, 
het theelichtzakje en de kleurplaat kunnen 
inkleuren.

 Bekijk het   

 document

Patiëntenbeleving als pijler in de zorg

DOCUMENT ‘MIJN GEWOONTES’: 
LEER DE PATIËNT KENNEN 

Een patiëntgerichte aanpak, betekent 
dat je de patiënt echt leert kennen. 
Zorgverleners dragen zo bij aan 
een betere patiëntenbeleving. De 
bedoeling van het document ‘Mijn 
gewoontes’ is om patiënten met een 
cognitieve stoornis of met dementie 
beter te leren kennen wanneer ze 
worden opgenomen in het ziekenhuis. 
Wat brengt de patiënt bijvoorbeeld rust 
of welke muziek hoort die graag? 
Hoe wordt de patiënt het liefst aange-
sproken? Zo kan de zorgverlener 
daarmee rekening houden tijdens 
de opname, wat zorgt voor een aan-
genamer en rustiger verblijf. Het 
document wordt ingevuld door of met 
de mantelzorger.
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NATUURBEELDEN BRENGEN RUST IN VERSCHILLENDE (WACHT)RUIMTES

Patiëntervaring wordt ontegensprekelijk beïnvloed door de omgeving. Enkele rustgevende 
natuurbeelden maken sinds 2021 een aantal kinesitherapieruimtes een stuk aangenamer 
voor patiënten en medewerkers. Het onderzoekslokaal pediatrie kreeg dierenstickers in 
verschillende kleuren en formaten. Daarmee wanen de jongste patiënten zich in een 
speelse en kleurrijke wereld. De dierenfiguurtjes komen ook terug in andere ruimtes 
waar kinderen vertoeven en in de informatiebrochures, wat zorgt voor een herkenbaar 
verhaal doorheen het hele ziekenhuistraject. De lichtwand in de vernieuwde SPECT-
scanruimte creëert eveneens een rustgevend natuurtafereel, met een positief effect op 
patiënten en medewerkers. In de wachtruimte in het operatiekwartier voor opgenomen 
patiënten werd een rustgevende lichtwand in het plafond aangebracht.

VLINDERKAARTJES ALS BOODSCHAPPERS VAN RECENT VERLIES

De vlinderkaartjes kunnen gebruikt worden op de kraamafdeling bij ouders 
in een verliessituatie of in de rest van het ziekenhuis bij patiënten in een 
levenseindefase. Door ze op een zichtbare plaats aan de deur van de kamer 
te bevestigen, worden zorgverstrekkers maar vooral ook medewerkers van 
zorgondersteunende diensten attent gemaakt op de situatie van de patiënt.
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Ook in 2021 konden de patiënten van 
AZ Maria Middelares rekenen op de 
ondersteuning van de pastorale 
dienst. Waar het eerste deel van het 
jaar de focus voornamelijk lag op de 
bijstand van coronapatiënten, konden 
in het najaar ook een aantal extra 
verbindende initiatieven doorgaan.

In het kader van de week van de 
spirituele zorg in oktober 2021 kregen 
alle ambulante patiënten een kaart 
met daarop een aansporing tot opti-
misme. Omdat iedereen daarbij ook 
een zakje met chocolademunten ont-
ving, werd dit letterlijk en figuurlijk 
gesmaakt. 

In november 2021 vond een corona-
veilige herdenkingsviering plaats rond 
het thema ‘bruggen en verbinding’ in 
de voormalige kapel van het klooster. 
Om de verbondenheid met de over-
ledenen gestalte te geven, bonden 
alle aanwezigen een touwtje aan een 
dikkere koord die langs een minibrug 
was gespannen.

Als alternatief voor een traditionele 
kerstviering organiseerde de dienst op 
24 december 2021 een bezinning in de 
kapel die via het kapelkanaal te zien 
was in de patiëntenkamers. 

In 2021 verloren vijf medewerkers van 
AZ Maria Middelares het leven. Voor 
elk van hen werd in de kapel een hoekje 
ingericht waar collega’s, maar ook 
familie terecht konden om in stilte bij 
de overledene te verwijlen.Tegelijker- 
tijd lag telkens een boekje ter beschik-
king met troostende woorden. Iedereen 
kon ook deelneming betuigen door een 
herinnering of intentie te noteren die 
achteraf aan de familie werd bezorgd.

De pastorale dienst stapte ook mee in 
het project licht na corona. Uit soli-
dariteit met de vele vaak langdurig 
gehospitaliseerde coronapatiënten 
heeft kunstenares Karen Vande 
Casteele talloze handgeschilderde 
troostlampjes gemaakt, waarvan ze 
er tien aan het ziekenhuis heeft gedo-
neerd. Daarbovenop heeft ze twee 
glazen bollampen cadeau gedaan die 
permanent een plaats hebben gekregen 
in de kapel.

Het tweede initiatief kadert in het Van 
Eyck-jaar van stad Gent. Elise Tufting 
doneerde aan alle kraamafdelingen 
van Gent een handgetuft tapijtje waar- 
op het Lam Gods centraal staat, net 
zoals op Van Eycks altaarstuk. Het 
tapijt kreeg een ereplaats aan de leze-
naar in de kapel. 

Samen met de werkgroep kunst orga-
niseerde de pastorale dienst ook een 
boekvoorstelling in de voormalige 
kloosterkapel. Het boek ‘Wandelen 
naar verinnerlijking’ vertelt over een 

pelgrimstocht die door twee van de 
drie ziekenhuispastores op touw 
werd gezet. De directie besliste om 
150 exemplaren aan te schaffen die 
de pastores aan chronisch zieken 
mochten wegschenken. Omdat het 
boek tegelijkertijd de zoektocht naar 
de ‘ziel’ van onze gezondheidszorg 
ontsluiert, ontvingen ook alle leiding-
gevenden en bestuurders een 
exemplaar. 

PASTORALE DIENST ZORGT VOOR VERBINDING EN HERDENKING 

Wandelen naar 
VERINNERLIJKING

Sigrid en Philippe 
BAFORT-CEULEMANS

Een kraanvogeltrek naar Compostella

Dit boek brengt het verhaal van de voettocht naar Compostella 
van Sigrid en Philippe Bafort-Ceulemans, twee ziekenhuispastores. 
Pittig geschreven dagboekfragmenten nemen je mee op hun 
wandel tocht, met ups en downs, met prachtige en ook moeilijke 
momenten. Alsof je samen met hen de camino wandelt.

Maar in hun dagelijks leven gaan Sigrid en Philippe ook � guurlijk 
op stap, met patiënten en hun familie. In hun gesprekken vallen 
vaak woorden met een diepe betekenis. Een groot aantal van 
die woorden, hen aangereikt door vrienden, familie, collega’s of 
patiënten, namen ze mee op hun wandeltocht. Telkens dachten ze 
al stappend na over een ander speci� ek thema. Ook de gedachten 
die zo bij hen opborrelden, schreven ze neer in dit boek. 

Laat je meenemen op een avontuurlijke staptocht en laat je 
tegelijker tijd gaandeweg inspireren door de warme over peinzingen 
bij de woorden, die stof tot nadenken kunnen zijn voor je eigen 
wandeling en inspiratie voor bezinning, alleen of in groep. 

Sigrid en Philippe Bafort-Ceulemans zijn prille vijftigers die beiden 
langer dan 25 jaar in de pastoraal actief zijn, waarvan al achttien 
jaar samen als ziekenhuispastor in het AZ Maria Middelares te 
Gent. Tegelijk zijn ze de ouders van drie rijpe twintigers die zich 
langzaam een eigen weg banen.
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Digitalisering vereist continue aandacht voor informatieveiligheid 

 SENSIBILISERING ROND CYBERCRIMINALITEIT

Via interne kanalen zoals e-learnings, nieuwsbrieven en informatie op  
de schermen worden de medewerkers van AZ Maria Middelares attent 
gemaakt op het belang van cyberveiligheid. De IT-collega’s waarschuwden 
met gerichte tips voor berichten, e-mails of zelfs telefoontjes die mede- 
werkers leiden naar valse websites, die vaak een bijna foutloze kopie zijn 
van het origineel. Ook werd de klemtoon gelegd op valse berichten die je 
vragen om een pakket af te halen, op een link te klikken of je paswoord 
ergens in te vullen. Tot slot kregen medewerkers ook advies over hoe 
phishing te herkennen.

 DATA PROTECTION BOARD 
BEWAAKT CORRECT EN VEILIG HERGEBRUIK VAN DATA

Steeds meer patiëntengegevens worden digitaal gecapteerd. Denk daarbij 
aan het elektronisch patiëntendossier en de opkomst van medische 
applicaties die gegevens verzamelen. Deze ‘real world data’ worden in 
de eerste plaats verzameld in het kader van patiëntenzorg, maar kunnen 
secundair hergebruikt worden voor bijvoorbeeld wetenschappelijk 
onderzoek. De Data Protection Board bewaakt het correct en veilig 
hergebruik van deze data, rekening houdend met de privacy en 
bescherming van de persoonsgegevens van de patiënt en het beoogde 
doel. Daartoe is er een nauwe samenwerking tussen de medische raad, 
de raad van bestuur, de directie en de data protection officer. 

 POSITIEVE BEOORDELING BIJ TUSSENTIJDSE OPVOLGAUDIT  
ROND INFORMATIEVEILIGHEID 

Nadat AZ Maria Middelares, als tweede ziekenhuis in België, in 2020 het 
ISO27001-certificaat voor informatieveiligheid ontving, volgde in 2021 een 
tussentijdse opvolgaudit, eveneens met positief gevolg. Deze wereldwijde 
erkende norm toont aan dat informatie op een correcte en veilige manier 
wordt verwerkt en behandeld in het ziekenhuis. Dat houdt in dat er steeds 
rekening gehouden wordt met de vertrouwelijkheid, kwaliteit en 
beschikbaarheid van informatie.

 DATA QUALITY BOARD 
VOOR OPTIMALISERING VAN DATAKWALITEIT

Om hergebruik van real world data toe te laten is een goede datakwaliteit 
belangrijk. De Data Quality Board (DQB), die in 2021 werd opgericht, zet 
zich dan ook in om de dataverzameling, -bewaring en -structurering 
technisch te verbeteren, zodat bij hergebruik van deze data betrouwbare 
conclusies kunnen gemaakt worden. De DQB is multidisciplinair, met 
vertegenwoordigers van het verpleegkundig en medisch departement, 
programmeurs, applicatiebeheerders, medewerkers beleidsinformatie,  
de cel kwaliteit en de medical information officer.



#strafvolk



Stimulerende werkomgeving
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Kerncijfers

Anatomopathologie dr. Carole Van Haverbeke

Algemene en abdominale heelkunde dr. Maxime Dewulf (t.e.m. 30/11/22)

Anesthesie dr. Stijn Hofman

Cardiale heelkunde dr. Jules François

Dermatologie dr. Sara Nguyen

Endocrinologie-diabetologie dr. Amelie Decock

Fysische geneeskunde en revalidatie dr. Andres Beele, dr. Arne Hautekiet

Gastro-enterologie dr. Thomas De Somer

Medische beeldvorming dr. Barbara Geeroms

Otorinolaryngologie dr. Joekio Drubbel, dr. Eline Marin

Oftalmologie dr. Tom Van Hoorde

Orthopedie en traumatologie
dr. Frederik Matthys, dr. Pieter-Bastiaan  
De Keyzer, dr. Michiel Cromheecke,  
dr. Laurent Goubau

Reumatologie dr. Anaïs Depicker

In 2021 kwamen onderstaande artsen als vast staflid in dienst.

222 VASTE ARTSEN 
(2020: 213) 

Algemene en abdominale heelkunde dr. Maxime Dewulf (vanaf 1/12/22, voor-
heen vast staflid) en dr. Joost Maurissen

Anatomopathologie dr. Patrick Pauwels

Anesthesie dr. Mieke Thijssen, dr. Jonas Delforche

Cardiologie  dr. Chirik Wah Lau

Gastro-enterologie dr. Stefan Van Langendonck, dr. Nele Deprez

Geriatrie dr. Silke Hemeryck

Gynaecologie, verloskunde en fertiliteit prof. Pierre Collinet

Kinderpsychiatrie dr. Jessika Evenepoel

Medische oncologie/hematologie dr. Emilie Janssens

Oftalmologie dr. Karl Van Dooren

Orthopedie en traumatologie dr. Francis De Neve, dr. Thomas Paquet,  
dr. Joost Lagast (voorheen vast staflid)

Plastische heelkunde dr. Barbara Craggs

Urologie dr. Ronald Roelandt

In 2021 kwamen onderstaande artsen als toegelaten arts in dienst.

113 TOEGELATEN ARTSEN  
(2020: 107) 

PRIVÉPERSONEEL 
ARTSEN

(in 2020: 208)

253 1.772

MEDEWERKERS
(in 2020: 1.727)

112

VRIJWILLIGERS
(in 2020: 102)
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Op zoek naar nog meer straf volk

In 2021 ging AZ Maria Middelares 
actief op zoek naar nieuwe mede-
werkers, studenten en stagiairs om 
de bestaande teams te versterken. De 
rekruteringscampagne ‘Straf volk’ zet 
in op de kracht van elke medewerker. 
Het startschot werd gegeven met de 
nieuwe employer branding film, waarin 
eigen medewerkers schitteren in de 
hoofdrol. Na een première voor de 
medewerkers tijdens het film fest in 
Kinepolis Gent, liep het spotje tijdens 
de kerstvakantie in de bioscoop en ook 
op de regionale televisiezender AVS. 
In de eindejaarsperiode volgde in Gent 
een uitgebreide affichecampagne, met 
ook reclamefoto’s op bussen en trams. 

Ook via social media kende de cam-
pagne een groot bereik: het filmpje 
werd meer dan 150 keer gedeeld 

en bereikte zo vlot 16.000 mensen, 
van wie er 385 doorklikten naar de 
vacatures op de website van het 
ziekenhuis. Tot slot liep een aparte 
campagne om studenten op te roepen 
om te kiezen voor week(end)werk in 
AZ Maria Middelares.

De resultaten van 2021 zijn alvast 
hoopgevend: er treden meer mensen 
in dienst dan er de organisatie verlaten, 
waardoor het personeelsaantal stijgt. 
De instroomratio (indiensttredingen 
t.o.v. het aantal personeelsleden) van 
11,55 % toont aan dat het ziekenhuis 
een gemiddeld aantal nieuwe krachten 
aanwerft. De uitstroomratio (uitdienst- 
tredingen t.o.v. het aantal personeels-
leden) ligt met 8,37 % onder het sector-
gemiddelde. 

www.jouwjob.be
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Het Sinterklaasfeest kon omwille 
van dezelfde reden evenmin door-
gaan, maar het ziekenhuis zorgde 
ook hier voor een alternatief. 
Medewerkers en artsen konden 
hun kinderen (-12 jaar) inschrijven 
voor een cadeaubon en een bak-
pakket. In twee leuke filmpjes 
namen de Sint en zijn Pieten de 
kinderen mee doorheen het zieken-
huis.
 

Ook Bakpiet was van de partij en 
gaf uitleg bij de bereiding van het 
bakpakket.

Met straffe extra’s beloond

 Bekijk hier  

 de video

AZ Maria Middelares beschouwt zijn medewerkers als de belangrijkste troef om het credo ‘Gezondheidzorg met een Ziel’ waar te maken. Om hen daarvoor  
te bedanken zorgt het ziekenhuis graag voor aantrekkelijke voordelen of (lekkere) extra’s. Zo hebben alle artsen en medewerkers  via het voordelenplatform 
Benefits At Work toegang tot mooie kortingen in talloze winkels en op leuke activiteiten. 

Om iedereen te bedanken voor 
zijn inzet, energie en doorzettings-
vermogen tijdens de COVID-19-
pandemie, trakteerde de directie 
tijdens de Week van de Zorg in 
maart 2021 elke afdeling of 
ondersteunende dienst op een 
mand vol zoete ‘Hero Sweets’. 
Op de dag van de medewerker 
(12 mei 2021) volgde een lekkere 
takeawaymaaltijd en een BBQ-
geschenkpakket. In juni werden 
medewerkers meermaals getrak-
teerd op een verfrissend ijsje en 
een gezonde fruitmand op hun 
dienst. Als kers op de taart kreeg 
elke medewerker in september 
2021 een bon voor een ontbijt aan 
huis voor twee personen.

Het personeelsevent ‘Summer 
Festival’, gepland in september 
2021, kon omwille van de toen 
geldende coronarichtlijnen niet 
doorgaan. AZ Maria Middelares 
zorgde voor een evenwaardig en 
creatief alternatief. Op het Film 
Fest Gent in oktober 2021 werden 
de artsen en medewerkers van  
AZ Maria Middelares verwend met 
een walking dinner en de film 
‘Ich bin dein Mensch’ (in avant-
première).

 WEEK VAN DE ZORG 

TAKEAWAYMAALTIJD

 FILM FEST
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Intern communiceren via Actimo 

Eind oktober 2021 lanceerde AZ Maria 
Middelares het intern communicatieplatform 
Actimo. Op Actimo kunnen artsen en mede- 
werkers zowel ziekenhuisbreed als dienst-
specifiek nieuws lezen. Dat kan zowel via een 
applicatie op de smartphone als via een internet-
browser op een computer. Het platform is 
bijgevolg ook van thuis uit vlot raadpleegbaar.

En er is nog meer. Ook het menu van het 
restaurant, nuttige hr-documenten, verslagen 
van de ondernemingsraad of het comité voor 
preventie en bescherming op het werk … zijn 
opgenomen in Actimo. Tot slot kunnen mede-
werkers toetreden tot sociale groepen, waar 
ze op een meer informele manier met elkaar 
kunnen interageren over werkgerelateerde topics.

Nieuwe planningstool voor een vlotte organisatie

Begin 2021 introduceerde AZ Maria Middelares een nieuwe planningstool binnen de organisatie, met als 
doel de opvolging van werkroosters voor de leidinggevende te vereenvoudigen en de loonadministratie 
verder te automatiseren. Medewerkers krijgen voortaan vlot inzage in het werkrooster van hun dienst, het 
eigen roulement, de eigen prestaties, de stand van de vakantietellers en dergelijke meer. 

Verloning volgens functie

In maart 2021 maakte de overheid budget vrij om het zogenaamde IFIC-verloningssysteem vanaf 1 juli 2021 
voor 100 % uit te rollen in alle zorginstellingen die ressorteren onder de federale private gezondheidssectoren, 
dus ook in AZ Maria Middelares. De IFIC-filosofie staat voor ‘loon naar werken’ en niet meer alleen volgens 
diploma. Dat betekent dat de verloning voortaan wordt bepaald door de inhoud en de zwaarte van de functie.

Gezondheid en veiligheid staan voorop
GRIEP- EN CORONAVACCINATIES DRAGEN BIJ TOT EEN VEILIGE WERKPLEK

AZ Maria Middelares wil maximaal inzetten op een veilige omgeving voor de artsen en medewerkers, 
patiënten en bezoekers. Met succes wordt elk jaar stevig ingezet op de griepvaccinatiecampagne. 82,1 % 
van alle medewerkers, artsen en privépersoneel van AZ Maria Middelares lieten zich in het najaar van 
2021 gratis inenten tegen de griep. Het ziekenhuis behaalde daarmee vlot voor de tweede keer op rij  
het streefdoel van de overheid (80 %).

Daarnaast konden de artsen en medewerkers van het ziekenhuis zich tot driemaal toe 
(twee basisvaccins en één boosterprik) gratis laten inenten tegen het coronavirus. 
98,3 % van alle artsen en medewerkers lieten zich in 2021 vaccineren tegen COVID-19 
(basisvaccinatie). Een onwaarschijnlijke blijk van daadkracht om kwetsbare patiënten 
maximaal te beschermen.
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Aandacht voor vorming en opleiding

Naar goede gewoonte zette AZ Maria Middelares 
ook in 2021 in op een warm onthaal van zijn nieuwe 
artsen en medewerkers. In 2021 gingen zes onthaal- 
dagen coronaproof door. De nieuwkomers krijgen 
tijdens zo’n introductiedag een gezonde dosis 
informatie over hygiëne, communicatie, preventie 
en kwaliteit op de werkvloer en maken kennis 
met de verschillende departementen en diensten. 
Algemeen directeur Christophe Mouton licht er 
telkens de opdrachtverklaring, waarden en visie van 
het ziekenhuis toe.

In 2021 werd ook extra aandacht gegeven aan de 
jaarlijks verplichte brandopleiding voor alle artsen 
en medewerkers van het ziekenhuis. De opleiding 
bestaat uit een e-learning rond brandveiligheid 
en een praktijkopleiding met een brandsimulator. 
Daarbij wordt op een scherm een vuurhaard 
gesimuleerd die de arts of medewerker met een 
brandblusapparaat virtueel moet doven. Een nieuwe 
animatievideo rond brandveiligheid bundelt de 
belangrijkste hoofdpunten.

RISICOSCREENING OP DIABETES TYPE 2

In november 2021 namen ruim 830 medewerkers van AZ Maria Middelares  
en AZ Sint-Vincentius Deinze deel aan een online vragenlijst om na te 
gaan hoeveel risico je loopt op diabetes type 2. Het onderzoek verliep in 
samenwerking met de richting Sport en Bewegen van Howest Brugge en  
de Diabetes Liga vzw. 

Uit de resultaten bleek dat 12 % van de respondenten een sterk verhoogd 
risico heeft op diabetes type 2. Deze medewerkers werden persoonlijk 
geïnformeerd, geadviseerd en doorverwezen naar het Sportmedisch Centrum 
van AZ Maria Middelares voor eventuele verdere begeleiding. De resultaten 
van het onderzoek worden mee opgenomen in een meerjarenplan rond het 
welzijnsbeleid van de medewerker.

WELZIJNSINITIATIEVEN VOOR MENTALE GEZONDHEID

Met het multidisciplinair WeCare4You-team stond AZ Maria Middelares 
ook in 2021 weer klaar voor zijn medewerkers. Het team biedt 24 op 24 
uur een luisterend oor aan collega’s om een bepaald verhaal, specifieke 
bezorgdheden of pakkende ervaringen te kunnen delen. In 2021 bezochten 
de collega’s regelmatig cohorte- en andere afdelingen om er naar de mede-
werkers te luisteren en samen met hen manieren te zoeken om zowel indivi-
dueel als in team voor zichzelf te zorgen. Het team deelde ook via interne 
communicatie tips over zelfzorg en veerkracht.

Daarnaast werd ook tijd gemaakt om even stil te staan bij de familie, vrienden 
of collega’s die medewerkers van AZ Maria Middelares hebben verloren.  
Voor wie daar nood aan had, organiseerde de pastorale dienst in november 
een herdenkingsviering in het teken van verbondenheid (zie ook p. 34).
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Stimulerende leeromgeving
BUITENLANDSE CHIRURGEN EN ARTSEN-IN-
OPLEIDING VOLGEN OPERATIES VIRTUEEL

Buitenlandse chirurgen en artsen-in-opleiding 
konden door COVID-19 niet naar AZ Maria 
Middelares afzakken voor hun opleiding. Daarop 
besliste het ziekenhuis om verschillende camera’s 
in de operatiezalen van AZ Maria Middelares en 
AZ Sint-Vincentius Deinze te plaatsen, zodat andere 
chirurgen en artsen-in-opleiding online kunnen 
volgen. Artsen uit meer dan tien verschillende 
landen konden zo operaties online bijwonen 
(Oostenrijk, Libanon, Zuid-Afrika …).

Daarnaast maakte AZ Maria Middelares als eerste 
ziekenhuis in Europa met de Da Vinci-robot in 
februari 2021 gebruik van Intuitive Telepresence, 
een beveiligd platform dat het mogelijk maakt 
dat geïnteresseerde professionals wereldwijd in 
realtime (beeld én klank) een ingreep volgen – in dit 
geval een cysectomie. Ook is interactie tijdens de 
ingreep daarbij mogelijk.

PUBLICATIE OVER KENNIS VAN DYSFAGIE 
BIJ ZIEKENHUISMEDEWERKERS 
BEKROOND

Anne-Sophie Beeckman (logopedist en 
coördinator van het sliklabo van AZ Maria 
Middelares) won, samen met enkele co- 
auteurs, de tweejaarlijkse ‘Prijs van de 
Vlaamse Vereniging’ voor Logopedisten 
voor haar wetenschappelijke publicatie 
over de kennis van dysfagie bij logistieke 
medewerkers van de afdelingen acute 
neurologie en geriatrie van diverse 
ziekenhuizen. De resultaten tonen aan dat er 
vraag en nood is aan bijscholing. AZ Maria 
Middelares blijkt hier een pioniersrol te 
vervullen: logistieke medewerkers kregen al 
een uitgebreide dysfagieopleiding op maat! 
Uit de tevredenheidsbevraging bleek die ook 
steeds goed gesmaakt.

Modieuze kledij voor onthaalmedewerkers

De onthaalmedewerkers van AZ Maria Middelares 
zitten sinds 2021 in het nieuw! De nieuwe kledinglijn 
is comfortabel, stijlvol, onderhoudsvriendelijk en 
helemaal in de huisstijl van het ziekenhuis.

STRAF VOLK!



#strafvolk
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OVERLEG VIA HET 
HUISARTSENPLATFORM

In het huisartsenplatform treden 
een aantal 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 2021 wisselden 
ze onder meer van gedachten over 
waardegedreven zorg, het digitaal 
patiëntenplatform MijnMariaMiddelares, 
connected care (informatieuitwisseling 
met behulp van technologie tussen 
alle zorgverleners van een patiënt) en 
OPAT (behandeling met intraveneus 
toegediende antibiotica in de thuis-
omgeving) in woonzorgcentra. 

In samenwerking met de dienst 
informatica van AZ Maria Middelares 
werd het ook mogelijk gemaakt dat
specialisten bij de elektronische
 

briefwisseling met de huisarts over 
een patiënt belangrijke info markeren 
en / of een specifieke vraag voor op-
volging aan de huisarts signaleren. 

DE MEDISCHE KRING VERBINDT 
SPECIALIST EN HUISARTS

De Medische Kring, bestaande 
uit nagenoeg 1.000 huisartsen en 
specialisten, organiseerde in 2021 
vier digitale kringvergaderingen. Op 
deze wetenschappelijke vergaderingen 
worden de huisartsen uit de regio 
en de specialisten van AZ Maria 
Middelares en AZ Sint-Vincentius 
Deinze uitgenodigd. De thema’s 
draaiden rond de borstkliniek, 
cardiologie, respiratoire infecties en 
dermatologie.

Naast deze vormingsinitiatieven geeft de 
Medische Kring ook twee keer per  jaar 
het huisartsenmagazine ‘Hallo’uit.
Daarin worden nieuwe artsen en 

innovatieve projecten in AZ Maria 
Middelares, alsook relevante dienst-
verlening voor de huisarts, meer in 
detail voorgesteld.

HET VERSLAG VOOR DE HUISARTS 
IN DE KIJKER

In oktober 2021 organiseerden 20 
Vlaamse huisartsenkringen, waaronder 
Huisartsenvereniging Gent, de ‘dag 
van het verslag voor de huisarts’. Met 
dat initiatief vragen ze extra aandacht 
voor een goede, tijdige en correct 
geadresseerde verslaggeving door 
specialisten in en buiten de zieken-
huizen. Daardoor is de huisarts, als 
beheerder van het globaal medisch 
dossier van de patiënt, in staat om 
steeds een overzicht te bewaren 
over de gezondheidssituatie van de 
betrokken patiënt.

De deelnemende huisartsenkringen 
benadrukten dat heel wat verslagen 
vanuit AZ Maria Middelares hen dage- 
lijks goed bereiken. Het ziekenhuis 
deelde de campagne via interne com-
municatie met de artsen om hen te 
sensibiliseren daarop te blijven inzet- 
ten, ook vanuit hun privépraktijken.

De huisarts als spilfiguur in de zorg

Een constructieve samenwerking met de eerste lijn is bepalend voor een goede, naadloze zorg. Om een vlotte samenwerking te continueren, 
vinden heel wat overlegmomenten plaats waarbij kennisoverdracht en de uitwisseling van ervaring en expertise centraal staan.
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Ondersteuning door en voor preferentiële woonzorgcentra en thuiszorg

AZ Maria Middelares heeft met 20 woonzorgcentra een overeenkomst als preferentiële partner. Nieuw in 
2021 was de samenwerking met wzc Berkenhof (lid van Zorgband Schelde & Leie). Met de preferentiële 
woonzorgcentra wordt twee keer per jaar een samenkomst georganiseerd. Daarnaast kunnen zij steeds een 
beroep doen op de geriatrische expertise van het ziekenhuis of desgewenst een opleiding aanvragen. Van 
hun kant werken deze woonzorgcentra nauw samen met het klinisch laboratorium van AZ Maria Middelares.

Zo werden er meerdere webinars georganiseerd voor CRA’s (coördinerend raadgevend artsen, 
verantwoordelijk voor de medische supervisie in woonzorgcentra), bv. over infectiepreventie en OPAT. 
Voor de huisartsen en CRA’s werd er in samenwerking met de Medische Kring en de diensten geriatrie en 
neurologie van AZ Maria Middelares een webinar georganiseerd rond dementie. 

Ook de samenwerkingen met thuiszorgorganisaties Wit-Gele Kruis en I-Mens werden in 2021 geïntensifieerd, 
onder andere door hun betrokkenheid bij het proefproject rond telemonitoring van COVID-19-patiënten 
en de implementatie van ‘Mijn Thuiszorgdossier’ in Synops. Zo hebben de verpleegkundigen van AZ Maria 
Middelares voortaan inzage in het thuiszorgdossier van de patiënt indien hij wordt opgevolgd door het  
Wit-Gele Kruis of I-Mens, wat de zorgcontinuïteit alleen maar ten goede komt.

Beste scriptie rond eerstelijnszorg 

Marijke Lerno, ergotherapeut op de dienst revalidatie van AZ Maria Middelares, won met haar 
masterproef ‘De ervaring van zorgverstrekkers werkzaam in de Eerste Lijn en derdejaars-
studenten bachelor in de ergotherapie met de Clever-methodiek: een fenomenologische 
hermeneutische studie’ de eerste ‘Prijs van de Academie Voor De Eerste Lijn’, dat de beste 
scripties op het terrein van de eerstelijnszorg in de kijker zet. 

INTEGRATIE VAN HUISARTSEN IN DE 
ORGANISATIE VIA HET SPORTMEDISCH 
CENTRUM

Het SportMedisch Centrum van AZ Maria 
Middelares (dat zich bevindt in Gentbrugge) 
wordt mee aangestuurd door dr. Ellen Van 
Puyvelde in samenwerking met de dienst 
fysische geneeskunde. Naast sportarts is dr. Van 
Puyvelde ook huisarts in Merelbeke. Dat draagt 
bij tot een korte lijn tussen het SportMedisch 
Centrum en de (collega-)huisarts, wanneer 
verdere opvolging vereist is of de patiënt vragen 
heeft na een consultatie. 

De huisartsen worden 
ook nauw betrokken 
bij de verdere uitbouw 
van primaire en 
secundaire preventie 

in het SportMedisch Centrum. Onder primaire 
preventie vallen de patiënten zonder eerdere 
pathologie die op eigen houtje contact nemen 
met het SportMedisch Centrum (bv. atleten of 
mensen die op eigen initiatief gezonder willen 
gaan leven). Tot secundaire preventie behoren 
de patiënten die al een behandeling achter 
de rug hebben en op doorverwijzing bij het 
SportMedisch Centrum aankloppen om hun 
herstel te bevorderen of herval te voorkomen.



#strafvolk
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Verdere uitbouw personele unie met AZ Sint-Vincentius Deinze 

Sinds september 2021 kunnen 
patiënten uit Aalter en omstreken 
terecht in het gloednieuw medisch 
centrum van AZ Maria Middelares en 
AZ Sint-Vincentius Deinze voor een 
professioneel en ruim zorgaanbod. 
Met een oppervlakte van maar liefst 
720m² biedt het medisch centrum 
ruimte aan tien consultatieruimtes, 
grote wachtzalen en een professioneel 
onthaal. Daarnaast is er ruimte voor 
bloedafnames, net als een RX-installatie 
en de nodige accommodaties voor de 
medewerkers. De volgende diensten 
en specialismen verlenen er hun 
diensten: cardiologie, endocrinologie, 
gastro-enterologie, gynaecologie, 
heelkunde, vasculaire heelkunde, 
neus- keel- en oorziekten, orthopedie, 
pediatrie, radiologie, urologie en het 
klinisch laboratorium. Op deze manier 
kunnen patiënten van beide zieken-
huizen rekenen op specialistische zorg 
dicht bij huis. Overleg en afstemming 
met de huisartsen en andere zorg-

partners uit de regio staat daarbij 
centraal.
 

In 2021 verleende de Vlaamse 
overheid aan AZ Maria Middelares 
en AZ Sint-Vincentius Deinze een 
erkenning voor de associatie tussen 
beide ziekenhuizen met betrekking 
tot de gezamenlijke exploitatie van 
de G-diensten (84 bedden in AZ 
Maria Middelares en 50 bedden in 
AZ Sint-Vincentius Deinze) en het 
zorgprogramma voor de geriatrische 
patiënt.

De samenwerking tussen Zorgband 
Leie & Schelde en AZ Maria Middelares 
werd in 2021 verder geoptimaliseerd 
en uitgebreid naar de woonzorgcentra 
van Zorgband Leie & Schelde die 
nog geen samenwerking hadden 
met het gemeenschappelijk klinisch 
laboratorium van AZ Maria Middelares 
en AZ Sint-Vincentius Deinze.

Om de samenwerking binnen de perso- 
nele unie positief en professioneel 
naar buiten te brengen, ontwikkelde 
de communicatiedienst in 2021 een 
gedeelde e-mailhandtekening en een 
PowerPointsjabloon van de personele 
unie. Daarnaast werden voor zieken-
huisoverschrijdende associaties ook 
enkele patiëntenbrochures uitgewerkt 
die in beide ziekenhuizen ter beschik-
king staan van de patiënt.

Sinds 1 juli 2017 vormen AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze een personele unie. 
Op die manier is er een stabiel kader om samen duurzame samenwerkingsverbanden uit te bouwen. 

www.mariamiddelares.be

 www.azstvdeinze.be
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De ziekenhuizen van het E17-
ziekenhuisnetwerk schreven op 
vraag van de overheid een heldere 
toekomstvisie uit in een voorstel 
van regionaal zorgstrategisch plan 
(RZSP). Hoe kunnen de zeven 
ziekenhuispartners elkaar zo veel 
mogelijk versterken om in de regio 
elke patiënt - waar die ook woont 
- vlot toegankelijke basiszorg én 
topreferente zorg bij complexe 
aandoeningen te garanderen? Hoe 
wil het ziekenhuisnetwerk inspelen 
op de échte en snel veranderende 
zorgbehoeften van patiënten? 
Hoe kunnen de E17-partners nog 
beter met elkaar en met andere 
zorgverleners samenwerken?

Het RZSP vormt een belangrijke 
mijlpaal voor het netwerk. Door 
intens overleg en dankzij de lange 
samenwerking zijn de E17-
partners erin geslaagd om een 
eerste voorstel van een visie op de 
toekomst van zorg te ontwikkelen. 
De klemtoon ligt op ‘waarde-
gedreven zorg’ en ‘samen sterk’. 

De conceptvisie van het RZSP 
is inmiddels goedgekeurd door 
het bestuur van de zeven E17-
ziekenhuizen en van het E17-
ziekenhuisnetwerk. Aan deze 
strategische denkoefening is 
ook een belangrijk beleidsmatig 
aspect gekoppeld. Het Vlaams 

Agentschap Zorg & Gezondheid zal 
zich immers op dit plan baseren 
om in de toekomst erkenningen 
en investeringssubsidies aan de 
individuele ziekenhuizen toe te 
kennen. Intussen heeft de Vlaamse 
Gemeenschap wel beslist dat er 
strengere vereisten gelden om 
een RZSP te mogen indienen en 
dit ten vroegste vanaf 1 april 2022. 
Het E17-ziekenhuisnetwerk zal 
het nodige doen om de huidige 
conceptversie van het RZSP verder 
aan te scherpen en uit te diepen 
zodat het zo spoedig mogelijk kan 
ingediend worden. 

E17-ziekenhuisnetwerk professionaliseert verder
REGIONAAL ZORGSTRATEGISCH PLAN: DE BEKRONING VAN POSITIEVE SAMENWERKING 
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ZORG IN DE NABIJHEID: 
REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE
 
Het revalidatieziekenhuis in Lemberge is het enige in het zorggebied van het 
E17-ziekenhuisnetwerk. Het gespecialiseerde ziekenhuis behoort tot Zorgband 
Leie & Schelde, dat toegetreden lid is van het E17-ziekenhuisnetwerk. Het 
revalidatieziekenhuis met 60 bedden participeert in de werkgroep horizontale 
netwerken en wordt zo sterk betrokken bij de uitwerking van het E17-
ziekenhuisnetwerkbeleid en -overleg inzake samenwerking met de eerste lijn.

COMMUNICATIEKANALEN BRENGEN DUIDING EN TRANSPARANTIE

 Bekijk hier  

 de website

HR-INITIATIEVEN BEVORDEREN UITWISSELING VAN EXPERTISE   
TUSSEN DE ZEVEN ZIEKENHUIZEN

In oktober 2021 kreeg het  
E17-ziekenhuisnetwerk een 
eigen website:  
www.e17ziekenhuisnetwerk.be. 
De website is een centrale plaats 
waarop alle relevante info (missie 
en visie, projecten, nieuws, agenda, 
vacatures, cijfers …) gebundeld 
staat. 

De interne nieuwsbrief voor het 
E17-ziekenhuisnetwerk verschijnt 
vier keer per jaar en werd in een 
nieuw jasje gestoken. Daarin 
lezen artsen en medewerkers  
van de E17-ziekenhuizen op een 
toegankelijke manier meer over 
de werking en structuur van het 
ziekenhuisnetwerk (bv. aan de 
hand van interviews met belang- 
rijke stakeholders), gezamenlijke 
acties en hr-nieuws. De nieuws-
brief wordt digitaal en/of fysiek 
verdeeld in de verschillende 
ziekenhuizen.

Opleidingsdag spoed: 
externe noodplanning
In oktober 2021 organiseerden 
de zeven spoeddiensten van de 
E17-ziekenhuizen hun jaarlijkse 
Dag van de Spoed rond het 
thema externe noodplanning. 
Doelstelling was zich verder te 
bekwamen in kwaliteitsvolle en 
deskundige multidisciplinaire 
patiëntvriendelijke hulpver-
lening. Er namen 218 personen 
deel.

Opleidingsdag leidinggevenden: project- en timemanagement
In oktober 2021 schoolden de leidinggevenden van het E17-ziekenhuisnetwerk 
zich bij naar aanleiding van de dag van het afdelingshoofd. De ideale gelegen-
heid om collega’s uit gelijkaardige disciplines te leren kennen en ideeën 
uit te wisselen. Bijzonder dit jaar was dat zowel zorg als niet-zorgcollega’s 
de kans kregen om zich onder te dompelen in de principes van project- en 
timemanagement.
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E17-ZIEKENHUIZEN DRAGEN SAMEN 
BOODSCHAP UIT

Sensibiliseren met oorwurm ‘Wees snel’
Naar aanleiding van de Wereld Beroerte Dag in 
oktober 2021, lanceerde het E17-ziekenhuisnetwerk 
het aanstekelijke lied ‘Wees snel’, ingezongen door 
artsen en medewerkers van de betrokken zieken-
huizen. Bij het nummer hoort een videoclip die mooi 
in beeld brengt welk zorgtraject een patiënt in geval 
van een beroerte aflegt. In de campagne lag de 
klemtoon op het snel herkennen van symptomen.

Aandacht voor geweld met ‘Orange the world’
Eind 2021 zette het E17-ziekenhuisnetwerk mee 
de schouders onder ‘Orange the world’, een cam-
pagne van de Verenigde Naties die de levensom-
standigheden van vrouwen en meisjes over de hele 
wereld wil verbeteren. In elk van de ziekenhuizen 
werd de ‘Orange the world’-banner uitgehangen.

 Bekijk hier  

 de clip

DE VIDEOCLIP VAN ‘WEES SNEL’
TOONT HET ZORGTRAJECT VAN  
EEN PATIËNT MET EEN BEROERTE.
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Eerste lijn: preoperatief medicatiebeleid 
gestroomlijnd
Een goed en eenduidig preoperatief beleid redu- 
ceert de kans op overlijden, verhoogt de patiënt-
veiligheid maar ook de patiënttevredenheid. Het 
E17-ziekenhuisnetwerk werkte om die reden een 
uniform preoperatief medicatiebeleid uit, in nauwe 
samenwerking met de huisartsenkringen. De 
uitgewerkte richtlijnen gaan onder meer over het 
nuchterbeleid, preoperatief onderzoek volgens 
de KCE-richtlijnen, en een algemeen en specifiek 
medicatiebeleid.

Voor bloedverdunners werd een specifieke tool ont-
wikkeld: www.e17bridginglinkbloedverdunners.be

De richtlijnen zijn tevens geïntegreerd in het pre-
operatieve e-formulier dat beschikbaar is in het 
softwarepakket van de huisarts.

Tijdens een webinar voor huisartsen in maart 2021 
werden de richtlijnen en de bridging app aan de 
hand van enkele praktische voorbeelden uitgebreid 
toegelicht. 

REALISATIES E17-ZIEKENHUISNETWERK

 Herbekijk 

 het webinar hier 

Virtueel symposium Netwerk Cardiale Zorg  
met gastspreker Wouter Beke
In februari 2021 organiseerde het Hartcentrum  
van AZ Maria Middelares een virtueel symposium 
‘Netwerk van cardiale zorg’, met live cases in AZ 
Maria Middelares en in az groeninge, gevolgd door 
370 personen. Ook netwerkvoorzitter Eric Van Zele 
en Vlaams minister Wouter Beke kwamen aan 
het woord. Die laatste ging in op het beleidsplan 
voor een optimale integrale zorg doorheen het 
ziekenhuisnetwerk en de zorgregio, en dat voor  
elke patiënt.

HOST-project: expertise in infectiebestrijding 
bundelen en delen  
Het E17-ziekenhuisnetwerk heeft zich met succes 
kandidaat gesteld om deel te nemen aan één van 
de 25 proefprojecten van de FOD Volksgezondheid, 
met als doel een multidisciplinair Hospital Out-
break Support Team (HOST) op te richten. In 
2021 werd voor elk geselecteerd proefproject een 
maximumbudget van 550.000 euro toegewezen. 
Deze projectoproep kadert in het perspectief om 
infectiepreventie en -bestrijding en het beheer van 
anti-infectieuze middelen sterker te ontplooien. De 
proefprojecten moeten over een periode van vier 
jaar toelaten om de capaciteit en samenwerking 
tussen de ziekenhuizen op locoregionaal 
niveau beter te ontwikkelen. Een ander doel is 

om de ziekenhuisexpertise ter beschikking te 
stellen van de residentiële collectiviteiten en de 
eerstelijnsgezondheidszorg.

AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze 
coördineren dit project in nauw overleg met de 
overige E17-ziekenhuizen en alle actoren uit de 
eerste lijn. De voornaamste realisaties in 2021 
waren de samenstelling van een HOST en het op-
starten van bevragingen binnen het locoregionale 
netwerk om dit project inhoudelijk vorm te geven.

Het E17-ziekenhuisnetwerk organiseerde in 2021 
ook een webinar over ‘OPAT in een WZC: van 
uitdaging naar opportuniteit’.

Patiëntenbrochure maakt patiënten wegwijs in 
vernieuwde NIPT-diagnostiek 
De NIPT-brochure (Niet Invasieve Prenatale Test) 
werd volledig herwerkt op basis van de recent 
vernieuwde NIPT-diagnostiek. Een belangrijke 
wijziging ten opzichte van de vroegere NIPT is dat 
een zwangere vrouw kan kiezen tussen een gerichte 
NIPT (enkel screening op trisomie 13, 18 en 21) of 
een bredere ‘genoomwijde’ NIPT. 

Het nieuwe NIPT-platform werd uitgebouwd in 
samenwerking met alle ziekenhuizen van het  
E17-ziekenhuisnetwerk en is sinds het voorjaar  
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Samenwerken in kwaliteit met ZorgSaam Terneuzen

ZorgSaam, een zorggroep uit Zeeuws-Vlaanderen, kreeg in 2021 een geslaagde kwali- 
teitsbeoordeling door de Nederlandse Vereniging van Cardiologen. Omdat er een 
nauwe samenwerking bestaat tussen de cardiologen van ZorgSaam Terneuzen en de 
cardiochirurgen van AZ Maria Middelares, kregen ook zij lof toegewaaid.

Samenwerken met onderwijs  
NIEUW LEER- EN TRAININGSCENTRUM

Eind augustus 2021 openden de deuren van het nieuwe leer- en trainingscentrum 
van AZ Maria Middelares, op de tweede verdieping van het voormalige klooster-
gebouw. Het centrum is voorzien van verschillende patiëntenkamers, een 
opleidingslokaal en een simulatieruimte om tal van vaardigheden te trainen.

De focus ligt op praktijkgerichte vormingen, trainingen en 
opleidingen van (toekomstige) zorgprofessionals. Naast 
de eigen medewerkers krijgen ook studenten van de 
Benedictuspoort en de Arteveldehogeschool er de kans 
om competenties te ontwikkelen, te onderhouden en te 
versterken in een realistische omgeving. Neem hier

 een kijkje

van 2021 operationeel. De klinische laboratoria van  
AZ Maria Middelares en az groeninge spelen daarbij 
een toonaangevende rol. De nieuwe NIPT-brochure 
is in voege in het gehele E17-ziekenhuisnetwerk. 
Om dat alles succesvol te laten verlopen, werken  
de gynaecologen en klinisch laboratoria van het  
E17-ziekenhuisnetwerk nauw samen.

Opsporen van afwijkingen bij de baby in het 
eerste trimester van de zwangerschap

DE 12-WEKENECHOGRAFIE EN DE NIPT

Opsporen van afwijkingen bij de baby in het 
eerste trimester van de zwangerschap

DE 12-WEKENECHOGRAFIE EN DE NIPT
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Dringende medische hulpverlening krijgt extra vaart 
INTERVISIEMOMENT LAAT ONDERWIJS  
EN WERKVELD LEREN VAN ELKAAR 

In juni 2021 ging een intervisiemoment 
door tussen de hr-afdeling, verantwoordelijk 
voor welzijn, loopbaan en leiderschap 
van AZ Maria Middelares, en de school 
IVV Sint-Vincentius. Daarbij stemden de 
organisaties de verwachtingen van het 
werkveld af op de opleiding verpleegkunde 
HBOV. In september 2021 kreeg het 
intervisiemoment een vervolg, waarbij vijf 
verpleegkundige scholen samenkwamen 
om ideeën uit te wisselen tijdens een 
‘world café’.

In september 2021 startte de dienst spoed-
gevallen samen met Brandweer Zone Centrum 
een Paramedisch InterventieTeam (PIT) na een 
positief advies van de FOD Volksgezondheid.  
Een PIT is een erkende 112-ziekenwagen met 
aan boord een ambulancier en een spoed-
verpleegkundige (met minstens twee jaar 
ervaring en houder van een bijzondere beroeps-
titel in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg). 
De PIT voert in opdracht van het noodcentrum 
112 dringende geneeskundige hulpverlening 
uit in de ruime Gentse regio. Aan de hand van 
een groot aantal ‘standing orders’ bieden zij de 

passende zorg aan patiënten of slachtoffers 
met een dringende hulpvraag of nood aan 
ondersteunende medicatie. Het PIT-team wordt 
voornamelijk ingezet op interventies die zich 
qua ernst situeren tussen een MUG en een 
klassieke 112-ziekenwagen. Dat neemt niet weg 
dat de PIT ook als eerste middel kan ingezet 
worden wanneer een MUG niet onmiddellijk ter 
plaatse kan komen.

De PIT-ambulance wordt tijdens de daguren 
gestationeerd in Lemberge en ’s nachts in  
AZ Maria Middelares. 
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Ligdagen

144.345

Opnames

28.445

Bevallingen

2.142

Erkende bedden

542

Dagziekenhuis

39.046

ACTIVITEITSCIJFERS
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Codering 2021 2020 Verschil %

Bedrijfsopbrengsten 70/74 338.644.413 314.107.287 24.537.126 7,8 %

Omzet 70 314.576.812 287.923.503 26.653.310 9,3 %

Geactiveerde interne productie 72 

Overige bedrijfsopbrengsten 74 24.067.601 26.183.784 -2.116.183 -8,1 %

Bedrijfskosten 60/64 325.645.316 301.655.215 23.990.101 8,0 %

Voorraden en leveringen 60 90.145.484 80.902.590 9.242.894 11,4 %

Diensten en bijkomende leveringen 61 126.906.020 111.868.473 15.037.547 13,4 %

Bezoldigingen en sociale lasten 62 96.001.563 91.657.107 4.344.456 4,7 %

Afschrijvingen, waardeverminderingen op  
oprichtingskosten, op immateriële en vaste activa 630 11.381.436 12.437.764 -1.056.328 -8,5 %

Waardeverminderingen op vlottende activa  
(toevoegingen +, terugnemingen -) 631/4 -36.449 -83.510 47.061 -56,4 %

Voorzieningen voor risico’s en kosten  
(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) 635/7 -1.583.548 -974.663 -608.885 62,5 %

Overige bedrijfskosten 640/8 2.830.810 5.847.453 -3.016.643 -51,6 %

Bedrijfsresultaat [(+)=winst/(-)=verlies] 70/64 12.999.097 12.452.071 547.025 4,4 %

Financiële opbrengsten 75 1.834.048 1.714.248 119.800 7,0 %

Financiële kosten (-) 65 6.315.472 6.681.207 -365.735 -5,5 %

Resultaat [(+)=winst/(-)=verlies] 70/65 8.517.672 7.485.112 1.032.560 13,8 %

Uitzonderlijke opbrengsten 76 537.757 1.207.277 -669.521 -55,5 %

Uitzonderlijke kosten (-) 66 460.441 3.925.380 -3.464.939 -88,3 %

Resultaat van het boekjaar [(+)=winst/(-)=verlies] 70/66 8.594.988 4.767.010 3.827.978 80,3 %

RESULTAATREKENING

Jaarcijfers 2021 gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering dd. 8 juni 2022.
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ACTIVA
BALANS 31/12/2021 (€)

Activa Codering 31/12/2021 31/12/2020 Verschil %

Vaste activa 20/28 210.285.949 215.179.551 -4.893.601 -2,3 %

Oprichtingskosten 20 1.179.631  1.572.084 -392.453 -25,0 %

Immateriële vaste activa 21 1.815.450 1.352.625 462.825 34,2 %

Materiële vaste activa 22/27 207.245.869 212.220.819 -4.974.950 -2,3 %

Financiële vaste activa 28 45.000 34.023 10.977 32,3 %

Vlottende activa 29/58 290.231.596 292.069.097 -1.837.501 -0,6 %

Vorderingen op meer dan 1 jaar 29 105.439.259 111.480.089 -6.040.830 -5,4 %

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 8.803.027 8.286.659 516.367 6,2 %

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 40/41 100.733.408 94.990.756 5.742.652 6,0 %

Geldbeleggingen 51/53 31.025.000 31.023.438 1.562 0,0 %

Liquide middelen 54/58 42.120.375 44.624.790 -2.504.415 -5,6 %

Overlopende rekeningen 490/1 2.110.526 1.663.365 447.162 26,9 %

Totaal der activa 20/58 500.517.545 507.248.648 -6.731.103 -1,3 %

Jaarcijfers 2021 gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering dd. 8 juni 2022.
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PASSIVA

Passiva Codering 31/12/2021 31/12/2020 Verschil %

Eigen vermogen 10 tot 15/18 235.665.750 232.965.895 2.699.855 1,2 %

Dotaties, inbreng en giften in kapitaal 10 20.902.093 20.902.093 0 0,0 %

Herwaarderingsmeerwaarden 12 - - - -

Reserves 13 100.868.278 92.273.289 8.594.989 9,3 %

Overgedragen resultaat 14 - - - -

Investeringssubsidies 15 113.895.379 119.790.512 -5.895.133 -4,9 %

Sluitingspremies 18 - - - -

Voorzieningen voor risico’s en kosten 16 7.918.283 9.501.831 -1.583.548 -16,7%

Schulden  17/49 256.933.512 264.780.923 -7.847.411 -3,0 %

Schulden op meer dan 1 jaar 17 137.262.531 152.223.380 -14.960.849 -9,8 %

Schulden op ten hoogste 1 jaar 42/48 105.730.126 107.806.804 -2.076.678 -1,9 %

Overlopende rekeningen 492/3 13.940.856 4.750.739 9.190.117 193,4 %

Totaal der passiva 10/49 500.517.545 507.248.648 -6.731.103 -1,3 %

Jaarcijfers 2021 gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering dd. 8 juni 2022.
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Efficiëntiewinsten door het verbeteren van de infrastructuur
DIENST DISTRIBUTIE OPTIMALISEERT TRANSPORTPROCESSEN

Nieuwe software voor eenvoudig 
voorraadbeheer

De dienst distributie van AZ Maria Middelares 
introduceerde een nieuwe software in het 
ziekenhuis voor het verzamelen en klaar-
maken van bestellingen. De toepassing is 
een voorraadbeheersysteem met beheer 
van locaties en behandeling van ontvangst, 
picking, transfers en inventaris van artikelen 
met behulp van draagbare terminals 
(productscanners of microcomputers). 
Dat systeem zorgt voor een eenvoudige 
opvolging van de voorraad, een verlaagde 
foutenmarge en het vermijden van 
overbodige bestellingen. Tot slot is hierbij 
ook een verbruiksanalyse per gebruiker of 
dienst mogelijk.

Gedigitaliseerde transportopdrachten 

Sinds april 2021 vervangt een smartphone de 
papieren werklijsten voor medewerkers van 
de dienst distributie bij het vervoer van maal- 
tijden, goederen, gesteriliseerd materiaal, 
linnen en afval in AZ Maria Middelares. Na de 
introductie van gedigitaliseerde opdrachten in 
het ziekenhuis in 2015 voor patiëntenvervoer 
en in 2018 voor vervoer van gesteriliseerd 
materiaal, bleek het uitbreiden van deze 
werking voor alle transporten opportuun. 
Sinds 2021 wordt het takenpakket van de 
distributiemedewerkers opgevolgd via een 
smartphone. De leidinggevende kan ad hoc 
dringende taken toewijzen en de medewerker 
kan feedback geven over een uitgevoerde 
opdracht. Bovendien is deze gedigitaliseerde 
weg hygiënisch, snel en steeds up-to-date. 

Duurzame aanduiding leeg-volrekken  
op verpleegafdelingen

Een afgesproken hoeveelheid van standaard 
verpleegkundig materiaal wordt gestockeerd 
op elke afdeling zodat het vlot verbruikt kan 
worden zonder dat er stockbreuk ontstaat. 
Via een leeg-volsysteem wordt weergegeven 
of een product voorradig is. Dat werkt als 
volgt. Een verpleegkundige signaleert een 
nakend tekort aan voorraad van een product 
door de status van de corresponderende 
barcode te wijzigen. De dienst distributie 
scant deze barcode. Omdat de barcodes 
gekoppeld zijn aan een welbepaald product en 
een welbepaalde locatie, weet de distributie-
medewerker meteen welk product klaar te 
zetten (picking) en op welke afdeling dit aan 
te vullen. 

Een verbeteractie van de dienst distributie, 
getest op de kraamafdeling in 2021, resul-
teerde in de integratie van duurzame barco-
delabels (stickers) in het ziekenhuis.
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BEWEGINGSSENSOR VOOR AUTOMATISCHE DEUR

De tijdelijke uitgang tijdens corona bleek voor minder 
mobiele personen moeilijk in gebruik. Dankzij de instal-
latie van een bewegingssensor opende de deur zich 
automatisch.

BINNENTUIN ONCOLOGIE

Aan het dagziekenhuis oncologie werd een binnen-
tuin ingericht met zitbanken en groen. Patiënten en 
zorgverleners hebben nu een plaats waar ze even  
tot rust kunnen komen. 

OPTIMALE INZET VAN LOCKERS OP HET OPERATIEKWARTIER 

Voorheen hadden de artsen en mede-
werkers van het operatiekwartier een 
eigen, vast toegewezen kleedkastje met 
een sleutel. Leegstand (door vakantie of 
ziekte), verschillende jobtimes (voltijds 
vs. deeltijds) en een te klein aantal 
lockers (ten gevolge van de uitbreiding 
van het artsenteam, onder andere in het 
kader van de personele unie en het E17-
ziekenhuisnetwerk) zorgden ervoor dat 
een optimalisatie van het gebruik van de 
lockers zich opdrong. 

Sinds oktober 2021 koppelt een soft-
ware (via elektronische sloten) het 
gebruikersrecht van de lockers aan de 
activiteitsgraad van de medewerker op 
het operatiekwartier in plaats van aan 
de persoon zelf. Op die manier kan het 
ziekenhuis iedereen een kastje aanbieden 
wanneer hij of zij komt werken.

Medewerkers van het operatiekwartier 
kunnen enkel een locker krijgen bij het 
begin van hun shift, en enkel gedurende 
de arbeidstijd, door hun personeelsbadge 
aan te bieden aan de terminal in de 
kleedkamer, via een ondersteunende app 
op hun smartphone of met een pincode 
(voor externen). Na het beëindigen van 
de dagtaak geeft de gebruiker het kastje 
vrij, zodat dit onmiddellijk kan ingenomen 
worden door een andere collega.
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AZ Maria Middelares als duurzame ondernemer

AZ Maria Middelares bouwt op verschillende manieren mee aan een duurzame, milieubewuste en gezonde 
samenleving. 

PAPIERARMER ZIEKENHUIS DOOR 
DIGITALISERING VAN ARCHIEVEN

Sinds de introductie van het elektronisch 
patiëntendossier Synops, meer dan tien jaar 
geleden, daalde de aangroei van de papieren 
medische dossiers snel. Bovendien werden 
ze nauwelijks nog opgevraagd. Door de infor-
matisering van het zorgplan verminderde de 
aangroei van papieren verpleegkundige dossiers 
eveneens. Bijgevolg startte AZ Maria Middelares 
in het najaar van 2021 een samenwerking op om 
deze dossiers te digitaliseren. Dit project kadert 
in de evolutie naar een papierarm ziekenhuis. 

Het historisch medisch archief, goed voor 
174.000 dossiers met in totaal 4.240.000 
bladzijden, werd ingescand. Deze dossiers 
zijn digitaal raadpleegbaar vanuit Synops. De 
papieren verpleegkundige documenten werden 
ook gestructureerd ingescand, zodat de digitale 
versie van het dossier daarna kan opgezocht 
worden volgens ontslagdatum- en afdeling. In 
eenzelfde beweging werd tot slot het archief van 
de klinische studies, dat een honderdtal studies 
of ongeveer 320.000 in te scannen bladzijden 
omvat, gedigitaliseerd. Het archief is voortaan 
raadpleegbaar via een specifiek voor klinische 
studies ontwikkeld digitaal archiveringsplatform. 

GREENTEAM FOCUST  OP AFVALSTROMEN

Het Greenteam is een ziekenhuisbrede werkgroep die zich inzet voor een meer ecologische ziekenhuis-
omgeving. De focus lag in 2021 op het herbekijken van en aandacht vragen voor de afvalstromen. Zo worden 
inpakfolies van proper linnen en inpakvellen van instrumentaria elk apart verzameld en verwerkt. De 
sorteerregels werden verder verfijnd, bijvoorbeeld rond risicohoudend medisch afval of PMD. Tot slot werden 
tijdens de zomermaanden bezoekers, medewerkers en patiënten bewustgemaakt over het belang van het 
deponeren van afval in de (correcte) vuilbak, met de vraag om niet te sluikstorten op het terrein.



67Jaarverslag 2021  Infrastructuur en duurzaamheid

DUURZAAM NAAR HET WERK

AZ Maria Middelares zet zich ziekenhuisbreed in voor een milieubewust transport. Op de site van 
het ziekenhuis werden enkele laadpunten voor elektrische wagens voorzien, die zowel bezoekers 
als medewerkers kunnen gebruiken. 

Het ziekenhuis zette ook concrete stappen om zo veel mogelijk medewerkers (veilig) aan het 
fietsen te krijgen. Denk daarbij aan de aantrekkelijke fietsvergoeding, de mogelijkheid om 
een fiets te leasen en de gratis fietshersteldienst op de site voor al wie met de fiets naar het 
werk komt. Tot slot werd ook een fietsopleiding georganiseerd. Geïnteresseerde medewerkers 
konden onder begeleiding van een instructeur een behendigheidsparcours afleggen om de 
fietsvaardigheden, de techniek en het manoeuvreren te trainen.

Business Mobility Award beloont inzet voor 
duurzame mobiliteit

AZ Maria Middelares won in november 2021 
een Business Mobility Award voor het duur-
zaamheidsproject rond de shuttleservice tussen 
de halte van het openbaar vervoer en het 
ziekenhuis. De award werd uitgereikt door de 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde, samen met 
Agoria, Prebes vzw en Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken, aan organisaties en 
bedrijven die zich inzetten voor duurzame en 
veilige mobiliteit.

 Bekijk de

 reportage hier

In 2021 betaalde  
AZ Maria Middelares 

193.726 euro  
fietsvergoedingen uit 
aan zijn medewerkers 

voor een totaal van 
806.349 gefietste  
kilometers. Dat is  
ongeveer 333 euro  
per jaar per fietser.  

Een fietsende  
medewerker  
legde in 2021  

gemiddeld 1.388 km 
woon-werkverkeer  

met de fiets af.
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Innovatie gaat gepaard met de nodige verbouwingen

Om de patiëntervaring te blijven verbeteren, is er een continue nood aan kleine 
en grote aanpassingen in en aan de ziekenhuisgebouwen. Het technisch depar-
tement steekt daarvoor voortdurend de handen uit de mouwen en vormt daarbij 
een belangrijke partner in de verschillende innovatieve projecten die in dit jaar-
verslag aan bod komen. Daarnaast onderscheiden onderstaande realisaties zich 
doorheen 2021.

↗   Een winterterras met modulaire terrasconstructie, inclusief bevloering, ver-
warming en meubilair, creëerde extra ruimte aan het restaurant.

↗   Medewerkers kunnen genieten van een vernieuwde douche-infrastructuur in 
de personeelsaccomodatie.

↗   In het operatiekwartier konden de medewerkers hun nieuwe kleedkamer met 
aangepast lockersysteem voor medewerkers in gebruik nemen. De wacht-
ruimte voor opgenomen patiënten die een ingreep ondergaan, werd eveneens 
verder afgewerkt. De algemene stockageruimte verhuisde naar een andere 
locatie met een vernieuwde inrichting.

↗   Alle verpleegafdelingen van het ziekenhuis kregen een opfrissing met de nodige 
herstel-en schilderwerken. Daarnaast werden de volgende zaken uitgevoerd:
•  omvorming van een weinig gebruikte badkamer tot een nieuw bureau en 

kleine bergruimte op geriatrie.
•  omvorming van een badkamer op verpleegafdeling D302 (interne genees-

kunde) tot een ruimte voor het afnemen van een elektro-encefalogram.
•  een nieuwe verpleegpost op verpleegafdeling D403 (cardiologie) voor de 

monitoring van de patiënten hartbewaking.
•  een tweede isotopenkamer op verpleegafdeling D203 voor de dienst nucleaire 

geneeskunde.
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Verleden bereidt toekomst voor: AZ Maria Middelares doorheen de jaren

In 2021 verscheen het boek ‘Van 
ziekenzorg naar gezondheidszorg’,  
een rijk geïllustreerd naslagwerk  
dat de geschiedenis van meer dan  
800 jaar AZ Maria Middelares schetst. 

In de titel van het boek zitten verleden 
en toekomst vervat. De eenvoudige 
maar bezielde ziekenzorg die rond 
1200 startte op initiatief van een Gentse 
familie zou tijdens de volgende eeuwen 
evolueren naar de professionele 
medisch-hoogtechnologische gezond-
heidszorg die AZ Maria Middelares de 
samenleving vandaag aanbiedt. 

In de loop van de jaren heeft AZ Maria 
Middelares zich organisch ontwikkeld, 
op verschillende plaatsen en in ver-
schillende gebouwen. Sinds 2015 is 
het algemeen ziekenhuis gehuisvest 
in één alomvattend nieuw gebouw, en 
dat ter vervanging van de twee zieken-
huiscampussen op de site AZ Maria  
Middelares en op de site van het voor-
malige Sint-Jozef. Naast het stijlvol 
gerenoveerde Medisch Centrum 

Maria Middelares in Gentbrugge is  
ook het Medisch Centrum in Aalter  
een mooie recente verwezenlijking.

Het kasteel en het voormalige 
klooster op de site van AZ Maria 
Middelares zijn mee geëvolueerd met 
de tijd, maar brengen tegelijk het rijke 
verleden in herinnering. Tijdens Open 
Monumentendag in september 2021 
kregen geïnteresseerden inkijk, met 
een gepassioneerde uitleg van eigen 
gidsen en visuele ondersteuning door 
geïllustreerde informatiepanelen. 

De voorbije jaren werd hard gewerkt 
aan de reno-vatie van het kasteel, het 
kloostergebouw en de kapel op de 
site AZ Maria Middelares. Het kasteel 
biedt sinds mei 2021 plaats aan het 
klassevolle restaurant Sensum, maar 
huisvest ook een apo-theek en diverse 
vergaderruimtes. 

Door de afbraak van het Octopus-
gebouw eind 2021 kreeg het terrein 
op de site AZ Maria Middelares een 

DE GESCHIEDENIS  
VAN MEER DAN 800 JAAR  
AZ MARIA MIDDELARES

meer open karakter. Dat gebouw 
werd in 2010 opgetrokken als tijdelijk 
onderkomen voor de dienst materniteit 
in de aanloop naar de nieuwbouw.  
Over het volledige terrein kwam in 
2021 nieuwe signalisatie conform 
de wijzigingen en de invulling van 
de bestaande gebouwen. De aanleg 
van een nieuw voetpad tussen de 
verschillende gebouwen bevordert de 
verkeersveiligheid op het terrein. De 
parking kreeg meer verlichting en de 
historische gebouwen werden extra in 
de spotlights gezet.

Eind 2021 keurde de raad van bestuur 
een principe-overeenkomst met een 
projectontwikkelaar goed met het oog 
op de opwaardering en herbestemming 
van de site in Gentbrugge. Naast de be- 
staande polikliniek komt er een nieuw 
sportmedisch centrum, een onder-
nemershub, een ondergrondse parking, 
enkele woonentiteiten en een groot park 
met heel veel groen. Dit onder voorbe-
houd van het bekomen van de nodige 
stedenbouwkundige vergunningen.
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Informatie op maat van de patiënt
ONCOMAP BUNDELT INFORMATIE EN EDUCATIE VOOR DE PATIËNT

Oncologische patiënten krijgen aan het begin van hun traject in het ziekenhuis een 
map vol nuttige informatie. Het gaat om informatiebrochures, een medicatiefiche, een 
symptoomlastfiche en folders over bijvoorbeeld het Revivo-programma, zorgmassage,  
Back on Track en de steungroep voor kinderen. Tijdens het traject wordt informatie op maat 
van de patiënt toegevoegd. De volledige map kreeg een fris jasje en zorgt voor een mooie 
wisselwerking van gedrukte en digitale informatie.

UITGEBREIDE KEUZE BIJ BROODBUFFETWAGEN VISUEEL TOEGELICHT  
VOOR PERSONEN MET COMMUNICATIEVE MOEILIJKHEDEN

De broodbuffetwagen, die een uitgebreide keuze aan verse producten garandeert bij elke 
broodmaaltijd, werd uitgerust met een visuele menukaart. Het is een alternatief voor de 
geschreven kaart die elke patiënt op zijn nachttafel vindt, en wordt vooral gebruikt bij 
patiënten met communicatieve of cognitieve moeilijkheden (bv. patiënten met dementie of 
patiënten die een hersenbloeding hadden). Aan de hand van sprekende foto’s kan de patiënt 
toch zelfstandig aangeven wat hij wil eten of drinken.

Nieuwe functionaliteiten website
WELCOME TO OUR ENGLISH WEBSITE

In februari 2021 lanceerde AZ Maria Middelares een Engels- 
talige versie van de website: www.mariamiddelares.be/en. 
Daardoor is informatie toegankelijker voor anderstalige 
patiënten en bezoekers en zijn ze meer betrokken bij het 
zorgproces en de dienstverlening. Ongeveer 1,90 % van de 
geconsulteerde webpagina’s in 2021 waren Engelstalig. 

 Take 

 a look 

 Bekijk hier

 de pagina over

 patiëntenverenigingen 

OVERZICHT PATIËNTENVERENIGINGEN  
BRENGT LOTGENOTEN IN CONTACT

Op de website van het ziekenhuis vinden patiënten sinds 2021 
een overzicht van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen 
die samenwerken met het ziekenhuis. Lotgenoten kunnen een 
grote steun betekenen voor patiënten en hun naasten. Door 
onderling ervaringen en tips uit te wisselen, kunnen ze soms 
beter met een bepaalde ziekte of aandoening omgaan.
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Sociale media breiden community rond AZ Maria Middelares uit

De sociale media zijn niet meer weg te denken uit het steeds uitdijende aanbod aan communicatiekanalen, zowel naar patiënten en hun naasten, als naar 
medewerkers en vrijwilligers. Het aantal volgers van de sociale mediakanalen van AZ Maria Middelares kende in 2021 alweer een mooie groei.

2018 2019 2020 2021

5.110 5.805 8.901 10.939
2.038

1.947 2.119 2.327 2.413
86

4.653 5.928 8.016 9.485
1.469

658 1.512 2.458 2.912
454
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Populaire posts waren onder meer:
  
↗   het beroertelied ‘Wees snel’ van het 

E17-ziekenhuisnetwerk;
↗   de aankondiging van de 2.000ste 

baby van het jaar;
↗   de start van het Paramedisch 

Interventie Team;
↗   dag van de medewerker; 
↗   de aankondigingen van nieuwe 

artsen in het ziekenhuis. 

326 155 28

3 8
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De berichten op sociale media worden ook gebruikt om doelgroepen te 
informeren en sensibiliseren rond actuele topics met betrekking tot het 
ziekenhuis. Voorbeelden daarvan zijn de COVID-19-richtlijnen, gerichte acties 
(bv. rond orgaandonatie), ondersteunende initiatieven (bv. tiendaagse van de 
veerkracht) of informatie over openstaande vacatures.

In 2021 lieten ongeveer 45 patiënten of bezoekers een review na op Google. 
Bij een minder goede Google review wordt steevast doorverwezen naar de 
ombudsdienst om, indien gewenst, in gesprek te gaan en zo de kwaliteit van 
de zorg- en dienstverlening te blijven verbeteren. 

Pers brengt ziekenhuisnieuws mee naar buiten

AZ Maria Middelares wil de identiteit en de cultuur van de organisatie kenbaar 
maken in de zorgregio door een open huis te zijn. In samenwerking met 
enkele nationale en regionale perscontacten worden de inwoners van de regio 
regelmatig geïnformeerd over wat reilt en zeilt binnen de ziekenhuismuren. 
In 2021 verschenen in onder andere Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en 
De Standaard artikels over het aantal gehospitaliseerde coronapatiënten, het 
Medisch Centrum in Aalter, de PIT-ambulance, de 2.000ste bevalling en het boek 
‘Van ziekenzorg naar gezondheidzorg’ naar aanleiding van het 50-jarig bestaan 
van het ziekenhuis. 

Nieuw infokanaal op kraamafdeling 

Op de kamers van de kraamafdeling van AZ Maria Middelares beschikken 
mama’s en hun partner sinds 2021 over een apart televisiekanaal waarop 
nuttige info en educatie wordt aangeboden. De filmpjes sluiten aan bij de info 
die vroedvrouwen meegeven, over bv. de verzorging van de baby en borstvoeding. 
Op die manier kunnen de ouders de info na de bevalling nog eens in alle rust 
bekijken.

Het infokanaal kwam tot stand in samenwerking met de vroedvrouwen, 
gynaecologen, pediaters, het technisch departement en de dienst communicatie.
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Experten AZ Maria Middelares delen advies in informatiesessies

AZ Maria Middelares wil er zijn voor zijn patiënten. Niet alleen tijdens het verblijf in het ziekenhuis, maar ook ervoor en erna. Daarom organiseren de diensten  
op regelmatige tijdstippen informatiesessies voor externen (patiënten en hun familie, mantelzorgers ...).

Dementie en nU voor mantelzorgers
Ondanks de pandemie kon “Dementie en nU” ook in 2021 georga-
niseerd worden, coronaveilig weliswaar. De reeks bestaat uit een 
psycho-educatiepakket voor de mantelzorger van personen met 
dementie. In het voorjaar gingen twee samenkomsten door, om de 
deelnemers die in 2020 waren ingeschreven de kans te geven om 
alsnog deel te nemen. 

De samenwerking met het inloophuis Dementie Gent en het over-
legplatform Dementie Gent liep ook in 2021 verder. AZ Maria 

Middelares nam 
vanuit zijn rol als 
dementiecoach 
verdere stappen om 
opgenomen personen 
met dementie en hun 
families ziekenhuis-
breed te begeleiden  
en advies te verle-
nen.

IN 2021 WAREN DAT ONDER MEER:

De vrijwilligers van het ziekenhuis kregen een vorming om te leren omgaan 
met personen met dementie. Dat zal er voor zorgen dat vrijwilligers ook in de 
toekomst kunnen ingezet worden om ambulante patiënten met dementie te 
begeleiden.

Op de planning staan ook ruimere vormingen voor het personeel.

Infosessies Parkinson
De ziekte van Parkinson en andere soortgelijke aandoeningen treffen meer 
dan 50.000 mensen in België. De ziekte kan zich op verschillende manieren 
manifesteren, bijvoorbeeld op het vlak van bewegingsmoeilijkheden, cognitieve 
stoornissen of praktische problemen. Experten van AZ Maria Middelares gaven 
in verschillende gratis infosessies een antwoord op de vele vragen die daarbij 
komen kijken.

Prenatale lessen
Tijdens deze lessen volgt vanuit de kraamafdeling van AZ Maria Middelares 
meer uitleg over vier onderwerpen (de arbeid, de bevalling, de voeding van de 
baby en de kraamperiode) en leert de kinesitherapeut specifieke oefeningen aan 
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Adrem: themanummer  
rond AZ Maria Middelares

Elk jaar wordt een editie van het gratis blad Adrem 
opgemaakt dat zich focust op AZ Maria Middelares. 
De content wordt aangeleverd door het ziekenhuis 
zelf. De oplage bedraagt 14.000 exemplaren en 
wordt verspreid in de regio Gentbrugge en Ledeberg. 
1.000 exemplaren zijn bedoeld voor verspreiding in 
het ziekenhuis. 

Adrem geeft de mogelijkheid om AZ Maria 
Middelares in de kijker te zetten en info te 
geven over de diensten. In de editie van 2021 
was er onder meer aandacht voor het Medisch 
Centrum Maria Middelares in Gentbrugge, het 
kinderallergiecentrum en het SportMedisch 
Centrum. Er werd ook een editie opgemaakt rond 
het Medisch Centrum in Aalter, dat op 13.500 
exemplaren verspreid werd in Aalter zelf.

de mama’s aan. 
Leven na een beroerte
In België zijn dagelijks ongeveer 60 mensen 
het slachtoffer van een beroerte (hersen-
bloeding of herseninfarct). Iedereen kan 
een beroerte krijgen, ook jongere mensen. 
Na een beroerte gaat in eerste instantie 
alle aandacht naar overleven en herstel. 
Pas daarna leert de patiënt, maar ook 
zijn omgeving, leven met de gevolgen.  
In verschillende gratis infosessies gaven 
experten van AZ Maria Middelares meer 
uitleg over het omgaan met een beroerte, 
zowel voor de patiënt maar ook voor de 
naasten.



#strafvolk
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Een warm hart voor goede doelen

AZ Maria Middelares ondersteunt al jaren op structurele wijze drie goede doelen: Back on Track, Katako-Kombe en vzw Scharnier. Dat doet het ziekenhuis onder 
andere door de organisaties financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld door de opbrengsten van filmopnames op vraag van derden in het ziekenhuis, in 2021 goed 
voor 9.000 euro, onder hen te verdelen en te schenken. 

BACK ON TRACK HELPT EX-ONCOLOGISCHE 
PATIËNTEN 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 kankerpatiënten 
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. 

Zo kunnen ex-kankerpatiënten (en hun buddies 
of naasten) jaarlijks deelnemen aan de ‘Back 
on Track challenge’, een persoonlijk en sportief 
(fietsen, lopen of wandelen) avontuur onder 
professionele begeleiding van het team van  
Back on Track. In 2021 gingen 28 ex-onco- 
 

logische patiënten en buddies de uitdaging aan. 
23 van hen behaalden hun vooropgestelde doel. 

Daarnaast organiseerde het fonds met Back 
on Track Inspiration ook inspiratiesessies, 

workshops en laagdrempelige bewegings-
momenten voor iedereen die door een (ziekte)
proces gaat. Die zijn zowel geschikt voor 
zorgverleners als patiënten, naasten of 
mantelzorgers.

Om alle ondersteuning en begeleiding te realise-
ren, worden elk jaar tal van initiatieven opgezet. 
Tijdens een driedaagse in september 2021 
fietsten bijvoorbeeld 27 collega’s van AZ Maria 
Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze ten 
voordele van het fonds. Ze legden elk meer dan 
300 kilometer af en brachten via sponsoring 
meer dan 15.000 euro in het laatje. Het bedrag 
gaat integraal naar projecten die de oncologische 
patiënten van het ziekenhuis ten goede komen.
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ZIEKENHUIS VOOR ZIEKENHUIS: 
INZAMELACTIES ZORGEN VOOR CONCRETE 
REALISATIES IN KATAKO-KOMBE 

AZ Maria Middelares steunt al jaren het project 
‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ van de ngo 
Memisa. Ook in 2021 werden heel wat acties 
ondernomen om, in samenwerking met Artsen 
zonder Vakantie, de basisgezondheidszorg in het 
partnerziekenhuis van AZ Maria Middelares in 
Katako-Kombe (DR Congo) verder uit te bouwen.  

Om de klassieke inkomsten die wegvielen 
(denk aan de jaarlijkse barbecue die door 
de COVID-19-pandemie niet kon doorgaan) 
te compenseren, zagen enkele creatieve 
alternatieven het daglicht. Kunstenares helen b 
ontwierp koffiekopjes die de solidariteit tussen 
AZ Maria Middelares, AZ Sint-Vincentius Deinze 
en hun partnerziekenhuizen (respectievelijk 

Katako-Kombe en Kasongo-Lunda) weer-
spiegelen, met een knipoog naar moeder-  
en kindzorg. Er werden in totaal meer dan  
400 koffiekopjes verkocht t.v.v. Katako-Kombe. 

In het najaar van 2021 organiseerden Rik Neirynck 
en Willem Hoet een schilderijententoonstelling 
van en voor Katako-Kombe. Wim Hoet schilderde 
op basis van de foto’s van Rik Neirynck, die 
al meerdere keren ter plaatse ging, enkele 
lokale karakterkoppen, landschappen en 
dorpsgezichten uit Katako-Kombe. Samen met 
de opbrengst van de verdere verkoop van Rik’s 
dagboek ‘Ils vont là où même les moustiques 
sont sauvages’ (over zijn ervaringen en 
persoonlijke belevingen in het Zuiden) werden 
werken gestart om er een technische dienst 
uit te bouwen. Verder volgden investeringen in 
gespecialiseerd chirurgisch materiaal en een 
beademingstoestel, gezien de komst van een 
volwaardige chirurg op de gezondheidssite. Er 
werd een tweede motorambulance aangekocht 
en daarnaast gingen ook opleidingen over echo-
grafie, anesthesie en medicatiebeleid door. 
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Sensibiliserende, motiverende en ondersteunende acties in de kijker

Ook op andere vlakken toonde AZ Maria Middelares 
zich in 2021 geëngageerd. Zo vroegen de collega’s 
van de werkgroep rookpreventie en de kinderen van 
Kinderdagverblijf Witje Wiebel op de Werelddag 
zonder Tabak (31 mei 2021) met enkele kleurrijke 
ballonnen extra aandacht voor het belang van een 
rookvrije omgeving. 

Op zondag 10 oktober 2021 namen de diensten 
oncologie van AZ Maria Middelares en van AZ Sint-
Vincentius Deinze deel aan de wandel-, fiets- of 
looptochten naar aanleiding van ‘Deinze beweegt 
tegen kanker’ (een initiatief van de Stichting tegen 
kanker). Ook op de Dag tegen Kanker (21 oktober 
2021) had het ziekenhuis heel wat in petto voor 

zijn oncologische patiënten: een goodiebag, een 
brunch, een bewegingsactiviteit, mindfulness- en 
relaxatiesessies, een escaperoom …  

Tot slot had het ziekenhuis in november (ouderen-
maand) 2021 zoals elk jaar extra aandacht voor 
de oudere zorgvragers op de dienst geriatrie. Op 
een coronaveilige manier werd een filmmiddag, 
een muzikale activiteit en een dessertnamiddag 
georganiseerd. Als kers op de taart staken de 
kinderen van Kinderdagverblijf Witje Wiebel de 
handen uit de mouwen en maakten ze kunstwerkjes 
om de patiëntenkamers van de senioren op te 
vrolijken. 

VZW SCHARNIER BEVORDERT 
SAMENHORIGHEID TUSSEN PATIËNT, 
FAMILIE EN DIALYSETEAM

De vzw Scharnier is een schakel tussen 
het dialyseteam, de nierpatiënt, de 
familie en omgeving en dit zowel voor 
hemodialysepatiënten als peritoneale 
nierpatiënten en getransplanteerden. 
De vzw hoopt door de organisatie 
van allerhande activiteiten de 
samenhorigheid tussen nierpatiënten, 
familieleden en het dialyseteam te 
ondersteunen en hechter te maken. 

Omwille van de COVID-19-pandemie 
konden verschillende tradities (jaarlijks 
patiëntenfeest, -uitstap en -reis) niet 
doorgaan in 2021. Ter gelegenheid 
van Pasen en Kerstmis kregen alle 
dialysepatiënten en leden van vzw 
Scharnier wel een feestelijk geschenk. 
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RAAD VAN BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING

prof. Pascal Verdonck (voorzitter)

mevr. Klara Bessemans

prof. Ingrid Boone

mevr. Katalien Dendooven

dhr. Filip Dossche

dhr. Paul d’Otreppe

dhr. notaris Christof Gheeraert

dhr. Frank Lippens

dhr. Koen Michiels

dhr. Tom Roelants

mevr. Dominique Roodhooft

prof. Stijn Van den Bossche

prof. Johan Veeckman

mevr. Nele Verlaecke (t.e.m. 30 juni 2021)

dhr. Toon Vermeersch

DIRECTIECOMITÉ

Algemeen directeur ir. Christophe Mouton

Medisch directeur dr. Ronny Goethals

Verpleegkundig en paramedisch directeur dhr. Jan Blontrock

Directeur van het financieel, administratief  
en hr-departement

dhr. Frederik Coussée

Technisch directeur ing. Elie Vanderbauwede

Farmaceutisch directeur apr. Koen Deryckere

IT- en facilitair directeur ir. Peter Dierickx

De leden van de raad van bestuur zijn:

In oktober 2021 won Peter Dierickx de award 
Facility Manager of the Year. Deze award wordt 
tweejaarlijks toegekend aan iemand die door 
de manier van denken, visie, engagement en 
inspanningen bijgedragen heeft tot het succes 
van de organisatie. Felicitaties voor Peter en  
zijn team.

 Bekijk hier  

 het filmpje
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dhr. Francis Ampe

dhr. Charles Annicq  († 20 april 2021)

prof. notaris Jan Bael 

mevr. Francine Bernaert

e.z. Nadine Buckens 

prof. Luk Cannoodt 

meester Paul Cooreman 

dhr. Tonny De Bouvrie 

mevr. Christine Deleersnyder 

dhr. Frank Donckers 

dhr. Edward Forrier 

dhr. Paul Matthys 

ir. Paul Meganck

dhr. Karel Mortier 

e.h. André Peereboom 

dhr. Etienne Rohaert

dhr. Bernard Simoens 

dhr. Dirk Steverlynck

ir. Paul Van Beveren

dhr. Ivan Van Cauwenberghe

dhr. Jan Vanhouteghem 

dhr. Ferdinand Verdonck 

MEDISCHE RAAD

dr. Filip Ameye (voorzitter)

dr. Henk Vanoverschelde (ondervoorzitter)

dr. Erik Vanderstraeten (secretaris)

dr. Judith Vermeiren (penningmeester)

dr. Pieter Byn  

dr. Kenneth Carels 

dr. Koen Cathenis

dr. Liesbeth De Groote 

dr. Mieke De Vleeschouwer 

dr. Ximena Elzo Kraemer

dr. Paul Germonpré

dr. Jan Heerman

dr. Ariane Luyckx

dr. Hans ’T Kindt 

dr. Willem Willaert 

De leden van de algemene vergadering 
zijn de leden van de raad van bestuur en:
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ETHISCH COMITÉ ONDERNEMINGSRAAD

ir. Christophe Mouton (voorzitter)

mevr. Katty Lebeuf (secretaris)

dhr. Frederik Coussée (ondervoorzitter)

dhr. Jan Blontrock

mevr. Isabelle De Cloet

mevr. Marina De Duytsche

mevr. Brenda De Geeter

mevr. Iris Dejaeghere

mevr. Jacqueline De Meyer

mevr. Carine De Temmerman

ir. Peter Dierickx

mevr. Kristien Mestdagh

mevr. Laila Valschaerts

dhr. Piet Van Hoecke

mevr. Linda Van Huffel

mevr. Lieve Van Wettere

prof. dr. Paul Germonpré (voorzitter)

e.h. Bert Vanderhaegen (secretaris)

dr. Philippe Ballaux (ondervoorzitter)

dr. Roel Beckers

dr. Martine Casteels

dr. Frédéric Castille 

dhr. Hugo De Paepe

mevr. Kim Devolder

dr. Ruggero Donadoni

dr. Johan Matthys

mevr. Annette Neirynck

mevr. Karolien Rondelez

mevr. Anneleen Spriet

dr. Olivier Stevens

dr. Hans ‘T Kindt

apr. Berdien Van Damme

prof. dr. Nico Van De Veire

dr. Stijn Van De Velde
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Deze brochure is gedrukt op papier 
afkomstig uit bossen die duurzaam 
worden beheerd.

Frankie & Fish 

Verantwoordelijke uitgever: Christophe Mouton
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Aalter - 
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Brouwerijstraat 36
9880 Aalter
+32 9 239 07 00

VOLG ONS OOK OP: www.mariamiddelares.be


