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VOORWOORDVOORWOORD IN DEZE DAMMAG

Na ruim een jaar afwezigheid omwille van welgekende 
omstandigheden - zijn we terug met een nieuwe editie van 
ons magazine DAMMAG. Het is één van de vele signalen dat 
we opnieuw de draad oppikken van het leven. Dat we terug 
vooruit kunnen kijken. 

Uiteraard staan we stil bij de immense inspanningen die 
iedereen in Az Damiaan heeft geleverd. Over de offers die we 
brachten en de mensen die ons ontvielen. Maar we mogen 
vooral vervuld zijn met trots over hoe we gestreden hebben 
voor elke patiënt. De volharding was immens. Met een 
enorme dosis solidariteit en veerkracht hielden we steeds 
het perspectief naar een betere periode voor ogen.

Dit zijn net ook enkele sterke pijlers van Az Damiaan: 
samenwerking, gedrevenheid en een toekomstgerichte 
visie. De situatie van de voorbije maanden grijpen we aan 
en zien we als een opportuniteit om ons in de toekomst nog 
verder te versterken en te groeien. Het doel: een nog sterker 
zorgaanbod kunnen aanbieden.   

We staan voor grote uitdagingen, maar net dit houdt ons 
alert en gedreven. De toekomst daagt ons uit om creatief 
naar oplossingen te zoeken en onszelf heruit te vinden. We 
zullen dit bereiken in samenwerking met onze vele (zorg)
partners, onze medewerkers, maar vooral samen met de 
patiënt.

Wij zijn alvast klaar om samen met u voor de beste zorg te 
gaan, elke dag opnieuw.  

 

Bart De Bock
ALGEMEEN DIRECTEUR
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ONS NIEUWS
Duurzame RMA-installatie
Het decontamineerbaar risicohoudend medisch afval 
(RMA) op onze ziekenhuissite wordt voortaan verwerkt 
met een RMA-convertor. Deze installatie verwerkt het RMA 
tot een droge, steriele restfractie, die zowel in volume als 
gewicht is gereduceerd.

Er zijn verschillende redenen waarom we in een RMA-
convertor geïnvesteerd hebben. Het is een duurzame 
oplossing, we hergebruiken de recipiënten en we 
hebben geen extern transport meer nodig. Daarnaast 
dalen de verwerkingskosten. Ten slotte is er ook minder 
stockageruimte nodig. In de toekomst zouden we zelfs 
nog extra afvalstromen in de convertor kunnen verwerken.

Reeds in 2011 kreeg Az Damiaan een certificaat 
voor duurzaam ondernemerschap, waarbij mens en 
milieu centraal staan. Ook bij de realisatie van het 
nieuwbouwziekenhuis van Az Damiaan is er gewerkt vanuit 
een energiezuinige methodiek.

Hoge vaccinatiebereidheid tegen COVID-19
Van de actieve zorgmedewerkers liet 97,5 % zich vaccineren. Van álle medewerkers in het ziekenhuis ging 
94,7 % voor hun vaccin. Ook ruim 170 hoogrisicopatiënten, zoals oncologische patiënten, kregen een vaccin 
in ons ziekenhuis toegediend.

Ontroerend huwelijk
Een pakkend moment in het ziekenhuis. Christian (75) en Andrée (86) gaven elkaar het ja-woord op de kamer, 
in aanwezigheid van schepen van Burgerlijke Stand Hina Bhatti.

Christian kreeg op het moment van de trouw palliatieve zorgen in ons ziekenhuis, en het koppel wou nog in het 
huwelijk treden om hun liefde na 40 jaar te bezegelen. Dankzij onze medewerkers en de stad Oostende ging 
deze laatste wens in vervulling. Andrée las een emotionele brief vol anekdotes en herinneringen voor. Waarna 
het koppel genoot van een glaasje champagne en taart.

Ostenders Bubbel Mix vervangt nieuwjaarsdrink

Door de coronamaatregelen was er 
dit jaar geen nieuwjaarsdrink in het 
ziekenhuis. Daarom brachten we het 
feest naar onze medewerkers met de 
eerste 'Ostenders Bubbel Mix'. 

Iedereen kon - coronaproof - een dj-
set in het ziekenhuis volgen via een 
livestream vanuit zijn kot. Zo konden we 
toch nog samen - virtueel - klinken op 
het nieuwe jaar. 

Alle liedjes werden gekozen door 
de Ostenders. Nummers die hen 
extra kracht gaven in een bijzonder 
coronajaar.

Herbeleef hier de Ostenders Bubbel mix:
https://azdamiaan.be/nl/nieuws/ostenders-bubbel-mix

Ontdek alle duuzaamheidsinitiatieven:
https://azdamiaan.be/nl/over-ons/duurzame-onderneming
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TOEKOMSTPLAN '21 - '23

DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN ZIJN EEN OPPORTUNITEIT 
OM ONZE WERKING STRUCTUREEL VERDER TE  

OPTIMALISEREN EN TE GROEIEN

Az Damiaan is een toekomstgericht ziekenhuis. Dat maken we elke dag waar, samen met 
elke arts en medewerker. Ondanks de moeilijke tijden blijven we steeds vooruit kijken. Dat 
we een financieel gezond bedrijf willen zijn, is één van onze strategische doelstellingen. Er 
wachten ons echter heel wat uitdagingen. Om aan deze uitdagingen het hoofd te kunnen 

bieden, hebben we het Toekomstplan 2021-2023 opgesteld. 

In de afgelopen jaren zien we 
in Az Damiaan een positieve 
evolutie in de activiteitencijfers. 
Ten aanzien van 2016 zijn er in 
2019 meer poortopnames (+2%), 
meer spoedcontacten (+7%), meer 
activiteiten in het dagziekenhuis 
(+11%) en meer consultaties (+13%). 

De patiënten verblijven minder 
lang in het ziekenhuis. Tussen 
2016 en 2019 zijn er 8 % minder 
gefactureerde ligdagen. 

Niettegenstaande de hogere activiteit 
worden we geconfronteerd met een 
dalende ziekenhuisfinanciering. 

De laatste drie jaar (2019-2020-
2021) zien we een duidelijke daling 
in budget financiële middelen (BFM). 
Dit heeft gevolgen voor gans de 
organisatie. We worden bijvoorbeeld 
minder gefinancierd voor de 
personeelsinvulling.  

Ganse ziekenhuissector staat 
onder druk
Dit is een probleem dat niet enkel 
in ons ziekenhuis heerst. Sinds 
verschillende jaren wordt er 
gesproken over een aangepaste 
ziekenhuisfinanciering, die 
noodzakelijk is om te voorkomen 
dat ziekenhuizen overkop gaan. 
De financieringssystemen zijn niet 
aangepast aan de veranderende 
zorgorganisatie, waarbij een 
patiënt steeds korter verblijft in 
het ziekenhuis en daarna beter 
opgevolgd wordt in een sterke eerste 
lijn.  

Samenwerken met verschillende 
andere zorgactoren, zoals thuiszorg, 
woonzorgcentra, revalidatiecentra, 
centra algemeen welzijn wordt 
dus ook een absolute must in de 
toekomst.

De impact van COVID-19
COVID-19 heeft zeker geen positieve 
impact op de financiële situatie in 
ziekenhuizen, al moeten we erkennen 
dat de vraag voor een aangepaste 
en adequate financiering reeds 
teruggaat van ver voor COVID-19. 

COVID-19 heeft een impact op 
verschillende luiken: beperkingen 
in activiteiten (consultaties en 
ingrepen) en beperkingen in bezoek. 
Dit resulteert in een daling van omzet 
uit o.a. de parkeertoren en cafetaria.

Ook de verminderde kamer-
supplementen spelen een rol. Deze 
hebben allen een impact op de 
bedrijfsinkomsten, terwijl we ook, 
door COVID-19, meer kosten hadden. 
Zo moesten we meer uitgeven aan 
persoonlijke beschermingsmiddelen, 
organisatie van SWAP teams, 
infrastructurele aanpassingen, … 

Karolien Casier
directeur administratie - financiën

We zullen creatief moeten zijn en onszelf moeten heruitvinden. Daarom werd er 
een toekomstplan 2021-2023 opgesteld om zo de investeringen in de verdere 
groei te kunnen blijven financieren. We willen dit bereiken via drie pijlers:

• maximaliseren van de inkomsten
• efficiëntie verhogen
• blijven inzetten op groei

De eerste twee luiken zijn noodzakelijke voorwaarden om de groei in het 
ziekenhuis te kunnen waarmaken.

De COVID-pandemie stelt ons zwaar op de proef en door de vermindering van 
het BFM zullen we onze organisatie moeten aanpassen. Er wordt veel verwacht 
van elk van ons. Maar Ostenders kunnen tegen een stoot. En de huidige 
omstandigheden zijn meteen ook een opportuniteit om onze werking structureel 
te verbeteren. Wat anders misschien meer tijd kost om aan te passen, zal nu 
veel sneller kunnen gebeuren omdat de noodzaak zich stelt. 

Bart De Bock
algemeen directeur
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TOEKOMSTPLAN '21 - '23
De inkomsten verhogen 
is de eerste pijler van het 
Toekomstplan 2021-2023. Hoe 
willen we dat bereiken? 
Het belangrijkste project is het 
optimaliseren van het opname-, 
transfer- en ontslagbeleid van 
de patiënten. Het is dus onze 
bedoeling dat patiënten niet 
langer gehospitaliseerd worden 
dan strikt noodzakelijk en steeds 
vlot doorstromen naar de meest 
geschikte zorgeenheid. 

De tweede pijler ‘efficiëntie 
verbeteren’, klinkt ook als een 
stevige uitdaging. Hoe zien we 
dat?
We moeten actief sturen om de 
patiënt volgens zijn optimale ligduur 
kwalitatieve zorg te bieden. 

Er zijn ook heel wat uitdagingen om 
onze efficiëntie te verhogen binnen 
de dagziekenhuizen, 

Ook de opnameflow van spoed wordt 
onder de loep genomen en zullen we 
optimaliseren.

Drie kernwaarden die zich binnen de 
pijler 'efficiëntie verhogen' bevinden, 
zijn datagestuurd werken, innovatie 
en de lean methodiek. 

Deze lean methodiek laat toe om 
processen in ons ziekenhuis te 
evalueren waardoor we vermijden 
dat stappen zonder toegevoegde 
waarde nog verder dienen 
opgenomen te worden in het proces. 
Dit zal het doelmatig werken ten 
goede komen.

Er wordt ook gesproken over het 
verderzetten van onze groei. Hoe 

willen we dit doen?
Stilstaan is achteruitgaan. Dus willen 
we vooruit en groeien en hiervoor zijn 
er ook concrete plannen. 

We zijn intussen gestart met de 
capaciteitsuitbreiding van de dienst 
Spoedgevallen, om tegemoet te 
komen aan de stijgende vraag 
op Spoed. Ook de plannen om de 
huisartsenwachtpost naast ons 
ziekenhuis te bouwen, willen we 
concretiseren. 

Daarnaast bestaan er plannen om de 
capaciteit van het operatiekwartier, 
de dagziekenhuizen en de 
raadplegingen uit te breiden. Deze 
groei zal echter enkel mogelijk zijn 
als we onze ontvangsten verhogen 
en efficiënter zullen samenwerken.

Een aanmelding op de dienst Spoedgevallen is vaak een ingrijpende 
gebeurtenis, zowel voor de patiënt als voor zijn omgeving. Az Damiaan 
stelt dan ook alles in het werk om het verblijf op de dienst, in het belang 
van de patiënt, zo aangenaam mogelijk te maken.  

Capaciteit wordt gevoelig groter
"De laatste jaren is het aantal patiënten fors toegenomen. Die grotere 
instroom opvangen met de huidige infrastructuur was niet langer 
houdbaar", aldus medisch diensthoofd Urgentiegeneeskunde-
Spoedgevallen dokter Saartje Bogaerts. 

Het Az Damiaan breidde daarom de dienst Spoedgevallen uit. "De vijf extra behandelkamers laten ons toe om nog 
efficiënter te werken”, vult Bernard Meyers, coördinator Spoedgevallen en Patiëntenflow aan. “Naast de vijf nieuwe 
behandelkamers werd ook een multifunctionele ruimte met zes posities gebouwd. Die kunnen we onder andere 
gebruiken bij rampsituaties, overcrowding, en CO-intoxicatie. Met de realisatie van deze verbouwing kunnen we ook de 
opvang van COVID-19-patiënten veiliger en efficiënter organiseren”.

In een ziekenhuis circuleren vele voorraden water. Die moeten ook 
aangevuld worden, wat wil zeggen: voorraden tellen, bestelbonnen 
opmaken, leveringen voorbereiden, en de waterflessen verdelen naar 
tientallen voorraadlocaties.

Een schoonmaakster loopt dagelijks het ziekenhuis door met een 
kar water en gaat langs in de vergaderzalen om de voorraden te 
controleren.

Een medewerker logistiek gaat met een waterkar op ronde naar de 
zorgeenheden en vult daar de voorraad aan en neemt het leeggoed 

mee. Jaarlijks gaat het om ruim 180.000 liter water. Kostenplaatje: 140.000 euro.

Het project 'Bring your own bottle' voorziet een oplossing met waterverdelers op leidingwater waarbij we onze 
medewerkers sensibiliseren om herbruikbare drinkflessen te gebruiken. We besparen op voorraad, afval en 
transport. Een immense efficiëntiewinst dus en daarnaast is het project 300 keer ecologischer en tot 50 keer 
goedkoper.  

Az Damiaan maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, 
Ommeland en Meetjesland) en wil, samen met zeven andere 
zorginstellingen, kennis en expertise bundelen om de zorg dicht bij 
de patiënt te brengen. 

Sinds de start van dit KOM-netwerk werken de verschillende 
ziekenhuisapotheken samen om overheidsopdrachten uit te 
schrijven. De ziekenhuizen hebben steeds de vrije keuze om vooraf 
te bepalen al dan niet deel te nemen aan een overheidsopdracht. 

Onze apotheek heeft momenteel diverse overheidsopdrachten in 
handen genomen waarbij andere ziekenhuizen aansluiten. Deze hebben omwille van de omvang van de opdracht 
een financieel voordeel én een vereenvoudiging van de administratieve last en inschrijvingsdrempel voor de 
leverancier. Het zorgt ook voor minder werk en een positief effect op de uniformiteit binnen de diverse ziekenhuizen 
in het KOM-netwerk.

In 2020 werden volgende overheidsopdrachten gegund onder leiding van de apotheek van Az Damiaan: Antibiotica, 
Anesthetica, Anti-tumorale middelen, (Levo)Folinezuur, Somatostatines en Geneesmiddelen voor Osteoporose en 
ziekte van Paget.

Ook voor 2021 staan er terug diverse overheidsopdrachten op de agenda.

Spoedgevallen Az Damiaan breidt uit

Efficiëntiewinst met ecologische waterbedeling

Samenaankoop van medicatie biedt vele voordelen

Ontdek meer over onze dienst Urgentiegeneeskunde - Spoedgevallen op
https://azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/urgentiegeneeskunde-spoedgevallen

Ontdek het filmpje over dit project:
https://azdamiaan.be/nl/nieuws/project-rond-waterbedeling-wint-lean-award
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DE ZEVEN VRAGEN
DR. GEERT ORBIE

5. Wat weten uw collega’s niet van u?
Dat ik recent bij ons thuis een oude bakoven heb 
laten restaureren en van plan ben om meer thuis te 
zijn om zelf brood te bakken.

1. Naast wie zou u graag eens in het 
vliegtuig zitten en wat zou u hem of haar 
vragen?
Naast de piloot. Of ik ook eens het stuur mag 
vasthouden.

2. U kunt geen dag zonder…? 
'Geen dag zonder' is misschien net iets te sterk 
uitgedrukt, maar zwarte chocolade komt toch aardig 
in de buurt.

6. Welk boek kunt u iedereen aanraden? 
Ik weet niet of iedereen er kan van genieten, maar de 
boeken ‘Mythos’ en ‘Heroes’ over de Griekse mythen 
en helden van de Engelse schrijver en komiek Stephen 
Fry heb ik recent met bijzonder veel genoegen 
gelezen. De Griekse geschiedenis en cultuur liggen 
mee aan de basis van onze Westerse beschaving, 
zodat het steeds goed is om dit te kennen. De wijze 
en stijl waarop Fry dit beschrijft, maken het bovendien 
zeer aangename lectuur. 

7. Stel dat je hier niet zou wonen, waar zou 
je dan graag leven? 
Ik woon dolgraag in de Vlaamse polders, dus dit is 
een moeilijke. Het moet ergens dichtbij de zee zijn, 
met goede gastronomie en een niet té warm klimaat. 
Baskenland of Bretagne misschien?

3. Wat is voor jou de belangrijkste 
uitvinding van de voorbije 20 jaar?
De gsm bestaat al langer, dus die valt af. Negatief: 
de elektrische auto. Electromotoren zijn voor 
tandenborstels. Geef mij maar een atmosferische 
verbrandingsmotor. Positief: de implementatie van 
genetica en immunotherapie in de geneeskunde. 
Binnen enkele decennia zullen we naar de huidige 
geneeskunde kijken zoals wij naar aderlaten of 
middeleeuwse barbiers kijken.

4. Stel dat u topsporter zou zijn, in welke 
discipline was het dan?
Omdat ik nu reeds regelmatig zeil, denk ik aan zeilen. 
Schipper op een Volvo Ocean of America’s Cup 
bijvoorbeeld. Maar als ik mocht wakker worden met 
een tot dan toe onbestaand supertalent, zou ik skiën 
kiezen.

UITGELICHT
DE PARKINSONSCHOOL
De ‘parkinsonschool’ van Az Damiaan is een samenwerking tussen de dienst Neurologie en de dienst 
Fysische geneeskunde, revalidatie- en sportgeneeskunde. De parkinsonschool omvat een reeks van 10 
multidisciplinaire sessies, gericht op patiënten die recent de diagnose kregen of zich nog in een vroeg 
stadium van de ziekte van Parkinson bevinden. 

De lessenreeksen vinden meermaals per jaar plaats en gaan van start op vaste tijdstippen. De sessies worden steeds 
begeleid door een ergo- en een kinesitherapeut. Ook de neuroloog of revalidatiearts, alsook verschillende andere 
disciplines (logopedisten, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, sociale dienst) informeren de patiënt reeds in 
deze vroege fase over het verloop en de mogelijke klachten, die kunnen ontstaan bij de ziekte van Parkinson.

Bewegen is een must
Rust roest en bij patiënten met de 
ziekte van Parkinson is dit nóg meer 
het geval. Onderzoek heeft aange-
toond dat beweging van groot belang 
is, zeker tijdens de eerste fasen van 
de ziekte van Parkinson. Beweging 
kan de achteruitgang van de ziekte 
afremmen en geeft, in tegenstelling 
tot medicatie, geen bijwerkingen. In 
de parkinsonschool leren patiënten 
op welke manier ze beweging kun-
nen inbouwen in het dagelijkse leven 
om een actieve levensstijl te verkrij-
gen en deze ook zo lang mogelijk te 
behouden. 

De parkinsonschool is met andere 
woorden een ideale manier om 
meer informatie in te winnen over 
de aandoening. Patiënten leren er 
omgaan met de klachten en krijgen 
de kans om in contact te komen met 
lotgenoten.

Er wordt voornamelijk ingezet op educatie met 
onmiddellijke toepassing in de praktijk. Daarbij worden er 
handvatten aangereikt zodat je zelf zo goed mogelijk de 
controle behoudt over jouw klachten.

Dr. Orbie Geert is stomatoloog op de dienst MKA                            
(Mond-, kaak- en aangezichtchirurgie) in Az Damiaan.

Voor afspraken: 059 41 40 60

Meer info bij de dienst Fyische geneeskunde, revalidatie- en sportgeneeskunde:  

059 41 60 90, reva@azdamiaan.be.
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Op zorgeenheid 445 is Kris De Roo een vertrouwd 
gezicht. "Al van mijn allereerste werkdag, destijds nog 
in het toenmalige AZ Sint-Jozef, werk ik op de dienst 
Geriatrie", steekt Kris meteen van wal. "Ik had geen 
uitgesproken voorkeur om op een bepaalde afdeling te 
willen werken, maar al snel voelde ik mij goed bij onze 
oudste patiënten. Eens het haar kammen van een patiënt, 
maakt voor hen al een wereld van verschil. De liefde en 
waardering die ik van de patiënten krijg, maakt deze job 
bijzonder waardevol", klinkt het oprecht.

Uiteraard zag Kris, die zich ook gedreven inzet voor ons 
ziekenhuis via de vakbondswerking, een sterke evolutie in 
de geriatrische zorg. "De verblijfsduur is korter geworden, 
en we zien vaker patiënten met meerdere aandoeningen, 
de zogenaamde multipathologie. Iemand die opgenomen 
wordt met bijvoorbeeld een longontsteking kan ook 
diabetes hebben, hartpatiënt zijn, en een kunstheup 
hebben. Kortom, het stigma dat je als verpleegkundige 
op een geriatrische zorgeenheid enkel 'de was en de 
plas' moet doen, gaat al lang niet meer op. Je moet een 
brede kennis hebben, sterk zijn in het interpreteren van 
de parameters, en vooral je patiënten goed observeren", 
somt hij enkele uitdagingen op.

"We hebben ook aandacht voor bijzondere dingen. Zo 
kleden wij onze patiënten elke dag op in dagkledij. Een 
ziekenhuisschortje draagt niemand graag. En eten 
gebeurt - zodra het kan, want door COVID-19 is dit nu 
beperkt - gezamenlijk in het buffetrestaurant van de 
dienst. Zo vermijden we vereenzaming en stimuleren we 
sociale contacten".

Dit alles vergt een multidisciplinaire benadering van 
de patiënt met collega's uit verschillende disciplines. 
"Je werkt hier samen met artsen, kinesisten, diëtisten, 
ergotherapeuten, de sociale dienst, vrijwilligers, enz... 

Samen vormen we een hecht team met veel collegialiteit. 
We zijn echte Ostenders dus”, verwijst Kris naar de 
campagne waarbij we de samenwerking tussen iedereen 
die in Az Damiaan werkt, in de kijker zetten. “Tijdens de 
coronacrisis hebben we nog maar eens bewezen dat we 
op ZE 445 met een topteam werken, ondersteund door 
een prachtig multidisciplinair team met vier topgeriaters. 
Ik ben nog altijd fier dat ik deel kan uitmaken van deze 
boeiende discipline”.

GERIATRIE
TOT UW DIENST

Je bent zorgzaam en wordt geprikkeld door de 
levenswijsheid van onze patiënten? Complexe 
zorgvragen en snel veranderende situaties dagen 
jou uit? Je hebt het talent om naast het geven 
van warme zorg ook aandacht te schenken aan 
de kleine dingen die voldoening geven? Dan 
heb je gegarandeerd een hart voor geriatrische 
patiënten.

Op de acute geriatrische zorgeenheid kom je als 
verpleegkundige met verschillende ziektebeelden 
in contact: je wordt er dus regelmatig uitgedaagd.  
"Dat vraagt flexibiliteit en een brede kijk, wat 
maakt dat je voortdurend kan bijleren", vertellen 
twee gedreven collega’s.

Hanne Everaert, verpleegkundige op zorgeenheid 440, 
studeerde verpleegkunde bij ZoWe en liep stage op 
de dienst Orthopedie in Az Damiaan. Na haar studies 
solliciteerde Hanne bij ons. “Na mijn fijne stage op 
orthopedie, ging mijn voorkeur uit naar deze dienst. Je 
ziet er de mensen fysiek snel vooruitgaan. Er was echter 
geen openstaande vacature op orthopedie, maar op 
de dienst Geriatrie waren ze wel dringend op zoek naar 
een verpleegkundige. Dus greep ik er mijn kans”, vertelt 
Hanne. 

Nog te vaak leeft het beeld dat werken op de dienst 
Geriatrie gelijk staat aan bedpannen legen en de 
patiënten wassen. “Dat is absoluut niet het geval. Ik heb 
het mij nog geen minuut beklaagd. Het is anders dan 
orthopedie, maar je ziet de mensen ook vooruitgaan. 
Het is een andere manier van zorg. We moeten vooral 
observeren, de parameters en mentale toestand van 
de patiënten in het oog houden. Het is zoeken naar 
puzzelstukjes om de puzzel te vervolledigen”, aldus 
Hanne.

Samen met haar collega’s vormt Hanne een hecht team. 
"Communicatie is zeer belangrijk op de dienst. We 
moeten onze observaties doorgeven aan collega’s, zodat 
we de toestand van de patiënt samen kunnen opvolgen". 

"Soms loopt de band met de familie van de patiënten wat 
stroef", geeft Hanne toe. "Dat is echter niet onlogisch. De 
familie kijkt soms anders naar het opgenomen familielid 
dan wij, maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is 
voor een opbouwend gesprek. Soms helpt de familie 
zelfs mee met de verzorging van de patiënt”. 

Rest nog de vraag of Hanne zou willen veranderen van 
dienst moest er elders een vacature vrij komen? “Neen 
hoor, ik voel me hier goed. We vormen een hecht team en 
ik zit hier echt op mijn plaats. Na elke werkshift, ga ik met 
een positief gevoel naar huis.”

BEN JIJ EEN GEBOREN OSTENDER?

Geprikkeld door deze oprechte getuigenissen? Kom bij ons werken en ontdek de 
doorgroeimogelijkheden en positieve sfeer. Alle vacatures vind je op www.ostenders.be.

"Het stigma dat je als verpleegkundige op een geriatrische zorgeenheid 
enkel 'de was en de plas' moet doen, gaat al lang niet meer op".

                     Kris De Roo, verpleegkundige
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ACHTER DE SCHERMEN
ICT HELPT LEVENS REDDEN 
Als ICT’er aan de slag gaan in een ziekenhuis? “Verrassend, boeiend en afwisselend”, getuigen  
systeembeheerder Tim Bastiaenssens en Sandrien Amourette, medewerker service desk. “Een 
ziekenhuis slaapt nooit. En dat maakt onze job heel uitdagend”.

ICT’er zijn in een ziekenhuis, het 
lijkt voor sommigen een opvallende 
keuze. “Maar eigenlijk is die perceptie 
verkeerd”, zegt Tim Bastiaenssens 
(38). “Want een ziekenhuis heeft 
op ICT-vlak net een heel boeiende 
infrastructuur, waarbij een groot deel 
inhouse gerund wordt”. 

Circus
Tim studeerde multimedia en 
communicatietechnieken, optie 
netwerken aan de Provinciale 
Industriële Hogeschool in Kortrijk. 
Na zijn studies werkte Tim 
achtereenvolgens als IT'er in een 
KMO in Kortrijk, bij circusatelier 
Woesh waar hij 8 jaar een 
commerciële en administratieve 
functie uitoefende, en bij een 
onderneming in Gits als systeem-
beheerder. "Het circusatelier was 
een opvallende carrièrewending. Ik 
ben altijd gepassioneerd geweest 
door de circuswereld, en jongleren 
en acrobatie. Maar ik heb het ICT-
gebeuren ook nooit losgelaten".

Totaalbeeld van ICT
In de zoektocht naar een nieuwe 
uitdaging startte Tim in juni 
2019 in het Az Damiaan als 
systeembeheerder. “En vandaag 
ben ik nog steeds blij met deze 
keuze”, vertelt hij. “In bedrijven is 
het systeembeheer vaak eerder 
beperkt. In een ziekenhuis krijg 
je een totaalbeeld van hoe ICT is 
opgebouwd, wat het een boeiende en 
leerrijke omgeving maakt voor elke 
ICT’er”. 

Sandrien Amourette (23) knikt 
bevestigend. “Ik zou het eigenlijk elke 
ICT’er aanraden om te kiezen voor 
een ziekenhuis als werkgever”, vertelt 
Sandrien. Ze studeerde toegepaste 
informatica, optie systeem- en 
netwerkbeheer aan de Hogeschool 
Gent, en ging in mei 2020 aan 
de slag in het Az Damiaan als 
medewerker service desk. 

Doorgroeimogelijkheden
“Een heel gevarieerde job”, zegt 
Sandrien. “Naar mijn gevoel 
is een ziekenhuis één van de 
interessantste organisaties om 
voor te werken. Veel diverser ook 
dan de meeste kantoren. Naast 
de interessante jobinhoud met 
doorgroeimogelijkheden, spreekt ook 
de werksfeer mij aan. Ik ben hier in 
een tof team terechtgekomen”.

Belangrijke rol in de zorg
Is de dienst ICT een levens- 
belangrijke schakel in de werking 
van het ziekenhuis? “Ik zou toch niet 
aanraden om alles uit te zetten”, 
lacht Sandrien. “Laat ons zeggen dat 
ICT geen mensenlevens redt. Maar 
neem het weg, en het kan wel levens 
kosten”, vult Tim aan. “Een ziekenhuis 
slaapt nooit. Net dat maakt het extra 
uitdagend. Onze dienst is gelinkt aan 
alles wat met het netwerk verbonden 
is. ICT zorgt er bijvoorbeeld voor 
dat patiënten vanop afstand 
gevolgd kunnen worden en voor de 
monitoring van patiënten. Samen 
met de dienst Biotechniek spelen we 
dus zeker ook een belangrijke rol in 
de zorg van patiënten”. 

Meer capaciteit, snelheid en 
veiligheid
"De dienst ICT is ondanks de relatief 
recente nieuwbouw al opnieuw 
bezig met het vervangen van alle 
netwerkcomponenten", duidt ICT-
manager Frederik Parmentier. "Dit 
is een complex project en omdat 
we de impact naar de patiënten 
zo minimaal willen houden, 
voeren we de deze uit samen 
met onze netwerkleverancier 
Orange Cyberdefense". Met 
deze vernieuwing is Az Damiaan 
klaar voor de toekomst door de 
verhoging van de capaciteit van 
het netwerk en de introductie van 
nieuwe standaarden zoals WIFI6. 
"Hierdoor krijgen we een sneller 
en stabieler draadloos netwerk 
en de mogelijkheid om meerdere 
toestellen gelijktijdige te bedienen. 
Ook de veiligheidsmaatregelen 
worden aanzienlijk verscherpt door 
technieken als netwerkauthenticatie, 
tunneling en segmentatie".

Shift naar de cloud
"Meer en meer applicaties vinden 
hun weg naar de cloud. Ons 
ERP-systeem, loonverwerking 
en e-learning module volgen al 
het SaaS model, maar we zijn 
onder andere ook bezig met de 
migratie naar online diensten zoals 
Microsoft 365", zegt Parmentier. 
Hierdoor kunnen we als ziekenhuis 
meer inzetten op collaboratie en 
mobiliteit. "De coronaperiode heeft 
dit nog versneld, via onder andere 
videoconferencing en thuiswerken. 
De shift naar de cloud doen we niet 
enkel voor applicaties, maar ook 
de toekomst van onze datacenters 
wordt momenteel onderzocht. 
Zullen radiologie-beelden in de cloud 
gestockeerd worden? Wat met 
servers? Datawarehousing?". 

Elektronisch patiëntendossier
Az Damiaan is in Vlaanderen één 
van de 33 zorginstellingen die 
werken met KWS, het elektronische 
patiëntendossier van Nexuzhealth. 
"Heel wat interne diensten zijn al 
overgeschakeld op dit systeem. 
Op korte termijn zal de dienst 
Radiologie overstappen", vertelt 
Parmentier. "Hierna volgen 
nog het operatiekwartier en de 
geneesmiddelendistributie. De taak 
van ICT hierbij is vooral integratie 
door middel van koppelingen. 

Via Biztalk of Mirth zorgen wij er 
voor dat de berichtenstroom tussen 
verschillende pakketten in goede 
banen geleid wordt. Een straf 
voorbeeld is een XML-bericht dat 
via email omgevormd wordt tot een 
melding op een telefoon. Op deze 
manier wordt een zorgeenheid tijdig 
verwittigd om een patiënt klaar te 
maken voor intern vervoer". 

Softbots
ICT is jaarlijks bezig met tientallen 
projecten. Naast de introductie 
van nieuwe applicaties of 
migraties van bestaande, is de 
dienst ook betrokken bij heel 
wat innovatieve projecten zoals 
bijvoorbeeld RPA (Robotgestuurde 
Proces Automatisering). "Het is 
een techniek die gebruikt wordt 
voor het automatiseren van 
bedrijfsprocessen, met behulp van 
zogenaamde 'software-robots'. Het 
is gericht op het automatiseren via 
de gebruikers interface, door het 
handmatige proces (handelingen) 
na te bootsen. Hierdoor kunnen 
gebruikers repetitieve taken 
overlaten aan deze 'softbots' en 
zich bezighouden met ander, 
interessanter werk. Dit komt de 
werkdruk en uiteindelijk het welzijn 
ten goede", besluit ICT-manager 
Frederik Parmentier. 

HEB JIJ ICT-BLOED?
Bekijk onze vacatures op www.ostenders.be.

ICT ondersteunt de kwaliteitsvolle gezondheidszorg door gepast in te spelen op de snelle evoluties 
eigen aan deze sector. 

Pijlers binnen een innoverende werkomgeving
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HET SPREEKUUR
DOET SPORT VERMAGEREN?

Onderzoekers gingen via een 
literatuurstudie de effecten van 
verschillende sporten op het gewicht 
na. In alle studies was er in de 
sportieve groep, in vergelijking met 
een controlegroep, een daling van 
het lichaamsgewicht en een stijging 
van het uithoudingsvermogen. Het 
effect was uiteraard afhankelijk van 
de intensiteit van de training.

Sporten doet vermageren
Deze literatuurstudie bevat een 
belangrijke les: alle sporten zorgen 
ervoor dat je gewicht verliest en dat 
je conditie verbetert, als je voldoende 
oefent. Sommige sporten vragen 
per tijdseenheid meer energie: zo 
verbruikt een persoon die 1 uur fietst 
aan 16 km/u ongeveer 350 tot 450 
calorieën. Iemand die 1 uur loopt 
aan 9 km/u, verbruikt ongeveer 640 
calorieën. Dit zijn berekeningen 
voor volwassenen van 68 kg. Per 7 
kilogram extra gewicht komt er 10% 
energieverbruik bij.

Als je weet dat een kilogram 

lichaamsvet 7.000 kcal bevat, 
betekent dat dat een persoon 16 
tot 20 uur moet fietsen om 1 kg te 
vermageren. Met lopen zou dat een 
tiental uur duren.

Kies een haalbare sport
Naast het verbruik in calorieën, speelt 
natuurlijk ook de haalbaarheid een 
grote rol, net als blessures vermijden. 
Zeker voor mensen met obesitas 
is bijvoorbeeld een uur lopen al 
een hele uitdaging, terwijl een uur 
fietsen wel haalbaar kan zijn. In een 
aantal gevallen, wanneer iemand 
bijvoorbeeld al lang geen sport 
meer gedaan heeft, is wandelen 
aangewezen. Het calorieverbruik ligt 
dan lager, namelijk 300 calorieën 
voor mannen en 240 calorieën voor 
vrouwen aan 5 km per uur, maar het 
risico op blessures ligt lager.

Combineer met gezonde 
voeding
De literatuurstudie toont ook aan 
dat vermageren door sport alleen 

niet eenvoudig is. Meestal moet je 
dan zeer intensief sporten, wat niet 
altijd een optie is. De beste methode 
is gezonde voeding gekoppeld aan 
sport. Wanneer je sport, houd je zo’n 
dieet makkelijker vol. En de beste 
sport is de sport die je graag doet!

Conclusie
Bewegen doet vermageren, en met 
sommige sporten verbrand je meer 
calorieën dan met andere. Met een 
uur lopen verbruik je meer calorieën 
dan met een uur wandelen of een 
uur fietsen. Belangrijker is echter om 
blessures te vermijden en een sport 
te kiezen die je graag doet. En vol 
te houden. Sporten en bewegen is  
gezond en niet enkel met het oog op 
vermageren.

"Bewegen doet vermageren, en met sommige sporten verbrand je meer calorieën dan met andere", 
luidt de bewering. Wil je graag vermageren? Joggen of hardlopen zijn altijd een goed idee. Met een uur 
lopen verbruik je meer calorieën dan met een uur wandelen of een uur fietsen. Maar hoewel wandelen 
minder intensief is, is het zeker niet minder goed. Tijd om je wandelschoenen aan te trekken?

Bron:

Met advies van de dienst Diëtiek en Voedingsadvies Az Damiaan

Jana Van Canneyt
diensthoofd Diëtiek en Voedingsadvies
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EVOLUTIE HOSPITALISATIES COVID-19 AZ DAMIAAN
               14 maart 2020  - 14 maart 2021
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De medewerkers van het laboratorium Klinische biologie 
worden soms vergeten, maar achter de schermen wordt 
er ook daar tijdens de ganse crisis hard geknokt. Er wordt 
met man en macht gewerkt om alle COVID-19 stalen te 
verwerken binnen de opgelegde doorlooptijd van 24 uur. 
Extra ochtend- en avondshiften werden ingevoerd en extra 
medewerkers werden aangeworven. Er werden bovendien 
nieuwe toestellen aangekocht. 

Klinisch biologen en medisch laboratorium technologen 
worden uit hun normale habitat gehaald en springen bij in 
andere disciplines. Ondertussen blijft het secretariaat al 
doorheen de ganse pandemie een luisterend oor bieden 
op de vele vragen van zowel patiënten als personeel. De 
dagen werden langer en de nachten korter, maar met 
vereende krachten winnen ze de constante race tegen de 
klok. 

“Ik herinner mij nog toen de eerste stalen onderzocht 
werden op COVID-19. Dat was best spannend. We hadden 
toen nog geen idee van wat er ons te wachten zou staan”, 
zegt medisch laboratorium technoloog Jessie Vanhees. 

“Veel werd er toen nog niet getest. Het ging om 
mensen die symptomen hadden of terugkeerden uit het 
buitenland. Geleidelijk aan groeide het aantal testen dat 
onderzocht moest worden. Van 20, naar 50, tot 100, en op 
piekmomenten zelfs 500 stalen. Intussen is het al een jaar 
heel druk". 

"Vooral omdat het ander werk niet is weggevallen, en 
alles rond COVID-19 er dus is bijgekomen. Het is telkens 
schakelen en afwachten wat er de volgende week op 
ons zal afkomen. De extra weekends wegen wel op het 
gezinsleven, maar de collegialiteit onder elkaar maakt veel 
goed. Wanneer nodig springen de collega’s voor elkaar in, 
als één team”, besluit Jessie.   

Jessie Vanhees
Medisch laboratorium technoloog

Annick Verbeke
Verpleegkundige ICU
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"Toen het duidelijk werd dat de eerste coronagolf 
op ons af kwam, stond onze gang plots vol met 
beschermmateriaal. Dat we altijd voldoende 
beschermd een COVID-box konden binnengaan, 
was een geruststelling”, zegt Annick Verbeke, 
verpleegkundige op Intensieve zorgen. 

"We hebben toen ook ontdekt dat de taak van een 
buddy zeer belangrijk was. Zij hielpen ons, want 
wij zaten als het ware 'gevangen' in ons pak. Ook 
de ondersteuning van externe buddy’s, vrijwilligers, 
interims, en de collega’s van het operatiekwartier, 
recovery, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, 
diëtisten, sterilisatie, onderhoud en logistiek was 
onmisbaar".

"Het was fysiek, maar ook emotioneel zwaar om in 
deze omstandigheden voor COVID-19-patiënten te 
zorgen. Bezoek was in de eerste golf niet mogelijk. In 
het slechtste geval kon de familie de patiënt terugzien 
als hij of zij gestorven was. Hartverscheurend". 

"De angst om zelf ziek te worden zat er ook in. Deze 
periode heeft dus een grote impact gehad, persoonlijk 
maar ook als groep. We hebben heel veel gewandeld 
met de collega's. In het begin was de solidariteit naar 
het verzorgend personeel toe heel groot. We werden 
overstelpt met attenties, maar naarmate het jaar 
vorderde zakte dit zienderogen. Begrijpelijk, want 
iedereen was het beu. Voor ons veranderde er echter 
niets. Het was dan ook frustrerend, als je bezweet je 
Tivec-pak uitdeed, plots op de radio hoorde dat er een 
betoging is in Brussel tegen de coronamaatregelen". 

"Ik hoop nu dat de snelheid van vaccineren zo vlug 
mogelijk kan opgedreven worden, zodat we weer naar 
het normale leven kunnen. Ik verlang om weer volledig 
vrij te kunnen rondlopen, op reis te gaan, terrasjes 
te doen, te gaan eten, enzovoort”, aldus nog Annick 
Verbeke. 



Femke Ghewy werkt al bijna vier jaar als verpleegkundige 
op het operatiekwartier. “Maar het afgelopen coronajaar 
zal ik nooit vergeten”, vertelt Femke. Het OK lag tijdens 
de eerste golf zo goed als plat. “Enkel voor dringende 
urgenties was het OK nog open. Dat had ook gevolgen 
voor ons team. Verschillende verpleegkundigen gingen 
aan de slag op de COVID-afdeling of op Intensieve zorgen. 
Ikzelf bleef actief in het OK, waar het wel anders werken 
was. Een mondmasker dragen en steriel werken waren we 
gewoon, maar nu moesten we plots ook beschermpakken 
en een face shield aan hebben". 

"Normaal werken we in een relatief koude ruimte, maar 
in die pakken was het behoorlijk warm. We droegen de 
pakken vaak 2 tot 3 uur, want ook de recovery van COVID-
19-patiënten of van patiënten waarvan niet geweten was 
of ze positief waren, vond plaats op het OK”, zegt Femke. 
Na de eerste golf werd het OK opnieuw opgestart. 

“Het was toen meteen heel druk uiteraard door de 
uitgestelde operaties. Een volledige lockdown van het 
OK hebben we nadien niet meer gehad. Bij stijgende 
coronacijfers werd de werking telkens gedeeltelijk 
afgebouwd. Een voordeel toen was alvast dat de patiënten 
vooraf gescreend werden, en we dus die pakken niet 
meer moesten dragen”, zegt Femke, die samen met haar 
collega’s uitkijkt naar normale tijden. “We hebben veel aan 
elkaar gehad in deze moeilijke periode. Als team zullen we 
hier sterker uitkomen”.     

“13 maart 2020, om 17.45 uur, hadden 
we een eerste coronapatiënt op de 
dienst”. Geriater Sandra Maertens 
weet nog het exacte tijdstip, waarop 
ze voor het eerst geconfronteerd werd 
met COVID-19 in het ziekenhuis. 

“Een patiënt die al een tijdje in het 
ziekenhuis lag met een bacteriële 
infectie, bleef koorts maken nadat 
hij de antibiotica al had doorlopen. 
Ik verwittigde het labo, en mijn 
voorgevoel was juist. We hebben 
toen de afdeling gescreend, en 
daar kwamen nog enkele besmette 
patiënten uit”, vertelt dokter Maertens. 
Het was het begin van een bijzondere 
periode, die een jaar later nog steeds 
niet achter de rug is. 

“Het was allemaal heel verwarrend 
in het begin. Alsof we in film aan 
het meespelen waren. Het was een 
irreële periode. Mijn afdeling werd 
geleidelijk aan noodgedwongen 
afgebouwd en uiteindelijk gesloten. 
De verpleegkundigen dienden ingezet 
te worden op de COVID-afdeling, 
en staan er vandaag nog altijd. Een 
pluim voor al deze mensen. Al een 
gans jaar is men flexibel, schakelt 
men waar nodig, plooit men zich in 
bochten. Niemand had deze realiteit 
voor mogelijk gehouden”, aldus dokter 
Maertens, die ook het contact met de 
familie van patiënten noodgedwongen 
zag veranderen. “Normaal probeer ik 
altijd persoonlijk te communiceren, 
maar nu kon de boodschap enkel nog 
overgebracht worden via de telefoon. 
Deze mensen leggen alle vertrouwen in 
onze handen, zonder dat ze hun vader, 
moeder, of partner kunnen zien. Hun 
begrip is bewonderenswaardig”.

Femke Ghewy
Verpleegkundige operatiekwartier

dokter Sandra Maertens
Geriater Az Damiaan
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Wie in het ziekenhuis moet zijn voor een 
ingreep, moet twee dagen daarvoor getest 
worden op COVID-19 op de preoperatieve 
screening. Digna Daenekint is één van de 
verpleegkundigen die er de coronatesten 
afneemt. 

“Ik zag hiervoor een vacature staan, 
en kon in augustus aan de slag gaan. 
Voordien werkte ik al in het ziekenhuis als 
administratief medewerker. Ook een leuke 
job, maar ik ben blij dat ik weer in contact 
kom met patiënten”, zegt Digna. 

Het screeningspunt bevindt zich naast 
de hoofdingang van het ziekenhuis. “De 
meeste patiënten zijn heel vriendelijk, 
en ook dankbaar voor wat we doen. We 
hebben hier al heel wat levensverhalen 
gehoord van de mensen, wat de job extra 
boeiend maakt". 

"We zijn met twee verpleegkundigen, 
en worden ook ondersteund door 
vrijwilligers. Hoe lang we dit nog 
zullen moeten doen? Geen idee, een 
einddatum is er niet. Misschien wordt de 
preoperatieve screening wel iets dat altijd 
zal blijven”, besluit Digna Daenekint.

De coronacrisis had ook impact op de 
werking van de transmurale zorg. Dat is de 
geïntegreerde zorg tussen het ziekenhuis 
en alle partners buiten het ziekenhuis, die 
betrokken zijn in de zorg voor de patiënt. 

"Vanuit de transmurale zorg zijn wij de link 
tussen het ziekenhuis en de vele partners, 
zoals de huisartsen, de eerstelijnszone, 
woonzorgcentra, enzovoort”, duidt 
transmuraal coördinator Hanne Bossaer. 
“Door corona hebben we een aantal 
transmurale projecten moeten on hold 
zetten. Voor sommige projecten, zoals Az 
Damiaan Leert², zochten we alternatieven", 
vertelt Hanne waarbij ze het organiseren 
van webinars als voorbeeld aanhaalt. 

"Het is nooit drukker geweest dan het 
afgelopen jaar. Tegelijkertijd is de 
noodzaak aan transmurale zorg ook 
nooit zo belangrijk geweest. Corona is er 
eigenlijk bijgekomen, naast het gewone 
werk. Bovendien was alles wat gerelateerd 
was aan COVID-19 altijd dringend. De 
partners feliciteerden ons op dat vlak voor 
de snelle en correcte communicatie van 
het ziekenhuis, waardoor ze continu op de 
hoogte bleven van de situatie”. 

Toch opende de coronacrisis ook 
perspectieven. “We werken al langer 
samen met de vele partners. De bestaande 
samenwerkingen hebben we tijdens dit 
bijzonder coronajaar op een heel positieve 
manier verder kunnen uitbouwen. En op dit 
elan gaan we met zijn allen samen verder, 
ook na de crisis”, besluit Hanne Bossaer. 

Digna Daenekint
Verpleegkundige preoperatieve screening

Hanne Bossaer
Transmuraal zorgcoördinator
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"Ik help reeds tien jaar patiënten met orthopedische 
problemen terug op de been in het ambulant 
revalidatiecentrum. Toen de eerste golf van de 
coronacrisis uitbrak, werd het centrum gesloten. Samen 
met enkele collega's heb ik mij prompt kandidaat gesteld 
om te helpen op de COVID-afdelingen als zogenaamde 
buddy. We sprongen bij waar er hulp nodig was en namen 
niet-verpleegkundige taken op ons zoals patiënten 
wassen, eten geven, patiëntenvervoer,... Zo konden 
de verpleegkundigen zich meer concentreren op de 
technische zorgtaken". 

"Het was een bijzonder boeiende ervaring waarbij we heel 
nauw moesten samenwerken en waardoor mijn respect 
voor de verpleegkundigen nog verder groeide. Ook voor 
hen was het werken in nieuwe teams niet evident, maar 
er was een bijzonder sterk groepsgevoel. Ik voelde mij 
er ook veiliger dan ergens buiten het ziekenhuis. De 
hoofdverpleegkundige en ziekenhuishygiënisten hebben 
ons meteen goed opgevangen en begeleid". 

"Werken in beschermende pakken is veeleisend, 
maar we kregen de nodige instructies om dat in 
veilige omstandigheden te kunnen doen. Mocht het 
revalidatiecentrum ooit terug moeten sluiten, dan zou 
ik mij meteen weer kandidaat stellen als buddy op een 
COVID-afdeling. Ook de waardering vanwege de patiënten 
is onbeschrijfelijk mooi en ik ben dankbaar dat ik de 
unieke kans kreeg om echt het verschil te kunnen maken 
tijdens deze periode".   

Charles Lommens vormt als pastor samen 
met Rita Kinet de dienst Zingeving en 
Levensbeschouwing in ons ziekenhuis. “Ons werk 
valt binnen de patiëntbegeleiding, op spiritueel of 
religieus vlak. Ons takenpakket in het ziekenhuis 
is ruim en divers. Een verpleegkundige heeft 
concrete taken, bij ons is dat minder het geval. Een 
luisterend oor bieden en er zijn voor de patiënten 
en medewerkers zijn enkele prioriteiten”, vertelt 
Charles. 

Ook de ziekenhuispastor heeft de impact van 
corona gemerkt in het ziekenhuis. “Zeker op de 
COVID-afdeling, waar wij op vraag nog geregeld 
komen. In april - tijdens de eerste golf - werd ik 
voor het eerst geconfronteerd met een overlijden. 
Een dame, die voor de coronacrisis kerngezond 
was, was op enkele dagen tijd overleden ten 
gevolge van het coronavirus. De familie bleef 
verweesd achter. Toen besefte ik dat er een lange, 
moeilijke periode aankwam”, herinnert Charles 
zich. 

Vandaag, een jaar later, is Charles een pak 
ervaringen rijker. Op de werkvloer, maar ook als 
patiënt. Want de ziekenhuispastor werd zelf 
getroffen door het coronavirus. “Ik heb tien dagen 
in het ziekenhuis gelegen. Vanop mijn ziekbed 
besefte ik hoe belangrijk menselijk contact wel 
is. Er zijn voor de patiënten is in mijn job altijd de 
belangrijkste insteek geweest, en nu kon ik het 
belang daarvan ook zelf ondervinden”. 

Jan Schollaert
Kinesist ambulante revalidatie

Charles Lommens
Ziekenhuispastor
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GESPOT

Een warmtenet brengt warmte van een warmtebron via 
ondergrondse, geïsoleerde leidingen naar gebouwen met 
een warmtevraag. Het Warmtenet Oostende gebruikt 
restwarmte uit de afvalenergiecentrale van IVOO. Met 
andere woorden: de vuilniszak van de Oostendenaar 
levert warmte voor gebouwenverwarming. 

Bij de warmteafnemers vinden we onder meer Az 
Damiaan, Daikin en Vesuvius, maar ook kmo’s en 
particuliere gebouwen. Ons ziekenhuis was trouwens de 
eerste klant, die in dit project stapte.  

Het systeem werkt met warm water, die door geïsoleerde 
buizen loopt. De aanvoertemperatuur van het water uit 
het warmtenet bedraagt 90°C, wat ruim voldoende is om 
onze gebouwen te verwarmen.

"Het warmtenet verzorgt de volledige warmtevraag 
van Az Damiaan. Dit heeft als gevolg dat onze eigen 

ketels met een maximum vermogen van 4 MW niet 
meer gebruikt worden, wat ons dichter brengt bij een 
CO²-neutrale instelling. Door onze ketels niet meer te 
gebruiken vervalt de rendementsfactor waardoor we een 
prijsvoordeel van 15% tot 20% genieten", berekent onze 
klimatisatiespecialist Marnix Steen. 

Onze verwarmingsinstallatie werd aangepast zodat we 
bij stilstand van de verbrandingsoven zowel Az Damiaan 
alsook de andere klanten van het warmtenet kunnen 
voorzien van warmtelevering. Deze warmtelevering 
gebeurt dan via onze ketels die hiervoor in standby staan.

HET WARMTENET

"Het warmtenet levert jaarlijks 3.000 MWh warmte aan Az Damiaan.  
 Dit komt overeen met het warmteverbruik van 300 "huishoudens". 

Marnix Steen
klimatisatiespecialist

Veronique Blomme
Ziekenhuishygiënist

“Ziekenhuishygiëne is nu meer dan ooit verweven 
doorheen het ziekenhuis: van dagelijkse vragen vanop de 
werkvloer tot adviezen naar de crisiscel, van de inkomhal 
tot ventilatiekanalen, van handalcoholdispensers tot 
gesloten aspiratiesystemen. Het is ook een kwestie van 
voelsprieten hebben als je op een zorgafdeling komt: zien 
en horen wat de zorgverstrekkers zelf ondervinden op de 
afdeling en hierop inspelen”, duidt ziekenhuishygiënist 
Veronique Blomme. “We stellen richtlijnen op en werken 
een beleid uit, voeren toezicht uit, en geven opleiding 
waarbij het opzetten van een epidemiebeleid nu meer dan 
ooit op de voorgrond treedt”.

“Corona heeft ook zijn impact op het gebruik van 
beschermingsmateriaal. Er was de confrontatie met 
schaarste en de vraag naar alternatieven. We reikten 
technische vereisten aan en werkten adviezen uit voor 
bijvoorbeeld de werkgroep materiaal. Alles steeds met in 
het achterhoofd het primordiaal belang om de veiligheid 
van de medewerkers en de patiënt te garanderen".

"De inzet op persoonlijke beschermingsmiddelen 
weerspiegelt zich in het feit dat er bijna geen 
nosocomiale infecties zijn zoals MRSA, Norovirus,… We 
zien vandaag ook het effect van hand- en hoesthygiëne 
op het uitblijven van verspreiding van griep, RSV, 
enzovoort". 

"Het correct aan– en uittrekken van persoonlijke 
beschermingsmiddelen is alvast geen onbekend terrein 
meer. Daarvoor werden e-learning modules uitgewerkt, 
reikten we didactisch materiaal aan, hingen we affiches 
uit, en lanceerden we instructiefilmpjes".

“Het was een bewogen en hectisch jaar, maar ook 
verrijkend op professioneel en persoonlijk vlak. De 
intense samenwerking creëerde verbondenheid. 
Ik heb een ongelooflijke drive waargenomen bij de 
gezondheidswerkers. Hun moed en gedrevenheid raakten 
me en zorgden ervoor om er te blijven voor gaan”.
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Bloed heeft de mensheid altijd 
geïntrigeerd. Het hebben van 
een bloedband, het zweren 
van een bloedeed en het doen 
vloeien van vijandig bloed 
kleurden de geschiedenis tot 
wat ze nu is. 

Bloed maakt het verschil
Bloed is drager van ons DNA en dus 
ook van een belangrijk deel van onze 
identiteit. Het zegt iets over onze 
afkomst, over wie we zijn en wat de 
toekomst nog brengen kan. Bloed 
zorgt voor leven, genezing en groei, 
maar jammer genoeg geeft het in 
sommige gevallen ook aanleiding tot 
dood, ziekte en verval. Filmscenario’s, 
volkslegendes en persoonlijke 
ervaringen worden des te smeuïger 
naarmate de hoeveelheid bloed in het 
verhaal toeneemt. Spreekwoorden 
zoals “Iemand het bloed onder de 
nagels vandaan halen”, “Iemands 
bloed kunnen drinken” en “Doen alsof 
je neus bloedt” laten weinig aan de 
verbeelding over. 
Bloed is een banaal vijfletterwoord 
dat bij scrabble relatief weinig punten 
oplevert, maar in het echte leven het 
verschil kan maken tussen alles… of 
niets.

Hematologie is een jonge en 
dynamische medische discipline 
Dokter Sam Van Hecke is 
hematoloog en verbonden aan 
Az Damiaan. Hij is opgeleid in het 
universitair ziekenhuis van Leuven 
en gespecialiseerd in ziektes van 
het bloed, het beenmerg en de 
lymfeklieren. Hematologie is een 
tak van de interne geneeskunde die 
minder goed gekend is dan hart-, 
long- of maag- en darmziekten. 

Het is een relatief jonge en erg 
gevarieerde medische discipline. 
Naast de diagnose en behandeling 
van aandoeningen van het bloed en 
de bloedvormende organen komen 
ook infectieziekten, erfelijkheidsleer 
en immuniteit volop aan bod. 

Een hematoloog behandelt zowel 
jonge als oude patiënten, mannen 
als vrouwen, goedaardige als 
kwaadaardige aandoeningen. Het 
is een vakgebied waarin nog steeds 
nieuwe behandelingsmethoden 
worden ontwikkeld en er veel ruimte 
overblijft voor wetenschappelijk 
onderzoek.

Van diagnose tot therapie
Wanneer is een hematologisch 
advies aangewezen? De meeste 
patiënten worden doorverwezen 
omwille van een afwijkend 
bloedresultaat zoals een teveel 
of tekort aan bloedcellen, 
vitaminedeficiënties of aanwezigheid 
van abnormale eiwitten. 
Bloedziektes gaan vaak gepaard met 
aspecifieke klachten (bijvoorbeeld 
vermoeidheid, koorts, nachtzweten 
en vermagering), lymfeklierzwelling 
en een vergrote milt of lever. Ook 
het optreden van een bloedklonter 
of verhoogde bloedingsneiging 
kunnen de eerste uiting zijn van 
een bloedziekte. Een diagnose 
wordt gesteld op basis van gerichte 
vragen, een lichamelijk onderzoek 
en een uitgebreid bloednazicht. In 
sommige gevallen is bijkomende 
beeldvorming, een beenmergpunctie 
of klierbiopsie nodig.

In Az Damiaan kunnen patiënten 
terecht voor de opvolging en 
behandeling van de meeste 
hematologische aandoeningen zoals 
bloedarmoede, lymfeklierkanker, 
de ziekte van Kahler en chronische 
leukemie. Een volledige lijst met 
aandoeningen, diagnostische 
onderzoeken en mogelijke therapieën 

DE BEHANDELING
HEMATOLOGIE

is terug te vinden op de website. De behandelingen 
worden ambulant, op het dagziekenhuis of via een 
(kortdurende) opname georganiseerd. 

Multidisciplinaire aanpak
Voor stamceltransplantaties en de aanpak 
van acute leukemie is er een intens 
samenwerkingsverband tussen Az Damiaan en AZ 
Sint-Jan Brugge-Oostende, campus Brugge. Naast 
het medische luik wordt ook veel aandacht besteed 
aan  de sociale context, psychologische hulpvragen 
en het belang van voeding. De sociaal assistent, 
psycholoog en diëtist staan tijdens het hele traject 
ter beschikking van onze patiënt. Het ziekenhuis 
neemt ook deel aan klinische studies om de 
wetenschappelijke inzichten verder te ontwikkelen.

De zorgconsulent
Kevin Devos is als zorgconsulent aan deze 
discipline verbonden. Als oncologisch 
verpleegkundige gaat hij dieper in op 
de belangrijkste aandachtspunten van 
de voorgeschreven behandeling. Hij 
vervult hierin een educatieve rol bij de 
diagnose, behandeling en langdurige 
opvolging. Hij waakt ook over 
kwaliteit en veiligheid binnen het 
zorgproces. Kwaliteitspromotie, 
vorming, training en onderwijs 
van verpleegkundige teams 
behoren tot zijn kerntaken. 
Voor persoonlijk advies is hij 
steeds  telefonisch of per 
e-mail raadpleegbaar.

Medische oncologie - hematologie
059 41 43 20 - https://azdamiaan.be/nl/patienten/raadplegingen/dr-sam-van-hecke dr. Sam Van Hecke
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Naast het aankaarten van problemen in de 
samenwerking met je collega's, kan je bij de 
vertrouwenspersonen ook terecht voor allerhande 
psychosociale problemen die zich op het werk 
voordoen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan 
stress omwille van een hoge werkdruk of continue 
verandering, de lichamelijke en emotionele 
belasting van het werk, de werksfeer, de 
samenwerking met de leidinggevende,… 
De vertrouwenspersoon biedt je een luisterend 
oor en gaat samen met jou op zoek naar de 
verschillende mogelijkheden om het probleem 
aan te pakken. Tijdens de coronapandemie is 
nogmaals gebleken hoe belangrijk deze rol is in de 
psychosociale ondersteuning van medewerkers. 

"Het lucht mensen vaak enorm op als ze hun 
verhaal kunnen doen", vertelt Evy Lekens, 
stafmedewerker HR en vertrouwenspersoon 
in Az Damiaan. 

"De vertrouwenspersoon luistert zonder een 
oordeel te vellen. Vervolgens begeleiden we 
de melder bij het vinden van een gepaste 
oplossing voor de moeilijke situatie. Indien 
de melder dit wenst, kunnen er uiteraard 
nog gesprekken volgen. Hierbij bieden we 
de ruimte om verder te ventileren over de 
moeilijke situatie en geven we bijkomend 
advies en begeleiding", schetst Evy.

Zelfredzaamheid
De vertrouwenspersonen zullen in de eerste 
plaats de melder motiveren om zelf stappen 
te ondernemen om iets te doen aan de situa-
tie. Uiteraard wordt de melder hierbij niet aan 
zijn of haar lot overgelaten. "We stimuleren de 
zelfredzaamheid omdat dit vaak een grotere 
voldoening geeft voor de persoon zelf en hem 
of haar ook beter wapent om in de toekomst 
met moeilijke situaties om te gaan", aldus Evy. 

De leidinggevende
Zo nodig kan het probleem aangekaart 
worden bij de leidinggevende. Die 
waakt immers over het welzijn van de 
medewerkers en kan gepaste maatregelen 
treffen. De vertrouwenspersoon kan de 
melder begeleiden en ondersteunen in het 
voorbereiden en het voeren van het gesprek 
met de leidinggevende.

Rond de tafel
De vertrouwenspersoon kan ook een verzoening adviseren. 
Evy verduidelijkt: "We zien dan beide partijen om af te 
toetsen of er een bereidheid is om te bemiddelen. Hierbij 
wordt ernaar gestreefd om constructief tot een consensus 
te komen". De vertrouwenspersoon brengt alle partijen 
rond de tafel en zorgt ervoor dat dit gesprek sereen 
verloopt, zonder te oordelen wie er gelijk heeft. Het is de 
bedoeling om begrip voor elkaar te kunnen opbrengen en 
zo tot een overeenkomst te komen. 

Evy: “Dankzij de groep van vertrouwenspersonen kunnen 
onze collega’s op een laagdrempelige manier met iemand 
spreken om hun situatie aan te kaarten".

Een vertrouwelijk kader
Een vertrouwenspersoon is een intern aanspreekpunt 
waarbij je terecht kan om een probleem waarmee je zit in 
een vertrouwelijk kader bespreekbaar te maken. "Je vindt 
bij de vertrouwenspersoon gehoor en wij reiken waar nodig 
advies en ondersteuning aan. We zullen ook nooit zonder 
de toestemming van een melder interventies ondernemen", 
verzekert Evy.

In ons ziekenhuis is er een groep vertrouwenspersonen waar werknemers makkelijk bij 
terechtkunnen met vragen of problemen. 

De interne vertrouwenspersonen zijn: 
•    Evy Lekens, stafmedewerker HR, 059 41 68 08 of elekens@azdamiaan.be
•    Melanie Bauwens, klinisch psychologe, 059 41 43 01 of mbauwens@azdamiaan.be
•    Kris Deconinck, hoofdverpleegkundige, 059 41 65 79
•    Jarrid Tange, steward, jtange@azdamiaan.be
 
De preventieadviseur psychosociaal welzijn is: 
•    Annabel Vermeire, Liantis, 050 47 47 32, annabel.vermeire@liantis.be

Gewapend tegen stress

Kort samengevat zet Az Damiaan in op de mentale gezondheid van het personeel door middel van:

• workshops verbindend communiceren
• een groep van vertrouwenspersonen waar werknemers makkelijk bij terechtkunnen met vragen of 

problemen
• kort individueel coachingsprogramma in samenwerking met Liantis
• een emotioneel ondersteuningsteam om collega’s op te vangen na een schokkende gebeurtenis
• webinars en e-learnings rond voeding, beweging, slaap en stresshantering
• teamzorgmomenten in functie van COVID-19-personeelszorg

32 AZ DAMIAAN MEI 2021 33AZ DAMIAANMEI 2021



DE COLLEGA
MARIJKE PACQUEU
Een hondenjob... zo omschrijft hoofdverpleegkundige Marijke Pacqueu met een knipoog - niet haar 
werk in het ziekenhuis, maar - haar hobby. En dat mogen we letterlijk opvatten, want Marijke neemt 
met haar drie golden retrievers regelmatig deel aan prestigieuze wedstrijden voor jachthonden.

We noteren 1994 als Marijke 
in het toenmalige Heilig 
Hartziekenhuis haar carrière begon 
als verpleegkundige op de dienst 
Heelkunde. Zes maanden later 
muteerde Marijke naar de dienst 
Neurologie en in 2011 promoveerde 
ze tot hoofdverpleegkundige op de 
dienst SP Neurologische revalidatie. 
Dit is de revalidatieafdeling voor 
patiënten met aandoeningen aan 
het zenuwstelsel zoals beroertes, 
hersenbloedingen, Multiple Sclerose 
(MS) of Parkinson. 

"Het doel op deze zorgeenheid is 
een zo vlot mogelijke overgang 
naar het dagelijkse leven door de 
revalidant zo optimaal mogelijk te 
helpen functioneren. De revalidatie is 
gericht op het maximale herstel van 
de basisfuncties van het dagelijkse 
leven zoals de persoonlijke hygiëne 
en verzorging, de mobiliteit 
binnen en buiten de kamer, het 
maaltijdgebeuren,...".

Een hond onder de wieg
"Ik ben geboren met een hond onder 
de wieg", steekt Marijke enthousiast 
van wal over haar bijzondere hobby. 
"Steevast verzorgde ik de honden 
van mijn ouders en als twaalfjarige 
beleefde ik mijn eerste eigen 
wedstrijd. Het duurde even voor ik 
mijn man kon overtuigen maar ook 

bij ons kwamen er al snel honden in 
huis. Sinds 2010 ben ik terug volledig 
gebeten door het werken met de 
retrieverhonden".

Drie golden retrievers
Retrieverwerk is een vorm van 
'ophalen'. "Golden retrievers zijn 
apporteerders. Met hun natuurlijke 
flair leren we deze jachthonden om 
met zo weinig mogelijk signalen 
het wild op te halen. Dit kan echt 
wild zijn, maar ook zogenaamde 
dummy's, zeg maar nepwild".
Met haar drie golden retrievers, die 
niet in België te koop zijn maar uit 
Engeland en Schotland afkomstig 
zijn, is Marijke gemiddeld tien uren 
per week aan het trainen. Daarnaast 
zijn er uiteraard ook de wedstijden 
zelf. "Ik neem deel aan competities 
in binnen- en buitenland, zoals 
Frankrijk. Mijn droom is om te 
kunnen aantreden in Groot-Brittannië, 
de bakermat van deze sport. Ik ga er 
nu reeds twee keer per jaar trainen 
maar dat is sinds de Brexit heel 
omslachtig geworden. De honden 
daar binnenbrengen, vergt heel wat 
formaliteiten".

Finaleplaats op het BK van 2020
Marijke spendeert veel verlof 
aan haar passie, maar ze is 
ook succesvol. "Ik nam al deel 
aan verschillende Belgische 

kampioenschappen en in Frankrijk 
won ik al eens goud. Ik verzilverde 
ook een finaleplaats voor het 
Belgisch Kampioenschap van 
2020, dat helaas niet kon doorgaan 
door corona", mijmert onze 
hoofdverpleegkundige.

Structuur en rust
We zijn benieuwd of ze zaken uit 
haar hobby ook herkent in haar werk. 
"Uiteraard stuur ik mijn medewerkers 
niet aan met een fluitje", lacht 
Marijke. "Structuur is, net als in de 
hondensport, heel belangrijk op een 
zorgeenheid. Daarnaast probeer 
ik ook om rust uit te stralen. Maar 
misschien is het allerbelangrijkste 
wel de 'will to please'. Zowel de hond 
als het baasje willen steeds ten 
dienste staan, en dat is net wat wij 
ook in het ziekenhuis altijd voor ogen 
houden. Ik heb een fantastisch team 
en wat wij samen dagelijks voor 
onze patiënten en hun omgeving 
kunnen betekenen, is net als het 
teamwork tussen een baasje en 
z'n honden: onbeschrijfelijk mooie 
geluksmomenten", besluit Marijke.

SP Neurologische revalidatie (Zorgeenheid 415)
059 41 61 60 - ze415@azdamiaan.be
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Het RIZIV keurde op 25 
januari 2021 het proefproject 
Covidc-Care@Home goed. Via 
telemonitoring laat dit systeem 
toe dat COVID-19-patiënten zich 
thuis nauwgezet laten opvolgen. 
De patiënt kan zich eveneens 
op afstand laten begeleiden 
door een team van deskundige 
zorgverstrekkers. 

Het goedgekeurde project kan 
worden gerealiseerd door een 
samenwerking van heel wat partners: 
de huisartsen, het consortium van 
thuisverpleegkundigen, az West, Az 
Damiaan, de zorgcentrale Z-plus, 
de firma Byteflies en het chronic 
care project Sibe. Informatie, 
communicatie en afstemming van 
de zorg staan hierbij centraal. 

Ziekenhuisbedden optimaal 
benutten
De verspreiding van het COVID–19 
virus vraagt om nieuwe, slimme en 
betrouwbare oplossingen om de zorg 
aan zieke patiënten te verzekeren. 

De druk op de ziekenhuizen 
is bijzonder hoog en door de 
samenwerking in dit proefproject 
rond telemonitoring kunnen we 
patiënten thuis opvolgen. Wanneer 
dit nodig is, kunnen ze alsnog naar 
het ziekenhuis komen. Zo blijven de 
ziekenhuisbedden optimaal benut en 
wordt de druk op de zorgverleners 
(arts-specialisten, ziekenhuis, 

huisartsen, thuisverpleging …) 
verlicht. 

Thuis herstellen
Byteflies ontwikkelde een 
CovidCare@Home kit die bestaat 
uit een thermometer en een 
saturatiemeter met hartslagmeting. 
Via de app kan de patiënt ook de 
ademhaling tellen. Voor de patiënt is 
het zeker een pluspunt dat hij thuis 
rustig kan herstellen. 

Samen met thuisverpleging
"Er is bijzondere aandacht 
voor patiënten die kwetsbaar 
zijn", zegt Liesbeth Moortgat, 
projectcoördinator van het chronic 
care project Sibe. “Wie de opvolging 
van de parameters niet zelf 
kan doen, kan een beroep doen 
op de thuisverpleging. Voor de 
ziekenhuizen is het interessant om 
een beroep te kunnen doen op de 
zorgcentrale van Z-plus, die met hun 
verpleegkundige operatoren vanop 
afstand de parameters opvolgen 
en in nauw contact staan met de 
artsen.” 

Zorg op afstand en thuis
“Het is geruststellend zowel voor de 
patiënt, de familie en het verzorgend 
team, dat je thuis goed kan worden 
opgevolgd”, aldus dokter Geert 
Desmet, pneumoloog in Az Damiaan. 
“Wij volgen de parameters strikt op, 
zodat we indien nodig de mensen 
op tijd van en naar een ziekenhuis 
kunnen laten gaan". Een mooie 

hybride samenwerking tussen zorg 
op afstand en zorg thuis.

“Dankzij telemonitoring kan je 
zowel klachten als verschillende 
parameters vanop afstand continu 
en eenvoudig opvolgen. Zo is er 24/7 
zicht op de gezondheidstoestand 
van patiënten in de thuissituatie. 
Het is geruststellend voor patiënten 
dat ze weten dat een medisch team 
vanop afstand over hen waakt en 
bereikbaar is voor hun vragen, zowel 
tijdens hun ziekte als na hun herstel”, 
aldus dokter Desmet.

CovidCare@Home

dr. Geert Desmet
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HET DOSSIER
31 JAAR VRIJWILLIGERS

Wat 31 jaar geleden vanuit een klein initiatief 
begon, groeide intussen uit tot een grote en 
vooral hechte groep vrijwilligers. De dagelijkse 
ondersteuning van de vrijwilligers is niet meer 
weg te denken uit onze organisatie, want deze 
'parels van mensen' bieden een grote meerwaarde 
aan onze dienstverlening.

De vrijwilligers dragen ertoe bij om aan bepaalde noden 
en wensen van (zorgbehoevende) patiënten en hun 
familie tegemoet te komen. Zij voorzien een gevarieerd 
aanbod aan diensten, aanvullend en ondersteunend aan 
de zorgverlening door de professionele krachten.

De menselijke aanwezigheid en het “ter beschikking zijn” 
betekenen net dát ietsjemeer en vormen dan ook de 
basis van het vrijwilligerswerk binnen het ziekenhuis.

Elke vrijwilliger is overigens uniek! Elk met zijn of haar 
eigen kwaliteiten, bieden de vrijwilligers een waaier van 
diensten aan de ziekenhuisgemeenschap aan.

Terwijl sommigen uitmunten in het nabij zijn en 
vriendschap, voelen anderen zich beter bij de meer 
praktische en huishoudelijke taken. In elk geval bepalen 
zij mee de sfeer in het ziekenhuis en brengen zij kleur en 
warmte in Az Damiaan.

Sterke groei
Het aanbod van vrijwilligerstaken nam geleidelijk aan 
toe. Er zijn intussen vrijwilligers actief op een 27-tal 
diverse diensten binnen ons ziekenhuis. Met de steun 
van de directie is het mogelijk om het vrijwilligerswerk 
in Az Damiaan professioneel te begeleiden. De 
vrijwilligers worden bijgestaan door een coördinator, 
die deze dynamische groep mensen begeleidt, via 
een infomoment en oriënteringsgesprek, en van de 
effectieve start, opvolging en bijsturing tot aan het 
vrijwilligerspensioen.

Sociaal netwerk
Veel vrijwilligers zijn gepensioneerd of chronisch ziek 
waardoor ze in een isolement geraken. 

Het vrijwilligerswerk creëert een mooi sociaal gevarieerd 
netwerk waar iedereen zich kan in vinden. Vrijwilligers zijn 
meestal mensen die zich in tal van organisaties nuttig 
maken, maar hier in ons ziekenhuis willen ze nog iets 
extra’s doen en nog iets betekenen.

Het vrijwilligerswerk betekent voor sommige mensen 
een moment van nuttige bezigheid waardoor ze hun 
weekindeling, met veel vrije tijd, beter kunnen plannen en 
structuur geven. Zo blijven ze actief en houden ze voeling 
met de maatschappij.

Erkenning
De samenwerking tussen de professionelen en 
vrijwilligers is in de loop der jaren sterk verbeterd. 
Een vrijwilliger die vroeger een curiositeit was, zit nu 
structureel ingebed als ondersteuning in de werking 
van ons ziekenhuis. Met het groene uniform zijn onze 
vrijwilligers heel herkenbaar en krijgen ze van patiënten, 
bezoekers en personeel veel erkenning.

Begeleiding
Het ziekenhuis houdt eraan om vrijwilligers op een 
degelijke manier te begeleiden in hun engagement. Bij de 
selectie wordt de vrijwilligerswerking uitvoerig toegelicht 
tijdens kennismakingsgesprekken. Een inloopperiode 
van vier proefmomenten met een collega-vrijwilliger 
maakt de nieuwe vrijwilliger verder vertrouwd met zijn 
of haar taken binnen het ziekenhuis. Daarna volgt er een 
evaluatiegesprek en wordt het engagement al dan niet 
bevestigd. In een afsprakennota worden enkele zaken 
omtrent het engagement van de vrijwilliger bekrachtigd. 
De nota bevat enerzijds de rechten en plichten van 
de vrijwilliger (bijvoorbeeld uurregelingen, afspraken 
omtrent beroepsgeheim, handhygiëne…). Anderzijds 
worden ook de rechten en plichten van het ziekenhuis 
neergeschreven (bijvoorbeeld afsluiten van een 
verzekering, erkentelijkheid …).

De vrijwilliger krijgt bij de start een herkenbare badge 
en uniform. De coördinator voor de vrijwilligerswerking 
is elke dag bereikbaar en volgt de inscholingsperiode 
nauwgezet op.

• onthaal bij opname en begeleiding naar de afdelingen en raadplegingen
• gesprek of aanwezig zijn bij een eenzame patiënt
• wandelen met patiënten in of rond het ziekenhuis
• hulp bieden bij het maaltijdgebeuren: ontbijt – middagmaal – koffie of avondmaal
• ondersteuning van socio-culturele activiteiten in samenwerking met de ergotherapeuten
• begeleiding patiënten naar en van de stille ruimte
• het bezorgen van boeken en kranten op de kamer
• emotionele ondersteuning en huishoudelijke taken op de palliatieve zorgeenheid
• ondersteuning op verschillende zorgeenheden 
• ondersteunende hulp op de dialyse voor intern patiëntenvervoer

• hulp bieden in de apotheek of afwas

BEDANKT VRIJWILLIGERS VOOR 31 JAAR
ONBAATZUCHTIGE INZET

Dit artikel was voorzien om in 2020 te verschijnen, als één van de initiatieven in de viering van 30 jaar 
vrijwilligerswerking in ons ziekenhuis. Door de coronapandemie viel ook de publicatie in het water, maar 
we willen dit onze lezers niet onthouden. Vandaar een ode voor 31 jaar vrijwilligerswerk in Az Damiaan.

Ontdek hoe ook jij vrijwilliger kan worden:
https://azdamiaan.be/nl/werken-in-az-damiaan/word-vrijwilliger
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Christine Caron is reeds 17 jaar coördinator van 
de Vrijwilligerswerking in Az Damiaan en een trot-
se verantwoordelijke van de groep enthousiaste 
onbaatzuchtige medewerkers. Ze laat dan ook 
graag haar licht schijnen op ‘haar’ mensen.

Vrijwilligers zijn er in de eerste plaats voor de mens 
achter ‘de zieke’. In een concurrentieklimaat, waar het 
verschil soms een kwestie is van details, zou deze 
kwalitatieve meerwaarde wel eens van doorslaggevende 
aard kunnen zijn voor de patiënten en het ziekenhuis.

Vrijwilligerswerk is méér dan enkele mensen die toevallig 
wat uurtjes gratis doorbrengen bij anderen. Het is een 
zinvol engagement van velen die aan solidariteit concrete 
handen geven.

Zinvol voor zichzelf, zinvol voor degenen voor wie ze zich 
inzetten én zinvol voor onze maatschappij.

Een grote meerwaarde
Dankzij hun betrokkenheid bij die zieke of die oudere 
geven vrijwilligers, naast praktische hulp, een grote 
meerwaarde aan de dienstverlening. Het meest 
opvallende is dat ze zelf enorm veel voldoening uit hun 
vrijwilligerswerk halen en het ervaren als een verrijking.

De vrijwilligers zijn op diverse domeinen actief. Op heel 
wat zorgeenheden. Er is een sterke delegatie vrijwilligers 
aan het onthaal, geriatrie en socio, palliatieve zorgen, 
apotheek en pastorale. Bij de geriatrische werking 
of revalidatiewerking ondersteunen zij de zorg. Op 
het oncologisch dagziekenhuis geven vrijwilligers 
zorgmassage, verzorgen zij gezichts- en handmassage. 
Anderen helpen op de afdelingen met de maaltijden, 
gesprek en transport. Nog meer vrijwilligers helpen bij 
de folderverdeling, afwas, magazijn, het maken van de 
naamplaatjes op materniteit, kranten/boekenverdeling 
en het winkeltje, nierdialyse en decoratie ...Nieuw zijn 
de comfortvrijwilligers op de spoedafdeling, en de 
vrijwilligers die administratieve taken doen en actief zijn 
in het dagziekenhuis.

In 2013 werden voor het eerst ook vrijwilligers ingezet bij 
de ondersteuning van de dialysepatiënten en namen de 
prestaties bij de vrijwilligers, die het onthaal van patiënten 
en bezoekers helpen begeleiden, sterk toe.

Kleur in het ziekenhuis
De vrijwilligers brengen kleur in het ziekenhuis. Letterlijk, 
in hun frisse outfit die hen een eigen identiteit geeft 
binnen het ziekenhuis. Maar ook figuurlijk. Hun warme 
glimlach, vriendelijke begroeting, troostende woorden, 
helpende handen... en hun groot aantal zijn allemaal 
signalen die de patiënten en bezoekers laten opfleuren.

Zelfs bij de eerste stappen in het ziekenhuis zorgt de 
decoratie van de vrijwilligers voor een warm welkom door 
de draaideuren telkens weer in een passend kleedje te 
stoppen.

En de vrijwilligers aan het onthaal gidsen de 
consultatiepatiënten gezwind langs de kiosken, naar de 
inschrijvingen, tot bij de dokters.

Sandra Jonckheere (54) kon als verkoopster haar waren vlotjes aan de man brengen. Helaas moest de kwieke dame 
enkele operaties ondergaan waardoor lang rechtstaan niet langer mogelijk is. "Thuis zitten is echter niets voor mij. Ik 
kom graag onder de mensen. Via mijn zoon Bjorn, die al langer vrijwilliger is in Az Damiaan, leerde ik zo coördinator 
Christine kennen. 

Zodra het mij lukte en ik toestemming kreeg van het ziekenfonds, ben ik ook aan de slag gegaan in het ziekenhuis. 
Al meer dan vijf jaar teken ik elke dinsdag present om te helpen", vertelt Sandra, die vol enthousiasme enkele van 
haar vele taken opsomt: "Ik bied vooral administratieve ondersteuning zoals het maken van kopieën, documenten 
inscannen, geschenken verpakken, pakketten sorteren en kaftjes samenstellen op de oncologische afdeling. Veel 
variatie dus en ik ontmoet heel wat fijne mensen die ons werk oprecht waarderen. Soms zit ik ook aan een standje in 
de inkomhal. Als geboren verkoopster vliegen de cupcakes en pralines voor het goede doel zo de deur uit", knipoogt 
Sandra.
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VOEDING
GEZONDE VEGETARISCHE 
TAPASPLANK
Verras je gasten met deze kleurrijke tapasplank op jouw zomerse eettafel. Deze tapasplank toont aan 
dat ook gezonde voeding aanwezig kan zijn tijdens het aperitieven. Het hoeven heus niet altijd kaasjes, 
worstjes, borrelnootjes en chips te zijn.

Ingrediënten

• Snijd de courgette in plakjes. Grill de plakjes en kruid af naar smaak met peper en een snuifje zout.

• Groene pesto: mix de Parmezaanse kaas, pijnboompitten, het teentje look, de basilicum en de olijfolie tot een 
gladde massa in een keukenrobot. Voeg vervolgens het citroensap toe en kruid af naar smaak met peper en een 
snuifje zout. Indien je de pesto te dik vindt, voeg dan nog wat olijfolie toe totdat je de gewenste consistentie hebt 
bereikt.

• Rode pesto: mix alle ingrediënten in een keukenrobot. Kruid af naar smaak met peper en een snuifje zout. Indien 
je de pesto te dik vindt, voeg dan nog wat olijfolie toe totdat je de gewenste consistentie hebt bereikt.

• Hummus: mix alle ingrediënten in een keukenrobot tot een gladde massa. Breng op smaak met peper en een 
snuifje zout.

• Wraps: snijd de rode bieten in kleine blokjes. Hak de peterselie fijn. Meng de rode bietenblokjes met de 
zachte geitenkaas en de peterselie. Bestrijk de wraps met de magere Griekse yoghurt en verdeel er de 
rodebietenmengeling op. Rol de wrap goed op en snijd in schuine reepjes.

• De witte dipsaus is magere Griekse yoghurt afgekruid naar smaak met peper en een snuifje zout, 1 koffielepel 
olijfolie en wat granaatappelpitten.

• Schik alle ingrediënten en dips op de plank en serveer.

• Smakelijk!

Je kan natuurlijk eindeloos variëren....

• Gegrilde courgette (in plakjes gesneden)
• Vijgen (verse, gehalveerd)
• Gele paprika (in reepjes gesneden)
• Komkommer (in reepjes gesneden)
• Bloemkoolroosjes
• Wraps: rode bieten (voorgegaarde), zachte 

geitenkaas, magere Griekse yoghurt, handje verse 
peterselie

• Hummus: kies ofwel voor een kant-en-klare hummus 
met nutri-score A of B of je kan deze natuurlijk ook 
zelf bereiden: 230g kikkererwten uit blik, 2 eetlepels 
tahin (sesampasta), 2 teentjes knoflook, citroensap, 
olijfolie, 1 koffielepel komijnpoeder, peper en een 
snuifje zout

• Groene pesto: 50g geraspte Parmezaanse kaas, 35g 
pijnboompitten, 1 teentje look, 35g verse basilicum, 
4 eetlepels olijfolie, citroensap, peper en zout

• Rode pesto: 150g zongedroogde tomaten, 1 teentje 
look, 2 eetlepels pijnboompitten, 50g Parmezaanse 
kaas, 1 koffielepel sambal, 6 takjes basilicum, 
olijfolie (of gebruik de olie van de zongedroogde 
tomaten)

• Magere Griekse yoghurt
• Naanbrood
• Granaatappelpitten, braambessen, gedroogde dadels

BEREIDING
CONTACT

Deze voedingstip wordt aangeboden door onze dienst Diëtiek en Voedingsadvies.
Meer info op: https://azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/dietiek-voedingsadvies
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Az Damiaan maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland) 
en wil, samen met zeven andere zorginstellingen, kennis en expertise bundelen om de zorg 
dicht bij de patiënt te brengen.

RAADPLEEG DE PRIJS VAN UW OPNAME
SURF NAAR WWW.AZDAMIAAN.BE OF VRAAG INFORMATIE 
BIJ EEN VAN ONZE MEDEWERKERS.

DAMMAG is uw magazine dicht bij het 
leven, uitgegeven door Az Damiaan.

Coördinatie: Dominique Jauquet, Kevin 
Mollet.
Eindredactie: Dominique Jauquet, Bart De 
Bock, Michèle Lams, Kevin Mollet.
Vormgeving: Kevin Mollet, Lynn Yserbyt.
Contact: communicatie@azdamiaan.be
V.U.: Bart De Bock, Gouwelozestraat 100, 
8400 Oostende

Met dank aan allen die meewerkten om 
dit magazine mogelijk te maken.


