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INHOUD

Deel’ta voor patiënten, medewerkers en artsen
Deel'ta is een tijdschrift voor patiënten, medewerkers en artsen. Patiënten vinden het terug in de wachtzaal.  
Ben jij een patiënt met een mooi verhaal? Laat het ons zeker weten op deelta@azdelta.be.
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Medewerkers

Maaltijden

Verbruik

koks keukenmedewerkers
schoonmaak- 
medewerkers

gemiddeld aantal warme 
maaltijden per dag

dagelijks verbruik  
vlees

dagelijks verbruik  
groenten

dagelijks verbruik  
aardappelen/rijst/…

dagelijks verbruik  
brood

circulerende 
broodbuffetwagens over 

alle campussen heen 

beschikbare tijd voor 
portionering warme 

maaltijden

beschikbare tijd  
om broodbuffetwagens 

aan te vullen

magazijniers ifv  
bevoorrading keuken

6

800 tot 1200

700 kg 1400 kg

65 kg
800 kg
500 kg

rijst of pasta

aardappelen

puree 250 kg

591 minuut
per 3 à 4 plateaus 

45 minuten

77 8 5

In een ziekenhuis met 4 campussen beweegt er heel wat in de keuken bij het klaarstomen 
van de maaltijden voor opgenomen patiënten. Efficiënt werken is daarbij reuzebelangrijk 

om het eten tijdig bij de patiënt te kunnen brengen. Er wordt ook voortdurend gesleuteld aan 
verbetering. De broodbuffetwagens met hun ruim assortiment en keuzemogelijkheid op het 
tijdstip van eten zelf, zijn daar een mooi voorbeeld van.
 
Tekst: Tine Vanblaere

Delta in cijfers 
Patiëntenkeuken 
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Het verschil

Joint Care: een ‘best practice’
Ze kennen elkaar al sinds 1991, Agna 
en Sonja en dat merk je. Tijdens 
ons gesprek pikken ze voortdurend 
op elkaar in, maken ze elkaars 
zinnen af en blijkt duidelijk dat ze 
dezelfde mening delen: goede zorg 
is kwalitatieve én gestructureerde 
zorg. Kwalitatief in de zin dat de zorg 
een betrokkenheid en individuele 
benadering vereist; gestructureerd 
in de zin dat het zorgtraject 
gestructureerd en overzichtelijk 
gebeurt. Het praktijkvoorbeeld van een 
gestructureerde aanpak is het ‘joint care’-
programma voor knie- en heupprotheses. 
Patiënten krijgen enkele weken voor 
de ingreep in groep een totaalpakket 
van informatie door de verschillende 
betrokken disciplines. De informatie 
gaat onder meer over de ingreep zelf, de 
herstelperiode, de kostprijs, de gevolgen 
voor de thuissituatie, enz. Patiënten 
nemen een naaste mee, waardoor ook 
zij goed voorbereid zijn op de opname. 
“Doordat die informatiewissel en 
mogelijkheid om vragen te stellen 
ruim vooraf gebeurt, neem je heel wat 
onrust, twijfels en angst bij de patiënt 
weg,” vertelt Agna. “In principe komen 

daardoor geen patiënten op mijn afdeling 
met onbeantwoorde vragen over hun 
medische situatie.” 

Blik op de patiënt
Op Sonja’s afdeling liggen er veel 
patiënten met een korte opnameduur, 
maar ook hier zijn de ingrepen gepland 
en verloopt alles via een vast stramien. 
“We hebben een sterke multidisciplinaire 
werking en kunnen goed op elkaar 
inspelen. We zien onze artsen dagelijks; 
ze hebben een vaste doktersronde om 
7.30 uur. Daardoor gaat de communicatie 
heel vlot en kunnen we anticiperen op 
mogelijke bijsturing van de zorg.” “We 
hebben vaste afspraken rond hoe we de 
zorg het meest efficiënt kunnen verdelen. 
Orde, netheid en structuur geven veel 
rust en bieden heel wat tijdswinst”, 
benadrukt Agna.

Door die tijdswinst en het feit dat de 
teams al jaren stabiel zijn, is er veel 
aandacht mogelijk voor de beleving 
van de patiënt. “Uiteraard staat 
daarbij vriendelijkheid centraal”, zegt 
Sonja, “maar voor ons is het gevoel 
van betrokkenheid de leidraad in ons 
handelen. In ons team proberen we de 

patiënt echt te ‘zien’: bij elke opname 
heet het team de patiënt welkom. We 
proberen actief te luisteren naar de 
vragen en noden die hij heeft. De patiënt 
is geen nummer.” 
“Dat is het kwaliteitsvolle aspect van 
de zorg”, vult Agna aan. “Soms is het 
bewaken van die betrokkenheid bij 
bepaalde dagtaken een uitdaging. Neem 
nu het computerwerk op kamer om 
o.m. de parameters te registeren. Door 
je achter het scherm te begeven, verlies 
je snel interactie met de patiënt. Maar 
je kan evengoed het scherm wat lager 
zetten zodat je nog steeds oogcontact 
hebt. Dat maakt voor de patiënt een 
gigantisch verschil.” 

Betrokkenheid ook buiten  
het ziekenhuis
“Betrokkenheid gaat ook over proactief 
meedenken over toekomstige vragen 
of problemen”, meent Agna. “Wat als 
de patiënt thuis is? Wie kan verder 
ondersteuning bieden? Hoe zit de sociale 
context ineen? De zorg gaat verder dan 
binnen de muren van het ziekenhuis.” 
Natuurlijk zijn er dingen die soms 
beter kunnen, maar ook dat vergt 
een betrokkenheid. De beide 

Hoe maken we ‘het verschil’ voor  
patiënten orthopedie? 

Keep calm and stay positive’. Deze slogan siert de deur van Agna Degrootes 
verpleeglokaal en geeft al een eerste beeld van hoe zij en collega Sonja Dumortier 

de dagelijkse zorg op orthopedie inkleden. De dames hebben elk hun eigen afdeling in 
campus Brugsesteenweg maar overleggen continu en werken nauw samen. Ik ga met 
hen beide in gesprek over hun visie op goede zorg.

‘



hoofdverpleegkundigen gaan bij elk 
ontslag langs om de patiënt te bevragen 
over zijn verblijf: ‘zijn er zaken die 
u gestoord hebben? Wat kunnen we 
verbeteren?’. “Je moet die vragen 
eerlijk durven stellen en bereid zijn om 
negatieve feedback te aanhoren. Dat 
is niet altijd fijn maar wel bijzonder 
leerrijk.” Sonja beaamt en benadrukt het 
belang van open communicatie, ook onder 
collega’s onderling: “Het is niet elke dag 

even makkelijk werken. We moeten bij 
elkaar terecht kunnen als ons iets zwaar 
valt. Ik heb daarover wel één belangrijk 
regel: laten we de patiënt ermee niet 
belasten; die heeft daar geen enkele 
boodschap aan.” Agna lacht: “Wijzelf 
mogen alvast niet klagen. Onze teams zijn 
zeer enthousiast om in de zorg te staan. 
Ze voelen zich goed, en dat dragen ze 
dagelijks uit naar de patiënten.”
Tekst & foto: An Ravelingien 
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“In ons team proberen we de patiënt echt te ‘zien’. 
We proberen actief te luisteren naar de vragen en 
noden. De patiënt is geen nummer.”
Sonja Dumortier 

▶ V.l.n.r.: Agna Degroote, Sonja Dumortier, Marieke Deschuytter, Maidy Debeyne, Eveline Capoen, Nele Provoost, Caroline Bucsan, Trui Verfaillie, jobstudent Dae
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"We zullen haar professionaliteit missen" 

In mei is een klein bommetje ontploft op het operatiekwartier in campus Menen. 
Eén van de twee hoofdverpleegkundigen, Elien Vantomme, kondigde haar 

afscheid aan. Vooral voor haar collega Guy Devos valt haar vertrek zwaar.  
“We hebben samen iets mooi uitgebouwd."

Alles OK

Het is de op één na laatste werkdag van 
Elien op het OK in Menen. “We gaan ze 
ongelooflijk missen. Ze kent haar vak 
door en door en ze heeft zo’n warme 
persoonlijkheid. Ze is de beste, de 
schoonste en ze heeft de mooiste ogen”. 
Alle collega's vertellen hoe jammer ze 
het vinden dat Elien vertrekt. Die laatste 
opmerking – “ze heeft de mooiste ogen” 
komt van anesthesist Dirk De Kegel. 
“Moest ik niet getrouwd zijn, dan… Nee, 
ik ben aan het zwansen. We zullen vooral 
haar professionaliteit heel erg missen.”

De toon is gezet. Het is duidelijk dat 
de volledige dienst is aangeslagen door 
haar vertrek. Nochtans zag het er 16 jaar 
geleden niet naar uit dat Elien lang op 
het OK zou blijven. Elien Vantomme: 
“Het OK was toen eigenlijk niet meteen 
op mijn lijf geschreven. Onmiddellijk na 
school ben ik daar gestart als 21-jarige 
verpleegkundige. Ik belandde er meteen 
met beide voetjes op de grond en kwam 
er terecht in een team met superveel 
kennis en ervaring, terwijl ik nog in 
de kinderschoenen stond. Geleidelijk 
aan vond ik toch mijn draai en was ik 
vertrokken.”

Een hoofdverpleegkundige op het 
OK in campus Menen vervult vooral 

▶ Hoofdverpleegkundigen Elien Vantomme en Guy Devos
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administratieve taken. Enerzijds het 
organiseren van de dagelijkse werking 
zoals de planning en organisatie 
van de operaties en het maken van 
het uurrooster. Anderzijds is er het 
overkoepelend luik zoals het opstellen 
van de begroting voor de dienst, het 
organiseren van opleidingen, het 
opvragen van prijsoffertes. Elien: “Het 
voordeel van een klein OK is dat we 
die veelzijdigheid hebben. Iedereen 

kent iedereen.” Toch kiest Elien voor 
een andere uitdaging. “Ik mis vooral 
het sociale aspect wat, met name het 
intensere contact met de patiënten en 
hun familie. Hier op het OK heb je heel 
weinig contact met patiënten. Je ziet ze 
even, maar ze zijn onder narcose. Wij 
kennen ook de follow-up niet van de 
patiënten. Dit is dus een persoonlijke 
keuze die mij nog iets meer voldoening 
kan schenken.”

“Elien heeft de dienst veel mooier 
en efficiënter gemaakt. Ze is een 
perfectionist” vertelt haar collega-
hoofdverpleegkundige Guy. “Heel 
gedreven. Ze heeft heel wat gerealiseerd. 
Structuur gestopt in het klaarzetten van 
de operatiezaal, de logistiek uitgebouwd, 
de uurroosters beter uitgeschreven, het 
voorraadbeheer uitgewerkt enzovoort. 
Eigenlijk vullen wij elkaar goed aan. 
Waar ik mijn zwakkere punten heb, vult 
zij die perfect aan.”
“Awel, ga jij dat ventje hier verlaten? 
Succes in elk geval!” Ook Veerle springt 

nog even bij Elien binnen. “We hebben 
hier wel een soort familiegevoel”, gaat 
Elien verder. Je kan altijd bij iemand 
terecht. Wat ik ook altijd zal blijven 
herinneren, zijn de dopen! Dat gebeurt 
bij nieuwe medewerkers. Op een 
onbewaakt moment spreken we met een 
vijftal medewerkers af om die persoon 
even een wasje in de wasbak te geven 
en de kraan even goed te laten lopen 
(lacht). Dat zijn momenten die ik zeker 
zal missen.” 

Waar Elien naartoe gaat? Ze gaat werken 
als hoofdverpleegkundige in het woon-
zorgcentrum Het Pardoen in Wervik. 
Collega en hoofdverpleegkundige Guy 
staat er trouwens niet lang alleen voor. 
De vacature is intern ingevuld. Inge 
Viaene volgt Elien op en is klaargestoomd 
om haar werk voort te zetten. We wensen 
beide dames alvast veel succes toe! 

Tekst & foto's: Barbara De Jonckheere 

“Elien heeft de 
dienst mooier 
en efficiënter 
gemaakt.”
Guy Devos, 
hoofdverpleegkundige OK 
Menen
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De vakantie staat voor velen gelijk aan zon, zee, strand, boekje lezen, 
mock-/cocktailtje drinken, ‘dolce far niente’ laat maar zeggen. Ook 

voor studenten is het de uitgelezen periode om te herstellen van een zware 
blokperiode of zich voor te bereiden op een tweede zit...  
Toch kiezen velen van hen om zich in die vakantieperiode in te zetten als 
jobstudent, bijvoorbeeld binnen AZ Delta.

Jong bloed  
bij AZ Delta

AZ Delta zet in de zomermaanden zo’n 
280 studenten in om bij te springen op 
verschillende departementen: logistiek, 
keuken, schoonmaak, administratief 
en uiteraard, de zorg. Zo is ook Chloë 
Descheemaeker deze zomer actief 
geweest op de kraamafdeling van onze 
campus in Menen. Ik mocht haar via 
videochat enkele van mijn vragen afvuren. 

Wanneer ben jij als jobstudent aan 
de slag gegaan? 
“Ik doe al vakantiejobs sinds ik 15 was. Ik 
ben begonnen in de speelpleinwerking 
‘Katjeduk’ en daarna als poetsvrouw in 
het rusthuis in Moorsele. Vorig jaar deed 

ik nog vakantiejob in het rusthuis in 
Kuurne als verzorgende. In de weekends 
tijdens het schooljaar werk ik dan weer 
als werkstudent in de horeca.”

Hoe ben je op het idee gekomen 
om vakantiejob te doen binnen AZ 
Delta?
“In december 2019 deed ik stage op het 
verloskwartier en de kraamafdeling 
van campus Menen. Daar vroegen ze of 
ik interesse had om mij op te geven als 
jobstudent.”

Wanneer wist je dat je aan de slag 
kon?
“Eind juni lieten ze weten dat ik op 13 
juli aan de slag kon op mijn eerdere 
stageplaats die ik ook als voorkeur had 
doorgegeven.”

Hoe werd je voorbereid op je eerste 
werkdag? En hoe verliep deze?
“Eind juni was er een infomoment 
waarop we ook onze toegangsbadge 
en een infoboekje meekregen. Op mijn 
eerste werkdag kreeg ik vooral informatie 
over de veranderingen sinds mijn 
stageperiode daar. En vanaf dan ben ik er 

direct ingevlogen.”
Wat is het grootste verschil tussen 
werken als jobstudent en als 
stagiair?
“Tijdens je stage word je constant 
gevolgd en moet je alles navragen terwijl 
je nu echt volwaardig meedraait op de 
dienst. Ik mocht dan ook veel alleen 
doen, wat me veel heeft bijgeleerd en 
zelfstandiger heeft gemaakt. Ik mocht 
bijvoorbeeld voor de eerste maal een 
hielprik uitvoeren en helpen op de 
neonatologie.”

Wat is je bijgebleven?
“Dat je de aangeleerde praktijk ook 
moet zien in zijn context. Zo was er 
een Afrikaanse mama waaraan ik het 
babybadje moest uitleggen. Dit zit al zo 
vervat in hun cultuur, wat maakt dat ik 
haar daarin nog maar weinig hoefde  
bij te staan.”

Waarom verkies je om vakantiejob 
te doen in het ziekenhuis?
“Het is fijn om je vaardigheden te blijven 
onderhouden. Bij het aanvatten van het 
nieuwe schooljaar en de daar bijhorende 
stages, hebben de meeste vaak schrik 

Vakantiejob  
Chloë 
Descheemaecker
• 19 jaar, woont in Moorsele
• Studies: 2e jaar bachelor 

vroedkunde te Vives 
Kortrijk

• Favoriete cock-/mocktail? 
Een frisse Virgin Mojito!
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om die vaardigheden weer op te pakken. 
Dan is het handig om een job te doen die 
past binnen je studies. En je verdient er 
bovendien nog een centje mee bij.”

Wat kon jou verkoeling bieden 
tijdens de hittegolven deze zomer?
“Thuis draaide vooral de airco op volle 
toeren. Daarnaast ben ik ook enkele 
dagen richting kust getrokken waar het 
toch een paar graden frisser was dan in 
het binnenland. Op de kraamafdeling 
was het natuurlijk best warm en zeker 
met het mondmasker die je continu 
moet dragen. Maar ik heb er persoonlijk 
niet zoveel last van gehad en me zeker 
geamuseerd, zelfs met deze hitte.”

Vind je, naast werken en studeren, 
ook nog tijd om te ontspannen?
“Jazeker! Deze zomer ben ik een weekje 
naar de Jura (streek tussen Frankrijk en 
Zwitserland) getrokken, en in september 
ga ik nog een weekje naar Albufeira in 
Portugal om de vakantie af te sluiten.
Als ik niet aan het werken of studeren 
ben, kan je me terugvinden in dansschool 
Pirouette in Wevelgem waar ik ongeveer 
4 tot 6 uur per week spendeer. Ik doe 

verschillende stijlen zoals hiphop, 
modern en jazz. Ook deed ik aan 
wedstrijd dansen maar daar heb ik een 
punt achter gezet omdat dit niet meer te 
combineren viel met de stages.”

Wat is ‘vakantie’ voor jou?
“Vakantie is voor mij zoveel mogelijk 
ontspannen, maar natuurlijk ook een 
beetje werken. Daarom deel ik mijn 
vakantie altijd op in een paar weken 
werken een paar weken ontspanning/op 
reis gaan.”

Doet een vakantiejob je al nadenken 
over je werkplek na je studies?

“Ik zou wel in een ziekenhuis willen 
werken maar ben nog niet van plan om 
direct te stoppen met studeren na mijn 
bachelor. Ik start nog een master in de 
vroedkunde voor twee jaar, wellicht 
gevolgd door een lerarenopleiding.
Er staan dus nog een paar studiejaren 
voor de deur.”

En zien we je volgende zomer terug 
op de dienst?
“Ik zal alvast mijn formulier indienen 
(lacht).”

Tekst: Hanne debaene,  
Foto: Chloë Descheemaeker

“Ik start nog 
een master 
in de vroed-
kunde voor 
twee jaar, 
wellicht  
gevolgd door 
een leraren-
opleiding.”
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Wanneer ben je gestart met het 
spelen van basketbal?
“Het basketbal zit al van kindsbeen af 
in mijn genen, want al op zevenjarige 
leeftijd startte ik met deze balsport. 
Op mijn vijftiende kreeg ik mijn eerste 
kans bij de fanions o.l.v. Henk Rondelez, 
beleidscoördinator binnen AZ Delta. Tot 
op de dag van vandaag is het nog altijd 
mijn lievelingssport waarbij ik echt tot 
het uiterste ga.” 

Bij welke ploeg speel je basketbal en 
wat zijn je best behaalde resultaten?
“Sinds 2014 speel ik bij SKT Ieper, eerste 
landelijke vrouwenbasket, waar wij met 
onze ploeg al een paar keer de “Beker Van 
West-Vlaanderen” wonnen.”

Liep je al vaak letsels op tijdens 
deze ploegsport?
“Blessures zijn jammer genoeg ook ‘part 
of the game’. De voorbije seizoenen 
kon ik weinig tot niet spelen door 
aanhoudende en diverse knieblessures. 
Knie- en enkelblessures zijn in onze 
sport de meest voorkomende letsels en 
meestal vergen die ook een zeer lange 
revalidatie. Momenteel ben ik aan 
het revalideren van een knieblessure 

(kraakbeen en buitenste meniscus). Ook 
mijn kruisbanden en enkels liepen al een 
paar letsels op. 
Ik kon het niet laten om het voorbije 
seizoen mijn geliefde sport alweer eens 
uit te oefenen. Maar opnieuw op het veld 
staan, kwam voor mij nog veel te vroeg. 
Net omdat ik zo graag basketbal speel, 
wil ik me met deze revalidatie opnieuw 
helemaal klaar stomen voor het nieuw 
seizoen. Opgeven staat niet in mijn 
woordenboek, dus ik bijt door en blijf 
ervoor gaan !”

In hoeverre heeft corona jouw sport 
geboycot?
“Sinds juni waren de trainingen weer 
opgestart, maar door de recente evolutie 
van het coronavirus werd beslist om 
de competities dit seizoen verder uit te 
stellen. Het kriebelt nochtans enorm om 
weer in competitieverband te kunnen 
spelen, maar corona blijft hier een stokje 
voor steken.”

Welk doel heb je nog op sportief 
vlak?
“Mijn grootste doel is natuurlijk om 
kampioen te worden, maar ik zou al 

zeer tevreden zijn om opnieuw de 
beker van West-Vlaanderen te winnen. 
Of misschien zelfs eens de beker van 
Vlaanderen!”

Hoe kwam je bij Sport’R terecht?
“Mijn revalidatie is gestart in het Jan 
Ypermanziekenhuis in Ieper, omdat dit 
ziekenhuis aan mijn club verbonden 
is. Door een vriendin, die stage loopt 
als dokter in opleiding bij AZ Delta, 
en veel lovende woorden had over dr. 
Bruno Vanhecke, maakte ik de overstap. 
Aangezien dr. Vanhecke ook vaak second 
opinions geeft voor onze club, leek deze 
verwijzing ook logisch.”

Hoe onderscheidt Sport’R zich van 
andere revalidatiecentra?
“Dit multidisciplinair sportmedisch 
centrum biedt in de eerste plaats een 
uitgebreid aanbod aan sporttoestellen. 
Ik doe veel oefeningen op de ‘BIODEX-
trainer’, een echte aanrader: dit toestel is 
ideaal voor het trainen van de hamstrings 
en quadriceps. Ook de ‘D-wall’ zit in 
mijn programma. Dat helpt me heel goed 
vooruit. De ‘D-Wall’ is een toestel dat via 
een 3D-camera de bewegingen van de 
patiënt registreert en meteen feedback 

"Blessures zijn jammer genoeg ook  
‘part of the game’"

Quirine Verstraete is basketbalspeelster bij SKT Ieper. Na een knieoperatie komt zij bij Sport’R, 
het gespecialiseerd centrum voor sportgeneeskunde binnen AZ Delta, voor haar revalidatie.  

Om dit vrij recent (maart 2020) sportgerelateerd centrum even in de kijker te zetten, mochten wij 
bij Quirine even polshoogte nemen.

De wachtzaal
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geeft over de houding van de gebruiker 
bij korte en snelle bewegingen. Het feit 
dat ik binnen deze dienst zowel kine als 
ergo kan combineren, is een echte luxe.”

Hoe ervaar je deze dienst in het 
algemeen?
“De dienst is nieuw, modern en 
voldoende groot. Er zijn veel toestellen 
aanwezig en de therapeuten houden je 
nauwlettend in het oog. Het personeel 
is er vriendelijk, behulpzaam en 
bereidwillig. De gemaakte afspraken 
worden altijd vlot opgevolgd. Mij hoor je 
in elk geval niet klagen, dikke pluim voor 
iedereen!”

Tekst: Gwendoline Lokere
Foto: Marc Wallican

“Het feit dat 
ik binnen 
Sport’R 
zowel kine 
als ergo kan 
combineren, 
is een echte 
luxe. Ook de 
toestellen 
zijn zeer 
gericht.”
Basketbalspeelster  
Quirine Verstraete
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Gejaagd door de wind
Daar hoofdverpleegkundige Sofie 
Top met zwangerschapsrust is, vangt 
haar vervangster, Jolien, me op. Dr. 
Platteeuw en assistente Liesbet nemen 
me meteen mee op doktersronde. Mijn 
bezoek valt na de eerste COVID-golf. 
Veel van de verblijvende patiënten zijn 
heropgenomen doordat de uitbraak en 
contactrestricties hun revalidatie thuis 
bemoeilijkte. De aandoeningen waarvoor 
revalidatie nodig is, zijn divers: sommige 
patiënten herstellen na een acute val, 
bloeding of infectieziekte; andere hebben 
chronische aandoeningen zoals COPD. 
Veel patiënten zijn bejaard en cognitief 
aangetast. 
Zoals op alle revalidatieafdelingen 
verblijven de patiënten hier doorgaans 
lang, waardoor je als zorgverlener een 
band kan opbouwen. Dat heeft het 
voordeel dat je beter kan inspelen op de 
persoonlijkheid van de patiënt en hoe 
die zal revalideren in de thuissituatie. Zo 
probeert de arts een vrouw die naar huis 
wil, te overtuigen dat ze in dat geval veel 
rust zal moeten nemen. Dr. Platteeuw 
heeft een directe communicatiestijl en 
zegt waar het op aankomt: dat ze schrik 
heeft dat de patiënt, eens thuis, ‘haar plan 
zal trekken’ en het medisch advies niet 
zal opvolgen. Met welgekomen humor 

Een paar keer per jaar heb ik het geluk dat ik mag meelopen op een afdeling om er de sfeer op 
te snuiven. Op 14 juli bezoek ik, op vraag van dr. Joke Platteeuw, SP-loco in Menen. Tijdens 

mijn korte observatie zie ik een team dat patiënten bevraagt, spiegelt en motiveert. De contacten 
die me bijblijven zijn die waarin de patiënt uitgedaagd wordt om mee te denken over hoe de zorg 
verder moet. De patiënt moet participeren aan zijn eigen herstelproces, eerder dan het gewoon te 
ondergaan. 

Sofie Top’s ‘Topteam’

“Tegen de zorgintuïtie in, laten 
we de patiënt zoveel mogelijk 
zelf doen. Door hen zo uit te 
dagen, is de vooruitgang vaak 
verbazingwekkend.”
Ergotherapeute Stefanie

▶ Het multidisciplinair teamoverleg op SP-loco
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– ‘je lijkt wel gejaagd door de wind’ – en 
een warme glimlach komt de boodschap 
binnen.

Een deugddoend groepsgebeuren
De kine- en ergo-oefeningen in de 
voormiddag gebeuren zoveel mogelijk 
in groep. Daar valt, ondanks de zware 
aandoeningen en vaak moeilijke 
leefomstandigheden van de patiënten, 
een zekere ambiance te merken. De 
patiënten leren er elkaar kennen en 
motiveren. Ze stellen elkaar vragen 

en delen hun frustraties en angsten. 
Sommige hebben zo deugd van 
het groepsgebeuren dat ze na de 
revalidatietermijn willen blijven. Ik zie 
een patiënt die een zware depressie had 
helemaal openbloeien door dit contact. 
Ergotherapeute Stefanie toont de 
verschillende oefeningen die patiënten 
moeten doen om stilaan het dagelijkse 
leven weer te kunnen oppikken. Eén 
van die activiteiten is strijken. De 
medewerkers van de dienst hebben 
hiervoor de voorbije jaren eigen kledij 

afgestaan aan de ‘ergokast’. De kast 
wordt ook gebruikt om mensen die geen 
geschikte dagkledij bij hebben uit de 
nood te helpen. 

“Tegen de zorgintuïtie in, laten we de 
patiënt zoveel mogelijk zelf doen. Door 
hen zo uit te dagen, is de vooruitgang 
vaak verbazingwekkend,” vertelt Stefanie. 
“Heel ons team moet hiervoor wel op 
dezelfde lijn zitten. Het is fantastisch 
dat ook de verpleging die visie op 
zelfredzaamheid deelt, ook al moeten 
ze hun eigen werking hiervoor flink 
aanpassen.”

De patiënt als persoon 
De teamvisie is ook dat fysieke revalidatie 
maar één aspect van het herstelproces 
is. Zoals kinesiste Isabelle aangeeft: “Je 
kan niet enkel naar het locomotorische 
kijken, je moet een brede kijk op de 
patiënt en zijn omgeving meenemen.” 
Patiënten vertellen vaak heel wat aan 
verpleging en paramedici tijdens de 
dagelijkse verzorgingsacitviteiten. De 
verschillende puzzelstukjes komen 
samen tijdens het teamoverleg, 
waar elke deelnemer inspraak krijgt 
in de besluitvorming van de arts. 
De medewerkers bespreken er de 
vooruitgang van de patiënt en geven 
feedback over diens belangrijkste noden 
en verwachtingen. Hoe zelfstandig 
kan de persoon functioneren? Kan hij 
zichzelf wassen, kan hij trappen lopen? 
Kan hij zelf betalingen uitvoeren? De 
medewerker van de sociale dienst vult 
cruciale informatie aan van de naasten 
van de patiënt. Ook andere knelpunten 
worden in kaart gebracht: ze bespreken 
indicaties van angsten, eenzaamheid en 
andere emotionele problemen. Kortom, 
een mooi voorbeeld van persoonsgericht 
werken.
Tekst & foto’s: An Ravelingien

▶ Ergotherapeute Stefanie toont de kleerkast met kledij, geschonken door medewerkers
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Een ziekenhuis heeft niet enkel patiëntenkamers, operatiezalen, wachtruimtes en 
dokterskabinetten. Er zijn heel wat belangrijke locaties waar patiënten en bezoekers geen zicht 

op hebben. Een beknopt overzicht op de nieuwe campus…

Inleiding en foto’s: Tine Vanblaere

Ziekenhuisapotheek 
Ook de ziekenhuis-
apotheek maakt deel 
uit van het hart van het 
ziekenhuis. Alle nodige 
medicatie binnen het 
ziekenhuis wordt van 
hieruit klaargezet via een 
geautomatiseerd systeem. 

Schoonmaakcentrale 
In de schoonmaakcentrale 
worden alle schoonmaak-
karren dagelijks opgeborgen 
en klaargezet met veel zorg, 
zodat er niks ontbreekt en 
alle hygiëne perfect kan 
worden toegepast. 

Fotoreportage
De verborgen hoekjes op campus Rumbeke

Laboratoria
AZ Delta heeft een klinisch lab 
en een lab voor pathologie. 
Het klinisch lab behoort tot de 
grootste centra van Vlaanderen. 
Ook coronabloedstalen worden  
er onderzocht.
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Logistieke gang
De superlange logistieke 
gang loopt onder het 
ziekenhuis door. Er is 
constante bedrijvigheid en 
goederentreintjes rijden 
er op en af. Deze gang 
wordt volledig gescheiden 
van het patiënten- en 
bezoekersverkeer. 

Onderstations
Techniek moet overal en altijd in 
het ziekenhuis beschikbaar zijn. De 
technische ruimtes waar de voorzieningen 
zijn ondergebracht zijn op zijn minst 
indrukwekkend te noemen. Reusachtige 
machines zorgen voor de toelevering van 
lucht, water, medische gassen …

Portioneringskeuken 
De warme maaltijd 
voor de patiënt wordt 
op campus Torhout 
klaargemaakt. Voor 
campus Rumbeke wordt 
het eten wel ter plaatse 
geportioneerd in de 
portioneringskeuken. 

Wasserij 
In de wasserij staan er 
‘reuzendroogkasten’. Voor een 
ziekenhuis van deze omvang 
is dat zeker geen overbodige 
luxe.

CSA of centrale sterilisatie 
Bij de centrale sterilisatie worden de 
operatietools gereinigd en worden de 
operatiesets samengesteld per operatie. 
Via een hoogtechnologisch liftsysteem 
komen die in het OK terecht. Bovendien is 
er ook een ‘karwash’ om karren chemisch 
te reinigen. 
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Dr. Xavier Aers startte in april als endocrinoloog in ons ziekenhuis. Dit viel 
samen met het begin van de coronacrisis en leverde een wat ongewone 

start op. 

Den docteur

Dr. Xavier Aers zette zijn eerste 
stappen binnen ons ziekenhuis al in 
zijn opleidingsjaren als arts assistent 
op interne geneeskunde in campus 
Wilgenstraat. Het ziekenhuis was dus 
niet helemaal nieuw voor hem. De start 
in april binnen het vaste artsenteam kon 
je op zijn minst opmerkelijk noemen. 
Dr. Xavier Aers: “Ik ben gestart in volle 
coronacrisis. Dit zorgde ervoor dat veel 
van de raadplegingen wegvielen en enkel 
de urgente zaken nog konden worden 
behandeld. Een wat ongebruikelijke start, 
maar het voordeel was dat ik de tijd had 
om me goed in te werken. Na al die jaren 
moet ik zeggen dat ik me ook meteen 
weer welkom voelde.”

Diabetes en corona
Binnen de endocrinologie koos dr. Aers 
er voor zich in diabetes te specialiseren. 
Die specifieke interesse kwam er door 
zijn opleidingservaring bij dr. Katrien 
Spincemaille en dr. Francis Duyck. “De 
pathologie rond diabetes sprak me erg 
aan, omdat je een patiënt gedurende lange 
tijd opvolgt en heel betrokken bent. Het 
geeft voldoening die mensen verder te 
kunnen helpen”, vertelt hij. 
Tijdens de coronacrisis werden 
diabetespatiënten vaker genoemd als 
hoogrisicopatiënten. Toch viel het in de 
praktijk voorlopig mee. Dr. Aers: “Mensen 
met diabetes hebben geen groter risico 
dan anderen om het virus op te lopen. Ze 

hebben wel meer kans op een ernstiger 
verloop als ze de ziekte doormaken, zeker 
bij oudere mensen met type 2 diabetes 
die ook hart- of nierproblemen hebben. 
Bij besmetting kan de bloedsuiker ook 
ontregeld geraken. Gelukkig hebben 
niet veel van onze patiënten een ernstige 
infectie doorgemaakt. Het blijft natuurlijk 
belangrijk dat diabetici, zoals iedereen 
overigens, goed de gangbare voorschriften 
in acht nemen. Wat we wel gezien hebben, 
is dat er in het begin van de uitbraak veel 
angst voor besmetting leefde onder deze 
groep. Dit leidde bij velen enerzijds tot 
sociaal isolement en anderzijds tot uitstel 
van noodzakelijke en dringende zorg. We 
hebben de afgelopen maanden dan ook 
veel ontregelde suikerwaarden en ernstige 
voetwonden gezien. Het blijft belangrijk 
om op tijd contact te nemen, ook tijdens de 
pandemie.”

Nieuwe technologieën
Wat de discipline diabetes voor dr. Aers 
ook heel interessant maakt, is de enorme 
medisch-technologische evolutie. “Er is 
wereldwijd heel wat wetenschappelijk 
onderzoek binnen dit veld en dit zorgt 
ervoor dat er veel in ontwikkeling is om 
het voor de diabetespatiënt aangenamer te 
maken. Voor mensen met type 2 diabetes 
heeft dit de laatste tien jaar geleid tot 
een grote toename in het aanbod aan 

“ In het begin van de coronacrisis 
leefde er veel angst voor besmetting. 
Dit leidde bij veel mensen met 
diabetes tot uitstel van noodzakelijke 
en dringende zorg. Het blijft heel 
belangrijk om op tijd contact te 
nemen, ook tijdens de pandemie.”
Dr. Xavier Aers

“Een bijzondere start”
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medicatie. Voor mensen met type 1 
diabetes is er dan weer veel veranderd 
op vlak van toediening van insuline en 
opvolging van het suikergehalte met de 
insulinepompen en sensoren. 

Bij patiënten met type 1 diabetes vindt 
de glycemiemeting sinds enkele jaren 
hoofdzakelijk plaats via sensoren. Tot 
voor enkele jaren hadden we enkel de 
methode van de vingerprik, waarbij 
patiënten met een metertje via de vinger 
hun suikerwaarden kunnen meten. 
Dit betekent dat zij minstens viermaal 
per dag moeten prikken. Mensen met 

een sensor kunnen daarentegen met 
een simpele scan hun suikergehalte zo 
vaak meten als ze willen. Daarnaast 
kunnen we beschikken over steeds 
betere insulinepompen, die het comfort 
voor de patiënt een stuk groter maken. 
Vroeger moest men spuitjes zetten om 
de insuline toe te dienen, of bij de eerste 
pompen zelf nog veel data ingeven. Bij de 
huidige pompen detecteert de sensor het 
suikergehalte en geeft dit automatisch 
door aan de pomp, die op basis hiervan 
de insulinetoediening regelt. De patiënt 
moet dan nog enkel de voedingsgegevens 
zelf ingeven. Met dit ‘closed loop’ systeem 

komen we dichter en dichter bij een 
kunstmatige pancreas.” 

Terugbetaling
AZ Delta heeft niet enkel een officiële 
erkenning als diabetescentrum, maar valt 
ook binnen de specifieke conventie voor 
pomp- en sensorgebruik. Dr. Aers: “Dit 
betekent concreet dat onze patiënten 
steeds gebruik kunnen maken van de 
meest recente toestellen en deze voor een 
flink stuk terugbetaald kunnen worden. 
Een belangrijk voordeel.”

Tekst & foto: Tine Vanblaere
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De kernactiviteit van AZ Delta is het verzorgen van mensen, maar om dat 
mogelijk te maken, moet achter de schermen ook alles geolied lopen. Wanneer 

een dokter een injectienaald gebruikt, dan hebben de medewerkers van magazijn 
en voorraadbergingen, maar ook aankoop en financiën en het verplegend personeel 
ervoor gezorgd dat de juiste injectienaald op tijd op de juiste plek ter beschikking is. 

Om de achterliggende logistieke, 
financiële en informatieketen nog vlotter 
te laten verlopen en als ziekenhuis klaar 
te zijn voor de toekomst, besliste AZ 
Delta in 2019 om van meerdere IT-

systemen, die elk een stukje van deze 
keten ondersteunden, over te stappen op 
één geïntegreerd IT-systeem. Dit wordt 
ook wel een Enterprise Resource Planning 
(ERP) tool genoemd. Daarvoor gingen 

we in zee met softwareleverancier SAP 
en implementatiepartner Delaware. “SAP 
is marktleider voor ERP-systemen en is 
bekend voor zijn degelijkheid”, zegt Joost 
De Rore, directeur IT en Data bij AZ Delta. 

Microscoop
Samen een StAP vooruit
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Het StAP-project
Het project om het ERP-systeem SAP 
S/4HANA in alle campussen van AZ 
Delta uit te rollen, werd gedoopt tot 
StAP. Met het nieuwe systeem zet het 
ziekenhuis namelijk een stap vooruit 
op verschillende vlakken. “Een ERP-
systeem is voor ons een onmisbaar 
element om een meerwaarde gedreven 
gezondheidszorg mogelijk te maken, 
waarbij de patiënt centraal staat. 
Kwaliteitsvolle informatie-uitwisseling 
zorgt voor inzichtelijke processen, wat 
ons in staat stelt om zo efficiënt mogelijk 
om te gaan met de middelen voor 
een bepaald proces of ziektebeeld en 
tegelijkertijd de ervaring voor de patiënt 
te verbeteren”, aldus Joost De Rore.

De doorgedreven automatisering levert 
ook voor de medewerkers voordelen 
op: “De foutratio is lager”, vertelt Isjah 
Lafere, medewerker voorraadbergingen 
bij AZ Delta. “Zo kunnen geen producten 
meer besteld worden die al aanwezig zijn 
in het magazijn. Ook kunnen we door 
de verbeterde werking van de scanners 
sneller onze voorraadcontroles in de 
afdelingen uitvoeren”. 

15 juni: D-day voor StAP
De diensten aankoop, magazijn en 
voorraadbergingen, keuken, linnen en 
digitale factuurverwerking maakten op 15 
juni allemaal de stap naar SAP S/4HANA. 
Ook de verpleegkundigen bestellen 
niet langer in Ordera, maar geven hun 
aanvragen tot bestellen (ATB) door in 
SAP S/4HANA.

De omschakeling naar het nieuwe 
systeem was een hele uitdaging, gezien 
de verschillende betrokken diensten en 
het gelijktijdig lopen met de inhuizing in 
Rumbeke. Dat zorgde tijdelijk voor een 
extra werkbelasting bij de ongeveer 700 
medewerkers die met SAP S/4HANA 
in aanraking komen. Ook Isjah Lafere 
bevestigt dit. “Gelukkig ken ik door de 
doorgedreven opleiding het systeem door 
en door en ben ik zo StAP-coach voor 
mijn collega’s.” 

“Onze medewerkers moesten een 
nieuwe manier van werken gewoon 
worden. Dit vergde inspanning, maar 
de geïntegreerde, digitale manier 
van werken zal ongetwijfeld een 
meerwaarde zijn voor de toekomst van 

onze medewerkers en organisatie”, zegt 
Rebecca Puissant, financieel directeur. 
 
De laatste StAP
Is het StAP-project nu helemaal 
afgerond? Nee, nog niet. Er komt nog 
een StAP 2, waarbij ook finance en 
verkoop en debiteurenbeheer naar 
SAP overschakelen. Dit is gepland bij 
het begin van het nieuwe financiële 
boekjaar, in januari 2021. Ook zullen 
dan de interfaces en integraties met 
sommige andere specifieke IT-systemen 
– zoals Glimms, Ultimo, Oazis – worden 
gerealiseerd. Dan zetten we opnieuw 
#sameneenstapvoor.

Wil je als medewerker up to date blijven? 
Surf naar de StAP-intranetpagina.

tekst en foto's: 
Eline Uvin en Maaike Thoen
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Petra Demoen, hoofdverpleegkundige van de afdeling chirurgie op campus 
Torhout won begin dit jaar de MoMo-prijs. Deze prijs voor ‘morele moed’ wordt 

jaarlijks uitgereikt door de commissie medische ethiek van AZ Delta en gaat naar 
een medewerker of arts die belangeloos opkomt voor patiënten en collega’s en 
die de waarden van AZ Delta uitdraagt. Een MoMo-winnaar durft dingen in vraag 
te stellen en hierover open te communiceren, als dat de zorg voor de patiënt ten 
goede kan komen. 

MoMo-prijs 2020
voor Petra Demoen

“Ik ben hoofdverpleegkundige, dat klopt. 
Maar voor mij bestaat dat woord nog 
steeds uit twee even belangrijke delen: 
hoofd én verpleegkundige. En vooral dat 
laatste zal ik altijd willen blijven”, vertelt 
Petra Demoen onomwonden. 
Al 27 jaar lang werkt Petra in ons 
ziekenhuis. Gedurende die carrière 
maakte ze een hobbelige rondreis 
langsheen verschillende functies en 
verschillende campussen. Wat begon in 
het toenmalige Stedelijk Ziekenhuis met 
een zwangerschapsvervanging, switchte 
naar een job als nachtverpleegkundige 
en een job op de opnameplanning en de 
ontwaakzaal. Daarna kwam er de fusie 

en moest Petra de overstap naar campus 
Wilgenstraat maken. Een lastige fase 
met een gevoel van ‘ontheemding’, maar 
zonder het verliezen van haar geestdrift 
vond ze ook daar haar ‘draai’ op de dienst 
kort verblijf. Toen deze werd opgedoekt, 
belandde Petra opnieuw in een fase van 
loslaten en zichzelf opladen voor iets 
nieuws. Dat werd haar huidige stek op de 
afdeling chirurgie in campus Torhout. 

Respect voor elkaar en de patiënt
Sinds de uitreiking van de MoMo-prijs, 
is er voor elk van ons en ook weer voor 
Petra veel veranderd. Al van bij het begin 
van de eerste coronagolf in maart kreeg 

ze als hoofdverpleegkundige eerst een 
precohorte onder haar hoede die al snel 
evolueerde naar een COVID-afdeling. 
“Een heel heftige periode, maar we 
hebben dit met ons hele team goed 
doorstaan. Maar los van de coronacrisis 
hebben we in een groot ziekenhuis als 
AZ Delta voortdurend te maken met 
verandering. Er worden beslissingen 
genomen die in een team niet altijd door 
iedereen even vlot verteerd geraken. 
Mijn filosofie blijft: alles wat er hier op 
onze dienst en in ons team tijdens onze 
werkuren waargemaakt wordt, bepalen 
wij zelf. Niemand moet hier blijven van 
mij. Maar we moeten zorgen voor elkaar 
mét respect voor elkaar en voor onze 
patiënten. En dat behoeft voor mij geen 
grote theorieën.”

Behoud je eigenheid
“Het pure management is niet mijn drive 
in de job als hoofdverpleegkundige. 
Ik wil de voeling met de patiënten 
blijven behouden. Mijn ogen, oren en 
hart staan open. Mijn bureau staat niet 
voor niets midden in de gang van onze 
afdeling. Correct omgaan met mensen 

“ Zorgen voor elkaar mét respect 
voor elkaar en voor onze patiënten. 
En dat behoeft voor mij geen grote 
theorieën.”
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is voor mij de basis van goeie zorg. 
Behoud je eigenheid en denk altijd dat 
de persoon die voor je in dat bed ligt 
ook je eigen ouder of kind kan zijn. En 
in ons team weet iedereen voor wat ik 
sta: iedereen mag al eens een slechte 
dag hebben, maar de patiënt moet dat 
niet voelen”. Zo omschrijft Petra haar 
visie als leidinggevende. Rechtuit en 
onomwonden. Wie Petra kent, omschrijft 
haar ook zo. Met een aanpak die voor veel 
mensen bevrijdend en inspirerend werkt.

Roeping
Dat ze verpleegkundige zou worden, wist 
Petra al als klein meisje. “Op mijn zesde 
ging ik een jaar lang, elke dag op bezoek 
bij mijn oom in het Stedelijk Ziekenhuis 
Roeselare. Hij herstelde na een zwaar 
ongeval. Het werd er mijn tweede thuis, 
met de verpleegkundigen bouwde ik 
een band op. Mijn oma met wie ik twee 
handen op één buik vormde, zei altijd dat 
het mijn roeping was en ze had ergens 
wel gelijk, want ik ben nooit meer van dat 
idee afgeweken”, besluit Petra. 

Tekst & foto: Sofie Gellynck
▶ Petra Demoen met haar MoMo-beeldje
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Deel’ta heeft een nieuwe rubriek! In ‘Dagboek van een arts’ geven we telkens 
een stukje persoonlijke beleving mee van één van onze ziekenhuisartsen. 

Zo brengen we hun dagelijkse leefwereld even dichterbij. In deze editie volgen 
we de gedachtes van longarts dr. Ingel Demedts, die recent nog de Roeselaarse 
persprijs won in het teken van zijn werk tijdens de coronacrisis, ook symbolisch als 
eerbetoon aan de hele zorgsector. 

“ Met beperkt 
bezoek in deze 
coronatijden, 
is een opname 
extra lastig. 
Patiënten zijn 
dan ook blij 
als wij eens 
extra langs 
gaan.”

Dagboek  
van een arts

▶ Longarts dr. Ingel Demedts
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maandag >>> “Zoals elke week starten we de maandagochtend met een kort overleg met onze studieverpleegkundigen Melissa, Lore en Matthijs. Het aantal studies voor onze longkankerpatiënten neemt verder toe. Dit is een goede zaak voor onze patiënten, maar brengt veel extra werk mee. Gelukkig kunnen we hiervoor rekenen op een zeer gemotiveerd studieteam. Zij hebben een extra tandje bijgestoken om ook voor de COVID-19-patiënten studiebehandelingen te kunnen aanbieden, wat zonder hun inzet onmogelijk zou geweest zijn. Bij een deugddoende koffie bespreken we de weekplanning. Er zijn wat problemen met aanslepende contracten, die door Melissa vakkundig opgelost werden. Op een halfuurtje kan zo veel werk efficiënt voorbereid worden. Daarna beginnen de raadplegingen, waarbij er jammer genoeg voor een aantal patiënten slecht nieuws gebracht moet worden. Gelukkig is dat niet altijd zo; er zijn ook drie patiënten met een zeer mooi resultaat op de CT-scan. Ze verlaten de consultatie met een brede glimlach. 
Over de middag zijn we net op tijd voor een (virtuele) demo van een geavanceerd polshorloge dat bij een patiënt thuis metingen kan doen van onder andere bloeddruk, hartslag, zuurstofsaturatie en temperatuur. Het is een schitterend toestel dat ontworpen werd door het Israëlische leger, en waarvan we hopen het op onze dienst longziekten te kunnen uittesten in het kader van een wetenschappelijk project. Na een drukke namiddagraadpleging sluiten we de dag af met een bezoekje aan een paar patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Er is maar beperkt bezoek toegestaan in deze coronatijden, wat een opname in het ziekenhuis extra lastig maakt. Patiënten zijn dan ook altijd blij als wij eens extra bij hen langs gaan.

dinsdag >>> Dinsdagochtend beginnen we op de endoscopieafdeling, waar de eerste patiënten al aangekomen zijn voor een onderzoek van de luchtwegen. Met de deskundige hulp van endoscopieverpleegkundigen Kathy en Bart verlopen de procedures zeer vlot. De patiënten zijn hiervoor zeer dankbaar en opgelucht dat het onderzoek sneller voorbij ging dan ze gedacht hadden. Elke dinsdagmiddag bespreken we de longkankerpatiënten op ons multidisciplinair overleg met de longartsen, oncologisch trajectverpleegkundige Geert, hoofdverpleegkundige Chantal, Inge van de sociale dienst, diëtiste Annelies, psychologe Annick, palliatief verpleegkundige Inge en spiritueel medewerker Anne. 

Op die manier proberen we de patiënt zo goed mogelijk bij te staan in zijn of haar traject. We maken hiervoor ook gebruik van ons digitaal zorgpad, waardoor we onze patiënten ook in de thuissituatie beter kunnen opvolgen. Ondanks het feit dat er vaak moeilijke problemen besproken moeten worden, kan er op zo een overleg vaak toch ook eens gelachen worden, wat het werk toch altijd aangenamer maakt. 

woensdag >>> Woensdag is er een volledig dag raadpleging, waarbij we aan aantal patiënten terug zien die een paar maanden geleden opgenomen waren op intensieve zorg voor een ernstige COVID-19-infectie. Het is opvallend hoe sommige mensen snel hersteld zijn, terwijl anderen zich  na meerdere maanden nog steeds niet optimaal voelen. Eén ding hebben ze allemaal gemeen; ze  zijn blij dat ze het overleefd hebben en tegelijk toch ook angstig dat ze dit nog eens zouden moeten doorstaan. 

donderdag >>> Donderdag is het zeer druk op het oncologisch dagziekenhuis, waar onze longkankerpatiënten komen voor chemo- en of immunotherapie. We proberen ervoor te zorgen dat de patiënten zo snel mogelijk geholpen worden. Gelukkig verloopt dit vandaag zeer vlot, zodat we op de middag op tijd kunnen beginnen met de opstartvergadering van een nieuwe studie voor longkankerpatiënten. 
Nadien volgen nog een reeks telefoontjes voor een patiënt die ernstig ziek is. Het is een schrijnend verhaal van een alleenstaande ouder, waarbij we ons niet alleen zorgen maken om de patiënt zelf, maar ook over de toekomst van de kinderen. Gelukkig kunnen we ook de kinderen extra begeleiden in het Vlinderhuis, waar kinderen van ouders of grootouders die ernstig ziek zijn psychologisch ondersteund worden. 
vrijdag >>> Het is alweer vrijdag, de week vliegt voorbij. Een hele dag raadplegingen en wat zaalbezoek, met over de middag onze wekelijkse MOC Respiratoire Oncologie, waar met verschillende specialisten (en soms ook de huisarts) de nieuwe longkankerpatiënten besproken worden. Tussendoor krijgen we nog goed nieuws: een onderzoeksproject over voeding bij  COPD-patiënten dat we samen met een Nederlands voedingsbedrijf en de universiteit van Maastricht ingediend hebben, werd geselecteerd, zodat we groen licht krijgen voor het verder uitwerken van dit project. Ideaal nieuws om het weekend mee te starten!”
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Vroedvrouwenpraktijk M'amare  |  7 jul 2020

Birgit Mispelaere  |  27 jun 2020

Kat_de  |  31 jul 2020

Michel Danneels  |  14 jun 2020

Bert De Smet  |  1 sept 2020

Politiezone Polder  |  23 jul 2020

Sabrine Smets  |  5 sept 2020

Gespot

3 blije vroedvrouwen na een rondleiding in het 
nieuwe AZ Delta. Met dank aan hoofdvroedvrouw 
Emily om ons de nieuwe kraamafdeling, 
verloskwartier en neonatologie te tonen.

De creativiteit in de 
zorg kent geen grenzen! 
Gemaakt door iemand 
uit de zorg, mooie 
manier van omgaan  
met COVID-19... 
#PZPolder/ 
#solidairtegencorona 
/#samentegencorona 
/#azdelta

Gisteren onverwachts  
onze mémé moeten 
afgeven.
Ik wilde langs deze weg 
de dienst spoed campus 
Menen en in het bijzonder 
de dienst spoed campus 
Rumbeke bedanken voor 
de menselijke aanpak 
in deze toch moeilijke 
periode!
Dank u voor alles! 

Vandaag heb ik de 
allereerste #ellio E-bike 
in West-Vlaanderen 
gekregen. Ideaal voor de 
dagelijkse trip naar de 
nieuwe campus Rumbeke 
van @az_delta

Proficiat @IDemedts met Roeselaarse 
persprijs! Maar ook proficiat en bedankt aan 
alle collega's en medewerkers binnen @az_delta 
voor al jullie werk tijdens #COVID-19crisis! 
#ikbenblijdatjijinmijnteamzitofikindatvanjullie

Gewoon even doen. 
Gewoon even de 
maatregelen strikt  
volgen. Dit zou nog  
zoveel luider klinken dan  
applaus. Respect voor 
alle mensen die in de zorg 
werken. #gewoondoen 
@az_delta
@Stad_Roeselare

Vandaag opent de allereerste schoolstraat in 
Roeselare en dat aan onze Stedelijke Basisschool De 
Brug. Met dank aan @Stad_Roeselare (in’t bijzonder 
@tomvdkendelaere | @GrietCoppe) en @az_delta 
voor de samenwerking! #veiligstedelijkonderwijs 
#vanrsl
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Nieuwe artsen

Nieuwe endocrinoloog  
Dr. Xavier Aers

Nieuwe plastisch chirurg orthopedie 
Dr. Bert Vanmierlo  

Nieuwe anesthesisten 
Dr. Philippe Leire 
Dr. Sam Baete

Nieuwe spoedarts
Dr. Delphine Van den bosch 

Nieuwe arts huidziekten
Dr. Lien Depaepe 

Nieuwe kinderarts
Dr. Marlies Van Loocke

Nieuwe reumatologe
Dr. Caroline Verbist 

Mini-expositie Week van het Hart

Van 21 tot en met 25 september is er de Week van het Hart. De 
dienst hartziekten zet dit graag in de kijker met een bijzondere 
mini-expositie. Patiënt en kunstenaar Dirk Dejonckheere 
maakt miniatuurkunstwerken en realiseerde speciaal voor 
deze gelegenheid vier miniatuurtaferelen rond de thema’s hart 
versus pacemaker, belang van gezonde voeding en bewegen, 
schadelijkheid van roken en hartziekten versus corona. Daarnaast 
legt het ziekenhuisrestaurant ‘De Artisjok’ ook de hele week het 
accent op gezonde voeding. De miniatuurtaferelen kunnen worden 
bezichtigd aan het onthaal, in het restaurant, in de wachtzaal van 
de raadplegingen en op de gang van hartrevalidatie. 

Uitleg zorgportaal mijn.azdelta.be

Elke donderdagnamiddag van 12 tot 16 uur bemant AZ Delta samen 
met ARhus aan het onthaal bij de trappen in campus Rumbeke 
een standje om patiënten en bezoekers te informeren omtrent de 
mogelijkheden en het gebruik van het zorgportaal mijn.azdelta.be. 
Er wordt onder meer uitgelegd hoe je digitaal een afspraak kan 
maken, hoe je het resultaat van een COVID-wisser kan raadplegen 
en hoe je een videoraadpleging kan opstarten.

Daarnaast bieden we in alle privacy support om de itsme-app te 
downloaden op de smartphone zodat deze drempel om veilig in te 
loggen zo laag mogelijk wordt. Secretariaatsmedewerkers en artsen 
kunnen patiënten doorverwijzen naar de stand. 
Bij vragen is er ook een e-mailadres: zorgportaal@azdelta.be.

Nieuws uit  
eigen huis
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Exclusieve mondkapjes op maat

Het zijn drukke tijden voor Anja Vandenberghe uit Deerlijk, haar vriendin Isabelle 
Claerhout en dochter Luna Pauwels uit Harelbeke. Zij zijn het creatieve brein achter 
www.mijn-mondmasker.be. Exclusieve en herbruikbare mondmaskers volledig op 
maat van de klant, daar staan ze voor.

"Half maart, onmiddellijk na het uitbreken van de coronacrisis, had ik contact met 
een oude schoolvriendin die op zoek was naar mondmaskers voor haar afdeling in 
AZ Delta", start Anja haar verhaal. Ik heb zelf een borduurbedrijfje en omdat er zo'n 
grote nood was, wou ik mijn steentje bijdragen, samen met Luna, de dochter van 
mijn vriendin Isabelle, die mode en creatie volgt.”

De prijs voor een mondmasker (5 of 6 euro) dekt enkel de kostprijs van de 
materialen. De vele uren knip- en naaiwerk worden niet aangerekend. Anja: “Het 
is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby en we hopen er COVID-19 sneller 
mee te verslaan... We kunnen niet genoeg benadrukken dat iedereen de nodige 
voorzorgsmaatregelen moet nemen. Het dragen van een duurzaam en wasbaar 
mondmasker is daarbij een must.”
Bron: KW 31/8/2020

Motena opent tijdelijk dienstencentrum in 
leegstaande gebouwen AZ Delta 

In de loop van september opent Motena (dienstverleningsbedrijf thuiszorg, kindzorg 
en ouderenzorg in Roeselare) een tijdelijk en coronaproof dienstencentrum in de 
leegstaande gebouwen van AZ Delta langs de Schierveldestraat. 
Voorzitter Bart Wenes: “Dienstencentrum De Zilverberg is dicht omdat het 
geïmplementeerd is in het woon-zorgcentrum De Zilverberg en ook Ten Elsberge is 
nog steeds gesloten. We voelen echter dat de senioren elkaar graag opnieuw willen 
ontmoeten rond de kaart-, koffie- of biljarttafel. Daarom zaten we samen met AZ 
Delta en in nood kent men z’n vrienden.”
Bron: HLN 29/8/2020 - Foto: Maxime Petit 

AZ Maria Middelares 
investeert in 
zelfrijdende 'Olli 2.0'
Sinds begin september vervoert 
de zelfrijdende  elektrische shuttle 
'Olli 2.0' patiënten, bezoekers en 
medewerkers van ziekenhuis AZ 
Maria Middelares tussen de tram- en 
bushalte Gent M. Middelares-Maalte 
en de ingang van het ziekenhuis. 
Hiermee wil het ziekenhuis mensen 
aanmoedigen het openbaar vervoer 
te nemen, ook wanneer ze slecht te 
been zijn of de weersomstandigheden 
het laten afweten. Het busje is 
rolstoeltoegankelijk en in de beginfase 
is er steeds een begeleider mee om 
passagiers volledig vertrouwd te maken 
met de technologie. Het rijdt voorlopig 
tussen 7.30 en 17.30 uur. 
Bron: Zorgmagazine.be 7/9/2020

Nachtelijk brandje door gsm in ziekenhuis
Het AZ Sint-Maarten in Mechelen overweegt striktere maatregelen na een klein 
brandje op een afdeling van het ziekenhuis. Een oververhitte gsm-batterij, die aan 
het opladen was, veroorzaakte heel wat rook. Vijftien patiënten werden preventief 
geëvacueerd.
Het brandje ontstond omstreeks 4.30 uur en werd snel opgemerkt door een 
rookdetector in de kamer. De brandweer moest niet blussen, maar wel ventileren. De 
schade bleef beperkt en er vielen ook geen gewonden. Het ziekenhuis wil nu aan de 
patiënten vragen om gsm’s, tablets, laptops of andere multimedia enkel overdag op 
te laden.
Bron: HLN 26/08/2020

GESPROKKELD IN DE MEDIA
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WEDSTRIJD Door Jean Pierre Desmet

Breek je brein over elke vraag, vul het correcte antwoord in en ontdek zo de wijsheid in de verticale balk. 

Stuur dit antwoord voor 31 oktober 2020, samen met je naam en je contactgegevens door  
naar deelta@azdelta.be en maak kans op een boekenbon ter waarde van 25 euro. 

De winnaar van de wedstrijd van Deel'ta 36 is Veerle De Meulemeester, studieverpleegkundige CTC 
hematologie. Het juiste antwoord was 'ziekenhuisbudget'.

1 Wie was de eerste Belg in de ruimte?

2
Hoe noemt men het extreem lang rekken 
van redevoeringen, met het doel de 
behandeling van een wetsvoorstel te 
blokkeren of minstens te vertragen?

3 Wat is de naam van het Brussels metrostation dat bij de aanslagen in Brussel 
op 22 maart 2016 werd getroffen?

4 Wat is de laatste letter van het Griekse alfabet?

5 Hoe heet de Spaanse stad waar koning Boudewijn in 1993 overleed?

6
Hoe heet de plaats waar telkens het olympisch vuur wordt 
aangestoken dat dan naar het organiserend land van de 
olympische spelen gaat?

7 Hoe heet de 4e langspeelfilm van FC De Kampioenen?

8 Hoe heet het voetbalstadion dat al sinds 1892 de thuisbasis is van de 
Engelse voetbalclub Liverpool FC,

9 Wie was de ontwerper van het atomium?

10 Uit welk land komt de populaire streaming app Spotify?

11 Hoe heet het Belgische prijsduif die vorig jaar verkocht werd voor  
een recordbedrag van 1.252.000 euro

12 Wie is momenteel de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en 
Media?

13 Welke Britse bioloog schreef het boek "On The Origin of 
Species by Means of Natural Selection" dat in 1859 verscheen?

14 Van welke kustgemeente is Jean-Marie Dedecker 
burgemeester?

15 Wat is de titel van de allereerste single van de Belgische 
groep Clouseau?

16 Wie presenteert op Canvas de populaire quiz de Canvas 
Cup?

17
Wat is de Nederlandstalige naam van de langste spier 
uit het menselijk lichaam ? Ze is volledig opgespannen in 
lotushouding of kleermakerszit.

18 Tot welk land behoren de Galapagoseilanden?

19 Hoe heet het fictief dorp uit de stripreeks Jommeke?

20 Hoe heet het nieuwe restaurant van Sergio Herman dat 
onlangs geopend werd in hartje Antwerpen?

21 Waarvoor staat de letter B in de de omschrijving 
DAB radio?
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Kalender
SEP
21  

¯
 

SEP
27

Week van het hart:  
minitentoonstelling

OKT
08

Symposium nierziekten voor huisartsen  
18 uur
Aula RADar, Deltalaan 1, Roeselare

OKT
08

Symposium OPAT voor huisartsen 
18 uur 
Streaming vanuit UZ Gent

OKT
13

Symposium Week NAH voor huisartsen  
17 uur 
Aula RADar, Roeselare

OKT
21

Symposium urologie voor huisartsen
18.30 uur 
Aula RADar, Roeselare

OKT
28

Symposium orthopedie 
voor kinesisten 
Aula RADar, Roeselare

OKT
29

Symposium orthopedie  
voor huisartsen  
Aula RADar, Roeselare

DEC
10

Symposium geestelijke gezondheidszorg
19 uur 
Aula RADar, Roeselare

DEC
15

Symposium slokdarmchirurgie voor huisartsen 
19 uur  
Aula RADar, Roeselare


