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De integratie tussen het Revalidatie & 
MS Centrum en het Mariaziekenhuis is al 
een tijdje een feit. Onze twee organisaties 
werken niet alleen intensief samen, maar 
treden ondertussen ook als één geheel 
naar buiten. Met een nieuwe naam, visie, 
missie en huisstijl slaan we nu visueel de 
handen – of liever: vleugels – in elkaar. 
Onze belangrijkste uitgangspunten? 
Gezamenlijke herkenbaarheid en 
uniformiteit, zonder dat elke instelling 
haar eigenheid verliest. Samen heten we 
je vanaf nu welkom in Noorderhart. Een 
verwijzing naar onze locatie in Limburg én 
ons hart voor warme zorg.

Welkom in 
Noorderhart

Strategisch
OP KINDERMAAT
Op de website van het Mariaziekenhuis vonden 
ouders al heel wat info over de ziekenhuisopna-
me van hun kind, maar dat was vooral praktische 
informatie: wat breng je mee, hoe ziet de dagin-
deling eruit... Maar op kindermaat ontbrak iets. De 
website die eind juni gelanceerd werd, lost dat pro-
bleem op. Zo blijft de informatie niet bij de ouders 
hangen, maar bereikt die ook de kinderen op hun 
niveau.

Op de nieuwe kindersite vind je ook beeldmateriaal, 
zoals een dokter in actie, de gebruikte instrumen-
ten én 360°-beelden van de onderzoekskamers. Die 
laatste geven kinderen het gevoel dat ze al eens op 
de afdeling zijn geweest, nog vóór hun eerste on-
derzoek. Op de website worden de kinderen ook 
rechtstreeks aangesproken, met de focus op alle 
zintuigen.

ERKENNINGEN COMPLEXE CHIRURGIE 
WERKEN SAMEN

Het RIZIV deelde 25 erkenningen uit voor de be-
handeling van pancreas- en slokdarmkankers. 
Vanaf januari 2020 mogen die complexe operaties 
enkel nog in erkende expertisecentra plaatsvinden. 
Met die centralisatie wordt de kwaliteit van de zorg 
voor de patiënten gewaarborgd en zelfs verbeterd.

In Limburg kreeg het samenwerkingsverband tus-
sen het Ziekenhuis Oost-Limburg, het Jessa Zieken-
huis en Noorderhart – Het Limburgs Oncologisch 
Consortium – een erkenning voor beide complexe 
operaties. Dr. Matheï, abdominaal chirurg, legt uit: 

“We kunnen uitstekende resultaten voorleggen op 
het gebied van pancreaskanker. De mortaliteit na 
dertig en na negentig dagen is 0%, zelfs bij zeer 
complexe operaties. Daarom maken we deel uit van 
het expertisenetwerk.”

Patiënten komen nog steeds naar het Mariazieken-
huis voor consultatie, diagnosestelling en pre-ope-
ratieve behandeling. De operatie op zich gebeurt 
in het Jessa Ziekenhuis, maar wel door chirurgen 
van het Mariaziekenhuis. De operatie gebeurt op 
verplaatsing omdat het wettelijk verplicht is de ope-
ratie uit te voeren in een expertisecentrum – voor 
pancreaskanker is dat het Jessa Ziekenhuis. De 
nabehandeling kan dan weer gebeuren in het Ma-
riaziekenhuis.

“De resultaten op 
het gebied van 

pancreaskanker zijn 
uitstekend. Zelfs bij 

complexe operaties blijft 
de mortaliteit na dertig en 

negentig dagen 0%”

Dr. Matheï, abdominaal chirurg

Zorg
1 / INTERNATIONAAL BEZOEK IN HET REVA-
LIDATIE & MS CENTRUM
De multidisciplinaire aanpak van het Revalidatie 
& MS Centrum trekt ook internationaal de aan-
dacht. In september kwamen vier kinesitherapeu-
ten en een ergotherapeut uit het Midden-Oosten 
op bezoek die rond de multidisciplinaire revalida-
tie van MS-patiënten kennis en vaardigheden wil-
den verwerven. Tijdens hun verblijf in België volg-
den ze de opleidingen Revalidatiewetenschappen 
en Kinesitherapie aan de Uhasselt en liepen ze 
stage bij de verschillende paramedische diensten 
en de multidisciplinaire raadplegingen (MDR).

Dr. Bernardita Soler, een neurologe uit Santiago 
(Chili), volgde voor zes maanden de medische en 
paramedische dienstverlening in het Revalidatie 
& MS Centrum. Ze werkte mee met de verschillen-
de artsen en volgde ook de paramedische zorg-
verlening en de multidisciplinaire raadpleging. Op 
dat overleg, dat op regelmatige basis plaatsvindt, 
bespreken medewerkers uit allerlei disciplines de 
trajecten van hun patiënten. Tijdens haar verblijf 
wou dr. Soler zoveel mogelijk opsteken over de 
multidisciplinaire aanpak in het Revalidatie & MS 
Centrum, zodat ze uiteindelijk ook in Santiago 
een multidisciplinaire revalidatie-eenheid voor 
neurologische patiënten kan opstarten.

2 / ERETEKEN VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP
Op 11 juli kregen zestien verdienstelijke Vlamin-
gen een ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. 
Het ereteken is een eervolle onderscheiding voor 
personen die bijzonder verdienstelijk geweest 
zijn en door hun individuele uitzonderlijke talen-
ten hebben bijgedragen aan het positieve imago 
van Vlaanderen. Onder hen: prof. dr. Bart Van Wij-
meersch voor zijn werk als neuroloog in het Reva-
lidatie & MS Centrum en Stig Broeckx (wielrenner 
en ambassadeur van het Revalidatie & MS Cen-
trum), die gelauwerd werd voor zijn intensieve en 
bewonderenswaardige revalidatie.

3 / ZILVEREN MEDAILLE OP ZILVEREN 
SCALPEL AWARD
De jaarlijkse Belgian Surgical Week in mei sloot 
zoals gewoonlijk af met de ‘Zilveren Scalpel 
Award’, uitgereikt door BAST (Belgian Association 
of Surgical Trainees). De Award zet stagemees-
ters in de kijker die er alles aan doen om hun 
arts-assistenten niet alleen te motiveren, te en-
thousiasmeren en heel wat bij te brengen, maar 
die ook betere mensen van hen maken. Alle Bel-
gische assistenten chirurgie kunnen stemmen op 
hun favoriete stagemeester. Chirurgen dr. Matheï 
en Dr. Ceulemans strandden op een prestigieuze 
tweede plaats voor de Zilveren Scalpel Award.

4 / STANDAARDISATIE VALPREVENTIE
Noorderhart werkt volop aan de standaardisatie 
van het valpreventiebeleid in de twee campussen. 
Zo zijn in de toekomst overkoepelende initiatieven 
mogelijk. Ook een onderhoud voor alle rolstoelen 
door de technische dienst en een vernieuwing van 
de dorpel aan het raam van de PAAZ werden al 
uitgevoerd. 

5 / ALLE INFO IN ÉÉN HANDIGE APP: 
MY NEXUZ HEALTH
In juni introduceerde het Mariaziekenhuis de my-
nexuzhealth-app voor haar patiënten. Het doel? 
Online communicatie tussen zorgverleners en 
patiënten mogelijk maken. Eind 2019 hadden pa-
tiënten toegang tot vier verschillende mogelijkhe-
den: medische dossiers, afsprakenoverzicht, con-
tacten en externe bronnen. Medische verslagen 
zijn via de app beschikbaar zeven dagen na on-
dertekening door de arts. Alle contactmomenten 
waaruit een afspraak of opname bestaat, worden 
ook in de app opgelijst. Afspraken bij een arts die 
ook het nexushealth-systeem gebruikt – zo’n 95% 
van de artsen in het Mariaziekenhuis doet dat – 
vinden patiënten daar terug. En ook de info die 
de overheid via het eHealthplatform beschikbaar 
maakt, is via de app raadpleegbaar.

6 / ERVARINGSDESKUNDIGEN OP DE PAAZ
Op de PAAZ startte een project met de inzet van 
ervaringsdeskundigen. Patiënten die zelf ooit een 
psychische aandoening hadden, geven mee ad-
vies aan het team en ondersteunen de patiënten. 
De ervaringsdeskundigen volgden daarvoor een 
deskundige opleiding.

7 / COMFORT ROOM OP DE PAAZ
Op de PAAZ werd een prachtige, maar vooral rust-
gevende comfort room ingericht. Het doel? Op een 
therapeutische manier de invloed van externe prik-
kels beperken en patiënten tot rust laten komen.

Het gebruik van de comfort room is altijd gekop-
peld aan doelstellingen binnen de individuele be-
handeling van de patiënt tijdens een verblijf op 
de PAAZ. Momenten van controleverlies, hyperar-
rousal of suïcidaal gedrag kunnen gekanaliseerd 
worden in de kamer om een opname in de isola-
tiecel te vermijden. De deur van de comfort room 
blijft altijd open om de drempel naar een bezoek 
te verlagen. Patiënten maken vrijwillig gebruik 
van de kamer, als manier van zelfregulatie of als 
onderdeel van hun behandeling. Ook als bescher-
ming voor de patiënt zelf zetten verpleegkundigen 
de comfort room in. 

8 / WIELRENNER STIG BROECKX WORDT 
RMSC-AMBASSADEUR
Toen Stig Broeckx in 2016 een zware val maakte 
tijdens een koerswedstrijd, vreesden heel wat art-
sen dat hij het niet zou halen. Vandaag kan Stig 
weer wandelen en praten dankzij de hulp in het Re-
validatie & MS Centrum en zijn eigen wilskracht. 
“Alles wat je doet, moet je voor jezelf doen”, zegt 
Stig. Voor het Revalidatie & MS Centrum, waar Stig 
lange tijd revalideerde, was het een logische stap 
om hem te eren als ambassadeur. Samen met zijn 
familie zette Stig immers het belang van revalidatie 
en wilskracht op een krachtige manier op de kaart.

Met zijn verhaal en ervaringen kan Stig op een po-
sitieve manier de aandacht vestigen op het belang 
van doorzetten en revalideren na een ingrijpende 
gebeurtenis. Ook met zijn ambassadeurschap in het 

revalidatiecentrum kan dat. Stig: “Het ambassadeur-
schap is inderdaad een manier om anderen een hart 
onder de riem te steken, te motiveren. Maar het is 
ook mijn manier om de mensen uit het centrum te 
bedanken voor alles wat ze voor mij hebben gedaan. 
Vandaag ben ik hier niet meer constant en oefen ik 
ook thuis, maar voor de warmte van de medewerkers 
alleen al maak ik graag de verplaatsing naar Pelt.”

9 / STEUN VOOR G-SPORT 
In de ronde van Vlaanderen werd in april een koers ín 
de koers gereden. De Grote Prijs Stig Broeckx werd 
in het leven geroepen als eerbetoon aan Stig. Van 
de Nationale Loterij mocht de koerswinnaar 5.000 
euro schenken aan een goed doel naar keuze. Stig 
mocht hetzelfde bedrag wegschenken. Hij koos als 
goede doel ‘zijn’ revalidatiecentrum. Daar sloot Ca-
nadees Hugo Houle, de winnaar van de Grote Prijs, 
zich bij aan. De 10.000 euro wordt gebruikt ter on-
dersteuning van de G-sport, de sportieve tak van het 
Revalidatie & MS Centrum die patiënten na hun re-
validatie in beweging wil houden.

10 / INFOFILM OVER DE ROBOT-GEASSIS-
TEERDE PLAATSING VAN EEN KNIEPROTHESE
Een jaar geleden zorgde Noorderhart met de aan-
koop van een robot voor de plaatsing van een knie-
prothese voor een primeur in België. Het Maria-
ziekenhuis stond in 2018 op de derde plaats wat 
betreft het aantal procedures met robotchirurgie 
in de orthopedie. In Europa zijn ondertussen al 56 
robots actief. Dr. Leirs is in Europa de chirurg die 
de meeste totale knieprotheses plaatste met ge-
bruik van de robot. Ondertussen zijn met de robot 
al meer dan 300 knieprotheses geplaatst. Een kor-
tere hospitalisatieduur door minder pijnklachten 
en een vlotte revalidatie zijn de rechtstreekse ge-
volgen van de nieuwe techniek.

Het Mariaziekenhuis is uitgegroeid tot een waar 
referentiecentrum voor het gebruik van robotchi-
rurgie bij knieoperaties. Als center of excellen-
ce  ontvangt het ziekenhuis wekelijks binnen- en 
buitenlandse gasten die geïnteresseerd zijn in de 
werking van de robot en die een opleiding krijgen 
over het gebruik ervan. Om ook patiënten meer 
duiding te geven over de werking van de robot bij 
de plaatsing van een prothese, werd een informa-
tieve film gemaakt. Die is te bekijken op de website 
van het ziekenhuis.

11 / NIEUW CT-TOESTEL OP 
DE DIENST RADIOLOGIE
Midden augustus is op de dienst Radiologie het 
nieuwe CT-toestel in gebruik genomen. De Revolu-
tion CT met een detector coverage van 16 centime-
ter kreeg er een plek. Het toestel biedt een grote 
meerwaarde bij CT-coronairen bij wie het gehele 
hart gescand kan worden zonder tafelverplaatsin-
gen in een hartslag. Doordat alles in slechts 0.35 
seconden gebeurt, wordt het aantal bewegingsar-
tefacten aanzienlijk gereduceerd. 

Ook bij onrustige patiënten is het razendsnel scan-
nen van grote volumes een voordeel. CT Schedels 
kunnen in een omwenteling gebeuren en een CT 
Thorax kan in minder dan twee seconden worden 
gescand. Daardoor worden ademhaling- en bewe-
gingsartefacten sterk reduceerd. Daarnaast be-
schikt het toestel over de nieuwste generatie van 
dosisreducerende technieken, de laatste versie 
van Dual Energy met verbeterde workflow en me-
taalartefactreductiesoftware.

12 / GEDAAN MET DE STRESS DOOR 
CONSULTATIES VOOR DE OPNAME
Voor patiënten gaat een operatie gepaard met 
heel wat onzekerheid en stress. Met het consult 
vóór de opname is dat verleden tijd: een tijd voor 
de opname komt de patiënt langs om alle prak-
tische zaken op orde te brengen, zoals adminis-
tratie regelen, vooronderzoeken doen en foto’s 
laten nemen. Zelfs het ontslag uit het ziekenhuis 
wordt voorbereid. Wordt een patiënt uiteindelijk 
opgenomen, dan moet het ziekenhuis enkel na-
gaan wat veranderd is ten opzichte van de voor-
opname. Door zo te werken, zijn patiënten niet 
alleen rustiger, maar ook beter geïnformeerd en 
moeten ze zich tijdens hun opname enkel op hun 
operatie focussen. Door de nieuwe werkwijze 
verloopt de doorstroom naar het Revalidatie & 
MS Centrum veel vlotter en kunnen patiënten er 
sneller terecht. Momenteel loopt het traject voor 
patiënten met een totale knieprothese, maar na 
een positieve evaluatie wordt het systeem in 
2020 toepasbaar gemaakt voor alle behandelin-
gen en ingrepen. 

13 / SNELLE DIAGNOSTIEK VOOR 
RESPIRATOIRE PATHOGENEN
Eind november werden de eerste PCR’s voor re-
spiratoir panel uitgevoerd. De nieuwe PCR-test 
geeft een snelle (binnen het uur) en brede de-
tectie van pathogenen weer die de oorzaak kun-
nen zijn van respiratoire symptomen. Eén run 
biedt zicht op alle belangrijke virale pathogenen 
en moeilijk tot bijna niet kweekbare bacteriën. 
Simultaan kunnen, zowel bacterieel als viraal, 
twintig targets opgespoord worden. De uitslag 
van de test kan in de diagnose en behandeling 
richtinggevend zijn en helpen om te beslissen 
om bij virale infectie geen antibiotica te geven. 

Daarnaast kan bij Mycoplasma en Legionella di-
rect de juiste antibiotica toegediend worden.

14 / DE WARMSTE WEEK VOOR HET 
REVALIDATIE & MS CENTRUM
Het Revalidatie & MS Centrum was in december 
een van de vele goede doelen van De Warmste 
Week. Maar liefst veertien acties liepen ten voor-
dele van het centrum. Enkele van die acties waren 
gelinkt aan RMSC-ambassadeur Stig Broeckx.

Ex-wielrenner Stig Broeckx maakte zoveel indruk 
bij zijn passage in Vive Le Velo! dat het tv-program-
ma van Karl Vannieuwkerke het Revalidatie & MS 
Centrum als goede doel koos voor haar Warmste 
Week-actie. Speciaal voor De Warmste week ont-
wierp Vive Le Vélo! sokken en koerspetjes. Daar-
naast daagde Stig de medewerkers en bezoekers 
van het revalidatiecentrum uit om evenveel kilo-
meters als hij af te leggen op vijf minuten. Hoe 
snel Stig fietste en het aantal kilometer dat hij be-
haalde, bleven uiteraard geheim. 61 fietsers ga-
ven het beste van zichzelf, maar twee medewer-
kers slaagden erin om exact evenveel kilometer 
(2,5) te fietsen. Zij wonnen een ontbijt met Stig. 
 
Ook de kinderen van het Kinderparlement van 
GBS De Kangoeroe uit Dessel hielden het spor-
tief ten voordele van het revalidatiecentrum. 
Elk jaar houden ze een ‘Kangoeroeloop’, waar-
bij ze een bekende of lokale sporter uitnodigen 
om met de kinderen mee te lopen. Stig Broeckx 
kwam in 2013 meelopen op het moment dat zijn 
carrière bij Lotto pijlsnel vorm kreeg. In decem-
ber, zo’n zes jaar na zijn eerste passage, was Stig 
weer van de partij. GBS De Kangoeroe schonk 
het Revalidatie & MS Centrum een cheque van 
meer dan 2.700 euro. 

Ev. quote: “Het leven is te mooi om op te geven” – RM-
SC-ambassadeur Stig Broeckx
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“Het revalidatiecentrum is een 
heel warme omgeving. Ik voelde 
me hier meteen thuis. Als je zo 
goed omringd bent, verloopt je 
revalidatie automatisch vlotter”
Stig Broeckx, ambassadeur van het Revalidatie & MS Centrum



15 / NIEUW PROGRAMMA VOOR G-SPORT
September 2019 betekende niet enkel de start 
van een nieuw schooljaar, maar ook de start van 
een nieuw werkingsjaar voor G-sport in het RMSC. 
Het nieuwe programma bestaat uit onder ande-
re zitzumba voor mensen met een beperking (en 
hun begeleider), G-fitness op maat van de deelne-
mers en therapeutisch bewegen in het water. Het 
programma is volledig op maat van revalidanten, 
post-revalidanten én personen met een beperking.

16 / OPSTART LIAISON-PSYCHIATRISCH 
TEAM
Begin november kreeg het liaison-psychiatrisch 
team vorm. Ward Proost, die startte als voltijds 
psycholoog interne liaison, vormt samen met psy-
chiater dr. Michèle Timmermans het liaison-psy-
chiatrisch team. 

In de praktijk verzorgt Ward op weekdagen het eer-
ste contact voor patiënten met psychiatrische pro-
blematiek op spoed en op de verblijfsafdelingen. Er 
wordt nauw overlegd met dr. Timmermans en zo no-
dig volgt nog een psychiatrische assessment. Naast 
zijn liaisonfunctie kan Ward ook een aantal patiënten 
kortdurend ambulant opvolgen op indicatie.

17 / PORSELEINEN JUBILEUM VOOR DE 
PALLIATIEVE EENHEID
2019 was het jaar waarin onze palliatieve eenheid 
twintig jaar jong was. De perfecte gelegenheid om 
de afdeling en haar werking in de kijker te zetten. 
Twee symposia rond palliatieve zorg zijn achter 
de rug, een gloednieuw interieur is een feit. Angè-
le Gielen, diensthoofd van de palliatieve dienst in 
het Mariaziekenhuis: “Moderniseren is nodig om 
te blijven groeien. Zowel letterlijk als figuurlijk.”

Angèle Gielen legt uit dat de zorg van vandaag niet 
meer dezelfde is als die van twintig jaar geleden: 
“De palliatieve zorg is enorm geëvolueerd door-
heen de jaren. We zijn professioneler geworden in 
die zin dat we nog altijd warme zorg op maat ge-
ven, maar we nemen de zelfstandigheid van de pa-
tiënt niet meer over. We willen de zorgvrager in zijn 
waarde laten, maar botsen tegelijk op de beperkin-
gen van de wetgeving. Elke verpleegkundige wil 
patiënten zo goed mogelijk verzorgen, maar mag 
zijn deskundigheid en professionaliteit daarbij niet 
uit het oog verliezen. Bovendien is de hedendaag-
se zorg maakbaar en hebben patiënten soms heel 
wat eisen. Concrete tips en voorbeelden leren het 
verplegend personeel daar zo goed mogelijk mee 
om te gaan.”

Om het twintigjarig bestaan van de palliatieve af-
deling te vieren, werd die in een nieuw jasje gesto-
ken. De frisse, moderne meubels in de lichte om-
geving werken uitnodigend.

Angèle: “Met 160 opnames per jaar is het belang-
rijk dat we patiënten en hun families in een neutra-
le en eigentijdse omgeving, maar ook in een war-
me en familiale context kunnen ontvangen. In het 
frisse, moderne interieur van nu kan iedereen zich 
thuis voelen. De rust in het interieur straalt boven-
dien af op de patiënten. De gemeenschappelijke 
ruimte was een eerste stap, want binnenkort wil-
len we ook de kamers zelf onder handen nemen.” 
Klaar voor de volgende twintig jaar!

18 / HALVE DEUR TEGEN 
WEGLOOPGEDRAG
In het Revalidatie & MS Centrum zijn vier patiënten-
kamers voorzien van ‘halve deuren’. De halve deur 
wordt gebruikt bij mensen met wegloopgedrag. 

“We geven nog 
altijd warme zorg 
op maat, maar 
we nemen de 
zelfstandigheid 
van de patiënt 
niet meer over” 
Angèle Gielen, diensthoofd palliatieve eenheid
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Doordat de deur niet volledig gesloten is, 
kan de patiënt nog zien wat er gebeurt op 
de gang en voelt hij zich niet ‘opgesloten’. 
Dat draagt bij aan het comfort van en zorgt 
voor meer rust bij de patiënt. Die manier 
van werken zorgt er ook voor dat minder 
fixaties nodig zijn.

19 / VERBANDKAMER VERBOUWD
De voorraadkamers op de verpleegafdelin-
gen op campus Revalidatie & MS kregen 
een grondige renovatiebeurt. Die zorgt niet 
alleen voor een veiligere opslag en beter 
overzicht van de aanwezige medicatie en 
materialen, maar creëert ook comforta-
belere werkomstandigheden voor de ver-
pleegkundigen van de afdeling.

Als acuut regionaal ziekenhuis zet het Mariazie-
kenhuis sterk in op de ontwikkeling van de ge-
zondheidszorg in Noord-Limburg. Patiënten uit de 
regio worden – naar mate van het mogelijke – zo 
dicht mogelijk bij huis behandeld. Om dat mo-
gelijk te maken, moet Noorderhart verschillende 
uitdagingen het hoofd bieden, zoals de verdere 
uitbouw van de ambulante zorg en aanpassingen 
om het comfort en de beleving van de patiënten 
te verhogen.

START DIGITALE GOEDKEURING FACTUREN
Sinds augustus 2019 vonden ook op het financi-
eel-administratieve departement enkele digitali-
seringen plaats. Binnenkomende facturen worden 
nu digitaal verwerkt en goedgekeurd in de appli-
catie ARCO. Het grote voordeel? Facturen hoeven 
niet meer de fysieke weg af te leggen van bureau 
tot bureau (of van handtekening tot handteke-
ning), maar met één muisklik op de knop kunnen 
betrokken partijen hun ‘go’ geven.

ELEKTRONISCH BETALEN
Begin maart 2019 kregen de bezoekerscafetaria 
en het personeelsrestaurant een nieuw kassasys-
teem. Medewerkers kunnen nu enkel nog met de 
bankkaart of maaltijdchequekaart betalen in het 
personeelsrestaurant. Ook patiënten en bezoe-
kers stimuleren we om zo vaak mogelijk met de 
kaart te betalen. Zo is er binnenkort nog maar een 
parkeerautomaat die cash aanvaardt, en wordt 
gevraagd om ook in de cafetaria met de kaart te 
betalen. Het gebruik van de kaart is snel, gemak-
kelijk en vooral veilig – zowel voor de gebruiker 
als voor onze medewerkers.

OPENING ZORGDEPOT
Op 17 juni ging het zorgdepot open, een magazijn 
waar alle gedeelde apparaten en hulpmiddelen 
voor de zorgeenheden bewaard en geleend kun-
nen worden. Voordien had elke afdeling een eigen 
magazijn met hulpmiddelen en apparaten die ze 
zelf beheerde. Het zorgdepot moet voor een beter 
overzicht van materialen zorgen. Bij de start van 
het zorgdepot vond je er de zuivere anti-decubi-
tusmaterialen en fixatieboxen terug. In een latere 
fase werden ook andere (gezamenlijke) materia-
len in het magazijn gestockeerd.

Financieel / logistiek

1 / GEZAMENLIJK ARBEIDSREGLEMENT 
EN NIEUWE KRIJTLIJNEN VOOR HET 
MARE-STATUUT
Ook in 2019 werden weer een aantal stappen geno-
men in de integratie van de vzw voor de medewer-
kers. Vanaf juni hebben de twee erkenningen van 
Noorderhart bijvoorbeeld één arbeidsreglement. 
Daarnaast ontstonden de eerste krijtlijnen voor het 
nieuwe, gezamenlijke medewerkerstatuut van Noor-
derhart: het Mare-statuut. Na verschillende onder-
handelingsrondes tussen de werkgever en de werk-
nemersafgevaardigden over de nieuwe loon- en 
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers werd op 
de ondernemingsraad van 19 december 2019 het 
Mare-statuut goedgekeurd. De effectieve invoering 
van het statuut stond op 1 april 2020 gepland.

2 / ECHTE BARISTA’S, EEN HIPPE KOFFIEBAR 
EN KLEURRIJKE DONUTS
De medewerkers van Noorderhart zijn elke dag in 
de weer om hun patiënten de beste zorg te bie-
den. Dat verdient een extra bedankje. Op Dag van 
de Medewerker op 12 mei legden professionele 
barista’s hen in de watten in een eigen pop-up-
koffie- en donutbar. Ook konden de medewerkers 
genieten van een lekkere pasta bolognaise, met 
liefde gemaakt door onze keukenploeg.

Onze 
mensen

Op Dag van de 
Medewerker op 
12 mei legden 
professionele 
barista’s hen 
in de watten 
in een eigen 
pop-up-koffie- 
en donutbar
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PATIËNTENPARTICIPATIE CENTRAAL 
BIJ VOLGENDE ACCREDITATIE
Binnen de muren van het Mariaziekenhuis en het 
Revalidatie & MS Centrum wordt de inbreng van 
patiënten en hun familie alsmaar belangrijker. 
Ook in de volgende accrediteringsronde speelt  
patiëntenparticipatie een belangrijke rol.

Met ‘patiëntenparticipatie’ stelt Noorderhart in de 
eerste plaats de rol van de patiënt binnen zijn eigen 
zorgtraject in vraag. “Aan de andere kant willen we de 
unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten benut-
ten om de zorg voor andere patiënten te verbeteren 
en nog patiëntgerichter te maken”, zegt kwaliteits-
coördinator Jos Bollen. “Patiën-
ten kijken vanuit hun persoonlijke 
ervaringen op een andere manier 
naar zorgverlening. Alleen een 
rolstoelpatiënt weet echt wat het 
is om te leven met een beperking, 
alleen een palliatieve patiënt weet 
echt hoe de confrontatie met het 
levenseinde voelt... Die concrete, 
unieke ervaringen willen we er-
kennen en benutten in de verdere 
uitbouw van onze zorg. We willen 
die participatie zo vlot mogelijk integreren in de da-
gelijkse werking van het ziekenhuis.”

Tal van goede voorbeelden zijn er al, maar er zijn 
nog heel wat mogelijkheden om een patiënt niet 

alleen te betrekken in zijn eigen zorgtraject, maar 
ook in het hele beleid van het ziekenhuis. Dat pa-
tiëntenparticipatie een belangrijke voorwaarde is 
geworden om tijdens de volgende accrediterings-
ronde het kwaliteitslabel te halen, zegt genoeg 
over de verander(en)de noden van patiënten. 
Daarom zal het onderwerp opgenomen worden in 
het ziekenhuisbeleidsplan en wordt gewerkt aan 
een organisatiebrede visie op het onderwerp.

SMILEY VOOR NOORDERHART
De Smiley, het kwaliteitslabel van het Federaal 
Agentschap voor Voedselveiligheid, is te behalen 

na een positieve audit door een 
externe firma. Ook het Mariazie-
kenhuis onderging zo’n audit. 
Daarbij werd kritisch gekeken 
naar het volledige proces van 
productie, verwerking en distri-
butie. Tijdens het traject nam 
de firma ook de infrastructuur, 
stockageplaatsen en voorraad-
beheer onder de loep. 

De keuken, de maaltijdbedeling 
en de materniteit en pediatrie – die instaan voor 
de melkkeuken – behaalden in de zomer van 2019 
de Smiley. Daarmee wordt bevestigd dat het zie-
kenhuis alle maaltijden op een veilige en hygiëni-
sche manier klaarmaakt.

Kwaliteit

“De unieke 
ervaringsdeskundigheid 
van patiënten kunnen we 
inzetten om de zorg voor 

elke patiënt te verbeteren”

kwaliteitscoördinator 
Jos Bollen

BALANS
(In duizenden euro’s)

MZNL RMSC

2018 2019 2018 2019

ACTIVA

Vaste activa 57.676 56.410 13.071 13.058

Vlottende activa 85.577 96.174 16.904 17.694

Totaal activa 143.253 152.584 29.975 30.752

PASSIVA

Eigen vermogen 93.876 98.766 12.073 12.898

Voorzieningen 6.701 6.827 1.297 1.262

Schulden 42.676 46.992 16.605 16.592

Totaal passiva 143.253 152.584 29.975 30.752

RATIO

Liquiditeit
Acid test 

zonder inhaal-
bedragen

2,9 2,6 2,2 2,1

Rentabiliteit Van het eigen 
vermogen 2,6% 5,8% 6,0% 7,8%

Solvabiliteit Financiële onaf-
hankelijkheid 65,5% 64,7% 40,3% 41,9%


