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W e konden het afgelopen jaar – opnieuw 
– niet rond COVID-19 heen, maar dat 
hield ons niet tegen om verdere  

stappen te zetten in het Noorderhart-verhaal.  
In dit jaarverslag zetten we graag enkele  
projecten en initiatieven in de kijker waarvoor 
ons hart het afgelopen jaar sneller klopte.

De nieuwe bouwplannen geven de toekomst 
van onze alliantie letterlijk vorm. Op verschil-
lende medische themadagen staken we onze 
patiënten een hart onder de riem en zetten we 
onze medewerkers in de bloemetjes. Met de 
aanleg van de zorgbelevingstuin brengen we 
onze zorg ook buiten de muren van ons zieken-
huis en revalidatiecentrum. Alle initia tieven 
namen en nemen we met hetzelfde, gemeen-
schappelijke doel: excellente zorg verlenen aan 
onze patiënten.

De stappen die we zetten, zijn alleen maar mo-
gelijk dankzij de tomeloze inzet en het eeuwige 
enthousiasme van onze mede werkers. Zonder 
hen geen Noorderhart. Daarom willen we alle 
medewerkers die het afgelopen jaar het beste 
van zichzelf gaf, bedanken. Zij geven Noorder-
hart vleugels.

Veel leesplezier!

Hans Ramaekers
Algemeen directeur
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onze 
patiënten

Voor onze patiënten gaan 
onze mensen elke dag 

opnieuw tot het uiterste, 
ook het afgelopen jaar. 

Van een tuin waarin zowel 
patiënten als medewerkers 

tot rust komen tot co-
sleepers op de materniteit: 

deze initiatieven stonden 
in 2021 op de planning 

om het verblijf van onze 
patiënten nog aangenamer 

te maken.

Verfraaiingswerken op de PAAZ 
en aanleg van zorgbelevingstuin

“Grote 
meerwaarde 
voor patiënten”
De destigmatisering en optimalisering van psychia-
trische zorg staan hoog op de agenda van de PAAZ 
(Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis). De ver-
fraaiingswerken die afgelopen december op de dienst 
werden uitgevoerd, versterken de huiselijke sfeer die 
er heerst. De zorgbelevingstuin brengt rust buiten de 
muren van het ziekenhuis – zowel patiënten als mede-
werkers kunnen er hun toevlucht vinden. Therapeutisch 
diensthoofd van de PAAZ An Strauven en ervarings- 
deskundige Debora Faes lichten het belang van de 
initiatieven toe.

Met een hart
voor... 



E en rustige, warme omgeving creëren 
waarin patiënten zich veilig voelen, dat 
was het doel van de verfraaiingswer-

ken op de psychiatrische afdeling afgelopen 
december. Met lijntekeningen – een samen-
werking met de kunstafdeling van secundaire 
school WICO – werd de dienst verfraaid.  
Therapeutisch diensthoofd An Strauven:  
“De opfrissingswerken hadden een dubbel 
doel. We wilden de klinische aanblik van de 
afdeling vervangen door een huiselijke sfeer 
met veel warmte en humor. Tegelijk was  
dit project het ideale aanknopingspunt om  
jongeren met de psychiatrische afdeling  
kennis te laten maken.”

“Door jongeren bij het project te betrekken  
die normaal niet met ons in aanmerking  
komen, konden we hen onderdompelen 
in onze werking en visie.” Debora Faes, 
ex-PAAZ-patiënte en ervaringsdeskundige die 
twee keer per week op de dienst te vinden is, 
bevestigt. “Dit moment werd aangegrepen 
om jongeren de psychiatrie te leren kennen 
en zo de grens tussen de PAAZ en de maat-
schappij daarbuiten te vervagen. Het is be-
langrijk dat PAAZ-patiënten zich verbonden 
blijven voelen met de wereld buiten de afde-
ling. Tegelijk is het nodig dat mensen buiten 
de PAAZ weten wat er mogelijk is als ze zelf 
ooit psychiatrische hulp nodig hebben.”

Zorgbelevingstuin aangelegd

Ook buiten de muren van het ziekenhuis 
stonden werken gepland. In samenwerking 
met het Agentschap Natuur en Bos en het 

Regionaal Landschap Lage Kempen werden 
plannen getekend voor een multifunctionele 
belevingstuin. De beschikbare ruimte werd 
maximaal benut voor patiënten, medewerkers 
en bezoekers. Nestkastjes werden opge-
hangen, koi’s zwemmen in de vijver en de  
(picknick)banken zijn de ideale uitvalsbasis 
om van de fauna en flora te genieten.

“De belevingstuin is er voor iedereen, maar 
heel onverwacht is die een grote meerwaar-
de geworden voor onze afdeling”, vertelt An 
daarover. “Patiënten kiezen de tuin soms zelfs 
boven de comfort room, de prikkelarme ruimte 
die we een aantal jaren geleden inrichtten om 
hen rust te bieden op moeilijke momenten.” 
Debora: “Patiënten ervaren op dat moment de 
vrijheid van buiten het ziekenhuis, maar blijven 
zich geruggensteund voelen door de dichte 
aanwezigheid van hun afdeling.”

“De meerwaarde van de tuin geldt voor  
iedereen die op onze campus komt”, gaat  
An verder. “Iedereen die aan Noorderhart  
verbonden is, er verblijft, er iemand bezoekt 
of in is voor een wandeling, kan er tot rust  
komen. De multi functionaliteit van de tuin 
is een groot pluspunt. Wij geven er af en toe 
therapeutische sessies, maar het is ook de 
plek waar patiënten bijvoorbeeld even tijd 
met hun huisdier kunnen doorbrengen.  
Er is een rolstoelvriendelijk pad aangelegd, er 
zijn verschillende borden met informatie over 
de beplanting en kruiden, de aromatische 
geurtuin prikkelt de zintuigen, van de fruit-
bomen mag gesnoept worden... ‘Beleving’ 
staat echt centraal.” 

An Strauven,
therapeutisch diensthoofd 
van de PAAZ



Meals on wheels

 Efficiënter werken, minder eten weggooien 
en minder verpakkingsmateriaal gebruiken: 
dat was het doel van de broodbuffetwagen 
die tijdens een testproject werd ingezet in het 
ziekenhuis. In het kader van het project ‘Meals 
on Wheels’ voorzag de dienst maaltijdbedeling 
patiënten van ontbijt en avondeten met de 
wagen. Naast de grotere efficiëntie en ecolo-
gische meerwaarde biedt de buffetwagen nog 
een ander voordeel: de patiënt krijgt op deze 
manier meer keuzevrijheid in zijn maaltijden. 
Dat zorgt ervoor dat de maaltijdbeleving verbe-
tert en dat er beter gegeten wordt.

Het proefproject werd door alle partijen posi-
tief geëvalueerd. Zeker patiënten ervoeren de 
broodbuffetwagen als een grote meerwaarde. 
Na het proefproject werd beslist om de maal-
tijdwagen vast te gebruiken voor het ontbijt 
en het avondmaal. Het doel is om samen met 
de zorg, de paramedische en ondersteunende 
diensten een flexibele en uitstekende voe-
dingszorg te verkrijgen.

Think Pink-boxen en boezemtassen

Noorderhart Mariaziekenhuis is al sinds 2015 
erkend als Satellietborstkliniek. Onze borst-
kankerpatiënten steunen doen we nu ook met 
boezemtassen. Die kregen we naar aanlei-
ding van de tiende verjaardag van Beautiful 
After Breast Cancer Belgium, de stichting die 
bewustzijn wil creëren rond het wel-zijn en 

“Het is fijn 
om te voelen 
dat de inzet 
van het 
ziekenhuis 
verder gaat 
dan louter 
ziektes 
genezen.”
Debora Faes,
ervaringsdeskundige PAAZ



wel-voelen van patiënten na een borstkan-
kerdiagnose. De boezemtas is een comforta-
bele tas vol informatie en testproducten om 
patiënten te begeleiden en te ondersteunen 
tijdens hun behandelingstrajecten en daarbui-
ten. Patiënten kunnen de tas gratis krijgen in 
de borstkliniek.

Ook Think Pink-boxen zijn beschikbaar. De 
eerstehulpkit bij borstkanker, geschonken door 
vereniging Think Pink, bevat heel wat nuttige, 
praktische en medische informatie over borst-
kanker. De box moet, net als de boezemtas, 
houvast en steun bieden tijdens de moeilijke 
periode tijdens en na de behandeling.

Nieuwe bedden en co-sleepers 
op materniteit

In de aanloop naar de verbouwingen op de 
materniteit werden zeventien oude bedden 
vervangen door nieuwe Hillrom-bedden. Voor 
de pas bevallen mama’s is het comfort dat de 
bedden bieden een grote vooruitgang, de er-
gonomische ondersteuningsfuncties bieden 
voordelen voor onze medewerkers.

Kersverse moeders kunnen nu ook gebruik 
maken van co-sleepers. De babybedjes die 
tegen het ziekenhuisbed bevestigd worden, 
bevorderen de moeder-kindbinding en zor-
gen ervoor dat de pasgeboren kindjes zich 
meer geborgen voelen. Voor moeders zijn de 
co-sleepers een manier om gemakkelijker bij 
hun kindje te kunnen om voeding te geven 

en/of na een keizersnede. Er zijn twaalf sin-
gle co-sleepers en een tweeling-co-sleeper 
voorzien.

Marathon en wafels ten voordele van onze 
MS-patiënten

17.471 euro. Zoveel zamelde prof. dr. neuro-
loog Bart Van Wijmeersch in door de Antwerp 
Night Marathon uit te lopen in september. De 
arts is verbonden aan Noorderhart Revalida-
tie & MS en zag de marathon als een symbo-
lisch hart onder de riem voor MS-patiënten. 
Ook de dienst vrije tijd van Noorderhart Reva-
lidatie & MS zette zijn beste beentje voor. Met 
een wafelbak deed die nog eens 765 euro 
boven op het grote bedrag dat al ingezameld 
werd. Het bedrag wordt integraal ingezet om 
MS-patiënten een bredere en multidisciplinai-
re opvolging van hun aandoening aan 
te bieden.

WIST JE DAT...

... onze Studio 100-infuus-
boxen voor afleiding zorgen 
voor onze kleinste patiënten op 
de afdeling pediatrie? De 500 
infuusboxen kunnen over een 
infuuszak worden geschoven, 
waardoor de inhoud daarvan 
niet meer zichtbaar is. Na ge-
bruik kunnen de boxen met leu-
ke Studio 100-prints mee met 
de patiënten naar huis.

... we op 22 maart onze 
comapatiënten in de bloeme-
tjes zetten naar aanleiding van 
Wereldcomadag? Onze patiën-
ten en hun familie kregen een 
kaartje en een bloemstuk, ge-
maakt door de dienst vrije tijd. 
Op onze twee campussen kon-
den medewerkers een webinar 
volgen, vragen stellen en erva-
ringen delen over het thema.

... we ook onze pijnpatiënten 
niet vergeten? Tijdens Week 
van de pijn zorgden we voor 
informatie en ontspanning 
in één: via een puzzelboekje 
kregen pijnpatiënten alle inlich-
tingen over hoe Noorderhart 
pijn meet en behandelt. Spelle-
tjespagina’s met onder andere 
sudoku’s en grappen konden 
voor afleiding zorgen, wat de 
pijnbeleving doet afnemen.

... we tijdens de Week van 
de borstvoeding elke dag het 
verhaal van een van onze 
borstvoedende vroedvrouwen 
deelden op onze Facebook-
pagina? Zo wilden we andere 
mama’s een hart onder riem 
steken en het taboe dat soms 
nog rond borstvoeding hangt, 
doorbreken.

... het aantal personen met 
dementie in de toekomst zal 
blijven stijgen? Op Werelddag 
dementie stonden we daarom 
stil bij het thema ‘dementie 
en communicatie’. Met een 
fotoreportage, infostand, inf-
oposters en quiz dompelden 
we onze medewerkers onder 
in het thema.

... het levenseinde bespreek-
baar maken een eerste stap is 
richting juiste zorg en onder-
steuning? Naar aanleiding van 
Dag van de palliatieve zorg 
kon je in onze inkomhal terecht 
voor informatie over praten 
over het levenseinde.

... we op 21 oktober, Dag  
tegen Kanker, allemaal ons 
gele lintje opspelden als teken
 van solidariteit en verbonden-
heid met iedereen die door 
kanker wordt getroffen? Onze 
oncologische patiënten werden 
de hele week in de watten ge-
legd: elke dag waren koffiekoe-
ken voorzien en iedereen kreeg 
een plantje mee naar huis. Lisa 
del Bo bracht een bezoek aan 
onze patiënten om hen een 
hart onder de riem te steken.

... we voor Dag tegen decu-
bitus (doorligwonden) infostan-
den rond de aandoening opzet-
ten? Onze medewerkers kregen 
onder andere meer informatie 
over materialen die tegen decu-
bitus gebruikt kunnen worden.

... de zorgbelevingstuin van 
Noorderhart Mariaziekenhuis 
het decor was voor een video-
campagne? Regionaal Land-
schap Lage Kempen (RLLK) 
plande er opnames naar aan-
leiding van haar jaarcampagne 
‘Natuur met zorg’. Afgelopen 
september organiseerde RLLK 
er zelfs een kruidenwandeling.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VrVlIF0jbX8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VrVlIF0jbX8&feature=emb_logo


Dienst vooropname uitgerold over verschillende 
afdelingen

“Nog meer 
kwaliteitsvolle 
zorg en extra 
rust voor 
patiënten”
Patiënten geruststellen, verpleegkundigen ontzorgen 
en artsen ruim op voorhand informeren: het zijn slechts 
enkele van de voordelen van de raadpleging vooropna-
me die werd uitgerold op de diensten orthopedie, urolo-
gie, vaatheelkunde, NKO, gynaecologie en abdominale 
chirurgie. Vooropname-medewerker Dana Portugaels 
en patiënt Theo Fransen, die al van de dienst gebruik-
maakte, vertellen wat de vooropname precies inhoudt.

Dat COVID-19 ook het 
afgelopen jaar de uitda-

gingen binnen de zorgsec-
tor heeft scherpgesteld, 
behoeft geen uitleg. Het 

hoofd koel houden tijdens 
nieuwe coronagolven was 

één ding, maar ook andere 
zorgvragen verdienden een 
gepast antwoord. Onze pa-
tiënten en zorgverleners op 

de best mogelijke manie-
ren ondersteunen en zo de 
uitdagingen van de sector 
het hoofd bieden, was dan 

ook prioriteit.

de gezond-
heidszorg en 
haar uitdagingen

Met een hart
voor... 



P atiënten die een operatie of onderzoek 
gepland hebben bij de dienst ortho-
pedie, urologie, vaatheelkunde, NKO, 

gynaecologie of abdominale chirurgie kunnen 
op voorhand terecht in Noorderhart Mariazie-
kenhuis om de verschillende fases van hun 
opname te bespreken, zegt vooropname- 
medewerker Dana Portugaels. “Afhankelijk van 
het soort ingreep of onderzoek is dat enkele 
dagen tot een maand op voorhand. Tijdens dat 
intakegesprek bespreken we de drie fases van 
de opname – het voortraject, de operatie zelf 
en het eventuele natraject – in detail.”

“We bekijken de preoperatieve vragenlijst, 
controleren of alle preoperatieve onderzoeken 
uitgevoerd en de resultaten bekend zijn, be-
spreken de medicatie, controleren het dossier 
op eventuele lacunes... Daarna lichten we de 
patiënt in over de praktische afspraken in het 
ziekenhuis, want voor velen is een operatie 
hun eerste kennismaking met Noorderhart. 
Door hen op voorhand in te lichten, valt een 
groot stuk spanning voor de operatie weg.”

Ook het eventuele natraject komt tijdens de 
vooropname op tafel. Dana: “Als na een op-
name revalidatie nodig is, reserveren we een 
plek voor de patiënt in Noorderhart Revalida-
tie & MS of een ander revalidatiecentrum. Wie 
liever in de thuissituatie verder revalideert, 
informeren we over de mogelijkheden rond 
thuiszorg.” Op alle vragen die een patiënt 
heeft, krijgt hij of zij op voorhand een ant-
woord. “Zo zorgen we ervoor dat iemand 
op de dag van zijn of haar opname enkel 
daarmee bezig hoeft te zijn”, zegt Dana. “Alle 

andere, onnodige stress proberen we zo veel 
mogelijk weg te nemen. Patiënten zo goed 
mogelijk informeren en voorbereiden op hun 
operatie: dat is het doel van de vooropname.”

Vlottere operaties

Theo Fransen, patiënt die voor een operatie 
al van de vooropname gebruikmaakte, kan 
dat bevestigen. “Het is de eerste keer dat 
ik op deze manier word voorbereid op een 
operatie, hoewel ik er al enige achter de rug 
heb. Ik ken Noorderhart Mariaziekenhuis al 
en had weinig toelichting nodig, maar ik kan 
me voorstellen dat dat voor nieuwe patiënten 
een grote geruststelling is. Tijdens het con-
sult vooropname werden de resultaten van de 
nodige onderzoeken verzameld. Dat nam een 
hoop stress weg. Ik zou elke operatie zo ont-
spannen tegemoet willen gaan.”

De voordelen van de vooropnamedienst zijn 
drieledig, sluit Dana af. “Er is natuurlijk het 
stuk onzekerheid die we bij de patiënt kunnen 
wegnemen door de uitgebreide voorberei-
ding. Op het moment van de operatie voelen 
die zich, zoals Theo al aangaf, veel rustiger. 
Dat komt de operatie zelf ten goede: het zorgt 
voor een vlotter proces en minder wachttijden 
voor artsen en patiënten. Voor de verpleeg-
kundigen blijft dankzij het voorbereide admi-
nistratieve werk meer tijd over voor de patiënt 
op het moment van opname, waardoor die 
de aandacht en begeleiding krijgt waarop hij 
of zij recht heeft. De kwaliteit van onze zorg 
gaat er dankzij de vooropnamedienst dus en-
kel op vooruit.” Theo Fransen,

patiënt



“Noorderhart gaat steevast 
op zoek naar oplossingen of 
initiatieven die voor meerdere 
partijen van betekenis zijn. 
Menselijkheid staat daarbij 
altijd centraal.”
Dana Portugaels, 
medewerker vooropnamedienst

Noorderhart zkt. zorgcompagnons

In november lanceerden we onze oproep naar 
zorgcompagnons. Om patiënten extra steun 
te bieden tijdens hun verblijf, gingen we op 
zoek naar attente, zorgzame personen die 
onze verpleegkundigen kunnen bijstaan op 
de verpleegdiensten. Het takenpakket van 
een zorgcompagnon is divers en speelt in op 
de dagelijkse behoeftes van de patiënt – van 
voorlezen uit de krant over ondersteuning bie-
den bij het installeren van de patiënt tot een 
luisterend oor bieden en een babbeltje slaan. 
Zorgcompagnons krijgen een contract van 
bepaalde duur (drie maanden) en een pakket 
extralegale voordelen. Na de oproep boden 
meerdere mensen zich aan. Intussen zijn zes 
van hen aan de slag op de verpleegdiensten 
bij verschillende patiënten. De eerste erva-
ringen zijn positief – zowel bij de zorgcom-
pagnons en de patiënten zelf als bij verpleeg-
kundigen, die dankzij de extra ondersteuning 
meer tijd hebben voor andere zorgtaken. 

Coronascreeningspost doorlopend open

Meer dan een jaar na de uitbraak van  
COVID-19 bleef het druk op de coronascree-
ningspost op de parking van Noorderhart 
Mariaziekenhuis. Ook in het ziekenhuis zelf 
bleef het het afgelopen jaar zaak om de toe-
stand elke dag te evalueren en waar nodig bij 
te sturen. Op intensieve zorg werden in april 
bijvoorbeeld extra bedden voorzien, terwijl de 
OK-activiteiten gereorganiseerd werden om 
de druk op intensieve zorg te verlichten. In 
december werd de reguliere zorg afgebouwd 
om aan de vraag van de overheid naar ge-
noeg capaciteit voor COVID-19-patiënten te 
blijven voldoen.

De coronascreeningspost zelf had de handen 
vol. Dagelijks kwamen zo’n 300 mensen langs 
die getest moesten worden. Tijdens de zo-
mermaanden nam de screeningspost ook de 
PCR-testen af van reizigers die een negatief 
testresultaat nodig hadden. Op piekmomen-
ten kregen de screeningsmedewerkers tot 
800 PCR-testen per dag te verwerken. De hele 
screeningsplanning zorgde voor een nauwe 
samenwerking tussen de screeningsverpleeg-
kundigen, de laboranten, vervoersmedewer-
kers, security en onthaalmedewerkers. 



1.000ste robot-geassisteerde knieoperatie door dienst 
orthopedie

“Sluit aan bij het 
allesomvattende 
zorgprogramma 
dat we patiënten 
willen aanbieden”
Mijlpaal voor de dienst orthopedie: in 2021 werd de 
1.000ste robot-geassisteerde knieoperatie uitgevoerd. 
Intussen heeft de dienst ook al meer dan 250 heupo-
peraties met de robot op de teller. De robot-assistentie 
sluit perfect aan bij het volledige locomotorische zorg-
programma dat voor patiënten werd uitgerold. Ortho-
pedisch chirurg Geert Leirs en patiënte Inge Driesen 
vertellen welke voordelen de robot-ondersteuning heeft 
bij operaties en wat het nieuwe zorgprogramma voor 
patiënten betekent.

expertise 
en nabijheid

Voor Noorderhart was 
2021 een jaar met 

vele hoogtepunten. 
Van de opening van de 

huisartsenwachtpost 
tot de uitbouw van de 

menopauzeraadpleging: er 
werden heel wat stappen 
gezet om onze expertise 

verder uit te bouwen 
en nog dichter bij onze 

patiënten te brengen.

Met een hart
voor... 



N oorderhart Mariaziekenhuis was het 
eerste Belgische ziekenhuis met een 
MAKO-robot, intussen drie jaar geleden. 

Vandaag mag de dienst orthopedie zich Euro-
pees expertisecentrum noemen voor robotchi-
rurgie bij knie- en heupoperaties. “We zagen 
heel snel in welke voordelen de robot onze pati-
enten kan bieden”, vertelt orthopedisch chirurg 
Geert Leirs. “De precisie waarmee de robot de 
zaagmanoeuvres uitvoert, is ongezien. Van de 
accidentele schade die bij traditionele operaties 
onvermijdelijk was, is dankzij de robot-assistent 
geen sprake meer. Daardoor hebben patiënten 
minder pijn en revalideren ze sneller, waardoor 
ze eerder naar huis kunnen.”

“Dat Noorderhart in robotchirurgie gespeciali-
seerd is, was voor mij een geruststelling en een 
van de redenen om naar hier te komen”, vertelt 
patiënte Inge Driesen. Ze werd enkele weken 
geleden geopereerd en kan intussen weer vlot 
stappen. “De nauwkeurigheid waarmee de robot 
werkt, stelde me gerust. Bij operaties in het ver-
leden had ik heel wat complicaties, nu voelde ik 
nauwelijks pijn na de ingreep. De operatie kon 
niet beter verlopen. Ik voel me hier heel goed 
omringd, de artsen staan dicht bij de patiënten.”

Locomotorisch zorgprogramma

De robotchirurgie kadert in een volledige visie 
op zorg, zegt Geert Leirs. “Het is een van de 
manieren om patiënten sneller op de been te 
krijgen na hun operatie. Het locomotorisch 
zorgprogramma dat begin november in Noor-
derhart Mariaziekenhuis en Noorderhart Reva-
lidatie & MS werd uitgerold, is eveneens een 
initiatief voor een vlottere revalidatie. Het is ook 

een eerste stadium in de verdere uitbouw 
van de transmurale werking tussen de twee 
campussen. Via het zorgprogramma worden 
patiënten met locomotorische aandoeningen 
in heel Noorderhart opgevolgd door dezelfde 
artsen en therapeuten. Het multidisciplinaire 
team bestaat uit fysische geneesheren-reva-
lidatieartsen, orthopedisch chirurgen, kinesit-
herapeuten, ergotherapeuten, verpleging en 
de sociale dienst. Heel regelmatig zijn over-
legmomenten tussen de zorgmedewerkers 
gepland. Zo volgen we patiënten nauw op en 
spelen we kort op de bal rond een terugkeer 
naar de thuissituatie, eventueel met bijko-
mende hulp en/of hulpmiddelen.”

“De operatie of acute opname gebeurt altijd 
in Noorderhart Mariaziekenhuis”, gaat Geert 
verder. “Na een korte opname wordt de in-
tensieve revalidatie opgestart. Ofwel keert de 
patiënt onmiddellijk terug naar de thuissitu-
atie van waaruit we de revalidatie opstarten, 
ofwel verhuist die naar Noorderhart Revali-
datie & MS tot hij of zij voldoende hersteld is 
voor terugkeer naar de thuissituatie. De re-
validatie van de patiënten gebeurt bewust in 
groep: door anderen met dezelfde pathologie 
te ontmoeten in verschillende stadia van het 
revalidatieproces, krijgt een patiënt een volle-
dig beeld op de eigen revalidatie. Bovendien 
zorgen de interacties tussen patiënten voor 
extra motivatie, waardoor de revalidatie vlot-
ter verloopt. In elk geval wordt het revalida-
tieprogramma aangepast aan de vorderingen 
van de patiënt. We streven ernaar het verblijf 
in het revalidatiecentrum of ziekenhuis zo 
kort mogelijk te houden en over te gaan naar 
ambulante therapie zodra mogelijk.” 

Geert Leirs,
orthopedisch chirurg



Lancering UMSC

Sinds juli 2020 werken het biomedisch cen-
trum (BIOMED) van de UHasselt en Noorder-
hart Revalidatie & MS samen als het Universi-
tair MS Centrum (UMSC). De samenwerking 
bundelt de jarenlange opgebouwde expertise 
rond multiple sclerose. Het Universitair MS 
Centrum is een referentiecentrum met Eu-
ropese uitstraling, waar vooruitstrevend we-
tenschappelijk onderzoek naar MS verricht 
wordt, nieuwe behandelingen en medicijnen 
getest worden en waar experten terechtkun-
nen voor bijkomende professionele opleidin-
gen rond de aandoening.

Het centrum streeft naar de beste weten-
schappelijk onderbouwde behandeling en 
zorg voor personen met MS. Momenteel 
lopen er meer dan dertig onderzoeksprojec-
ten binnen het UMSC en een tiental klinische 
studies in samenwerking met farmabedrijven. 
Daarnaast is er ook bijzondere aandacht 
voor revalidatie met een vijftal programma’s 
voor mensen met MS die worden uitgetest. 
In december 2021 werd de samenwerking 
tussen Noorderhart Revalidatie & MS en BIO-
MED-UHasselt officieel gelanceerd in Noor-
derhart Revalidatie & MS. De vlaggen aan de 
hoofdingang en de bestickering in het cen-
trum maken de samenwerking nu voor elke 
patiënt en bezoeker duidelijk. 

“De expertise en 
de nabijheid van 
de zorgverleners 
dreven me naar 
Noorderhart.”
Inge Driesen,
patiënte



Nieuw pand voor de huisartsenwachtpost
Sinds begin 2021 ruilt de wachtpost 
Noord-Limburg locatie Pelt de Stationsstraat 
voor de nieuwe locatie nabij het ziekenhuis. 
De wachtpost is uitgerust met de nieuwste 
faciliteiten en voorzieningen om een comfor-
tabelere werkomgeving te creëren. Bovendien 
is de spoedafdeling vlakbij als een doorver-
wijzing voor patiënten noodzakelijk is. Het 
nieuwe pand is niet alleen een verbetering 
voor de patiënten, ook de huisartsen zijn te-
vreden.

De gelijkvloerse verdieping in de nieuwbouw 
is bestemd voor de huisartsenwachtpost. 
Voor overnachtende artsen zijn een aantal 
kamers voorzien. Op de eerste verdieping zijn 
een aantal ziekenhuisdiensten gevestigd,  
zoals de IT- en personeelsdienst, en de mede- 
werkers die het elektronische patiënte- 
dossier beheren. Het volledige project is door 
het ziekenhuis gefinancierd. De huisartsen 
betalen voor de huur en het gebruik van de 
faciliteiten.  

Eerste menopauzeconsulent in Noorderhart 
Mariaziekenhuis

Sinds november kunnen vrouwen die zich 
willen informeren over de menopauze te-
recht bij Noorderharts eerste menopauze-
consulent. Stéphanie Michiels, vroedvrouw 
van opleiding, staat vrouwen (en eventueel 
hun partners) bij in hun zoektocht naar de 
juiste informatie rond het thema en helpt de 

levenskwaliteit van de vrouw te verbeteren. 
Ook vrouwen die vervroegd in de menopauze 
terechtkomen door bijvoorbeeld een chirurgi-
sche ingreep of een kankerbehandeling, zijn 
welkom.

Tijdens een raadpleging krijgen vrouwen de 
tijd om hun verhaal te doen. Aan de hand van 
een internationaal gevalideerde vragenlijst 
gebeurt een grondige screening van hun 
fysische en psychische klachten. Op basis 
daarvan formuleert de menopauzeconsulent 
advies op maat, gericht op een gezonde leef-
stijl, gezond eten en beweging en aangepast 
aan de noden van de patiënte. 

Primeur voor de dienst gynaecologie

De dienst gynaecologie maakt sinds kort ge-
bruik van de vNOTES-techniek (Vaginal Natu-
ral Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), 
waarbij de verwijdering van de baarmoeder 
(en eventueel de eierstokken) via de vaginale 
weg verloopt in plaats van via een buikopera-
tie. Voor de patiënt heeft de nieuwe techniek 
heel wat voordelen: de operatie verloopt snel-
ler, er is minder pijn achteraf en er zijn geen 
littekens op de buik. 

WIST JE DAT...

... het slaaplabo een nieuwe plek kreeg in 
het ziekenhuis? Door de verbouwingen op de 
dienst geriatrie verhuisde het slaaplabo naar 
een ruimte vlakbij pneumologie. De dienst 
breidde ook uit met vier bedden met een 
aparte afleesruimte.

... we de zomer konden afsluiten met een 
fantastisch rapport voor de PAAZ? De zorgin-
spectie die eind juli langskwam, nam het suï-
cidepreventiebeleid onder de loep, gebaseerd 
op de multidisciplinaire richtlijnen van het 
Vlaams Expertisecentrum. De PAAZ mocht 
de inspectieronde afsluiten met een zeer 
goed resultaat. Het beleid en de duidelijke 
onthaalbrochure zijn volgens de zorginspec-
tie meer dan een pluim waard.

... er in oktober veertien nieuwe assisten-
ten startten in het ziekenhuis?

... we in oktober een Diabetesbeurs op 
poten zetten? In samenwerking met de Dia-
betes Liga Noord-Limburg en de gemeente 
Pelt organiseerden we een infobeurs, lezing, 
en verschillende workshops. Op de beurs 
kon je je gratis laten scannen op het risico op 
diabetes, diabetisch voetulcus en voorkamer-
fibrillatie.



Negen diensten rondden welzijnsbevraging af

“Werkcontext 
optimaliseren is 
belangrijke 
factor in verbetering 
mentaal welzijn”
Mentaal welzijn verdient een plek hoog op de agenda, 
niet het minst op de werkvloer. Daarom zet Noorder-
hart in op het welbevinden van zijn medewerkers. De 
stuurgroep welzijnsbevraging stippelde een projectplan 
uit om het welbevinden van alle medewerkers in kaart 
te brengen en te verbeteren. IDEWE-preventieadviseur 
Marthe Verjans en verpleegkundig diensthoofd heelkun-
de An Vangeneugden leggen uit hoe het project in zijn 
werk gaat en waarom dat zo belangrijk is.

onze
mensen

Geen Noorderhart zonder 
onze medewerkers. Om 

hen te bedanken voor 
hun dagelijkse inzet 

en enthousiasme, hen 
te motiveren en hen 

tegemoet te komen in 
hun wensen en noden 

op de werkvloer, zetten 
we in op verschillende 

projecten die hen 
versterken. Want zoals 

we het op Dag van de 
Medewerker zeiden: onze 
mensen zijn de crème de 

la crème en verdienen 
het beste.

Met een hart
voor... 



“Ons mentaal welbevinden is de som 
van verschillende factoren”, vertelt 
IDEWE-preventieadviseur Marthe Ver-

jans. “Iemands persoonlijkheid, gezondheid 
en thuissituatie spelen daarin een belangrijke 
rol, maar ook de werkcontext is van grote 
invloed. Het is dat laatste aspect dat Noor-
derhart onder de loep wil nemen. Door ener-
giegevende en -vragende factoren in kaart te 
brengen, kunnen we concrete stappen zetten 
om de werkcontext te optimaliseren.”

Negen teams rondden intussen de eerste, 
organisatiebrede welzijnsbevraging af. Een 
van hen is de dienst heelkunde. Diensthoofd 
An Vangeneugden: “Tijdens een verkennend 
gesprek met de preventieadviseur van IDEWE 
en mijn zorgmanager kreeg ik de kans om 
onze dienst voor te stellen en mijn eigen be-
kommernissen te delen. In een volgende fase 
werd de afdeling opgedeeld in twee groepen, 
om zo elke medewerker te kunnen betrekken. 
Die groepen zijn – zonder dat het diensthoofd 
aanwezig is – bevraagd door de preventie-
adviseur over de vijf A’s. Arbeidsinhoud, 
-relaties, -omstandigheden, -voorwaarden en 
-organisatie komen aan bod aan de hand van 
vier neutrale begrippen die elke medewerker 
positief of negatief kan invullen, volgens zijn 
of haar eigen aanvoelen.”

Actieplan

“Op die manier brengen we de energiegevers 
en -vragers in kaart”, licht Marthe toe. “In een 
tweede ronde van de bevraging wordt het hele 
team samengebracht en sluiten het dienst-
hoofd, zorgmanager en directie aan. Dat is het 
moment om concrete doelstellingen te formu-
leren. Door zo te werk te gaan, sluit elke dienst 
af met een concreet actieplan.”

“Elke medewerker wil gehoord worden”, 
vertelt An. “Door de welzijnsbevraging kan 
dat op een gestructureerde, maar ook ob-
jectieve manier. De tussenkomst van de pre-
ventieadviseur zorgde ervoor dat eventuele 
pijnpunten bloot kwamen te liggen zonder 
persoonlijk te worden. Tegelijk leerde de wel-
zijnsbevraging ons hoe waardevol energie-
gevers op het werk zijn. Daar hechten we nu 
nog meer belang aan.”

“We sloten 2021 af met zo’n honderdtwintig 
medewerkers die de eerste ronde van de wel-
zijnsbevraging hebben doorlopen, maar we 
willen dat elke medewerker met zijn of haar 
dienst een actieplan kan opstellen”, besluit 
Marthe. “Dit project kent geen afgelijnd einde: 
bedoeling is dat de bevraging een tool blijft 
om in de toekomst regelmatig de koppen bij 
elkaar te steken. We willen de verbindende 
dialoog tussen medewerkers en hun leiding-
gevende vergroten, zodat mentaal welzijn en 
welbevinden op het werk altijd op de agenda 
staan. De afgeronde trajecten zijn daarin een 
eerste stap.” 

Marthe Verjans,
IDEWE-preventieadviseur



“Dat 
Noorderhart 
in zijn 
medewerkers 
investeert, wordt 
geapprecieerd. 
Elke blijk van 
waardering doet 
deugd.”
An Vangeneugden, 
verpleegkundig diensthoofd 
heelkunde



Levenslang leren met Noorderharts digitale 
vormingen

Ook in woelige tijden is bijleren belangrijk. 
Omdat Noorderhart wil blijven investeren in 
opleidingen, gingen we het afgelopen jaar 
aan de slag met digitaal leren. Via het digitale 
leerplatform JIP zijn drie soorten opleidingen 
beschikbaar. Met de screencasts – opnames 
van presentaties – en de e-learnings kunnen 
medewerkers op elk moment aan de slag. De 
webinars, aan de andere kant, gebeuren live. 
Om levenslang leren voor iedereen toegan-
kelijk te houden, zijn de digitale vormingen 
bewust kort gehouden. Er zijn al e-learnings 
beschikbaar van tien minuten.

Het aanbod is voor iedereen toegankelijk via 
de opleidingscatalogus in JIP. De modules 
zijn heel gericht opgebouwd, zodat elke  
medewerker de info krijgt die aansluit bij zijn 
of haar job. Naast de algemene opleidings-
catalogus is er ook de rubriek ‘mijn te volgen 
opleidingen’. Daar vindt elke medewerker 
welke opleidingen voor zijn of haar functie 
of afdeling verplicht te volgen zijn. Eind 2021 
waren 21 verschillende modules beschikbaar. 
308 enthousiaste collega’s gingen al met de 
learnings aan de slag en bijna 1.000 modules 
werden volledig afgerond.

WIST JE DAT...

... we tijdens de zomer een aantal van onze 
medewerkers de lucht in stuurden? Een con-
tainerbedrijf schonk na zijn aankoop van de 
grootste luchtballon van Limburg een aantal 
ballonvaarten weg. 38 zorgmedewerkers van 
Zorg in Pelt (Noorderhart, Beschut Wonen, 
Sint-Elisabeth, vzw Stijn, WZC Immaculata 
en WZC Sint-Jozef) mochten mee op bal-
lonvaart. De actie was bedoeld om zorgme-
dewerkers extra te bedanken voor hun inzet 
tijdens de coronaperiode.

... we eind december onze medewerkers 
verwarmden op onze eigen Winter Wonder 
Noorderhart? In de revalidatietuin en op het 
terras van het personeelsrestaurant zetten we 
verschillende eet- en drankkraampjes op die 
onze medewerkers van spijs en drank voorza-
gen. De hele dag lang konden ze daar genie-
ten van vlees-, vis- of vegetarische gerechten. 
En of het gezellig was!

... we onze medewerkers regelmatig uit-
nodigen om vormingen te volgen? Voor een 
vorming rond ziekenhuishygiëne stond een 
wandeling met zoektocht op de planning. 
Aan de hand van een vragenboekje kregen de 
deelnemende medewerkers ‘wie is het’-gewijs 
tips over wie een winnend kraslot in zijn bezit 
had. De dienst ziekenhuishygiëne en kwaliteit 
voorzag de vragen en opdrachten voor de 
wandeling.

Dag van de medewerker

Naar goede traditie herdoopte Noorderhart 
ook in 2021 Dag van de Verpleegkundige  
naar Dag van de Medewerker. Om alle mede-
werkers in de bloemetjes te zetten, werd voor  
iedereen een romige Magnum® voorzien. 
Want de medewerkers van Noorderhart zijn 
de crème de la crème. Voor medewerkers 
met allergieën waren er ook waterijsjes  
en fruit.



Hoge vaccinatiegraad in vergelijking met andere zorgin-
stellingen

“Patiëntveiligheid 
garanderen 
en collega’s 
beschermen”
2021 was het jaar van de COVID-vaccins. Om de vac-
cinatiegraad bij medewerkers te maximaliseren, zette 
Noorderhart sterk in op het informeren van medewer-
kers en het beantwoorden van hun vragen. Klinisch bio-
loog Kristof Bafort en verpleegkundige Sabine Switten 
leggen uit hoe de vaccinatiecampagne in zijn werk ging.

E ind januari werden de eerste vaccins toegediend 
aan de medewerkers van de COVID-afdeling. Ook 
een aantal intensivisten, pneumologen en geriaters 

kregen op dat moment een vaccin dankzij de overschot-
ten van een Lommels woonzorgcentrum. “Bij wijze van 
voorbeeld werden enkele artsen gevaccineerd aan het 
begin van de vaccinatieperiode”, zegt klinisch bioloog 

onze eigen
gezondheid

Noorderhart maakt 
niet alleen van de 

gezondheid van 
haar patiënten een 

prioriteit. Ook als 
werkgever blijven 

we inzetten op het 
welzijn van onze 
medewerkers – 
zowel op fysiek 

als mentaal vlak 
– en de financiële 

gezondheid van onze 
organisatie.

Met een hart
voor... 



Kristof Bafort. “Op die manier konden we 
twijfelende medewerkers laten zien dat de ge-
volgen van de inspuiting miniem waren. Om-
dat we merkten dat de onzekerheid over de 
werking, de veiligheid en de gevolgen van de 
vaccins bleef leven, zette hoofdgeneesheer 
Rik Verroken een panelgesprek op poten dat 
later als video-opname onder de medewer-
kers werd verspreid. Samen met neuroloog 
Bart Van Wijmeersch en pneumoloog Kurt 
Vandeurzen gaven we tekst en uitleg over 
wat COVID-19 is en hoe een vaccin werkt en 
beschermt.”

“Ook via mail en telefonisch stonden we col-
lega-medewerkers te woord met antwoorden 
op hun vragen over het vaccin. Wie nog twij-
felde over een vaccinatie, konden we zo over 
de streep trekken.” Verpleegkundige Sabine 
Switten was een van de eerste medewerkers 
die zich liet vaccineren: “Zelf was ik al over-
tuigd van het nut van een prik, maar voor 
andere collega’s was het interessant om alle 
informatie op een rij te krijgen.”

Streefgraad bereikt

De vaccinatiecampagne heeft zijn effect 
niet gemist. Kristof Bafort: “We hebben de 
streefgraad van 95% gevaccineerden met drie 
procent overschreden. 98% van onze mede-
werkers liet zich vaccineren. Het besef dat 
vaccins de manier zijn om jezelf, de collega’s 
en onze patiënten te beschermen, heeft voor 
velen de doorslag gegeven. Daarnaast heeft 
onze PCR-strategie ervoor gezorgd dat we 
bijna geen COVID-outbreaks kregen in het zie-

kenhuis. We hebben massaal veel PCR-testen 
verwerkt – qua hoeveelheden namen we 
evenveel testen af als grotere collega-zieken-
huizen. Zo hebben de medewerkers elkaar en 
de patiënten kunnen beschermen tegen het 
virus. Het gevoel dat we dit samen, als één 
team, moesten doen, overheerste sterk.”

“Dat de vaccinatiegraad in het ziekenhuis zo 
hoog is, wijt ik aan het samenhorigheidsge-
voel dat onder de medewerkers heerst”, be-
vestigt Sabine. “De coronaperiode was zwaar, 
maar heeft de onderlinge band tussen colle-
ga’s versterkt. Toen we de kans kregen om 
vroeger dan voorzien gevaccineerd te wor-
den, twijfelden we niet. Zo konden we onszelf, 
de collega’s en de patiënten beschermen. In 
januari 2021 kregen we de eerste prik, afgelo-
pen december de boosterprik. Voor die laat-
ste kreeg elke gevaccineerde een bloemetje. 
Een fijne attentie en een bevestiging dat de 
organisatie onze inzet waardeert.” 

Kristof Bafort,
klinisch bioloog 

https://www.youtube.com/watch?v=tNd_-0Ti9Rw


Financiële cijfers

Balans
(in duizenden euro’s)

MZNL RMSC

2020 2021 2020 2021

ACTIVA

Vaste activa 59.167 58.027 12.589 11.900

Vlottende activa 108.445 112.021 18.005 17.869

Totaal activa 167.613 170.048 30.594 29.769

RATIO

Liquidi-
teiten

Acid test 
zonder 
inhaal-

bedragen
3,3 3,4 1,4 1,6

Renta-
biliteit

Van het 
eigen 

vermogen
4,3% 1,8% 3,0% -4,1%

Solva-
biliteit

Financiële 
onafhan-
kelijkheid

61,2% 60,9% 44,1% 42,9%

Aantal medewerkers VTE’s

2020 2021 2020 2021

Noorderhart 
Mariaziekenhuis 1038 1088 682,74 726,4

Noorderhart 
Revalidatie & MS 300 276 178,49 178,6

“Corona heeft 
iedereen in de 
organisatie dichter 
bij elkaar gebracht. 
We gaan allemaal 
voor hetzelfde doel.”
Sabine Switten,
verpleegkundige

Campagne rond respectvol 
melden gelanceerd
Midden juli lanceerde Noor-
derhart een sensibiliserings-
campagne rond het respectvol 
melden van patiëntveiligheids-
incidenten. De bedoeling van 
de campagne was onze mede-
werkers bewustmaken dat elk 
incident twee kanten heeft – dat 
van de patiënt zelf, maar ook 
van de collega-medewerker. 
Uiteraard wordt het melden van 
patiëntveiligheidsincidenten 
aangemoedigd, maar meldingen 
met respect voor elkaar dragen 
bij aan een aangenamere werk-
omgeving en een veilige meld-
cultuur. 

Complimentendag voor 
alle medewerkers
Complimentendag was dit jaar 
een dag voor elke Noorder-
hart-medewerker. Op 1 maart 
werden lege post-its uitgedeeld 
aan alle collega’s, die op hun 
buurt via de post-its een col-
lega of diensthoofd konden 
bedanken. De post-its werden 
massaal gevuld met mooie 
woorden. 



Noorderhart stelde bouwplannen op ziekenhuissite voor

“Geweldige 
opportuniteit om 
één geïntegreerd 
zorgconcept te 
ontwikkelen” 
Grootse plannen voor Noorderhart Mariaziekenhuis en 
Noorderhart Revalidatie & MS: in augustus werden de 
bouwplannen voor de nieuwe ziekenhuisinfrastructuur 
voorgesteld. Het Revalidatie & MS Centrum wordt in de 
toekomst ondergebracht in een volledig nieuw gebouw op 
de ziekenhuissite, het ziekenhuis zelf breidt grondig uit. 
Algemeen directeur Hans Ramaekers en facilitair directeur 
Dirk Van Gorp leggen uit hoe de plannen eruitzien.

N oorderhart breidt uit. Om op een kwalitatieve ma-
nier te beantwoorden aan de zorgvragen uit de 
regio en nog meer excellente zorg te realiseren, 

staan verschillende bouwprojecten op de planning. Een 

de 
toekomst

Hoe graag we stilstaan 
bij de verwezenlijkingen 

van het afgelopen jaar, 
zo graag kijken we ook 
vooruit. Verschillende 

stappen werden en 
worden gezet om het 
Noorderhart-verhaal 
verder uit te bouwen 

en de expertise 
van Noorderhart 

Mariaziekenhuis en 
Noorderhart Revalidatie 

& MS nog dichter bij 
elkaar te brengen.

Met een hart
voor... 



eerste, grote project, is de bouw van een nieuw 
revalidatie- en MS-centrum. Facilitair directeur 
Dirk Van Gorp: “Door het nieuwe revalidatie- en 
MS-centrum op dezelfde site als het ziekenhuis 
onder te brengen, verhogen we het comfort van 
de patiënten. Ziekenhuisopnames en revalidatie-
trajecten zullen beter op elkaar aansluiten. Om de 
zorgervaring nog te verbeteren, zijn in het nieuwe 
gebouw ook grotere kamers en extra gebruiks-
lokalen voorzien. Daarnaast is de organisatorische 
kant van een verhuizing niet onbelangrijk: door de 
twee Noorderhart-sites letterlijk dichter bij elkaar 
te brengen, kunnen we ook figuurlijk stappen  
zetten. De aanwezigheid van onder andere één  
keuken, één magazijn en één technische dienst 
zal de samenwerking nog natuurlijker maken.”

“De fysieke integratie van beide instellingen 
is een maximale symbolisering van de geïnte-
greerde zorg die we willen aanbieden”, vult  
algemeen directeur Hans Ramaekers aan. 
“We willen evolueren van een transmurale 
naar een intramurale werking.”

Kinderpsychiatrisch ziekenhuis en nieuw am-
bulant centrum

Het chirurgisch dagziekenhuis dat aan de ach-
terkant van het bestaande ziekenhuis komt, 
huisvest verschillende diensten. Dirk: “Door 
voor die diensten meer ruimte te voorzien, wil-
len we aan de stijgende patiëntenbezetting en 
het gestegen aantal ingrepen tegemoetkomen. 
Vanuit de inkomhal van het ziekenhuis zal een 
vlotte doorstroming mogelijk zijn naar het dag-
ziekenhuis en het revalidatie- en MS-centrum.” 
Het nieuwe innovatieve ambulante centrum, het 

derde project, is voorzien aan de voorkant van het 
ziekenhuis. Dirk: “De voorbije jaren gingen zo’n 25 
nieuwe artsen aan de slag in het ziekenhuis. Elk 
van hen moet een eigen plek krijgen. Daarnaast 
neemt de ambulantisering van de zorg steeds 
meer toe. Aangezien we patiëntcomfort hoog op 
de agenda zetten, was meer ruimte nodig.”

Als laatste staat ook de bouw van een kinder-
psychiatrisch dagziekenhuis gepland. “Noorder-
hart is een van de stichtende partners van het 
Kinderpsychiatrisch Centrum vzw in Genk”, zegt 
Hans. “Om te beantwoorden aan de stijgende 
vraag naar kinderpsychiatrie in de noordelijke 
regio, werd het idee geopperd om een nieuw 
kinderpsychiatrisch dagziekenhuis op onze site 
onder te brengen.”

Toekomstmuziek

“Dat alle projecten samenkomen in de tijd, is een 
gelukkig toeval”, sluit Hans af. “De plannen voor 
het daghospitaal waren er jaren geleden eigenlijk 
al. Het dossier van het ambulante centrum staat 
los van dat van het Revalidatie & MS Centrum, 
maar kwam op ongeveer hetzelfde moment tot 
stand. Dat de drie projecten op hetzelfde moment 
werden goedgekeurd, zorgt ervoor dat we ons nu 
kunnen richten op één toekomstgericht, geïnte-
greerd zorgconcept voor de hele site.”

In het najaar van 2022 worden de omgevingsver-
gunningen voor alle projecten ingediend. “Daar-
na starten we in 2023 – in verschillende fases – 
met de bouwwerken”, zegt Hans. “Als alles goed 
loopt, kunnen we in 2025 de nieuwe bouwdelen 
gefaseerd in gebruik nemen.” 

Dirk Van Gorp,
facilitair directeur 



“Met de bouwplannen 
zetten we nieuwe 
stappen in het 
Noorderhart-verhaal. 
Elk initiatief nemen 
we om onze identiteit 
en onze mensen te 
versterken, zodat 
we samen kunnen 
streven naar dat ene 
gemeenschappelijke 
doel: excellente zorg 
verlenen.”
Hans Ramaekers, 
algemeen directeur



Nieuwe, overkoepelende website

Om patiënten op een duidelijke, toegankelijke 
en laagdrempelige manier met Noorderhart 
Mariaziekenhuis en Noorderhart Revalidatie 
& MS kennis te laten maken, werd een nieu-
we website gelanceerd. Op de geïntegreerde 
website – met enkele overkoepelende pagi-
na’s – vinden zowel patiënten als bezoekers 
relevante informatie over beide instellingen. 
Beide campussen hebben ook hun eigen 
deelsite.

De navigatie van de website is logisch en 
eenvoudig opgesteld. Daarnaast is de site 
volledig aangepast aan het gebruik op zowel 
een traditionele computer als op een tablet of 
smartphone. In de toekomst zullen regelma-
tig vernieuwingen en verbeteringen gebeuren. 
Ook nieuwe informatiepagina’s, brochures, 
foto’s en filmpjes worden stelselmatig aange-
vuld, zodat de website altijd up-to-date blijft. 
De toekomstige bouwwerken zullen ook via 
de website gevolgd kunnen worden. 

Onze nieuwe naam prijkt op de gevel

Nu Noorderhart Mariaziekenhuis en Noorder-
hart Revalidatie & MS onder dezelfde vleugels 
verdergaan, was het tijd om dat ook voor ie-
dereen duidelijk te maken. Begin september 
2021 werden de naam en het logo op de ge-
vel van Noorderhart Mariaziekenhuis vervan-
gen. Door het ingebouwde licht zijn de letters 
ook in het donker zichtbaar. 

Concept en realisatie Xpair Communication
Hoofdredactie Inge Verheyen
Redactie Maud Vanmeerhaeghe (Xpair Communication)
Eindredactie Inge Verheyen
Fotografie Jan Crab (Xpair Communication)
Lay-out Peter Frison (Xpair Communication)
Dank je wel aan An Strauven, Debora Faes, Dana Portugaels, 
Theo Fransen, Geert Leirs, Inge Driesen, Marthe Verjans, 
An Vangeneugden, Kristof Bafort, Sabine Switten, 
Hans Ramaekers en Dirk Van Gorp

https://www.noorderhart.be/nl/noorderhart-bouwt/
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