
JAARVERSLAG

20
20





3

Jaarverslag 2020

Digitaal patiëntenplatform MijnMariaMiddelares verrijkt zorgtraject van de patiënt 08

 RIZIV selecteert innovatieve zorgprojecten van AZ Maria Middelares 08

Een innovatief zorgaanbod als antwoord op actuele noden 10

 Pilootproject van IQVIA Early Tracks destilleert data uit Synops voor een betere  
rapportering

12

Deelname aan klinische studies als investering in de toekomst 13

Zelfrijdende shuttle Olli rijdt ziekenhuissite rond 15

 Faciliterende diensten innoveren met succes 15

Value-based healthcare of waardegedreven zorg 18

 Meten is weten: AZ Maria Middelares scoort 19

Joint Commission International accreditatie 22

De impact van het coronavirus op de dagelijkse ziekenhuiswerking 22

Patiëntveiligheid en veiligheidscultuur 23

Inzetten op informatieveiligheid 24

Patiëntenbeleving staat voorop 24

INHOUD

HOOGTECHNOLOGISCHE
EXPERTZORG

KWALITEITSZEKERE EN 
PATIËNTGERICHTE ZORG



4

Jaarverslag 2020

Kerncijfers 28

 Magnet4Europe zet in op het mentaal welzijn van gezondheidswerkers 29

Hr-maatregelen spelen in op gewijzigde werk- en thuissituatie 29

AZ Maria Middelares draagt zorg voor zijn personeel 30

Evenementen voor medewerkers 31

Nieuwe kledij voor medewerkers en vrijwilligers 32

Samenwerking met de huisarts als spilfiguur in de zorg 34

 Ondersteuning door en voor preferentiële woonzorgcentra en thuiszorg 35

 Apotheek en thuiszorgwinkel bieden extra dienstverlening 35

Verdere uitbouw personele unie met AZ Sint-Vincentius Deinze 38

 E17-ziekenhuis in volle ontwikkeling 40

Grensoverschrijdende samenwerking met ZorgSaam Ziekenhuis 42

Samenwerking met onderwijs 42

STIMULERENDE
WERKOMGEVING

SAMENWERKING EERSTE LIJN

STRATEGISCHE 
SAMENWERKINGSVERBANDEN

FINANCIEEL GEZOND Activiteitcijfers 44

Renovatie en herbestemming cultuurhistorisch patrimonium 45

Resultaatrekening 46



5

Jaarverslag 2020

Nieuwe website zet in op toegankelijke informatie en educatie op maat 50

 Sterke interactie op sociale media 51

Beeldschermen in de wachtzalen voor educatie van de patiënt 51

Informatievideo’s brengen info op maat 51

Informatiesessies 52

Mantelzorgers geriatrie geven duiding over patiënt 52

Back on Track zorgt voor coronaveilige activiteiten 54

 Ziekenhuis voor ziekenhuis: Katako-Kombe 54

Vzw Scharnier 55

AZ Maria Middelares speelt in op de actualiteit 55

Directiecomité 58

 Raad van bestuur en algemene vergadering 59

Medische raad 60

Ethisch comité 60

Ondernemingsraad 60

BELEIDSORGANEN 
AZ MARIA MIDDELARES

SOCIAAL GEËNGAGEERD EN
CHRISTELIJK GEÏNSPIREERD

PATIËNTENINFORMATIE 
EN -EDUCATIESESSIES



6

Jaarverslag 2020

Op 1 januari 2020 hieven we het glas op een nieuw, 
bijzonder jaar. Ons gouden jubileumjaar, het 
50-jarige bestaan van de vzw AZ Maria Middelares.
Niemand vermoedde toen dat wat een feestjaar 
had moeten worden, het meest bewogen jaar uit 
onze geschiedenis zou blijken, met als rode draad 
de strijd tegen de COVID-19 pandemie.

Meer dan ooit tevoren rekenden patiënten en hun 
dierbaren, de overheden, de voltallige maatschap- 
pij in hun meest kwetsbare momenten op de zorg-
sector. Meer dan ooit tevoren waren alle ogen en 
alle hoop in deze strijd gericht op het engagement, 
de moed, de flexibiliteit en het doorzettingsver- 
mogen van onze zorgprofessionals en ondersteu- 
nende diensten. Meer dan ooit tevoren werden 
onze kernwaarden als verantwoordelijkheid, pro-
fessionaliteit en collegialiteit in de praktijk gezet en 
bleken ze verbindend in onze gezamenlijke strijd.
Het is een ongelooflijke krachttoer geweest van de 
hele organisatie, waaraan iedereen op zijn of haar 
manier een steentje heeft bijgedragen, om zelfs 

in deze heel moeilijke omstandigheden ons credo 
‘GezondheidsZorg met een Ziel’ te blijven waar-
maken. In die zin is de terugblik in dit jaarverslag 
een ode aan elk van hen, aan onze (zorg)helden.

Toch was er niet alleen COVID-19. In de schoot 
van deze wereldwijde crisis lagen ook een aantal 
opportuniteiten en konden innovaties versneld 
worden doorgevoerd, zoals teleconsultaties en het 
transmuraal opvolgen van patiënten op afstand.
Daarmee zijn de fundamenten gelegd voor waar-
schijnlijk één van de meest impactvolle transi-
ties in zorg van de voorbije jaren - de shift van 
prestatiegerichte ‘zieken’zorg naar value-based 
‘gezondheids’zorg. Ook in dat opzicht zal 2020 als 
een kantelpunt de geschiedenisboeken ingaan en 
vind je in dit jaarverslag een vooruitblik op hoe de 
zorg zal evolueren.

Een oprecht woord van dank aan allen voor hun 
bijdrage en tegelijk een warme oproep om samen 
verder te bouwen aan de toekomst van onze zorg 
en samenleving.

Ir. Christophe Mouton
Algemeen directeur

BESTE LEZER

VOORWOORD
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De gezondheidszorg trekt steeds 
meer de digitale kaart. Ook AZ 
Maria Middelares is ervan over-
tuigd dat de communicatie tus-
sen patiënt en zorgverstrekker 
zal evolueren naar een mix van 
fysieke en digitale contactmo-
menten. Daarom ging het zieken-
huis in oktober 2020 van start met 
MijnMariaMiddelares, een eigen 
digitaal patiëntenplatform dat 
patiënten de mogelijkheid geeft 
om een aantal admi- 
nistratieve en zorg- 
gerelateerde data van-
op afstand te regelen 
via een beveiligde web-
site en app. Doel is zo 
veel mogelijk nuttige 
informatie veilig en 
tijdig samen te bren-
gen die op elk moment 

raadpleegbaar is, met het oog op 
een kwaliteitsvolle behandeling 
op maat van elke patiënt.

Een eerste realisatie in 2020 
was het digitaal invullen van de 
preoperatieve vragenlijst via het 
platform. De disciplines die mee 
het startschot gaven waren de 
diensten orthopedie en stomato- 
logie. Ook het sportmedisch cen-
trum maakt al van het platform 

gebruik voor specifieke 
vragenlijsten over het 
profiel van de patiënt 
(o.m. algemene info, 
cardiovasculair risico, 
doelstellingen voor 
een gezonde levens-
stijl).

RIZIV selecteert innovatieve zorgprojecten 
van AZ Maria Middelares

 Thuisopvolging van patiënten via telemonitoring 

Al tijdens de eerste coronagolf koos AZ Maria Middelares voor een vlotte, digi-
tale thuisopvolging van patiënten die zich met luchtwegklachten aanmelden op 
de spoedafdeling of na een hospitalisatie huiswaarts keren. Patiënten kunnen 
zo met een gerust hart in hun vertrouwde omgeving uitzieken. Het ziekenhuis 
maakt hiervoor gebruik van het digitaal communicatieplatform COVID@Home 
van BeWell Innovations. 

Dankzij dit platform kan het medisch team van de dienst spoedgevallen pa-
tiënten dagelijks opvolgen aan de hand van een vragenlijst en een eventuele 
registratie van parameters zoals lichaamstemperatuur, zuurstofsaturatie en 
bloeddruk. Zo nodig kan beslist worden om de patiënt proactief te contacteren 

om eventuele volgende stappen te be-
spreken.

Eind 2020 pikte AZ Maria Middelares  
in op de projectoproep van het RIZIV  
‘Zorg op afstand: COVID-19 patiënten 
thuis opvolgen via telemonitoring’. 
Slechts twee projecten, waaronder 
dat van AZ Maria Middelares, werden 
meteen goedgekeurd. Het ziekenhuis 
werkt hiervoor samen met thuisver-
pleegkundigen van het Wit-Gele Kruis, 
huisartsen en andere zorgverstrekkers. 

Lees het artikel dat hierover
in VRT NWS verscheen.

Digitaal patiëntenplatform MijnMariaMiddelares verrijkt 
zorgtraject van de patiënt

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/03/gents-ziekenhuis-volgt-patienten-die-thuis-in-quarantaine-zitten/
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De automatisch gecapteerde meetresultaten worden draadloos doorgestuurd via een app 
op een smartphone of tablet. Op basis daarvan wordt de ernst van de situatie van de patiënt 
meetbaar en opvolgbaar in kaart gebracht. 

Met dit project creëert AZ Maria Middelares een zorgcontinuüm rond zijn patiënten, voor een 
vlotte schakel tussen de nulde- (preventieve gezondheidszorg), eerste- en tweedelijnszorg. 
Het platform is ook gekoppeld aan de eHealth-diensten van de overheid, waardoor deze infor-
matie beschikbaar is voor alle zorgverstrekkers, ook in de eerste lijn. AZ Maria Middelares is 
ervan overtuigd dat dit het zorgmodel van de toekomst is, ook na de coronapandemie. 

Telemonitoring werkt op drie niveaus:  Teledermatologie ondersteunt huisarts bij de diagnose  
 van huidproblemen 

Sinds 2019 experimenteren de dermatologen van AZ  
Maria Middelares met teledermatologie, waarbij de huis- en 
huidarts de handen digitaal in elkaar slaan. In coronatijden 
bleek dit project uiterst zinvol en konden de artsen een 
beroep doen op hun ervaring met deze technologie. 

De dermatologen van AZ Maria Middelares stapten in 2020 
in een project van het RIZIV rond teledermatologie volgens 
het principe ‘store and forward’. Dat betekent dat de huis- 
arts informatie verzamelt rond een dermatologisch pro-
bleem bij een patiënt, deze gegevens opslaat en vervolgens 
doorstuurt naar de dermatoloog (geen ‘live consult’).  Alle 
voorbereidingen werden getroffen (en ook de lopende ex-
perimenten met teledermatologie verder op punt gezet) om 
in februari 2021 officieel van start te gaan met dit project. 
Doelstelling is het tekort aan dermatologen en de wacht- 
tijden voor een raadpleging bij een huidspecialist, bij de  
huisarts te kunnen opvangen.

02

01

03 Continue en realtime monitoring van de patiënt via wearables (bv. 
draagbare meettoestellen zoals hartslagmeters, bloeddrukmeters en 
saturatiemeters, in de vorm van een polsband, een slim horloge of een 
kleefpleister) wanneer de situatie van de patiënt nog slechter wordt. 

Klinische evaluatie door de thuisverpleegkundige en de arts, wanneer 
de patiënt rapporteert dat zijn gezondheid achteruitgaat of het Rapid 
Respons Team (een team van verpleegkundigen van de dienst inten-
sieve zorg die reageren op vroege tekenen van achteruitgang van de 
gezondheidstoestand van patiënten) alarmsignalen opmerkt.

Dagelijkse evaluaties van ziekteparameters (bv. koorts, kortademig- 
heid, psychisch welbevinden) via het centraal patiëntenplatform  
MijnMariaMiddelares.
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 Robotarm ROSA helpt totale knieprothese nog  
 nauwkeuriger plaatsen 

Robotarm ROSA (Robotical Surgical Assistant) 
ondersteunt sinds september 2020 de orthope-
disten van AZ Maria Middelares bij het plaatsen 
van een knieprothese. Na een 3D-planning en 
een 3D-geprint instrumentarium op maat van de 
patiënt, is dit een verdere evolutie naar nog meer 
maatwerk. ROSA is zeer accuraat en slaagt erin om 
minieme verschillen in te schatten die onzichtbaar 
zijn voor het menselijke oog of het klassiek instru-
mentarium. Daarnaast houdt de robot rekening met 
de spanning van de ligamenten om zo een beter 
gebalanceerde knieprothese te kunnen plaatsen.  
AZ Maria Middelares is het eerste ziekenhuis in 
Gent dat deze techniek gebruikt.

De robotarm voert de operatie niet zelf uit, maar 
wordt steeds aangestuurd door een kniechirurg.

Tijdens de operatie duidt de chirurg een aantal 
herkenningspunten aan die de computer en 
3D-navigatie registreren. De computer voegt deze 
samen met de preoperatieve beeldvorming (RX- of 
NMR-beelden). Zo krijgt de kniechirurg tijdens de 
operatie in realtime feedback over de anatomie van 
de knie van de patiënt. 

Een innovatief zorgaanbod als antwoord op actuele noden

 Hybride SPECT-MPI/CCTA-onderzoek voor een   
 optimale herstelling van de bloeddoorstroom 

De hedendaagse CT-toestellen op de dienst radio- 
logie zijn in staat om heel gedetailleerde beelden te 
maken van de anatomie van het hart en de krans-
slagaders. De dienst nucleaire geneeskunde voert 
beeldvorming uit waarbij biologische processen in 
het hart in beeld gebracht worden, zoals de bloed-
doorstroom om ischemisch hartlijden (verminderde 
bloedvoorziening) op te sporen. Met het hybride 
SPECT-MPI/CCTA-onderzoek combineert AZ Maria 
Middelares voortaan beide technieken, zowel de 
anatomie als de fysiologie, waardoor het mogelijk 
wordt om perfusiestoornissen te linken aan het 
aangetaste bloedvat. Op basis van die gegevens 
bepalen de radioloog, nuclearist en (interventioneel) 
cardioloog een uiterst patiëntspecifieke behandelings- 
strategie.

In 2020 werden een 33-tal patiënten met deze 
techniek geholpen, onder wie enkele doorverwezen 
patiënten door andere ziekenhuizen. Deze techno- 
logie is tot op heden een nationale primeur.ROSA
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 Videoconsultaties ondersteunen bij  
 opvolging van patiënten 

AZ Maria Middelares gelooft in de meer-
waarde van videoconsultaties voor zijn pa-
tiënten. Vooral in de coronapiek werden waar 
mogelijk fysieke raadplegingen vervangen 
door een digitaal contactmoment tussen de 
arts en patiënt, in het bijzonder bij de spe-
cialismen orthopedie, otorhinolaryngologie 
en neurologie. In 2020 werden in totaal 7 457 
videoconsultaties opgezet door de artsen van 
AZ Maria Middelares. 

 Minimaal invasieve ingreep als behandeling 
 bij voorkamerfibrillatie 

Op 12 oktober 2020 deden twee cardiochirurgen van 
AZ Maria Middelares een vernieuwende minimaal 
invasieve ingreep voor de behandeling van hartrit-
mestoornissen. Het ging om een thoracoscopische 
ablatie met linkerhartoorsluiting. Deze ingreep kan 
ingezet worden als primaire of aanvullende behan-
deling (na katheterablatie) bij voorkamerfibrillatie. 
Deze succesvolle ingreep kwam tot stand in nauw 
overleg met de verwijzende cardiologen.
 
In België is AZ Maria Middelares het tweede hart-
centrum dat deze operatie uitvoerde.

 Succesvolle bypassoperatie met 
 hoogtechnologische da Vinci-robot 

Op 30 september 2020 werd in AZ Maria Middelares 
voor het eerst een succesvolle bypassoperatie 
uitgevoerd met behulp van de hoogtechnologische 
da Vinci-robot. Deze techniek zorgt voor heel wat 
voordelen voor de patiënt: een korter verblijf op 
intensieve zorg én in het ziekenhuis, en een korter 
durende revalidatie. Daarnaast heeft deze techniek 
ook een esthetisch nut, omdat er geen grote incisie 
wordt gemaakt. 

Toenmalig minister van volksgezondheid  
Maggie De Block bracht op woensdag  
23 april 2020 een virtueel bezoek aan AZ 
Maria Middelares. Ze besprak samen met 
enkele artsen de toekomst van videoconsul-
taties in het ziekenhuis.

ORTHOPEDIE 2 703

OTORHINOLARYNGOLOGIE 1 153

NEUROLOGIE 1 065
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 Revalidatie-aanbod bij aanhoudende  
 klachten na COVID-19 infectie 

Omdat verschillende (vaak ook jonge) 
patiënten zich enkele maanden na het 
doormaken van een COVID-19 infectie 
met ernstige klachten meldden bij  
de pneumologen van AZ Maria  
Middelares, werd een multidisciplinair 
revalidatieprogramma opgezet. Doel 
is om zo snel mogelijk het niveau van 
functioneren van vóór de infectie te 
verkrijgen. Tijdens de sessies wordt 
gefocust op het verbeteren van de 
uithouding en de mobiliteit, het trainen 
van de ademhalingsspieren en het ver-
hogen van de mentale draagkracht. 

 Hoogtechnologische insulinepomp stuurt insulinedosering diabetespatiënten automatisch bij 

AZ Maria Middelares haalde in oktober 2020 een nieuwe, hoogtechnologische insulinepomp in huis.  
De MiniMed 780 G van Medtronic anticipeert op de persoonlijke insulinenood, 
gebaseerd op de evolutie van de gemeten glycemiewaarden (hoeveelheid glucose/
suiker in het bloed). Deze pomp helpt patiënten met diabetes mellitus type 1 om 
hun diabetesregeling beter te monitoren, met bijkomende bescherming tegen  
hypoglycemie. Daarnaast kunnen patiënten ook gebruikmaken van een app op hun 
smartphone om de glycemieregeling op te volgen en een alarm of waarschuwing 
te ontvangen bij een dalende en/of stijgende trend. Op die manier zijn patiënten 
met diabetes mellitus type 1 in staat hun levenskwaliteit te verbeteren. 

Pilootproject van IQVIA Early Tracks 
destilleert data uit Synops voor een 
betere rapportering

De firma’s IQVIA en Early Tracks onderzoeken in 
een pilootproject hoe uit ongestructureerde tekst 
van het elektronisch patiëntendossier Synops 
diagnoses en vervolgens Snomed CT-codes 
kunnen gedestilleerd worden. Snomed CT is 
een internationaal terminologiestelsel dat een 
gevalideerde en gecontroleerde lijst van me-
dische termen met hun synoniemen bevat. Deze 
technologie maakt het mogelijk om klinische 
gegevens in elektronische patiëntendossiers 
op een gestandaardiseerde en door computers 
verwerkbare manier weer te geven. Dat leidt tot 
een betere communicatie tussen de verschillen-
de zorgactoren en een verhoging van de kwaliteit 
van de zorg. Daarnaast vereenvoudigen Snomed 
CT-codes het werk van de MZG-cel (minimale 
ziekenhuisgegevens) en de rapportering binnen 
het klinisch datawarehouse.

Een eerste proef in 2020 omvatte 100 elektro- 
nische patiëntendossiers in Synops. 

 SportMedisch Centrum voor een gezonde levensstijl 

AZ Maria Middelares draagt een gezonde levensstijl hoog in 
het vaandel en pikt met het nieuwe SportMedisch Centrum 
in op de steeds groter wordende vraag naar begeleiding en 
ondersteuning van iedereen die op een sportieve en gezonde 
manier wil leven. Naast beginnende en ervaren sporters kun-
nen ook personen die na een diagnose of behandeling preven-
tief beginnen met sporten, hier terecht voor extra begeleiding. 
De multidisciplinaire aanpak en 
de nauwe samenwerking met 
verschillende specialismen in 
het ziekenhuis zorgen ervoor dat 
patiënten kunnen rekenen op een 
gepersonaliseerd en allesomvat-
tend begeleidingstraject.
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 UZ Antwerpen en AZ Maria Middelares slaan de handen in elkaar rond  
 COVID & kanker 

In 2020 werden negen investigator driven studies opgestart in het kader van 
COVID-19. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van het Geïntegreerd  
Kankercentrum van AZ Maria Middelares in samenwerking met het multidisci-
plinair oncologisch centrum (MOCA) van het UZ Antwerpen in de MOCOR-studie 
gefinancierd door Kom op tegen Kanker. Het doel van deze studie is tweeledig. 
Enerzijds wordt nagegaan of kankerpatiënten vatbaarder zijn voor een besmet-
ting met het Sars-Cov-2-virus, anderzijds wordt onderzocht of bij de met 
COVID-19-besmette kankerpatiënten de (gevolgen van de) besmetting ernstiger 
is dan bij de gezonde populatie en of deze besmetting invloed heeft op de effi-
ciëntie van hun kankerbehandeling.

De eerste fase, de dataverzameling, is achter de rug. De gegevens van 1 300 
bloedstalen, beschikbaar gesteld door de biobank van het UZA, worden nu 
nauwkeurig geanalyseerd en onderzocht. Daarnaast werd ook een eerste artikel 
rond deze studie gepubliceerd ‘Prescreening for COVID-19 in patients receiving 
cancer treatment using a patient-reported outcome platform’ in het journal 
ESMO Open-Cancer Horizons. 

Deelname aan klinische studies als investering in de toekomst

In 2020 werden 871 klinische studies ingediend bij het ethisch comité van AZ Maria Middelares. Daarvan was 33 % industrie gesponsord en 66 % van acade-
mische aard. De studies kunnen verder opgedeeld worden in investigator driven studies (56 % t.o.v. het totaal aan klinische studies) en studies in het kader 
van een scriptie (10 % t.o.v. het totaal aan klinische studies).

Het totaal aantal studies is met 26 % gestegen t.o.v. het voorgaande jaar en bereikt daarmee een historisch hoogtepunt. Hieronder lichten we er een aantal uit. 

 BOTOMY-studie onderzoekt nieuwe endoscopische behandelingsmodaliteit   
 bij therapie-refractaire gastroparese 

De behandeling van gastroparese (vertraagde maaglediging) bij patiënten is 
niet eenvoudig. Door recente ontwikkelingen lijkt er naast de medicamenteuze 
behandelingen nog een behandelingsmogelijkheid te bestaan: G-POEM. Daarbij 
wordt de spier van de maagportier (pylorus) doorgehaald. In de BOTOMY- 
studie verwerven UZ Antwerpen en AZ Maria Middelares nieuwe inzichten om 
de plaats van de G-POEM in de behandeling van patiënten met gastroparese 
verder te bepalen.

Vijf patiënten van AZ Maria Middelares konden al worden geïncludeerd, van wie 
drie patiënten een G-POEM ondergingen. Bij geen van de procedures trad een 
complicatie op. Alle patiënten konden het ziekenhuis een tot twee dagen na de 
uitvoering van de G-POEM verlaten. Voor de voorlopig geïncludeerde patiënten 
geldt een bevestiging van de in de literatuur gepubliceerde indrukwekkende 
resultaten.
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 LeaflexTM Standalone Study exploreert nieuwe  
 behandeling van ernstige aortaklepstenose 

De LeaflexTM Standalone Study onderzoekt een 
nieuwe innovatieve behandeling voor patiënten met 
een ernstige aortaklepstenose. De behandeling om-
vat het gebruik van een nieuw type katheter (Leaflex 
Performer®) die het mogelijk maakt de verkalkte, 
stijve klepblaadjes van de zieke aortaklep terug 
beweeglijker te maken en zo de weerstand over de 
klep te verminderen. Het biedt een alternatief voor 
heelkunde of percutane aortaklepvervanging. 

Het belang van deze studie zit enerzijds in het 
wetenschappelijk innovatieve aspect door de toe-
passing van een nooit eerder gebruikte techniek. 
Anderzijds is het de bekroning van de jarenlange 
ijver op vlak van de behandeling van aortaklepste-
nose, zodat patiënten toegang krijgen tot innova- 
tieve technieken wanneer conventionele behan-
delingen zouden falen.

 DAWN (Donated Antibodies Working  agaiNst  
 SARS-CoV-2)-plasma onderzoekt of gedoneerde  
 antilichamen werken tegen een COVID-19  infectie   

In deze multicentrische studie wordt onderzocht of 
patiënten met COVID-19 infectie een minder ernstig 
ziekteverloop kennen wanneer ze plasma toegediend 

krijgen dat al antistoffen tegen COVID-19 bevat, 
afkomstig van genezen coronapatiënten. De studie 
is placebo gecontroleerd en een twintigtal patiënten 
werden in 2020 geïncludeerd. De resultaten zijn nog 
niet bekend. 

 Erdafitinib: een nieuw traject voor een  
 gepersonaliseerde oncologische aanpak bij  
 blaaskanker 

In de THOR2-studie wordt de rol van Erdafitinib 
bestudeerd bij de behandeling van een oppervlak-
kig blaascarcinoom (FGFR-mutatie). Erdafitinib is 
een krachtige FGFR 2/3 groeiremmer, die recent de 
goedkeuring van de Food and Drug Administration 
kreeg om in te zetten als medicijn voor de behan-
deling van een lokaal gevorderde of gemetasta-
seerde blaaskanker. 
Dankzij de succesvolle samenwerking tussen de 
diensten urologie en medische oncologie van AZ 
Maria Middelares worden patiënten met FGFR-mu-
tatie geïncludeerd in de THOR2-studie. Zo hebben 
patiënten van AZ Maria Middelares met een vroeg-
tijdig vastgestelde blaaskanker nu ook kans om, 
naast de standaardbehandeling met intravesicale 
(in de blaas) immunotherapie, ook Erdafitinib toege-
diend te krijgen (in pilvorm). 

In België heeft AZ Maria Middelares, naast de 
drie andere deelnemende universitaire centra, de 

meeste patiënten in deze studie geïncludeerd  
tijdens de screening- of behandelingsfase van deze 
baanbrekende studie.

 Het effect van vitamine C op de farmacologische  
 kostprijs bij hartchirurgie: een prospectief, placebo  
 gecontroleerd en gerandomiseerd onderzoek  

Hartchirurgie (bv. overbruggingsoperaties en 
hartklepoperaties) gaat gepaard met uitgesproken 
oxidatieve stress, wat kan leiden tot hartritme- 
stoornissen, een langere hospitalisatieduur en 
hogere farmacologische kosten. In deze klinische 
studie onderzoeken de artsen van AZ Maria  
Middelares of vitamine C dankzij zijn directe anti- 
oxidatieve werking deze negatieve effecten kan 
tegengaan. De geblindeerde studie omvat meer dan 
250 hartchirurgische patiënten. De eerste resultat-
en tonen aan dat vitamine C beperkt voordeel geeft 
bij overbruggingsoperaties. 
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Faciliterende diensten innoveren met succes

 Een buitenbeentje op de dienst:  
 schoonmaakrobot Broom 

Sinds 2020 wordt de dienst schoon-
maak van AZ Maria Middelares versterkt 
met een extra kracht: schoonmaak- 
robot Broom. Het is een volledig 
automatische schoonmaakrobot die 
dagelijks actief is in het ziekenhuis als 
ondersteuning voor de schoonmaak-
medewerkers. De robot is uitgerust 
met een sensorsysteem, waardoor hij 
mensen en voorwerpen op zijn pad her-
kent en er veilig omheen poetst.

 Wie zoekt, die vindt (snel) via track & trace  

Medewerkers van AZ Maria Middelares die op zoek zijn naar toestellen (bv. een 
rolstoel, blaasscanner of een ECG-toestel) kunnen snel en eenvoudig de locatie 
van een aantal voorwerpen opzoeken via ‘bluetooth tags’ die worden aange-
bracht op de voorwerpen. De tags geven via een draadloos signaal door waar 
het zich (bij benadering) bevindt. Het smart healthcare platform om de voorwer-
pen op te speuren, staat via het intranet ter beschikking van de medewerkers. 

De technologie is nog in volle ontwikkeling, maar werd gezien zijn hoge meer-
waarde al in 2020 gestart. 

Zelfrijdende shuttle Olli rijdt ziekenhuissite rond

AZ Maria Middelares lanceerde in september 2020 de zelfrijdende, 
elektrische shuttle ‘Olli 2.0’, opvolger van Olli en wereldwijd de eerste 
in zijn soort. Olli 2.0 vervoert passagiers tussen de tram- en bushalte 
Gent M. Middelares-Maalte en de ingang van het ziekenhuis. Zo 
worden patiënten, bezoekers en medewerkers aangemoedigd om met 
het openbaar vervoer naar het ziekenhuis te komen, ook wanneer ze 
slecht te been zijn of wanneer de weersomstandigheden het laten af-
weten. AZ Maria Middelares pikt zo in op de maatschappelijke tendens 
naar meer duurzame mobiliteit. 

Iedereen kan op weekdagen tussen 7.30 en 17.30 uur gebruikmaken 
van de shuttleservice. Bedoeling is deze dienstverlening op termijn uit 
te breiden tot na afloop van de bezoekuren en tijdens het weekend. In 
de beginfase zal er steeds een begeleider meerijden om passagiers 
volledig vertrouwd te maken met de technologie. 

Na de lancering van Olli 
bleef AZ Maria Middelares 
inzetten op groene mobi-
liteit. Het installeerde vier 
laadpunten voor elektrische 
auto’s ter hoogte van het 
klooster, nabij de halte van 
de pendelbus. Deze kunnen 
door zowel patiënten als 
bezoekers en medewerkers 
worden gebruikt. 
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 IQVIA voor de opvolging van beschermings- en  
 beademingsmateriaal tijdens COVID-19 pandemie 

Binnen het softwarepakket IQVIA is een tool ontwik-
keld voor AZ Maria Middelares voor het opvolgen en 
steeds voorzien van voldoende beschermings- en 
beademingsmateriaal (160 artikelen) tijdens de 
COVID-19 pandemie. Deze tool genereert data uit 
het Enterpise Resource Planning pakket SAP (een 
informatie- en managementsoftwarepakket ter 
ondersteuning voor het bijhouden van voorraden, 
het opmaken van de bestelbonnen, de facturatie en 
de betalingen) en monitort dagelijks het verbruik en 
de bestellingen van deze materialen. Op advies van 
ziekenhuishygiëne wordt een strategische voorraad 
van vier maanden gehanteerd.

Het referentiepunt van de aan te leggen voorraad is 
het piekverbruik van beschermings- en beademings- 
materialen tijdens de eerste coronagolf (15 maart 
tot 15 mei 2020). Met de IQVIA overzichtstool per  
artikel wordt de dagelijkse voorraad SAP t.o.v. het 
verbruik in die periode geplaatst. Dit resultaat  
genereert een forecast-datum die aangeeft wanneer 
een tekort zou ontstaan in het magazijn. Op die 
manier wordt het mogelijk te anticiperen en de 
markt tijdig te bevragen voor extra middelen.  
De situatie wordt dagelijks opnieuw geëvalueerd.

SCHOONMAAKAPP WORDT TWEE KEER BEKROOND

De dienst schoonmaak van AZ Maria  
Middelares werd twee keer bekroond voor 
het gebruik van de innovatieve schoonmaak- 
applicatie Work Assistant in tijden van de 
COVID-19 pandemie. De applicatie geniet 
Belgische erkenning door de zilveren Publica 
Award en wereldwijde waardering met de 
Verdantix Smart Building Innovation Award. 

De schoonmaakapplicatie werd ontwikkeld 
voor en door het eigen schoonmaakteam. 
Het helpt hen om steeds efficiënt en veilig 
te werken, ook in tijden van het coronavirus. 
Niet alleen worden de COVID-19-ruimtes 
gevisualiseerd in de app, er wordt ook 
duidelijke informatie gegeven over veilig- 
heids-, hygiëne- en schoonmaakprocedures.

INNOVATIEPROJECTEN VALLEN IN DE PRIJZEN 

DERDE PLAATS VOOR BELPEERHOUDER  
TIJDENS ZORGVINDING 2020

In4care erkende het project van de 
belpeerhouder in AZ Maria Middelares 
met een derde plaats in de race om 
de Zorgvinding 2020. Met de belpeer 
vragen patiënten de hulp van een ver-
pleegkundige en bedienen ze ook radio, 
tv en zonnewering. Om ervoor te zorgen 
dat het toestel altijd binnen handbereik 
ligt, werd een houder voor de belpeer 
ontwikkeld die aan het ziekenhuisbed 
wordt bevestigd. Met de steun van 
In4care wordt de belpeerhouder verder 
geoptimaliseerd en geproduceerd, zo-
dat het ziekenhuis dit aan alle patiënten 
kan ter beschikking stellen.
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Value-based healthcare of waardegedreven zorg

Value-based healthcare of waardegedreven zorg is een manier om de gezond-
heidszorg duurzaam in te richten. Daarbij staat de patiënt voorop. Het doel 
is om de uitkomsten voor de patiënt te verbeteren, terwijl de kosten van de 
gezondheidszorg beheerst blijven.

Patiëntrelevante uitkomsten en patiëntervaringen 
Het is pas mogelijk waarde te creëren door te kijken naar uitkomsten die rele-
vant zijn voor de patiënt en naar patiëntervaringen tijdens het zorgtraject.

⃝   Patiëntrelevante uitkomsten:
↗    klinische, objectieve uitkomsten zoals overleving, graad van herstel,  

complicaties …
↗    patient reported outcomes (PROMs of Patient Reported Outcome  

Measures): bv. welke activiteiten kan de patiënt uitvoeren en welke niet, 
hoe zwaar wegen de bijwerkingen van de therapie …

⃝   Patiëntervaringen tijdens het zorgtraject (PREMS of Patient Reported  
Experience Measures).

WAARDE €

KWALITEIT

KOSTEN

patiëntrelevante uitkomsten
+ patiëntervaringen

kosten om de uitkomsten 
te realiseren

Bij waardegedreven zorg worden de individuele uitkomsten besproken met de 
patiënten en meegenomen in het individuele behandelplan. Zo kunnen zorg- 
verleners en patiënten samen beslissingen nemen (shared decision making),  
rekening houdend met de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de patiënt.

Kosten om de uitkomsten te realiseren 
In het model van waardegedreven zorg worden de kosten per patiënt over de 
volledige zorgcyclus in kaart gebracht. Dus niet enkel de uitvoering van de 
procedure zoals dat nu gebeurt, maar ook de diagnostiek, behandelkeuze(s) 
en nazorg worden in rekening gebracht. Dat is niet alleen in het ziekenhuis van 
toepassing, maar in het volledige traject dat de patiënt aflegt.

Herorganisatie naar multidisciplinaire zorgteams of geïntegreerde zorg- 
eenheden 
Om waarde te bieden aan de patiënt moet de zorg anders worden georganiseerd:
↗   rond de specifieke aandoening in plaats van rond het specialisme
↗   door een multidisciplinair team
↗   over het volledige zorgtraject (diagnostiek, behandelkeuze(s) en nazorg)
↗   en vanuit het perspectief van de patiënt.

Binnen het waardegedreven zorgmodel wordt gewerkt in integrated practice 
units (IPU’s of geïntegreerde zorgeenheden) rondom een specifieke medische 
aandoening. Alle medewerkers van zo’n eenheid dragen samen verantwoorde- 
lijkheid voor alle zorg rond een bepaalde aandoening (inclusief geassocieerde 
problemen) en voor het betrekken van de patiënt en zijn familie bij het zorgproces.

Continue verbetering
Een essentieel onderdeel van waardegedreven zorg is het verminderen van 
ongewenste variatie, zowel in het patiëntentraject als in uitkomsten en kosten. 
De variatie kan groot zijn doordat er veel verschillende ziektebeelden, behandel- 
vormen en zorgverleners zijn.
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Meten is weten: AZ Maria Middelares scoort

 Zorgkwaliteit meten 

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ, vroeger: VIP²) heeft als doel de kwaliteit van zorg en pa-
tiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg transparant te maken en te verbeteren. 
In dat kader ontwikkelt en meet VIKZ indicatoren. Zoals elk jaar nam AZ Maria Middelares ook in 2020 deel 
aan de metingen. 

Een van de metingen is de bevraging naar de patiëntervaringen bij hospitalisatie. De indicator die daaruit 
berekend wordt, is het percentage patiënten dat het ziekenhuis zou aanbevelen aan anderen. Jaar na jaar 
zit AZ Maria Middelares bij de hoogste scores.

Nieuw in 2020 is dat ook de resultaten van het dagziekenhuis bekendgemaakt werden.  
Ook daar bevindt AZ Maria Middelares zich met 83,7 % bij de ziekenhuizen met de hoogste resultaten.
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Door data te verzamelen en variatie in kaart te 
brengen en te analyseren, zoeken we telkens 
naar verbetermogelijkheden. Deze verbeteringen 
worden dan binnen de organisatie geïmplemen-
teerd. Opeenvolgende verbetercycli leiden tot het 
systematisch verhogen van de waarde voor de 
patiënt.

De start van waardegedreven zorg in AZ Maria 
Middelares 
Het invoeren van waardegedreven zorg in AZ 
Maria Middelares is geen trendbreuk. Het is een 
verdere stap in een proces dat al jaren loopt en 
past bij de cultuur van het ziekenhuis, met 
aandacht voor innovatie en kwaliteit. In 2020 
startte een tweeledig project rond waardege-
dreven zorg binnen de personele unie met AZ 
Sint-Vincentius Deinze. Enerzijds werd er een 
uitgebreid intern opleidingstraject voorzien, 
waardoor AZ Maria Middelares al een com-
munity kon opbouwen met een 60-tal yellow 
belts (basisopleiding) en een 60-tal green belts 
(gevorderdenopleiding). Anderzijds zijn er drie 
pilootprojecten van geïntegreerde zorgeenheden 
van start gegaan voor de aandoeningen prostaat- 
kanker, rugpijn en hartkleplijden.
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Boxplot: positie van AZ Maria Middelares t.o.v. de deelnemende 
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Staafgrafiek: evolutie over de jaren heen

©Vlaams instituut voor kwaliteit van Zorg
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 P4P 

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

AZ Maria Middelares behaalt 
een mooi totaal van 

85,25

De opbouw van deze score is als volgt tot stand gekomen:

 *  (AZ Maria Middelares nam deel aan 2 van de 8 in rekening gebrachte 
registraties en labels)

**  De enige mogelijke waarden zijn 0 – 6 – 10, waarbij 6 betekent dat het 
ziekenhuis niet significant afwijkt van de andere ziekenhuizen. 

MAX AZ MARIA 
MIDDELARES

P4P-score: totaal 100 85,25

Accredidatiestatus 25 25

Deelname registraties/ 
kwaliteitslabels 5 2,25*

Coderen incidenten 10 10

Patiëntenervaringen 15 15

Onco - Registratie WHO (Wereldgezond-
heidsorganisatie) performantiescore 15 15

Onco - Registratie incorrecte/aspecifiek 
maag-/slokdarmlocatie 10 6**

Postoperatieve mortaliteit  
colon carcinoom 10 6**

Mortaliteit heupfractuur 10 6**

Behaalde punten P4P-programma 2020
Het totaal aantal behaalde punten voor het P4P-programma varieerde 
van 39 tot 97,25. De helft van de ziekenhuizen behaalde een totaal van 
80/100 of hoger.

45

24

15
10

1 5
0 0

≥20<30 ≥30<40 ≥40<50 ≥50<60 ≥60<70 ≥70<80 ≥80<90 ≥90<100

punten

A
an

ta
l z

ie
ke

nh
ui

ze
n



21 KWALITEITSZEKERE EN PATIËNTGERICHTE ZORG

Jaarverslag 2020

De artsen en medewerkers van AZ Maria  
Middelares zetten zich dagelijks in om een 
goede, professionele dienstverlening te verze-
keren. Wanneer iets niet naar wens verloopt, 
kunnen patiënten en hun naasten terecht bij de 
ombudsdienst. 

In 2020 werd een daling van het aantal klachten 
opgemerkt, terwijl het aantal contacten van pa-
tiënten met de ombudsdienst steeg. Opvallend is 
de toename van de proactieve meldingen, wan-
neer medewerkers aangeven dat ze ontevreden-
heid bij patiënten opmerken. Een mede- 
werker van de ombudsdienst kan zo 
tijdig in gesprek gaan met de patiënt. 
Ook de vernieuwde website van het 
ziekenhuis zorgde duidelijk voor een 

verhoogde bereikbaarheid van de dienst. Naast 
klachten, verzoeken voor tussenkomst, advies 
of informatie kreeg de ombudsdienst ook via het 
online formulier 80 complimenten toegestuurd.

Tot slot had de COVID-19 pandemie ook een in-
vloed op de instroom van klachten: in de tweede 
golf werd opmerkelijk meer contact gezocht 
met de ombudsdienst dan tijdens de eerste golf. 
Patiënten en hun naasten waren daarbij vooral 
kritisch ten opzichte van de bezoekers- en bege-
leidersregeling, hadden vragen rond ziektever- 

loop of meldden het verlies van persoonlijke 
bezittingen. Tot slot werd ook meer tijd 

gemaakt voor nabesprekingen bij een 
overlijden, als steun voor de naasten 
bij de verwerking van hun verlies.

 Patiëntenperspectief 

AZ Maria Middelares vraagt op verschillende 
manieren feedback aan patiënten over de zorg 
in het ziekenhuis, onder andere aan de hand van 
tevredenheidsenquêtes, bevragingen van mede- 
werkers over hun ervaring als patiënt en contacten 
van patiënten met de ombudsdienst. Nieuw voor 
2020 zijn de specifieke bevragingen voor ambulante 
patiënten op spoed.

Het ziekenhuis polst ook naar de loyaliteit van pa-
tiënten aan de hand van de vraag “Hoe waarschijn- 
lijk is het dat je AZ Maria Middelares zou aanbevelen 
aan een vriend of collega?”. Het resultaat, de NPS 
of Net Promotor Score, van het ziekenhuis steeg 
van 68 % (2018) naar 72 % (2019) tot een topscore 
van 76 % in 2020 (7 309 respondenten).  

NPS 2020
(Net Promotor Score) 

76 %

 Rol van de ombudsdienst: van reactief naar proactief 
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De impact van het coronavirus op de dagelijkse ziekenhuiswerking

 Wendbaar omspringen met de vele veranderingen in de COVID-19 pandemie 

De COVID-19 pandemie zette de hele werking van het ziekenhuis onder druk. Het ziekenhuis had gelukkig 
al heel wat zaken op orde toen het virus toesloeg, zoals een uitgewerkt pandemieplan, dat zijn oorsprong 
vond ten tijde van de Mexicaanse griep in 2009. Ook was eerder samen met het technisch departement en 
de noodplancoördinator in kaart gebracht wat de cohorteafdelingen zouden worden, welke trajecten de 
patiënten doorheen het ziekenhuis zouden volgen, etc. 

Toen op 13 maart 2020 de beslissing van de overheid viel dat ziekenhuizen met ingang van 14 maart alle 
niet-dringende consultaties en ingrepen moesten annuleren, naar aanleiding van het coronavirus, kwam 
meteen een strategische kerngroep samen om de snel wijzigende overheidsrichtlijnen te vertalen in een 
duidelijk ziekenhuisbeleid. De operationele COVID-groep zorgde voor procedures die de zorgprofessionals 
en ondersteunende diensten in hun dagelijkse werking konden toepassen. Deze organisatie heeft zich het 
hele jaar doorgezet, doorheen de verschillende uitdagingen die zich aandienden (bv. voorzien van voldoende 
beschermingsmateriaal (zie ‘IQVIA voor de opvolging van beschermings- en beademingsmateriaal tijdens  
COVID-19’ op blz. 16), uitwerken van 
bezoekers- en begeleidersregelingen, 
verzekeren van essentiële en  
dringende zorg …). 

De inzet van iedereen om 
dit op een kwaliteitsvolle 
en patiëntgerichte manier 
georganiseerd te krijgen, 
blijft indrukwekkend.  

Joint Commission International  
accreditatie

De meest recente accreditatie van AZ Maria 
Middelares dateert van 2019. In 2020 werden 
de nodige voorbereidingen getroffen om ook te 
voldoen aan de nieuwe versie van de standaard, 
die van kracht werd in januari 2021. De nieuwe 
vereisten sluiten nauw aan bij het bestaande 
kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis. Zo zal er  
blijvend aandacht geschonken worden aan  
patiëntervaringen, suïcidepreventie, thuis- 
medicatie, mobile device patient communication.  
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Patiëntveiligheid en veiligheidscultuur

Binnen AZ Maria Middelares heerst een goede 
meldcultuur. Het melden van incidenten en bijna- 
incidenten is een belangrijke bron van informatie 
om de risico’s in kaart te brengen en zo de zorg 
veiliger en efficiënter te organiseren. Vanuit de 
incidentmeldingen en de voorbereiding voor de 
volgende JCI-survey in 2022 lopen heel wat verbeter- 
projecten rond medicatieveiligheid (order entry, 
interactiecontrole, bedside scanning). 

Ook de veiligheidscultuur (dit is het geheel van 
gedeelde waarden, overtuigingen en attitudes in 
een organisatie tegenover risico’s rond patiënt- 
veiligheid) speelt een belangrijke rol. Elk jaar on-
derneemt de stuurgroep kwaliteit en patiëntveilig- 
heid tal van acties om de veiligheidscultuur verder 
te ondersteunen: blijvende aandacht voor de slacht- 
offers eerste lijn (patiënt, naasten, familie); na een 
incident inzetten op het communiceren met en 
informeren van de patiënt en zijn naasten; opvang 
van de slachtoffers tweede lijn (zorgverleners die 
te maken krijgen met schokkende 
gebeurtenissen zoals ernstige 
incidenten of een onrustwek-
kende verdwijning van een 
patiënt). 

EPIDEMIOLOGISCHE SITUATIE
↗    Totaal aantal afgenomen coronatesten in het ziekenhuis
↗    Evolutie van het aantal gedetecteerde positieve COVID-19 gevallen
↗    Aantal overlijdens

OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN
↗    Evolutie van het aantal opgenomen coronapatiënten op de COVID-afdelingen
↗    Evolutie van het aantal opgenomen coronapatiënten op intensieve zorg (onder-

scheid tussen invasief beademde patiënten en totaal aantal COVID-patiënten)

 Dagelijkse stand van zaken op het COVID-dashboard 

Alle medewerkers van AZ Maria Middelares konden de actuele COVID-situatie in het ziekenhuis op de 
voet volgen via het COVID-dashboard op het intranet van het ziekenhuis. Zowel de huidige epidemio- 
logische situatie als de operationele stand van zaken werden er dagelijks getoond, steeds in vergelijking  
met de gemiddelde cijfers van de laatste 7 en 14 dagen, en de cijfers uit de eerste golf (tijdens de 
tweede golf). 

Daarnaast werd steeds een uitgebreider COVID-dashboard aangeleverd aan de COVID-kerngroep met 
extra data over de bezetting van de (COVID-)afdelingen, poli-activiteit, OK-activiteit, patiënteninstroom 
op spoed, herkomst COVID-patiënten … In 2020 werden in totaal 26 562 patiënten opgenomen in AZ 
Maria Middelares (t.o.v. 29 751 in 2019). 601 van hen werden opgenomen omwille van het coronavirus. In 
totaal verbleven 2 828 patiënten in 2020 op de dienst intensieve zorg, waarvan 150 patiënten omwille van 
een ernstig verloop van een COVID-19 infectie.
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Inzetten op informatieveiligheid

 ISO27001-certificaat over informatieveiligheid 

In juni behaalde AZ Maria Middelares, als tweede ziekenhuis in België, 
het ISO27001-certificaat voor informatieveiligheid. Het is een wereld- 
wijd erkende norm die aantoont dat informatie op een correcte manier  
wordt verwerkt en behandeld in het ziekenhuis. Dat houdt in dat er 
steeds rekening gehouden wordt met de vertrouwelijkheid, correctheid 
en beschikbaarheid van de informatie.

Lees ook het artikel dat hierover verscheen. 

Oplichters hadden het in 2020 op zorgvoorzieningen gemunt: ze proberen medewerkers via e-mails, 
berichten (phishing) of zelfs een telefoongesprek (vishing) naar valse websites te leiden. AZ Maria  
Middelares sensibiliseerde hiervoor meermaals via interne communicatiekanalen. De alertheid van  
collega’s werd getest via een phishingmail, georganiseerd vanuit het IT-departement, naar 300 willekeurig 
gekozen medewerkers. Alle gegevens werden anoniem verwerkt. De resultaten kwamen overeen met die 
van gelijkaardige onderzoeken in andere organisaties.

Patiëntenbeleving staat voorop

 Pastorale dienst doorbreekt eenzaamheid 
 bij gehospitaliseerde patiënten 

De pastorale dienst gooide naar aanleiding 
van de coronacrisis noodgedwongen het roer 
om. Wekelijkse eucharistievieringen werden 
afgelast en communierondes stopgezet. De 
pastoraal medewerkers focusten in 2020 op de 
ondersteuning van patiënten die een langere 
tijd in het ziekenhuis verbleven en geen bezoek 
meer mochten ontvangen. Dit om hun angst en 
onzekerheid weg te werken of eenzaamheid te 
doorbreken waar mogelijk. In dit kader stonden 
ze ook patiënten bij tijdens videogesprekken met 
hun familie.

Ook gesprekken met coronapatiënten gingen de 
pastores niet uit de weg. Naast de oproepen voor 
stervensrituelen op de diverse cohorte-afdelingen, 
gingen twee pastores regelmatig langs voor 
ondersteunende gesprekken bij patiënten, maar 
ook bij personeel. Het aantal gesprekken met 
medewerkers steeg met meer dan 10 %.

 Sensibilisatie rond phishing bij medewerkers 

https://formabv.be/2020/12/13/draagvlak-maakt-ziekenhuis-maria-middelares-veiliger/
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Een blog op de website van Caritas 
Vlaanderen bundelt enkele persoon- 
lijke ervaringen van de pastores van 
AZ Maria Middelares in 2020. 

Omdat de herdenkingsviering even-
eens niet kon doorgaan, zorgde de 
pastorale dienst voor een alternatief. 
Ze bezorgden een kaart aan de 
familie van overleden patiënten van 
de verschillende (COVID-)afdelingen, 
intensieve zorg en dialyse, die het 
voorbije jaar door de pastorale dienst 
werden begeleid. De vele reacties 
bevestigden het warme doel van dit 
initiatief.

Lees de blog  
hier na.

 Bemoedigende acties voor onze opgenomen  
 patiënten 

Doorheen de COVID-pandemie werden de bezoekers- 
en begeleidersregelingen waar nodig bijgestuurd, in 
opvolging van de richtlijnen van de overheid en na 
een grondige evaluatie van de actuele situatie in het 
ziekenhuis. Dit gebeurde steeds met het oog op een 
optimaal evenwicht tussen veilige zorg en patiënten-
beleving.

 
In overleg met de medewerkers werden 
regelmatig extra initiatieven genomen om 
de patiënten een hart onder de riem te 
steken: zo konden ze via tablets alsnog in 
gesprek gaan met hun familie en vrien-

den, mede dankzij een gift van het elftal van AA Gent. 
Daarnaast maakten de kinderen van de medewerkers 
van AZ Maria Middelares kunstwerkjes of tekeningen 
voor patiënten. Jef Neve (op moederdag) en Florestan 
Bataillie (op 23 december) zorgden dan weer voor 
verzachtende muziek met een coronaproof concert op 
de vleugelpiano in het atrium van het ziekenhuis. Via 
livestreaming 
werden de 
optredens 
uitgezonden in 
de patiënten-
kamers.

 CoZo voor een snel (corona)resultaat 

Bij een positief resultaat na een COVID-19-test in  
AZ Maria Middelares verwittigt een laboratorium- 
medewerker de besmette patiënt telefonisch. Bij een 
negatieve test gebeurt dat niet. 

Het telefonisch op de hoogte brengen van positieve 
COVID-19 testresultaten kadert binnen het beleid 
kritieke waarden van AZ Maria Middelares. Dit houdt 
in dat een kritieke waarde doorgebeld wordt naar de 
aanvragende arts en, in het kader van COVID-19, op 
specifiek verzoek ook naar de patiënt. Een positieve 
coronatest is weerhouden als kritieke waarde omdat 
dit resultaat onmiddellijke consequenties heeft. Deze 
urgentie is niet van toepassing voor een negatief  
resultaat.

Om patiënten de kans te geven hun resultaat snel 
zelf te consulteren, kunnen ze zowel hun positief als 
negatief resultaat op de voet volgen via de website 
of de app van het Collaboratief Zorgplatform (CoZo). 
Dit digitaal samenwerkingsplatform laat patiënten, 
zorgverleners en zorgvoorzieningen toe om snel en 
veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. 
De resultaten van alle onderzoeken in AZ Maria 
Middelares - dus niet alleen de coronatest - zijn er 
beschikbaar zodra gekend. Bij een coronatest duurt 
dat niet langer dan 48 uur. 

https://caritasvlaanderen.be/nl/services/pastores-barre-tijden-persoonlijk-contact-tijden-van-het-coronavirus
https://caritasvlaanderen.be/nl/services/pastores-barre-tijden-persoonlijk-contact-tijden-van-het-coronavirus
https://caritasvlaanderen.be/nl/services/pastores-barre-tijden-persoonlijk-contact-tijden-van-het-coronavirus
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 Patiënten kunnen hun factuur elektronisch 
 ontvangen en betalen  

In september 2020 startte AZ Maria Middelares 
met het elektronisch versturen van facturen naar 
patiënten. Dat betekent dat de patiënt zijn factuur 
via e-mail ontvangt in plaats van op papier. Daarbij 
is het mogelijk om de factuur meteen te betalen 
via een betaalknop. De patiënt wordt dan automa-
tisch doorverwezen naar zijn bankapplicatie of naar 
Payconiq.

Het softwareprogramma voor het elektronisch 
versturen van facturen werd volledig intern ontwik-
keld door de dienst centrale inning. Daardoor is het 
mogelijk om aanpassingen snel door te voeren, een 
koppeling te leggen met een (eigen) digitaal patiën-
tenportaal en de lay-out af te stemmen op de huis- 
stijl. Eind 2020 werden al ongeveer 1 500 facturen 
per maand digitaal verzonden. 

 Herinrichting van ruimtes optimaliseert 
 patiëntenbeleving  

Uit patiënttevredenheidsenquêtes bleek dat patiënten 
enkele ongemakken ervaarden op een aantal klei-
nere eenpersoonskamers op afdeling D203 (on-
cologie en nefrologie). Patiënten gaven aan er zich 
moeilijk te kunnen verplaatsen. Daarom werden 
enkele verbeteringen doorgevoerd: zo werd de tafel 
vervangen door een inklapbare tafel en de lange 
gordijnen door rolgordijnen.

Om patiënten geruster aan een onderzoek te laten 
starten, werden kleine sfeeraanpassingen in een 
aantal ruimtes doorgevoerd. Zo bijvoorbeeld werden 
de ruimtes in de polikliniek pediatrie voorzien van 
vrolijke stickers en hangen er wolkjes op de tegels 
van het plafond van het priklokaal. 

Aangezien de organisatie aan de in- en uitgang 
van het atrium door de COVID-19 pandemie op een 
andere manier verloopt, drongen zich ook daar een 
aantal aanpassingen op. De nieuwe uitgang naast 
de draaideur bijvoorbeeld kon moeilijk geopend 
worden door minder mobiele personen. De nodige 
voorbereidingen werden getroffen om de deur au-
tomatisch te openen met een bewegingssensor.

 Nieuw Reglement Inwendige Orde van het 
 operatiekwartier zorgt voor optimale 
 patiëntendoorstroom voor het chirurgisch traject  

Sinds september 2020 is het nieuwe Reglement  
Inwendige Orde, kortweg RIO, van het operatie-
kwartier in voege. Het RIO is het belangrijkste 
werkinstrument van het operatiekwartier waarin 
alle regels en afspraken over het plannen van in-
grepen zijn vastgelegd. De focus ligt daarbij op een 
positieve patiëntenbeleving. Alles wordt in het werk 
gesteld om wachttijden zo kort mogelijk te houden 
en het logistieke proces zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen. Dat met het oog op de best mogelijk 
georganiseerde en kwaliteitsvolle zorg voor elke 
patiënt. 

Om dit te bereiken, stelde AZ Maria Middelares  
een OK-planner aan die verantwoordelijk is voor  
het herschikken van de operatieplanning in functie  
van een optimale patiëntendoorstroming en een  
efficiënte opvulling van de beschikbare operatie- 
tijd, rekening houdende met de eerder vernoemde 
factoren.
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Kerncijfers

In 2020 kwamen de volgende artsen 
als vast staflid in dienst: 

ANATOMOPATHOLOGIE dr. Evelyne Lecoutere

ANESTHESIE dr. Jan-Willem Maes, 
dr. Bart Vaes

ENDOCRINOLOGIE 
EN DIABETOLOGIE dr.  Yuran Vanwonterghem

FYSISCHE GENEESKUNDE 
EN REVALIDATIE dr. Peter Roman

MEDISCHE BEELDVORMING dr. Tom Matton

MEDISCHE ONCOLOGIE dr. Félix Gremonprez

ORTHOPEDIE 
EN TRAUMATOLOGIE

prof. dr. Jean Goubau

OTORINOLARYNGOLOGIE dr. Hanne Vanmaele

STOMATOLOGIE dr. Brecht De Cuyper

URGENTIEGENEESKUNDE/ 
SPOEDEISENDE ZORG

dr. Milan Holvoet

In 2020 kwamen volgende artsen 
als toegelaten arts in dienst: 

ALGEMENE EN  
ABDOMINALE HEELKUNDE

dr. Mathieu D’Hondt, 
dr. Marianne Vandendriessche 
 → (ging als vast staflid uit dienst)

CARDIOLOGIE dr. Robert Bolderman

GASTRO-ENTEROLOGIE dr. Thomas De Somer, 
dr. Charlotte De Bie, 
dr. Bart Van Imschoot

GYNAECOLOGIE, VERLOS-
KUNDE EN FERTILITEIT

dr. Joachim Van Keirsbilck, 
dr. Bo Verberckmoes

KLINISCHE BIOLOGIE prof. Tom Van Maerken

MEDISCHE BEELDVORMING dr. Barbara Geeroms

ORTHOPEDIE 
EN TRAUMATOLOGIE

dr. Jeroen Touquet, 
dr. Louis Kluyskens

PEDIATRIE prof. Rudy Van Coster

STOMATOLOGIE dr. Marvin D’Hondt

UROLOGIE prof. Karel Decaestecker

Privépersoneel artsen

208 
(in 2019: 189)

Toegelaten artsen

108 
(2019: 102)

Vrijwilligers

102 

(in 2019: 85)

Vaste artsen

213 
(2019: 205)

Medewerkers

1 727 
(in 2019: 1 705)
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Magnet4Europe zet in op het mentaal welzijn van gezondheidswerkers

AZ Maria Middelares neemt deel aan Magnet4Europe, een 
studie gefinancierd door het ‘Horizon 2020 - Onderzoek en 
Innovatie’-programma van de Europese Unie van 2020 tot 2023. 
Magnet4Europe heeft als doel het mentaal welzijn van gezond-
heidszorgmedewerkers in Europa te verbeteren. 

Bij de aftrap van de studie in december 2020 werden de artsen en medewer- 
kers van een sterk afgelijnde doelgroep (heelkunde C- en D-diensten, geriatrie, 
spoed, intensieve zorg en mobiele equipe) voor het eerst bevraagd over hun 
mentaal welbevinden en hun werkomgeving.

Hr-maatregelen spelen in op gewijzigde werk- en thuissituatie

De overheid verplichtte omwille van de COVID-19 pandemie tot tweemaal toe om, voor wie het mogelijk is, te telewerken. Bijgevolg gingen 
ook heel wat medewerkers van AZ Maria Middelares uit veiligheidsoverwegingen thuis aan de slag. 

Aanvullend keurde AZ Maria Middelares als werkgever het corona-ouderschapsverlof goed, over de periode van 12 mei 2020 t.e.m. 30 juni 
2021. Dit thematisch verlof, op 4/5de basis of halftijds, werd in het leven geroepen om werk en opvang van kinderen tot 12 jaar (tot 21 jaar 
voor kinderen met een beperking) te combineren. Dit zonder de operationele werking van de afdeling in het gedrang te brengen. 

 Digitaal opleidingsaanbod faciliteert coronaproof (bij)leren 

Ook het landschap van vormingen, trainingen en opleidingen diende zich in 2020 snel aan te passen. Online trainingen en webinars vervingen 
heel wat fysieke meetings en opleidingsdagen.

Op dat vlak trok bijvoorbeeld de kraamafdeling van AZ Maria Middelares volledig de digitale kaart. De perinatale stafvergadering van assis-
tenten, gynaecologen, kinderartsen en het vroedvrouwenteam werd, dankzij de nodige interne IT-ondersteuning, tweemaal virtueel georgani-
seerd. Ook de bijscholingen rond foetale bewaking, neonataal life support, borstvoeding en COVID-19, en huilbaby’s gingen digitaal en inter- 
actief door. 
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AZ Maria Middelares draagt zorg voor zijn personeel

 Kortingen in overvloed 

AZ Maria Middelares voorziet in heel wat voordelen 
voor zijn medewerkers. Via het voordelenplatform 
Benefits@Work kunnen de artsen en medewerkers 
van AZ Maria Middelares het hele jaar door ge- 
nieten van korting bij tal van bedrijven. Daarnaast 
biedt het ziekenhuis ook zelf heel wat fijne extra’s 
aan, die gebundeld aangeboden worden in een 
voordelenboekje. Alle medewerkers hebben ook 
recht op korting (na vijf beurten) in de apotheek 
en zorgwinkel-parafarmacie van het ziekenhuis.
In maart 2020 plaatste AZ Maria Middelares aan 
de prikklokken op -1 een voedingsautomaat met 
dagverse afhaalmaaltijden.

 Gratis griep- en coronavaccin en serologische  
 test voor alle medewerkers 

Het ziekenhuis wil naast een aantrekkelijke werk-
gever, ook een veilige plek zijn voor patiënten, 
bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. 
Met succes wordt elk jaar stevig ingezet op de 
griepvaccinatiecampagne. Maar liefst 84,8 % van 
alle medewerkers, artsen (inclusief assistenten) en 
privépersoneel van AZ Maria Middelares lieten zich 
in het najaar van 2020 gratis inenten tegen de griep. 
Dat is een mooie stijging t.o.v. 2019 (vaccinatie- 
graad 78 %), dankzij de inzet en betrokkenheid van 
iedereen. Het ziekenhuis behaalde hiermee ook vlot 
het streefdoel van de overheid (80 %).

AZ Maria Middelares bood de medewerkers van het 
ziekenhuis (arts, personeel, vrijwilliger, student …) 
een kosteloze coronatest aan wanneer ze die lieten 
afnemen via de preopnamebalie of spoed, indien de 
test plaatsvond om beroepsdoeleinden (bv. weten 
of je je werk - al dan niet aangepast - kan verder-
zetten). Alle medewerkers kregen ook de kans om 
zich, op vrijwillige basis en gratis, eenmalig via een 
bloedafname te laten testen op de aanwezigheid 
van antistoffen tegen SARS-CoV-2, het virus dat 
COVID-19 veroorzaakt. Zo konden de medewerkers 
te weten komen of ze al enige immuniteit hadden 
verworven voor het virus.

 Welzijnsinitiatieven ondersteunen artsen en 
medewerkers  

Met het multidisciplinair WeCare4You-team stond 
AZ Maria Middelares tijdens de COVID-19 pandemie 
klaar voor zijn medewerkers. Onder andere tijdens 
teamvergaderingen van medewerkers benadrukte 
het WeCare4You-team het belang van zelfzorg en 
bood daarbij ook de nodige ondersteuning aan. 

Daarnaast voorzag het ziekenhuis in tal van extra’s, 
zowel intern als extern, om een goede werksfeer 
te bevorderen. De workshops relaxatietechnieken, 
gratis online yogalessen en een webinar over de 
impact van COVID-19 op gezondheidsprofessionals 
zijn daar voorbeelden van.

 WeCare4You 



 Greenteam zet in op duurzaamheid 

Sinds medio 2020 is in AZ Maria Middelares een 
Greenteam actief. Deze groep milieubewuste mede- 
werkers herbekijkt vanuit een duurzaamheidsobjec-
tief de afvalstromen (sorteer- en recycleerregels …) 
van het ziekenhuis en werkt daarover sensibilise- 
rende acties uit. 

In het Medisch Centrum Maria Middelares werd in 
september 2020 ook een nieuwe, grotere fietsen-
stalling geplaatst met verlichting en stopcontacten 
voor elektrische fietsen. De fietsenstalling is enkel 
toegankelijk voor personen met een badge en er 
is camerabewaking voorzien. Aanvullend bezorgde 
het Greenteam van AZ Maria Middelares tijdens de 
wintermaanden aan al wie zich op een duurzame 
manier naar het werk verplaatst een fluohesje met 
het logo van het ziekenhuis op.
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Evenementen voor medewerkers

Op vrijdag 24 januari 2020 zetten alle artsen en medewerkers van  
AZ Maria Middelares het nieuwe jaar feestelijk in. Vanaf 19.30 uur kon  
iedereen genieten van een heerlijke walking dinner en Cubaanse muziek. 
Het feest ging door in Flanders Expo Gent, had als thema ‘Havana Nights’ 
en was een succes met meer dan 1 000 aanwezigen. 

In juni 2020 werden de artsen en medewerkers verrast met een pakje aan huis: een set van drie 
gepersonaliseerde stoffen maskers. Deze mond-neusmaskers konden dienst doen als bescherming 
tijdens vrijetijdsactiviteiten. Binnen de ziekenhuismuren bleven de chirurgische mond-neusmaskers  
de norm. In het pakje zat ook de uitnodiging voor een tweede traktatie op 17 juli, een zonnige zomer- 
dag, in het kader van de Dag van de Medewerker. Het ziekenhuis bedankte op gepaste en corona- 
veilige wijze alle artsen, medewerkers, assistenten, stagiairs en (job)studenten voor hun blijvende 
inzet en flexibiliteit. Die dag kon iedereen doorlopend op de Finse piste terecht voor een ontspan-
nende wandeling vol randanimatie en geschenkjes. 

Sinterklaas stak de handen uit de mouwen en nam 
(na enkele pogingen) een geslaagde videobood-
schap op. Tot slot konden de kinderen aan de slag 
met een cupcakepakket en toverden ze, dankzij de 
virtuele kookworkshop van bakpiet, de lekkerste 
cupcakes tevoorschijn. Bekijk hier de video-

boodschap van de Sint. 

https://www.youtube.com/watch?v=xguKef-sAN4&t=99s
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Nieuwe kledij voor medewerkers en 
vrijwilligers

Het veranderlijke klimaat met periodes van hitte 
is de laatste jaren duidelijk voelbaar. Omdat AZ 
Maria Middelares begaan is met het comfort van 
zijn medewerkers, testte het ziekenhuis in de zomer 
van 2020 een zomeruniform uit. Als test werd een 
T-shirt ter beschikking gesteld voor een deel van de 
verpleeg- en zorgkundigen en de ondersteunende 
facilitaire diensten (schoonmaak en distributie) van 
het ziekenhuis.

Ook het team van meer dan 100 gemotiveerde 
en enthousiaste vrijwilligers zit in het nieuw. De 
vrijwilligers zijn voortaan herkenbaar door hun rode 
dienstkledij. Zo kunnen patiënten hen makkelijk 
aanspreken en hulp vragen. 



SAMENWERKING
EERSTE LIJN.
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Samenwerking met de huisarts als spilfiguur in de zorg

 Connected Care garandeert zorgcontinuïteit 

Een constructieve samenwerking met de eerste lijn 
is bepalend voor een goede, naadloze zorg. Om bij 
te dragen tot meer geïntegreerde zorg en zorgcon-
tinuïteit in de zorgketen, waarbij meerdere zorgver-
leners zorgen aanbieden aan één patiënt (trans-
murale zorg), is Connected Care (geconnecteerde 
zorg) het sleutelwoord. Dat staat voor de onderlinge 
informatie-uitwisseling met behulp van technologie 
en laat toe dat alle zorgverleners uit de zorgketen 
zich verbinden. Met de opstart van het digitaal pa-
tiëntenplatform ‘MijnMariaMiddelares’ (zie ‘Digitaal 
patiëntenplatform MijnMariaMiddelares verrijkt 
zorgtraject van de patiënt’ op blz. 8) zetten we een 
belangrijke stap in die richting. 

 AZ Maria Middelares huisvest een triagecentrum  
 en een schakelzorgcentrum 

In 2020 heeft de Huisartsenkring Gent op de site 
van het Medisch Centrum Maria Middelares in 
Gentbrugge in de bestaande huisartsenwachtpost 
een COVID-19 triagecentrum gecreëerd, waar 
mensen op afspraak een COVID-19 test kunnen 
laten afnemen.

Daarnaast is het octopusgebouw op de site van 
AZ Maria Middelares, na een oproep van de 
Vlaamse overheid, behouden om te fungeren als 
schakelzorgcentrum. Dit in samenspraak met 
de eerstelijnszones Schelde Leie, Panacea en de 
Vlaamse Ardennen. Een schakelzorgcentrum is 
een intermediaire voorziening die een vlotte door-
stroom van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de 
thuissituatie mogelijk maakt. In samenwerking met 
verschillende partners werden daarvoor in 2020 alle 
voorbereidingen getroffen.

 Huisartsenplatform Medische kring 

De vzw Medische Kring AZ Maria Middelares plande 
in 2020 vier kringvergaderingen. Op deze weten-
schappelijke vergaderingen worden de huisartsen 
uit de regio en de specialisten van AZ Maria  
Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze uitgenodigd.

Geen enkele van deze bijeenkomsten kon omwille 
van COVID-19 fysiek doorgaan. Eén vergadering, 
over de nieuwste inzichten rond dementie, werd 
vervangen door een online webinar. De andere 
vergaderingen werden onder voorbehoud verplaatst 
naar 2021. 

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

MAGAZINE VOOR HUISARTSEN • NOVEMBER 2020 • #28

hallo

Associatie 
pneumologen zorgt 
voor bijzondere mix 
van expertise

Maak kennis met 
patiëntenplatform 
MijnMariaMiddelares.be

Nagelpathologie 
onder de loep in 
unieke nagelunit

Hartcentrum: 
resultaten 2018-2019 
en een blik  
op de toekomst

Nieuw 
 SportMedisch Centrum 
"Iedereen heeft de kracht 
 om zich beter te voelen" 
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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 2020 waren de samenwerkingen die opge-
start zijn met de volgende woonzorgcentra: WZC Sint-Vincentius in Deinze, 
Wielkine (Zorgband) en Hof ten Kouter (Zorgband). 

Ten gevolge van de coronacrisis werden de jaarlijkse contacten tussen het 
ziekenhuis en zijn partners digitaal georganiseerd. Het advies rond infectie-
preventie en outbreak management vormden tijdens deze overlegmomenten 
belangrijke thema’s. AZ Maria Middelares stelde ook preventiemateriaal 
(mond-neusmaskers, schorten …) ter beschikking van zijn partners. In 
samenwerking met AZ Sint-Vincentius Deinze werd waar nodig tijdelijk zorg-
personeel gedetacheerd naar de woonzorgcentra. 
Vanuit het E17-ziekenhuisnetwerk volgde in dat kader in april 2020 een 
webinar met medische en praktijkgerichte info over COVID-19 bij oudere 
patiënten in de woonzorgcentra. Maar liefst 120 artsen, leidinggevenden en 
medewerkers namen deel. 

De samenwerking met het Wit-Gele Kruis en i-Mens werd in 2020 geïnten-
sifieerd, o.a. door de hulp van het Wit-Gele Kruis bij het thuis screenen van 
patiënten op COVID-19 voor een geplande ziekenhuisopname. Ook complexe 
zorgen in de thuissituatie zoals IV-therapie (intraveneuze behandeling), de 
verzorging van PICC- en PAC-katheters (centraal veneuze katheters voor 
langdurig gebruik) werden mogelijk door goede afspraken met deze eerste- 
lijnspartners. Tot slot werd het OPAT-project (thuisbehandeling met intrave-
neus toegediende antibiotica) volledig uitgerold.

Apotheek en thuiszorgwinkel bieden extra dienstverlening

In 2020 opende een publiek toegankelijke apotheek in kasteel Hanet en een 
zorgwinkel-parafarmacie in het atrium van het ziekenhuis. In de zorgwinkel- 
parafarmacie kunnen patiënten en bezoekers terecht voor een ruim aanbod 
aan medische en verzorgingsproducten, incontinentiemateriaal, wondzorg, 
verbanden, huidverzorgingsproducten enerzijds, en voor persoonlijk advies, 
verhuur en verkoop van thuiszorgmateriaal anderzijds.
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Verdere uitbouw personele unie met AZ Sint-Vincentius Deinze

Sinds 1 juli 2017 vormen AZ Sint-Vincentius Deinze en AZ Maria Middelares een personele unie. Dat betekent dat elk ziekenhuis zijn 
eigen erkenning en financiering behoudt, maar dat de respectieve raden van bestuur identiek zijn samengesteld. Op deze manier is 
er een stabiel kader om samen duurzame samenwerkingsverbanden uit te bouwen. 

 Nieuwe ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingen 

Medische disciplines

HEMOVIGILANTIETEAM
Sinds 1 januari 2020 slaan het hemovi- 
gilantieteam van AZ Maria Middelares 
en AZ Sint-Vincentius Deinze de handen 
in elkaar. Het hemovigilantieteam vormt 
een centraal aanspreekpunt voor alle 
transfusiegebruikers (zowel artsen als 
verpleegkundigen) en staat in voor het 
uitschrijven van transfusieprocedures, het 
uitwerken van nieuwe hemovigilantie- 
projecten en het bewaken van de veiligheid 
van het volledige transfusieproces in het 
ziekenhuis. 

De belangrijke meerwaarde van deze 
samenwerking is het op elkaar afstem-
men van het hele transfusiegebeuren 
en het verder optimaliseren via input en 
bestaande expertise van beide zieken- 
huizen.

GERIATRIE
Sinds 1 oktober 2020 vormen de diensten 
geriatrie van AZ Maria Middelares en  
AZ Sint-Vincentius Deinze één entiteit. 
Met deze uitbreiding wil de geïntegreerde 
dienst in beide ziekenhuizen de beste zorg 
bieden. Door de intensieve samenwerking 
is het mogelijk de expertise te bundelen 
voor meer efficiënte zorg. In beide zie- 
kenhuizen wordt voltijdse permanentie 
gegarandeerd.

MULTIDISCIPLINAIR ONCOLOGISCH CONSULT 
(MOC) 
Met oog op een continue kwaliteitsver-
betering in oncologische patiëntenzorg 
bundelen AZ Maria Middelares en Sint- 
Vincentius Deinze hun expertise sinds  
1 juli 2020 in een aantal vaste, gecentrali-
seerde MOC-momenten. Het Multidisci-

plinair Oncologisch Consult (MOC) is een 
bespreking tussen verschillende artsen en 
zorgverleners om voor elke oncologische 
patiënt een optimaal zorgtraject uit te 
werken. Specialisten van de betrokken 
disciplines buigen zich over alle onder-
zoeksresultaten en het verder behande- 
lingsplan. Ook de huisarts van de patiënt 
wordt op de hoogte gebracht van deze 
overlegmomenten en kan steeds via een 
eenvoudige link inbellen (of fysiek aan-
wezig zijn indien gewenst).

SP-LOCOMOTORISCHE REVALIDATIE
In AZ Sint-Vincentius Deinze werd medio 
december 2020 een nieuwe afdeling  
sp-locomotorische revalidatie opgestart, 
waar patiënten na een orthopedische 
ingreep of een acuut neurologisch event 
verder revalideren om een zo hoog mo-
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Met de start van het nieuwe academiejaar 2020-
2021 in het vooruitzicht stemden de hr-diensten in 
september 2020 het onthaalbeleid voor studenten 
van AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius 
Deinze op elkaar af. Het ziekenhuisbrede studenten-
beleid van beide ziekenhuizen valt sindsdien onder 
de verantwoordelijkheid van de overkoepelende 
hr-cel WOL. 

Verdere integratie overkoepelende dienst facturatie
De diensten facturatie van beide ziekenhuizen waren 
pioniers op het vlak van niet-medische zieken- 
huis overschrijdende samenwerking. Al in april 
2018 deed AZ Sint-Vincentius Deinze een beroep op 
de diensten van AZ Maria Middelares om de over-
gang van AS400 naar de Oazissoftware van Xperthis 
mee in goede banen te leiden. In de loop van 2019 
werden de facturatieprocessen verder op elkaar 
afgestemd. In 2020 werden de dubieuze debiteuren 
(= ‘slechte betalers’) aangepakt. 

gelijke zelfredzaamheid te verkrijgen. Sindsdien 
werken ook de specialisten fysische geneeskunde 
en revalidatie van AZ Maria Middelares en AZ 
Sint-Vincentius Deinze samen.

ZIEKENHUISHYGIËNE
In december 2019 startten de teams infectiepreven-
tie van AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius 
Deinze met overleg voor het uniformiseren van de 
procedures m.b.t. multiresistente kiemen. In 2020 
lag de focus op het afstemmen van het COVID-19 
beleid tussen beide ziekenhuizen. 

Met de start van een nieuwe collega verpleegkun-
dige ziekenhuishygiëne, die zowel in AZ Maria  
Middelares (80 %) als in AZ Sint-Vincentius Deinze 
(20 %) actief is, zal deze samenwerking verder 
worden uitgebouwd.

Hr en de cel Welzijn Ontwikkeling en Leiderschap 
(WOL)
De hr-diensten van AZ Maria Middelares en AZ 
Sint-Vincentius Deinze sloegen op 1 januari 2020 de 
handen in elkaar. Heel wat hr-gerelateerde activi-
teiten werden in de loop van 2020 op elkaar afge-
stemd. In 2020 werd voornamelijk gewerkt aan het 
aligneren van hr-processen en het uniformiseren 
van de hr-software in beide ziekenhuizen. Dit steeds 
met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit 
en efficiëntie van de hr-dienstverlening, met respect 
voor de eigen identiteit van elk ziekenhuis.
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 Officiële erkenning van het E17-ziekenhuisnetwerk 

In 2020 werd de jarenlange samenwerking tussen de ziekenhuizen verder  
geofficialiseerd. De Vlaamse overheid heeft op 11 mei 2020 beslist het E17- 
ziekenhuisnetwerk te erkennen als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. 
Doel is om samen verder te werken rond de noden en de beleving van de  
patiënt, het waarborgen van zorg dichtbij de patiënt én de toegang tot top-
klinische zorg te verzekeren. Dit telkens met focus op kwaliteit, welzijn van de 
medewerkers en artsen, innovatie en efficiëntie. 

 Zorgband Schelde en Leie toegetreden lid van E17-ziekenhuisnetwerk 

Het netwerk blijft in volle ontwikkeling. Men kan ook als toegetreden lid par-
ticiperen aan het E17-ziekenhuisnetwerk vzw. Dit is sinds 1 juli 2020 het geval 
voor Zorgband Schelde & Leie, dat het Sp-ziekenhuis te Lemberge uitbaat. 
Toegetreden leden hebben, in tegenstelling tot de effectieve leden, geen stem-
recht in de algemene vergadering.

Het revalidatieziekenhuis te Lemberge is het enige revalidatieziekenhuis in het 
zorggebied van het E17-ziekenhuisnetwerk en kan sindsdien participeren in de 
werkgroep horizontale netwerken. Deze instelling wordt aldus sterk betrokken 
bij de uitwerking van het beleid en het overleg.

E17-ziekenhuisnetwerk in volle ontwikkeling

Met het E17-ziekenhuisnetwerk bouwen 7 partners  
(az Glorieux Ronse, AZ Groeninge Kortrijk, AZ Maria  
Middelares Gent, AZ Sint-Elisabeth Zottegem, O.L.V.  
van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Sint-Jozefskliniek 
Izegem, AZ Sint-Vincentius Deinze) aan een toonaan-
gevend, kwaliteitsvol en innovatief Vlaams ziekenhuis-
netwerk. 

Bekijk hier de voorstellingsvideo.

https://www.youtube.com/watch?v=6qGIpBxtL0E
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 Gemeenschappelijke projecten en werkgroepen 

Kenmerkend voor het E17-ziekenhuisnetwerk is de krachtenbundeling in ver-
schillende werkgroepen, wat leidt tot concrete en efficiënte zorgrealisaties. 

Medische projecten
Vier medische projecten werden geselecteerd om de samenwerking tussen de 
ziekenhuizen van het E17-ziekenhuisnetwerk te intensifiëren. In 2020 vonden 
bij deze disciplines (spoedgevallen, pediatrie, gynaecologie-verloskunde, 
neurologie) de eerste verkennende gesprekken plaats om het zorgaanbod in de 
toekomst meer op elkaar af te stemmen. De taskforces kregen de opdracht om 
een eerste visietekst te ontwikkelen waarin een toekomstvisie op netwerkniveau 
wordt beschreven. Zo gaf bv. de werkgroep ‘Stroke’ aan te willen werken aan 
een uniforme neurologische kwaliteitshandleiding, zodat in alle ziekenhuizen 
dezelfde werkwijze, processen en kwaliteit gegarandeerd kunnen worden. 

Preopname
Binnen de zeven ziekenhuizen van het netwerk zijn heel wat preoperatieve  
vragenlijsten in omloop. Een gemeenschappelijke werkgroep stemde deze vragen- 
lijsten op elkaar af. Er volgde ook een consensus over welke vragenlijsten digi-
taal zullen aangeboden worden. 

AZ Maria Middelares & AZ Groeninge bundelen de 
krachten tegen ernstige afasie
Al sinds 2017 werken twee logopedisten van AZ Maria 
Middelares en AZ Groeninge inhoudelijk samen voor 
logopedische therapie. GLOBAMIX, een werkboek dat de 
overgebleven leermogelijkheden van volwassenen met 
een ernstige taalstoornis na een hersenletsel (afasie) in 
kaart brengt, bevestigde deze samenwerking in 2020. 

 Strategisch plan voor het E17-ziekenhuisnetwerk 

Medio 2020 bekrachtigde het bestuursorgaan van het E17-ziekenhuisnetwerk 
het strategisch rapport voor het E17-ziekenhuisnetwerk zoals voorbereid door 
het internationale adviesbureau Antares Consulting. Intussen hebben de zeven 
raden van bestuur van de E17-ziekenhuizen dit rapport ook op hun beurt geva-
lideerd. Hierin wordt de strategische visie uiteengezet dat het E17- 
ziekenhuisnetwerk zal evolueren naar één geïntegreerd netwerk waarbij het 
beleid en de strategie op netwerkniveau worden vastgelegd en waarbij de zeven 
E17-ziekenhuizen elk verantwoordelijk blijven voor de lokale implementatie van  
de op netwerkniveau vastgelegde strategie en voor hun eigen operationele werking.

Het E17-ziekenhuisnetwerk werkte in 2020 ook verder aan een eigen regionaal 
zorgstrategisch plan, op vraag van de overheid. Dat plan omschrijft de strategie 
die kwaliteitszorg, taakafspraken en samenwerking tussen de zorgaanbieders 
in de regio stimuleert. Het E17-ziekenhuisnetwerk onderschrijft hiermee de 
doelstellingen uit de zogenaamde quadruple aim:

Verbeteren van de patiënten- 
ervaring en zorgkwaliteit

Verantwoord omgaan met  
de middelen (economisch  

gezond)

Verbeteren van de volks- 
gezondheid

Versterken van welzijn en  
competenties van zorgmedewerkers

01 02

03 04
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Grensoverschrijdende samenwerking 
met ZorgSaam Ziekenhuis

Door de vergrijzing van de bevolking merkt het 
ZorgSaam Ziekenhuis uit Terneuzen op dat er 
steeds meer mensen complexere zorg nodig heb-
ben. Daarom is de samenwerking tussen AZ Maria 
Middelares en ZorgSaam Ziekenhuis de laatste 
jaren geïntensifieerd. Wanneer patiënten nood heb-
ben aan tertiaire zorg, worden ze vlot doorverwezen 
naar AZ Maria Middelares. Zowel de Nederlandse 
als de Belgische regering steunt deze grensover-
schrijdende samenwerking.

Samenwerking met onderwijs 

AZ Maria Middelares zet in op een warm onthaal, 
een gedegen vorming van studenten, en werkt 
daarvoor samen met verschillende onderwijs- 
instellingen. Om nieuwe en jonge krachten aan 
te trekken, namen AZ Maria Middelares en AZ 
Sint-Vincentius Deinze in maart 2020 samen deel 
aan een jobbeurs van de Arteveldehogeschool.

In het academiejaar 2019-2020 werden 850 studen- 
ten verwelkomd in het ziekenhuis, veelal voor een 
praktijkervaring of stage in een zorgberoep. Sinds 
oktober 2020 volgen assistenten en HAIO’s (huis- 
artsen in opleiding) in AZ Maria Middelares een 
nieuw onthaaltraject. Zij doorlopen voortaan twee 
e-learnings in de pre-onboarding fase (een alge- 
mene introductie en een introductie in Synops).  

Daarnaast experimenteerde het ziekenhuis met 
‘werkplekleren’. Leerlingen leren al doende, waar-
door de leerstof zich makkelijker verankert. Alle 
partijen ervoeren dit als zeer positief waardoor het 
ziekenhuis hiermee verder aan de slag gaat in de 
toekomst. 

ZorgSaam

werkplek
leren
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Activiteitcijfers

Ligdagen

137 848

Opnames

26 616

Bevallingen

1 938

Erkende bedden

542

Dagziekenhuis

34 037
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Renovatie en herbestemming cultuur- 
historisch patrimonium

In 2020 werd hard gewerkt aan de renovatie van  
het kasteel, het klooster en de kapel op de  
ziekenhuissite. Het nieuwe Meetingcenter Maria 
Middelares huisvest verschillende vergaderzalen in 
klooster en kapel. Daarnaast biedt het kasteel ook 
plaats aan een stijlvol restaurant, een apotheek en 
diverse vergaderruimtes.
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Codering 2020 2019 Verschil %

Bedrijfsopbrengsten 70/74 314 107 287 311 226 633 2 880 653 0,9 %

Omzet 70 287 923 503 287 260 342 663 161 0,2 %

Geactiveerde interne produktie 72 

Overige bedrijfsopbrengsten 74 26 183 784 23 966 291 2 217 492 9,3 %

Bedrijfskosten 60/64 301 655 215 301 707 825 -52 610 0,0 %

Voorraden en leveringen 60 80 902 590 75 234 590 5 668 000 7,5 %

Diensten en bijkomende leveringen 61 111 868 473 115 241 997 -3 373 524 -2,9 %

Bezoldigingen en sociale lasten 62 91 657 107 87 220 348 4 436 759 5,1 %

Afschrijvingen, waardeverminderingen op  
oprichtingskosten, op immateriële en vaste activa 630 12 437 764 18 006 778 -5 569 014 -30,9 %

Waardeverminderingen op vlottende activa  
(toevoegingen +, terugnemingen -) 631/4 -83 510 34 533 -118 043 -341,8 %

Voorzieningen voor risico’s en kosten  
(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) 635/7 -974 663 4 312 315 -5 286 978 -122,6 %

Overige bedrijfskosten 640/8 5 847 453 1 657 264 4 190 189 252,8 %

Bedrijfsresultaat [(+)=winst/(-)=verlies] 70/64 12 452 071 9 518 809 2 933 262 30,8 %

Financiële opbrengsten 75 1 714 248 2 225 787 -511 539 -23 %

Financiële kosten (-) 65 6 681 207 7 254 205 -572 998 -7,9 %

Resultaat [(+)=winst/(-)=verlies] 70/65 7 485 112 4 490 391 2 994 721 66,7 %

Uitzonderlijke opbrengsten 76 1 207 277 1 675 871 -468 594 -28,0 %

Uitzonderlijke kosten (-) 66 3 925 380 1 708 790 2 216 590 129,7 %

Resultaat van het boekjaar [(+)=winst/(-)=verlies] 70/66 4 767 010 4 457 472 309 538 6,9 %

RESULTAATREKENING

Jaarcijfers 2020 gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering dd. 9 juni 2021.
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Passiva Codering 2020 2019 Verschil %

Eigen vermogen 10 tot 15/18 232 965 895 233 584 564 -618 670 -0,3 %

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

Herwaarderingsmeerwaarden 12 - - - -

Reserves 13 92 273 289 87 506 280 4 767 009 5,4 %

Overgedragen resultaat 14 - - - -

Investeringssubsidies 15 119 790 512 125 176 191 -5 385 679 -4,3 %

Sluitingspremies 18 - - - -

Voorzieningen voor risico’s en kosten 16 9 501 831 10 476 493 -974 662 -9,3%

Schulden  17/49 264 780 923 233 029 126 31 751 797 13,6 %

Schulden op meer dan 1 jaar 17 152 223 380 140 064 919 12 158 462 8,7 %

Schulden op ten hoogste 1 jaar 42/48 107 806 804 91 928 669 15 878 135 17,3 %

Overlopende rekeningen 492/3 4 750 739 1 035 538 3 715 201 358,8 %

Totaal der passiva 10/49 507 248 648 477 090 183 30 158 465 6,3 %

Activa Codering 2020 2019 Verschil %

Vaste activa 20/28 215 179 551 214 079 356 1 100 194 0,5 %

Oprichtingskosten 20 1 572 084 1 964 537 -392 453 -20 %

Immateriële vaste activa 21 1 352 625 1 119 709 232 916 20,8 %

Materiële vaste activa 22/27 212 220 819 210 962 806 1 258 013 0,6 %

Financiële vaste activa 28 34 023 32 305 1 718 5,3 %

Vlottende activa 29/58 292 069 097 263 010 827 29 058 271 11,0 %

Vorderingen op meer dan 1 jaar 29 111 480 089 116 968 101 -5 488 012 -4,7 %

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 8 286 659 6 694 084 1 592 575 23,8 %

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 40/41 94 990 756 93 308 205 1 682 551 1,8 %

Geldbeleggingen 51/53 31 023 438 25 528 820 5 494 618 21,5 %

Liquide middelen 54/58 44 624 790 19 235 291 25 389 498 132,0 %

Overlopende rekeningen 490/1 1 663 365 1 276 325 387 039 30,3 %

Totaal der activa 20/58 507 248 648 477 090 183 30 158 465 6,3 %

Activa

Passiva

BALANS
31/12/2020 (€)

Jaarcijfers 2020 gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering dd. 9 juni 2021.
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Nieuwe website zet in op toegankelijke informatie en educatie op maat

Sinds midden februari 2020 zit de website 
www.mariamiddelares.be in het nieuw. 
Focus is toegankelijke informatie en 
patiënteneducatie op maat. De centrale 
zoekmotor wil de bezoeker zo vlot moge- 
lijk naar de juiste info leiden en de (online) 
afsprakentool zit door de hele website 
verweven. Daarnaast heeft elk specia- 
lisme binnen de rubriek ‘zorgaanbod’ zijn 
eigen mini-website met voorstelling van 
het team, toelichting over de belangrijkste 
aandoeningen en behandelingen, en een 
overzicht van praktische informatie. Bij 
de herwerking van patiëntenbrochures, 
infokaartjes en dergelijke meer worden 
verwijzingen opgenomen naar de website 
voor verdere info. 

Tot slot werd in 2020 ook gestart met de 
vertaling van de website naar het Engels 
(www.mariamiddelares.be/en/), zodat ook 
anderstalige patiënten in AZ Maria  
Middelares vlot terecht kunnen.

AZ Maria Middelares wil alle patiënten en hun mantelzorgers op maat informeren en betrekken in het zorgproces. Op die manier krijgen ze de 
nodige handvaten om op een goede manier om te gaan met gezondheidsinformatie en de juiste keuzes te maken. Hoe dat best gebeurt, hangt 
af van patiënt tot patiënt. Het is dan ook een bewuste keuze om een mix van communicatiekanalen, zowel op papier als digitaal, te hanteren en 
steeds bij te werken naar de actualiteit. 

Surf hier naar 
de Engelstalige 
website

Surf hier naar  
de Nederlands- 
talige website

https://www.mariamiddelares.be/en/
https://www.mariamiddelares.be/nl/
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2018 2019 2020

5 110 5 805 8 901

1 947 2 119 2 327

4 653 5 928 8 016

658 1 512 2 458

Sterke interactie op sociale media

De sociale media worden een steeds belangrijker medium in de omni-channel communicatie, zowel naar 
patiënten en hun naasten, als naar medewerkers en vrijwilligers. Doelgroepen worden hier geïnformeerd 
en gesensibiliseerd rond actuele topics met betrekking tot het ziekenhuis. Daar komt heel wat voorberei-
ding en opvolging bij kijken. Niet voor niets, zo blijkt, want het aantal volgers van de sociale mediakanalen 
van AZ Maria Middelares kenden in 2020 alweer een mooie groei.

Beeldschermen in de wachtzalen voor 
educatie van de patiënt

Begin 2020 startten enkele specialismen met het 
aanbieden van gerichte informatie in de wachtzalen. 
Het gaat om de specialismen cardiologie, gastro- 
enterologie, Geïntegreerd Kankercentrum Gent, 
neurologie, neus-, keel- en oorziekten, orthopedie, 
pijncentrum, pneumologie en urologie. De artsen 
kunnen via deze weg dienstspecifieke info delen 
zoals praktische informatie, aankondigingen, edu-
catie over bepaalde aandoeningen of behandelingen. 

Informatievideo’s brengen info op maat

 Animatievideo op spoed verduidelijkt het triagesysteem 

In samenwerking met Cast Animation en 15 andere ziekenhuizen werd in 2020 gewerkt aan een animatie- 
video over de werking op de dienst spoedgevallen. Doel is om het triageproces, waarbij patiënten met de 
meest dringende klachten het eerste geholpen worden, te verduidelijken zodat patiënten meer begrip  
kunnen opbrengen voor eventuele wachttijden.

Lees hier het artikel

Bekijk hier de animatievideo

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/08/waarom-gaat-het-zo-traag-op-de-spoed-verschillende-ziekenhuizen/
https://www.youtube.com/watch?v=TchqRl1Odnc&t=11s
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Informatiesessies

AZ Maria Middelares hecht niet alleen belang 
aan een goed verblijf, maar ook aan een goede 
begeleiding voor en na de hospitalisatieperiode 
van patiënten. Voorbeelden van infosessies 
voor patiënten en hun naasten zijn: Dementie 
en nU, Leven na een beroerte, Parkinson en 
prenatale lessen. Tijdens deze infomomenten 
nemen de experten van AZ Maria Middelares 
zelf het woord en de tijd om te antwoorden op 
alle vragen. Door de COVID-19 pandemie en de 
getroffen voorzorgsmaatregelen in het zieken-
huis konden groepsbijeenkomsten in 2020 niet 
altijd doorgaan, maar er werden alternatieven 
voorzien. 

Toekomstige ouders konden zich bijvoorbeeld 
optimaal voorbereiden op de komst van hun 
kindje via de digitale prenatale lessen (live- 
stream). Tijdens deze lessen gaf een van de 
vroedvrouwen uitleg over vier onderwerpen (de 
arbeid, de bevalling, de voeding van de baby en 
de kraamperiode) en leerde de kinesitherapeut 
specifieke oefeningen aan. “Bedankt voor deze 
creativiteit in coronatijden. Goed georganiseerd 
en een heel duidelijke uitleg!”, klonk het en-
thousiast bij de jonge moeders. 

 Diabetesteam optimaliseert patiëntenbeleving 

Patiënten met diabetes krijgen veel informatie te 
verwerken. Om hen verder te helpen, lanceerde het 
diabetesteam van AZ Maria Middelares een eigen 
digitaal platform www.sterkerdandiabetes.be. Via dit 
kanaal delen ze video’s waarin de medewerkers van 
het diabetesteam zelf aan het woord komen en op 
een eenvoudige manier uitleg, tips en tricks geven 
over verschillende onderwerpen rond diabetes. In 
2020 kwamen de topics diabetes en rijbewijs, post-
prandiale (na de maaltijd) piek en zwangerschaps- 
diabetes aan bod. Patiënten kunnen de video’s 
thuis, op hun eigen tempo, bekijken en de info ver-
werken. Het platform komt ook van pas om familie, 
vrienden en kennissen op een laagdrempelige 
manier te informeren.

 AVS-reeks geeft een unieke kijk achter de 
 schermen 

Van september tot december 2020 speelde de reeks 
B+ (Be Positive) op de regionale zenders AVS (ruime 
regio rond Gent) en RTV (regio rond Mechelen en 
Antwerpse Kempen). Twaalf weekends lang kreeg 
iedereen zo een unieke blik achter de schermen van 
AZ Maria Middelares. Het wel en wee van verschil-
lende patiënten werd gevolgd en gekaderd door de 
expertise van artsen, verpleegkundigen en mede- 
werkers.

Mantelzorgers geriatrie geven duiding 
over patiënt

In AZ Maria Middelares wordt rekening gehouden 
met patiënten die lijden aan een cognitieve stoornis 
of mentale beperking. Mantelzorgers of naaste  
familieleden vullen een document in over dagdage- 
lijkse gewoontes van de patiënt. Zo leren de zorg- 
verleners de patiënt beter kennen, kan aandacht 
gegeven worden aan de kleine dingen en kan het 
verblijf aangenamer en rustiger verlopen.
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AZ Maria Middelares ondersteunt al jaren (hoofdzakelijk) drie goede doelen: Back on Track, Katako-Kombe en vzw Scharnier. 
Dat doet het ziekenhuis onder andere door de organisaties financieel te ondersteunen, bv. door de opbrengsten van film- 
opnames door derden in het ziekenhuis aan hen te schenken. 

Ziekenhuis voor ziekenhuis: Katako-Kombe

Ook in 2020 werden weer heel wat acties 
ondernomen om, in samenwerking met  
Memisa en Artsen zonder Vakantie, de 
basisgezondheidszorg in het partner-
ziekenhuis van AZ Maria Middelares in 
Katako-Kombe (DR Congo) te onder- 
steunen en verder uit te bouwen. 

Om de klassieke inkomsten (als gevolg van het annuleren van de jaarlijkse  
septemberbarbecue) te compenseren, werden enkele alternatieve manieren om 
te steunen voorzien. Een oproep tot het schenken van een vrijwillige bijdrage 
en/of de aankoop van het dagboek van Rik Neirynck ‘Ils vont là où même les 
moustiques sont sauvages’ miste zijn effect niet. Zo kon AZ Maria Middelares er 
opnieuw medisch materiaal en uniformen bezorgen.

Nieuw in 2020 waren de geboortelijsten t.v.v. van Katako-Kombe. De opbrengst 
ervan komt terecht bij het ‘bevallingsfonds’, dat zorgt voor financiële onder- 
steuning van gezinnen bij wie de middelen ontbreken om de kosten van profes-
sionele begeleiding tijdens arbeid en bevalling te dragen.

Back on Track zorgt voor coronaveilige activiteiten

Topatleet Thomas Van der Plaetsen richtte de Back on Track Foundation op 
in 2014 na zijn eigen strijd tegen kanker. Doel van dit fonds is om ex-kanker-
patiënten een hart onder de riem steken door extra in te zetten op psychoso-
ciale begeleiding, revalidatieprogramma’s en andere initiatieven om impact  
van de behandelingen zo veel mogelijk te verlichten.

Om dit te realiseren, zet Back on Track 
jaarlijks meerdere initiatieven op. Zo 
stippelde het fonds in 2020 de Back on 
Track Fietsroute uit. Deelnemen kon in 
je eigen bubbel van 15 september tot 
15 oktober, de Dag tegen Kanker. In het 
kader van de Warmste Week organi-
seerde Back on Track ook de ‘Warmste 
Brievenactie’ om mensen te verbinden in 
coronatijden. Maar liefst 325 vrijwilligers 
bezorgden een 1 000-tal mensen een 
persoonlijke brief.  



55 SOCIAAL GEËNGAGEERD EN CHRISTELIJK GEÏNSPIREERD

Jaarverslag 2020

AZ Maria Middelares speelt in op de actualiteit

Ook op andere vlakken toonde AZ Maria Middelares 
zich in 2020 geëngageerd. In september fietsten 
de hoofdvroedvrouwen van de Gentse ziekenhuizen 
samen een ‘ronde van Gent’, om de verbondenheid 
en samenhorigheid tussen de Gentse ziekenhuizen 
en vroedvrouwen te vieren. Eerder die maand dans-
ten een hele groep medewerkers de Jerusalema 
Challenge mee. Het nummer van Master KG en het 
bijhorende dansje groeiden uit tot een symbool van 
hoop en werden op die manier gelinkt aan de  
coronacrisis en de cruciale rol van het gezondheids- 
personeel.

AZ Maria Middelares verraste ook enkele oncolo- 
gische patiënten op de Dag tegen Kanker met een 
persoonlijk en veilig stoepconcert aan huis, ge- 
bracht door enkele lokale muzikale talenten van 
MUDA Kunstsecundair. Naar aanleiding van de dag 
van de Geestelijke Gezondheid (10 oktober) werden 
patiënten, bezoekers en medewerkers dan weer 
verblijd met enkele fijne spreuken en deugddoende 
boodschappen op ramen en spiegels in het zieken-
huis. Dit om geestelijke gezondheid positief onder 
de aandacht te brengen en tegelijkertijd (meer) 
begrip te creëren voor mensen die psychisch kwets-
baar zijn. 

Ook kunst kreeg een belangrijke plaats in AZ Maria 
Middelares in 2020. In het najaar fleurden werken, 
ook van enkele kunstzinnige artsen en medewerkers, 
het ziekenhuis op. Zo werden de gangen van het IKG 
(geÏntegreerd Kankercentrum Gent) aangekleed met 
de kunstwerken van Annelore Naenen, ook bekend 
als Made by Loortje. Al wie interesse had in een van 
de werken, kon dit aankopen ten voordele van Kom 
op tegen Kanker. Tot slot brachten twee geriatrisch 
verpleegkundigen het wel en wee van onze oudste 
opgenomen patiënten in beeld. De pakkende beel-
den werden daarna geëxposeerd in de inkomhal 
(atrium) van het ziekenhuis. 

Vzw Scharnier

De vzw Scharnier is een 
schakel tussen het dialyse- 
team, de nierpatiënt, zijn fa- 
milie en omgeving en dit zowel 
voor hemodialysepatiënten als 
peritoneale nierpatiënten en 
getransplanteerden. 
 

Vzw Scharnier hoopt door de organisatie van aller-
hande activiteiten de samenhorigheid tussen nier- 
patiënten, familieleden en het dialyseteam te 
ondersteunen en hechter te maken. In dat opzicht 
werd op 2 februari 2020 een ‘patiëntenfeest’ ge- 
organiseerd in Salons Mantovani (Oudenaarde) 
om aan te tonen dat nierproblemen een sociaal 
leven niet in de weg staan. Daarnaast schonk vzw 
Scharnier een luxe-ontbijt en taartenbuffet aan de 
dialysepatiënten en werd begin maart een infoavond 
'Wat als nieren niet meer werken?' georganiseerd’ 
voor (pre-)dialysepatiënten, hun naasten en ver-
pleegkundigen van woonzorgcentra en de afdeling 
nefrologie van AZ Maria Middelares.
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 Nieuwe directeur voor het verpleegkundig en paramedisch departement 

De raad van bestuur van AZ Maria Middelares heeft 
op woensdag 4 maart 2020 Jan Blontrock aangesteld 
als nieuw verpleegkundig en paramedisch directeur. 
Sindsdien combineert Jan Blontrock deze verant-
woordelijkheid met de functie van algemeen directeur 
van AZ Sint-Vincentius Deinze. 

  Nieuwe directeur voor het IT-departement 

Na een mooie carrière, waarvan 15 jaar als IT-directeur in AZ Maria  
Middelares, ging de heer Marc Monballieu op 1 september 2020 met pensioen. 
De raad van bestuur en het directiecomité danken Marc Monballieu met 
grote erkentelijkheid voor de vele inspanningen en mooie verwezenlijkingen 
in het ziekenhuis, waar het eigen ontwikkeld elektronisch patiëntendossier 
Synops de exponent van is. Marc Monballieu blijft deeltijds actief in ons 
ziekenhuis als expert IT.

Vervolgens adviseerde het hr-comité van de raad van bestuur om, met 
ingang van 1 september 2020, dr. Eric Germonpré als Medical Information 
Officer, een brugfunctie tussen de gebruikers en het IT-team van Synops, 
aan te stellen.

Tot slot werd dr. ir. Peter Dierickx na advies 
van het hr-comité van de raad van bestuur 
aangesteld als nieuwe IT-directeur. Sinds  
1 september 2020 combineert Peter Dierickx 
de functie van facilitair directeur met de 
verantwoordelijkheid van IT-directeur. 

Directiecomité

Het directiecomité van AZ Maria Middelares bestaat uit:

↗    algemeen directeur ir. Christophe Mouton
↗    medisch directeur dr. Ronny Goethals
↗    verpleegkundig en paramedisch directeur Jan Blontrock
↗    administratief en financieel directeur Frederik Coussée
↗    farmaceutisch directeur apr. Koen Deryckere
↗    IT- en facilitair directeur ir. Peter Dierickx
↗    technisch directeur ing. Elie Vanderbauwede
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Raad van bestuur en algemene vergadering

De leden van de raad van bestuur 
van AZ Maria Middelares zijn:

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

dhr. Toon Vermeersch

dhr. Francis Ampe

dhr. Charles Annicq 

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 

dr. Luc Huyghe 

dhr. Paul Mattys 

dhr. Paul Meganck

dhr. Karel Mortier 

e.h. André Peereboom 

dhr. Etienne Rohaert

dhr. Bernard Simoens 

dhr. Dirk Steverlynck

dhr. Paul Van Beveren

dhr. Ivan Van Cauwenberghe

dhr. Jan Vanhouteghem 

dhr. Ferdinand Verdonck 

De leden van de algemene vergadering van AZ Maria Middelares 
zijn de leden van de raad van bestuur en:
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De medische raad van AZ Maria Middelares bestaat uit volgende leden:

Medische raad Ethisch comité

Ondernemingsraad

Bekijk de leden van het ethisch 
comité van AZ Maria Middelares 
op de website. 

Op 19 november 2020 gingen de sociale verkie- 
zingen door in AZ Maria Middelares. De nieuwe 
samenstelling van de OR (ondernemingsraad) en 
het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming 
op het Werk) voor de komende 4 jaar werden vast-
gelegd. 

Bekijk de samenstelling van de 
ondernemingsraad op de website. 

dr. Filip Ameye

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. Erik Vanderstraeten

dr. Henk Vanoverschelde 

dr. Judith Vermeiren

dr. Willem Willaert 

Voorzitter
 dr. Filip Ameye

Ondervoorzitter
 dr. Henk Vanoverschelde

Secretaris
dr. Erik Vanderstraeten

Penningmeester
dr. Judith Vermeiren

https://www.mariamiddelares.be/nl/over-ons/organisatiestructuur#ethisch-comit%C3%A9
https://www.mariamiddelares.be/nl/over-ons/organisatiestructuur#ondernemingsraad
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