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Algemene ziekenhuizen

az Sint-Maarten

Patiëntveiligheid: de eerste show
Patiëntveiligheid is voor velen een abstract begrip. Daarom or-
ganiseert het az Sint-Maarten op 25 april 2014  voor zijn mede-
werkers en artsen “De Eerste Show”, een avondevent in het ka-
der van patiëntveiligheid. Naar analogie met “De Laatste Show” 
nemen interne en externe gasten plaats in ‘de zetel’ voor een 
interview. 

patiëntenrecht
Algemeen directeur Jan Ennekens opent de avond: “Patiëntveilig-
heid bepaalt in belangrijke mate de outcome van onze zorg. Een 
patiënt die in een kwetsbare positie beroep doet op ons zorgaan-
bod, geeft ons zijn volledig vertrouwen. Veilige zorg is dan ook 
een patiëntenrecht waarmee ziekenhuizen op een transparant 
controleerbare wijze moeten omgaan. Dit kan door het opvolgen 
van meetbare indicatoren met als doel de patiëntveiligheid ver-
der te verbeteren.” 

Safe surgery checklist
In zijn verhaal over veiligheidsmanagement in de luchtvaartindus-
trie benadrukt piloot en flight safety officer Rudy Pont het belang 
van communicatie, training, standaardprocedures en checklists. 
Het gebruik van een checklist in de luchtvaart is vergelijkbaar 
met de ‘safe surgery checklist’ die wordt gebruikt in het operatie-
kwartier van een ziekenhuis. Wat in de luchtvaart reeds routine 
is, is voor ziekenhuizen een relatief nieuwe werkwijze. Sinds 2011 
werkt ook het AZ-Sint Maarten met een dergelijke checklist. Aan 
de hand van de vragenlijst controleert het OK-team wanneer ie-
dereen klaar is voor de ingreep, of de juiste ingreep bij de juiste 
patiënt op de juiste plek wordt uitgevoerd en of alle nodige mate-
rialen en instrumenten aanwezig zijn. 
Om de vergelijking van de checklist van het operatiekwartier met 
deze uit de luchtvaart kracht bij te zetten, kropen anesthesist dr. 
Greet Drijvers en chirurg dr. Joris Ceulemans in de rol van (co-)
piloot, wat resulteerde in het ludieke filmpje “Wat als … een vlieg-
tuig een operatiezaal was?”. Te zien op YouTube.

Nieuw MRI-toestel brengt borstletsels snel-
ler en scherper in kaart 
Het az Sint-Maarten gaat in oktober 2013 als eerste ziekenhuis 
in de provincie Antwerpen van start met MRI-geleide borstbi-
opsies, dankzij een volledig nieuw en geavanceerd MRI-toestel. 
Doordat dit toestel  nog preciezere beelden levert, kunnen nog 
kleinere borsttumoren worden teruggevonden en met MRI-gelei-
de borstbiopsies worden gekarakteriseerd.

www.azsintmaarten.be

algemeen directeur: Jan Ennekens
hoofdgeneesheer medisch directeur: 
dr. Erwin Schroyens

Paspoort
Het az Sint-Maarten is een groot regionaal ziekenhuis met 

660 ziekenhuisbedden, waarvan 70 Sp-bedden en meer dan 

80 plaatsen in dagziekenhuis. Het ziekenhuis behandelt jaar-

lijks meer dan 45.000 patiënten, waarvan 55% in dagbehan-

deling. Nog eens 296.000 patiënten bezoeken de poliklinie-

ken voor een technisch onderzoek of raadpleging. 

Het az Sint-Maarten staat voor:

•	 een	 ruim	 medisch	 zorgaanbod,	 multidisciplinair	 en	 me-

disch-technologisch ondersteund;

•	 een	transparant,	kwalitatief,	veilig	en	efficiënt	zorgproces,	

gericht op het welzijn van de patiënt;

•	 een	persoonlijke,	vriendelijke	omgang	met	de	patiënt,	met	

aandacht voor zijn specifieke situatie;

•	 partnerships	met	andere	zorgverstrekkers	van	de	eerste,	

tweede en derde lijn, tijdens het volledige zorgtraject;

•	 een	 optimale	 samenwerking	 tussen	 medewerkers	 die	

zorg verlenen en ondersteunende medewerkers. 

We kijken we al uit naar 2018, het jaar waarin onze drie 

campussen worden samengebracht in één, hypermodern 

nieuwbouwziekenhuis in Mechelen.

campus Rooienberg
Rooienberg 25
2570 Duffel

015 30 31 11

campus Leopoldstraat
Leopoldstraat 2
2800 Mechelen

015 40 95 11

campus Zwartzustersvest
Zwartzustersvest 47
2800 Mechelen

015 29 66 66



MRI-geleide biopsies worden toegepast in specifieke en zeldzame 
gevallen, wanneer het letsel niet via echografie en mammogra-
fie terug te vinden is in het borstklierweefsel. Dit soort letsels 
is gelukkig vrij zeldzaam, maar vooral bij jongere patiënten met 
een verhoogd familiaal risico is het belangrijk deze vroegtijdig 
op te sporen. Dr. Katrien Vanwambeke, radioloog bij het az Sint-
Maarten: “Via een MRI-onderzoek van de borsten kunnen we bij 
patiënten met een hoog risicoprofiel kwaadaardige borstletsels 
sneller en preciezer vinden. Ook kunnen we de verspreiding beter 
inschatten.”
Door een accuratere preoperatieve diagnose van de uitgebreid-
heid van de letsels kunnen we de beste chirurgische techniek 
hierop afstemmen. Dr. Patrick Berteloot (coördinator borstkli-
niek): “Door steeds betere onderzoekstechnieken en de mogelijk-
heid om biopsies te nemen, kan de diagnose van borstkanker 
sneller worden gesteld met een gunstige invloed op het ziekte-
verloop, de noodzakelijke behandelingen en finaal de overlevings-
kansen van de patiënt.”

Werkzaamheden nieuwbouw gestart
Op 1 oktober 2013 starten de werkzaamheden voor het nieuw-
bouwziekenhuis van het az Sint-Maarten. De werken voor de 
eigenlijke ruwbouw beginnen in januari 2014. Aannemer MBG, 
die in augustus 2013 de opdracht formeel krijgt toegewezen, 
neemt behalve de bouw ook de volledige projectcoördinatie ter 
harte. Samen met een projectteam realiseert MBG de gesloten 
ruwbouw, de parkeer- en omgevingsinfrastructuur en de groen-
aanleg die drie jaar in beslag nemen. Daarnaast verzorgt de aan-
nemer gedurende vijf jaar de coördinatie van alle afwerkingen, 
technieken, vaste en medische uitrusting. 
Voor de financiering van het nieuwbouwziekenhuis stelt de Eu-
ropese Investeringsbank (EIB) 150 miljoen euro ter beschikking 
van vzw Emmaüs/AZ Sint-Maarten. Het bedrag zal voorzien in 
bijna de helft van de totale nodige financiering. 
Het project heeft hiervoor alle stappen van de strenge beoor-
deling door de EIB doorlopen. Er is onder meer gekeken naar 
de duurzaamheid van het nieuwe ziekenhuis, die voldoet aan de 
hoogste energienormen en dus aan de vereisten van de EIB. Jan 
Ennekens, algemeen directeur AZ Sint-Maarten: “We zijn ver-
heugd met en dankbaar voor deze lening van de EIB. Een solide 
kredietverlener en de aantrekkelijke rentetarieven geven ons fi-
nanciële stabiliteit. Bovendien hoeven we onze Belgische banken-
partners minder te belasten. Ook betekent het aantrekken van 
deze financiële middelen een indirecte, solide investering in de 
regionale economie. En daar profiteert ook de burger van.” 
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Zorgballon
voorjaar
Naar aanleiding van hun 75-jarig bestaan 
geeft Zorgnet Vlaanderen op 31 januari het 
startschot van hun feestjaar. Ze lanceren 
een oproep om per zorginstelling een collega 
te nomineren die een ‘zorgballon’ verdient. 
Het az Sint-Maarten neemt deel aan deze 
actie en met een interne oproep. Maar liefst 
7 collega’s worden genomineerd. Uiteinde-
lijk krijgt Rudy Van de Poel, verpleegkundige 
palliatieve zorgen De Mantel van campus 
Leopoldstraat dé zorgballon voor het az Sint-
Maarten. 

4
Spartacusrun 
1 mei
De Spartacus Run is een survivalrun over 
een loodzwaar parcours van ongeveer 10 
km. Langs het parcours staan een 15-tal hin-
dernissen die moeten worden overwonnen. 
Een groep moedige enthousiastelingen van 
het az Sint-Maarten stond strijdlustig aan de 
start. Iedereen kwam ook voldaan over de 
eindmeet. De run wordt georganiseerd ter 
nagedachtenis van Artoer Aghajanyan, een 
ingeweken Armeens student geneeskunde 
die overleed tijdens zijn deelname aan de 
Antwerp Ironman in 2011.

4
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Symposia
februari – november 2013
In 2013 organiseren de diensten spoedge-
vallen & radiologie op 23 februari het sym-
posium spoedeisende beeldvorming in con-
grescenter Lamot te Mechelen.  
In een talkshow op 25 april brengt het az Sint-
Maarten klaarheid in het begrip patiëntveilig-
heid. Interne en externe sprekers komen aan 
het woord over concrete onderwerpen zowel 
binnen de zorgsector als erbuiten.
Op 16 mei gaat de dienst Psychiatrie dieper 
in op de problematiek burn-out bij hulpverle-
ners. 
De dienst radiotherapie opent de deuren 
op 16 november voor een symposium over 
intensieve aanpak van metastasen met aan-
sluitend een bezoek aan de afdeling.

2
Inleefreis Memisa
29 april
Begin maart 2013 vertrekken Ann Belle-
kens, hoofddiëtiste van de Voedingsdienst 
(CVD) en Nadine Jacobs, verpleegkundige 
geriatrie Campus Leopoldstraat op inleefreis 
naar Budjala, Congo. Ze bezoeken samen 
met Memisa ons partnerziekenhuis en en-
kele lokale gezondheidscentra. Hun uitge-
breid reisverslag met prachtige foto’s delen 
ze graag tijdens een infoavond op 29 april 
2013.
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5
Fotoshoot werfbord nieuwbouwziekenhuis
6 juni
Enkele enthousiaste medewerkers worden 
voor één dag ware fotomodellen. Een heuse 
fotoshoot bij Milo Profi te Kontich resulteert 
in twee mooie werfborden ter hoogte van de 
R6. 

6
Samenwerking navelstrengbloedbank
17 juni
AZ Sint-Maarten werkt samen met de navel-
strengbloedbank in Leuven. Vrouwen die in 
ons ziekenhuis bevallen, krijgen de mogelijk-
heid om hun navelstrengbloed te doneren. 
Dankzij deze collectie van donorbloed kunnen 
de levens van patiënten met ernstige been-
mergziekten worden gered.

7
Nieuwbouwziekenhuis
1 oktober
Na een jarenlange voorbereiding gaan de 
bouwwerken aan het nieuwbouwziekenhuis 
ter hoogte van de R6 en de Liersesteenweg 
in Mechelen van start. Oplevering is voorzien 
in 2018. 
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Whisky tasting voor het goede doel
3 oktober
Jan Beckers - Malt Ambassador van Douglas Laing 
& Co - komt speciaal vanuit Glasgow en brengt een 
selectie van acht verschillende Schotse Whisky’s 
mee naar Anverness in Antwerpen. Naar het voor-
beeld van ervaren Whisky-liefhebbers maakt een 
select groepje van 30 personen een virtuele ont-
dekkingsreis doorheen Schotland en maakt kennis 
met de diversiteit van dit geestrijke vocht. Het hele 
event bracht maar liefst 1390 euro op voor ons 
partnerziekenhuis in Budjala.

9
Borstkliniek in kopgroep
december
De resultaten van het Vlaams Indicatoren Project 
(VIP) met betrekking tot de behandeling van borst-
kanker worden gepubliceerd. Dit project van de 
Vlaamse overheid brengt voor het eerst de kwa-
liteit van zorg in het Vlaamse ziekenhuislandschap 
in kaart. Deelnemende ziekenhuizen worden verge-
leken op basis van dertien kwaliteitsindicatoren. 
Op alle klinisch relevante onderzochte parameters 
scoort de borstkliniek van het az Sint-Maarten aan 
de bovenzijde van de opgelegde richtwaarden of 
targets. Hierdoor bevinden wij ons in de kopgroep 
van de Vlaamse borstklinieken. Dit zowel wat be-
treft: de kwaliteit van diagnostische uitwerking, de 
behandelingsmodaliteit als overleving.  
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