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Paspoort
AZ Sint-Maarten is een groot regionaal ziekenhuis met 660
erkende ziekenhuisbedden en 80 plaatsen in dagziekenhuis.
Het ziekenhuis behandelt jaarlijks ongeveer 20.000 patiënten
in klassieke opname en 28.000 patiënten in dagziekenhuis.
Daarnaast zijn er bijna 300.000 contacten in de poliklinieken.
Het az Sint-Maarten staat voor:
• een ruim medisch zorgaanbod, multidisciplinair en medisch-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 al uit naar 2018, het jaar waarin onze drie campussen worden samengebracht in één, hypermodern nieuwbouwziekenhuis in Mechelen.
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FELOZA: Facilitaire en Logistieke Ondersteuning
voor Ziekenhuisafdelingen
Een nieuw ziekenhuis bouwen is een uitgelezen kans om niet alleen
infrastructuur en technieken te vernieuwen, maar ook de interne organisatie te verbeteren. Het FELOZA-project startte in 2015 en komt
in 2017 echt op kruissnelheid. Het doel: een optimale en geïntegreerde werking van alle logistieke stromen en facilitaire ondersteunende dienstverlening.
Iedere patiënt doorloopt zijn eigen zorgtraject. Logistieke en facilitaire processen ondersteunen daarin elke stap: van het vervoer naar
medische onderzoeken tot het tijdig leveren van medicatie, verzorgingsmateriaal, maaltijden en vers bedlinnen. Ook de schoonmaak
moet aan hoge standaarden voldoen.
Cruciaal is dat deze logistieke activiteiten tijdig, veilig en correct gebeuren zodat verpleegkundigen zich maximaal kunnen focussen op
de zorg voor de patiënt.
Hoezo Feloza?
Gedurende twee jaar zijn de processen grondig getest en verbeterd,
werden softwarepakketten geparameteriseerd, werkafspraken uitgeschreven en opleidingen uitgewerkt. In het najaar van 2018 moeten alle medewerkers vertrouwd zijn met de nieuwe manier van
werken.
Niets dan voordelen
Patiënten worden straks in de beste omstandigheden ontvangen. Zo
zal in het nieuwe ziekenhuis een professioneel team patiëntentransport zich uitsluitend toeleggen op brengen en halen van patiënten.
Dit team kan rekenen op de modernste technische hulpmiddelen en
software die het vervoer optimaal regelt, zonder lange wachttijden
voor de patiënt en volgens de meest efficiënte routes. Het team
zorglogistiek zal op verpleegafdelingen ondersteuning bieden bij
maaltijden en logistieke taken. Ook voor de verdeling van materialen, linnen, maaltijden en voor de organisatie van verschillende facilitaire diensten werkt az Sint-Maarten een nieuwe aanpak uit, bv
• nieuwe transportmiddelen en software moeten het materiaaltransport optimaal regelen;
• het ontslagschoonmaakteam neemt de ganse eindschoonmaak en
bedopmaak op zich na ontslag van een patiënt om snel nieuwe patiënten te ontvangen;
• op OK staat een apart team in voor de schoonmaak en tussenreinigingen. Het schoonmaakteam krijgt taken elektronisch door en niet
meer op papier;

• de voorraadberging op de afdelingen wordt logischer ingedeeld, het scansysteem wordt gebruiksvriendelijker en
de bevoorrading wordt voorzien vanuit het magazijn;
• de uitleencentrale stelt materiaal en toestellen ter beschikking van de verpleegafdelingen, het technisch onderhoud wordt gemakkelijker opgevolgd.
Ook administratieve stromen worden aangepast. De aanvraag en het beheer van vergaderzalen loopt via een softwarepakket. Documentenbeheer en documentenstromen worden geoptimaliseerd.
Als alles op wieltjes loopt, draagt dit bij tot het comfortgevoel van de patiënt en onrechtstreeks aan zijn genezing.
Patiënten mogen erop rekenen dat ook in het nieuwe az Sint-Maarten iedereen achter de schermen alles op alles
zet om de beste zorg te bieden.

INNOVATIE
Het nieuwe ziekenhuis is ook op technologisch vlak een huzarenstukje. Er wordt ingezet op innovatie en nieuwe,
hoogtechnologische medische toepassingen. Sinds de eerste plannen in 2008 is heel wat bijgestuurd met het oog
op de invoering van medische nieuwigheden. In de nieuwe infrastructuur biedt az Sint-Maarten patiënten meer
comfort, privacy en veiligheid. Hooggekwalificeerde zorg gaat hand in hand met een warme en persoonlijke sfeer.
Monitoringsysteem en operatiekwartier
Het patiëntenmonitoringsysteem werkt op één centraal platform met één uniform systeem voor het hele ziekenhuis. Daarmee kunnen parameters van patiënten zoals bloeddruk, saturatie en hartslag tijdens het hele verblijf
worden opgevolgd op alle afdelingen. Daarnaast zijn er mobiele telemetrietoestellen die werken via het wifi-netwerk van het ziekenhuis.
In alle operatiezalen (14 in het operatiekwartier en 2 bij endoscopie) is het mogelijk om beelden weer te geven, op
te slagen of te streamen (digitaal operatiekwartier). De beelden zijn zowel in de operatiekamer als daarbuiten, bv
in het congrescentrum, te bekijken. De operatiezalen zijn ook uitgerust met RGB LED-verlichting, zodat chirurgen
en verpleegkundigen elke gewenste kleur kunnen instellen. Het wordt dus mogelijk om ingrepen uit te voeren in
omstandigheden die het daglicht benaderen.
Nog meer medisch-technologische innovaties
Het nieuwe ziekenhuis beschikt ook over:
2 lineaire deeltjesversnellers (bestraling) van de laatste generatie voor de dienst radiotherapie;
een hypermodern cathlab;
gemotoriseerde patiëntentilliften op 450 kamers;
een gesofisticeerd medicatiedistributiesysteem;
…
Andere vernieuwingen
Ook buiten de medische sfeer pakt het ziekenhuis uit met vernieuwingen. De telefonie loopt over het datanetwerk.
Daardoor wordt het mogelijk om te chatten of video- en telefoonconferenties te organiseren met in- en externen.
Eén van de vergaderzalen is ingericht voor videoconferenties. De andere vergaderzalen zijn uitgerust met hoogwaardige beeldschermen en laserprojectoren, een geluidsinstallatie en draadloze verbinding met de laptop.
Alle patiëntenkamers hebben digitale televisie: vertraagd kijken of specifieke programma’s opvragen wordt mogelijk. Het ziekenhuis kan ook filmpjes en informatie voor patiënten en bezoekers ter beschikking stellen. Het systeem
kan nog uitbreiden waardoor patiënten bvb maaltijdkeuzes kunnen doorgeven via hun televisie.
AZ Sint-Maarten zet in op voortdurend vernieuwen en kennis delen in een open dialoog met interne en externe
partners.
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Kort genoteerd az Sint-Maarten
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‘Kanker Beauty Professional’ voor kappers
januari
In 2016 ging het vormingstraject ‘Kanker
Beauty Professional’ van start. Onder meer
het oncologisch team van het ziekenhuis verzorgt een opleiding voor schoonheidsspecialisten om te werken aan een beter zelfbeeld
van kankerpatiënten. De opleiding houdt rekening met de medische achtergrond en specifieke noden van mensen met kanker.
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Bewust minder keizersneden
januari
20% van de bevallingen in ons land gebeurt
met een keizersnede. In het az Sint-Maarten
is dat slechts 6%. Radio 2 bevraagt het ziekenhuis hierover. Het gaat om een bewust beleid
van de gynaecologen en verloskundigen dat
de natuur zo veel mogelijk wil volgen en niet
kiest voor het inleiden van bevallingen. Enkel
wanneer het medisch is aangewezen, kiest
men uiteraard voor een keizersnede.
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Busverbinding nieuwbouwziekenhuis
april
Omdat het nieuwe ziekenhuis zich richt tot de
inwoners van de ruime regio, is het cruciaal
dat de site vanuit alle omliggende gemeenten vlot bereikbaar is. Met een principieel
akkoord dat rechtstreekse busverbindingen
via de ziekenhuissite zullen rijden, is de ontsluiting van het nieuwe az Sint-Maarten via
het openbaar vervoer verzekerd. Twee lokale
Mechelse buslijnen (2 en 5) worden doorgetrokken tot voor de hoofdingang van het ziekenhuis. De Lijn beslist dat ook de regionale
buslijnen op de Liersesteenweg (550, 551,
552 en 558) zullen omrijden.
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Nieuwe MUG
4 mei
AZ Sint-Maarten stelt zijn nieuwe MUG voor:
een Volvo XC 90 T5 AWD met heel wat technische snufjes om patiënten nog beter en
efficiënter te helpen. Het is één van de eerste MUG-voertuigen in Vlaanderen met de
opvallende ‘Battenburg-striping’ (zie ook
az Sint-Jozef). Vanaf midden mei wordt het
voertuig effectief ingezet. De MUG rijdt jaarlijks bijna 1.300 keer uit, dat is meer dan drie
keer per dag.
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Dienst pediatrie lanceert vriendenboekje
van Pieter #wmty2017
juni
In het kader van de ‘What Matters to you’dag lanceert de dienst pediatrie het vriendenboekje van Pieter, de mascotte van de
kinderafdeling. Zorgverleners en hun teams
zetten extra in om oog en oor te hebben voor
de kleine dingen die belangrijk zijn voor patiënten, hun familie en omgeving. Door het
‘vriendenboekje’ in te vullen kunnen patiëntjes en hun ouders aangeven wat ze belangrijk
vinden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis.
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Verkenningsdagen nieuwbouwziekenhuis
september
Op zondag 10 en 17 september zijn de medewerkers welkom voor een begeleide rondgang in de nieuwbouw. Ze maken kennis met
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hun nieuwe werkstek, de zorgboulevard, de
polikliniek, een verpleegeenheid, het medewerkersrestaurant… De belangstelling is
groot. Meer dan 900 geïnteresseerde collega’s zakken af naar de nieuwe ziekenhuissite, waar ze bovendien een ontbijt of lunch
krijgen aangeboden.

7

7

Opening van het nieuwe az Sint-Maarten
15 oktober
Exact één jaar voor de opening van het nieuwe ziekenhuis wordt de datum bekendgemaakt bij het grote publiek. Op 15 oktober
2018 opent het nieuwbouwziekenhuis zijn
deuren. De gehospitaliseerde patiënten van
de huidige 3 campussen verhuizen diezelfde
week, verspreid over 3 dagen, naar de nieuwe locatie. Na 19 oktober sluiten de campussen Leopoldstraat, Zwartzustersvest en Rooienberg definitief de deuren.
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AZ Sint-Maarten finalist in de NIAZ Jaarprijs
november
NIAZ, het Nederlands Instituut voor
Accreditatie in de Zorg, organiseert ieder jaar
een wedstrijd voor Nederlandse en Vlaamse
zorginstellingen. De organisatie gaat op zoek
naar initiatieven die tot een betere zorg
leiden. Voor deze wedstrijd dient het az SintMaarten opnieuw het ‘K-coaching’-project in,
dat eind april al bekroond werd door ZorgnetIcuro. Tijdens de finaledag wordt het project
voorgesteld aan een internationale jury. AZ
Sint-Maarten eindigt op een knappe vijfde
plaats.
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Leerrijke infoavond voor patiënten met
borstkanker
november
Ook dit jaar wordt een infoavond georganiseerd voor patiënten met borstkanker. Dr. Jacomen, patholoog-anatoom, spreekt over de
evoluties in microscopisch weefselonderzoek.
Dat is van groot belang voor de bepaling van
de juiste behandeltherapie. Daarnaast komt
een jurist van Kom op tegen Kanker toelichting geven over werk en verzekeringen na
kanker. De infosessie maakt deel uit van het
oncorevalidatieprogramma dat een opstap
wil zijn naar een betere re-integratie na een
zware behandeling.
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