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Beste lezer,

Als we terugblikken op 2021, dan zien 

we een jaar met uitzonderlijke emoties. 

Momenten van hoop en vertwijfeling 

wisselden elkaar af, vaak gerelateerd aan 

de curven van de COVID-19-pandemie. 

Van een derde, vierde, vijfde … golf bleef

ons ziekenhuis niet gespaard. Maar, welke 

uitdagingen zich ook aandienden, iede- 

reen bleef het allerbeste van zichzelf 

geven. En dat is ook de auditoren van 

Qualicor Europe niet ontgaan. Tijdens de 

proefaudit in november stonden ze ver-

steld van het enthousiasme van onze 

artsen en medewerkers, en bewonderden 

ze ons blijvend streven naar kwaliteits-

volle zorg.

 

2021 kende vele hoogtepunten voor ons 

ziekenhuis: de integratie orthogeriatrie 

binnen de verpleegafdeling geriatrie, de 

opstart van het Medisch Centrum in Aalter, 

de nieuwe revalidatiezaal en een bijzonder 

hoge griep- en coronavaccinatiescore. 

De levering van ons langverwachte, eigen 

MRI-toestel op het einde van het jaar 

zette AZ Sint-Vincentius Deinze opnieuw 

een beetje meer op de kaart. 

Trots, en me bewust van de vele inspan-

ningen die dagelijks geleverd worden om 

onze patiënten met zorg te omringen, 

stel ik dit jaarverslag voor. Het biedt, 

volgens onze vernieuwde strategische 

doelstellingen, een overzicht van alle 

realisaties van AZ Sint-Vincentius Deinze 

in 2021. Deze resultaten konden we ver- 

wezenlijken dankzij onze eigen artsen 

en medewerkers en in nauwe samen-

werking met de zorgverleners van de eerste 

lijn, de E17-netwerkziekenhuizen en in het 

bijzonder met AZ Maria Middelares.

Voorwoord

Algemeen directeur 

Jan Blontrock

5Jaarverslag 2021       Voorwoord



Met dat beetje meer



Beheersbare zorg



8 Beheersbare zorg       Jaarverslag 2021

Vernieuwde PIT-ambulance zorgt voor snelle  
en gespecialiseerde zorg in de regio Deinze

Een PIT (Paramedisch Interventie Team) is een bijzondere ziekenwagen, be-

mand door een ambulancier van de brandweer en een spoedverpleegkundige 

met een bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. 

Enkel spoedverpleegkundigen die een intensieve extra PIT-opleiding volgden, 

mogen de ziekenwagen bemannen om dringende medische en gespeciali-

seerde zorgen toe te dienen. 

In 2021 werd de ziekenwagen aangekocht. De ledverlichting, de nieuwe  

apparatuur (bv. het beademingstoestel) in de wagen en de vereenvoudigde 

radiocommunicatie met de noodcentrale-112 zijn de troeven van het voertuig. 

De nieuwe functies maken razendsnelle communicatie en gespecialiseerde 

zorg ter plaatse mogelijk.

Uitbreiding, innovatie en digitalisering van het zorgaanbod

Multidisciplinaire benadering 
op de verpleegafdeling orthogeriatrie

Sinds mei 2021 worden alle 75-plussers die een orthopedische ingreep moeten 

ondergaan door een breuk, voor en na hun ingreep opgevangen op de verpleeg- 

afdeling orthogeriatrie (een zone binnen de dienst geriatrie).

Het geriatrisch team (geriaters, verpleegkundigen en paramedici) en de ortho-

pedisch chirurg werken gedurende het hele traject van de patiënt nauw samen. 

Deze multidisciplinaire benadering verhoogt de kansen op een functioneel 

herstel en een vlotte terugkeer naar huis. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt 

de patiënt verder begeleid in het geriatrisch dagziekenhuis en tijdens raad-

plegingen bij de orthopedist.

met
zorg

omringd
75+
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Nieuwe MRI zet in op meer comfort  
en patiëntenbeleving

Patiënten uit Deinze en omstreken kunnen voortaan 

in AZ Sint-Vincentius Deinze terecht voor een MRI-

onderzoek. Een MRI (Magnetic Resonance Imaging) is 

een onderzoekstechniek die gebruikmaakt van sterke 

magneetvelden en radiogolven (geen röntgenstraling) 

om organen en andere lichaamsweefsels 

gedetailleerd in kaart te brengen. 

Het nieuwe toestel, de SIGNA Pioneer 3.0T, com-

bineert maximale productiviteit met een scherpe 

beeldkwaliteit. De resultaten laten de artsen toe om 

de juiste diagnose te stellen en een gepaste behan-

deling op te starten. Door rustgevende beelden te 

combineren met zachte muziek tijdens het onder-

zoek verloopt deze ervaring zo aangenaam mogelijk.
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 Thoracovasculaire heelkunde  
terug van weggeweest

In maart 2021 werd opnieuw de thoracovasculaire 

heelkunde binnen het domein van de algemene 

chirurgie in AZ Sint-Vincentius Deinze geïntro-

duceerd. Bij de vasculaire heelkunde ligt de focus 

op vasculaire aandoeningen (vernauwingen en 

verwijdingen) in de hals, de borstholte (thorax), de 

buikholte en de perifere (niet-centrale) bloedvaten 

(arterieel en spataders). Bij de thoracale heelkunde 

ligt de focus op pathologie in de borstholte (o.a. 

longaandoeningen). 

In AZ Sint-Vincentius Deinze gaat aandacht naar 

de diagnostiek en uitwerking van alle arteriële 

vaatproblemen. De heelkundige interventies 

spitsen zich toe op ingrepen aan de perifere 

bloedvaten en access chirurgie (aanleg van shunts 

of verbindingen tussen aders en slagaders, en 

katheters voor dialysepatiënten).

Robotgeassisteerde buikwandchirurgie  
maakt precisiewerk mogelijk

De raad van bestuur van AZ Sint-Vincentius Deinze 

kocht, na een succesvol proefproject, begin juni 

2021 de Da Vinci robot aan. De robot doet sinds-

dien dienst als een betrouwbare partner bij buik-

wandchirurgie (bv. bij lies-, navel-, of stoma- 

breuken). Met de robot krijgen de chirurgen een 

gedetailleerd 3D-beeld te zien van de te opereren 

zone. Daardoor kunnen ze veel preciezer werken 

en hun instrumentaria nauwkeuriger hanteren. 

Robotgeassisteerde chirurgie verloopt minimaal 

invasief en zorgt bijgevolg voor een vlotter herstel 

van de patiënt. Tot slot zorgt de robot er ook voor 

dat de ingreep veel minder belastend verloopt 

voor de chirurg zelf.

Prenataal en postnataal lactatieconsult  
voor begeleiding van borstvoeding

AZ Sint-Vincentius Deinze zet al jaren in op de 

promotie en begeleiding van borstvoeding. Nieuw 

in het aanbod is een prenataal (tijdens de zwanger-

schap) en postnataal (na de bevalling) lactatiecon-

sult. Speciaal opgeleide lactatiekundigen reiken 

tijdens zo’n raadpleging tips aan om de borst- 

voedingsperiode succesvol te laten verlopen en 

geven antwoord op eventuele vragen van de  

zwangere patiënt.
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AZ Sint-Vincentius Deinze zal stapsgewijs gerenoveerd of nieuw (aan)gebouwd worden om gestalte te 

geven aan een geëvolueerde zorgvisie en uitbreiding van het zorgaanbod. In dat kader werd in 2020 een 

Comité Masterplan opgericht om alle noden te bestuderen en mogelijke oplossingen uit te werken. In  

2021 werden de eerste bouw- en verfraaiingswerken aangevat op verschillende locaties in het ziekenhuis. 

Infrastructuur herzien met oog op de toekomst

Digitale schermen zorgen voor info  

op maat van de patiënt

 

 

De dienst spoedgevallen en elke wacht- 

zaal in de polikliniek van AZ Sint-Vincentius 

Deinze werden uitgerust met een digitaal 

scherm. Daarmee ontvangen patiënten 

doelgerichte informatie over verschil-

lende relevante thema’s in het zieken-

huis. Artsen kunnen via deze weg ook 

dienstspecifieke info met hun patiënten 

delen. 

↗   Zo werd, om de nieuwe MRI-scanner te huis-

vesten, een nieuw bijgebouw opgezet en ter 

beschikking gesteld van de dienst medische 

beeldvorming.

↗   De oude kapel maakte plaats voor een nieuwe  

revalidatiezaal, waar kinesitherapeuten en ergo-

therapeuten elke dag aan de slag gaan met pa-

tiënten die verdere revalidatie nodig hebben na de 

acute behandelingsfase van hun ziekte of ingreep. 

De ‘revazaal’ beschikt over de nodige toestellen 

en ruimte om de motorische vaardigheden van  

de patiënten doelgericht te verbeteren. 

↗   Sinds september 2021 doet het oksaal (orgel-

tribune) dienst als stille ruimte, waar patiënten, 

bezoekers en medewerkers terechtkunnen als ze 

even nood hebben aan een moment van rust of 

bezinning. 

↗   Op het oude verloskwartier werden werken 

gestart om vier nieuwe patiëntenkamers voor 

materniteit in te richten. 

↗   Tot slot drong een herlocalisatie van een aantal 

consultatieruimtes (bv. psychologen, fysische 

geneeskunde en revalidatie) zich op in het kader 

van de realisatie van een bijkomende geriatrie-

afdeling in 2022.

NIEUW!



12 Beheersbare zorg       Jaarverslag 2021

Sinds september 2021 kunnen patiën- 

ten uit Aalter en omstreken terecht in 

het gloednieuw medisch centrum van 

AZ Maria Middelares en AZ Sint- 

Vincentius Deinze voor een professio- 

neel en ruim zorgaanbod. Met zijn op-

pervlakte van 720m² biedt het medisch 

centrum ruimte aan maar liefst tien 

consultatieruimtes, grote wachtzalen 

en een inkomhal. Ook een pick-up 

en drop-off voor medische stalen zijn 

voorzien, net als een RX-installatie en 

de nodige accommodaties voor de 

aanwezige medewerkers. De volgende 

diensten en specialismen verlenen er 

hun diensten: bloed- en staalafname, 

cardiologie, endocrinologie, gastro- 

enterologie, gynaecologie, heelkunde, 

vasculaire heelkunde, neus- keel- en 

oorziekten, orthopedie, pediatrie, radio- 

logie en urologie. Op deze manier kun-

nen patiënten van beide ziekenhuizen 

rekenen op specialistische zorg dichtbij 

huis. Overleg met de huisartsen en 

andere zorgpartners uit de regio staat 

daarbij centraal. 

In 2021 verleende de Vlaamse overheid 

aan AZ Maria Middelares en AZ Sint- 

Vincentius Deinze een erkenning voor 

de associatie tussen beide ziekenhuizen 

met betrekking tot de gezamenlijke 

exploitatie van de G-diensten (84 bed-

den in AZ Maria Middelares en 50 bed- 

den in AZ Sint-Vincentius Deinze) en 

het zorgprogramma voor de geria-

trische patiënt.

De samenwerking tussen Zorgband 

Leie & Schelde met het labo van 

AZ Maria Middelares en AZ Sint-

Vincentius Deinze werd in 2021 verder 

geoptimaliseerd en uitgebreid naar 

de woonzorgcentra die nog geen 

samenwerking hadden met het labo 

van AZ Maria Middelares of AZ Sint-

Vincentius Deinze.

Om de personele unie positief en 

professioneel naar buiten te brengen, 

ontwikkelde de gemeenschappelijke 

communicatiedienst in 2021 een 

gedeelde elektronische handtekening 

en een PowerPointsjabloon. Daarnaast 

werden voor ziekenhuisoverschrijdende 

associaties ook enkele patiënten-

brochures uitgewerkt die in beide 

ziekenhuizen aangeboden worden aan 

de patiënt. 

Expertise bundelen met samenwerkingsverbanden

Verdere uitbouw personele unie met AZ Maria Middelares

Sinds 1 juli 2017 vormen AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze een personele unie. Op die manier is er een 

stabiel kader om samen duurzame samenwerkingsverbanden uit te bouwen. 

www.mariamiddelares.be

 www.azstvdeinze.be
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De ziekenhuizen van het E17- 

ziekenhuisnetwerk schrijven op 

vraag van de overheid een heldere 

toekomstvisie uit in een voorstel 

van regionaal zorgstrategisch 

plan (RZSP). Hoe kunnen de zeven 

ziekenhuispartners elkaar zo veel 

mogelijk versterken om in de regio 

elke patiënt - waar die ook woont 

- vlot toegankelijke basiszorg en 

topreferente zorg bij complexe 

aandoeningen te garanderen? Hoe 

wil het ziekenhuisnetwerk inspelen 

op de echte en snel veranderende 

zorgbehoeften van patiënten? Hoe 

kunnen de E17-partners nog beter 

met elkaar en met andere zorg- 

verleners samenwerken? Het RZSP 

vormt een belangrijke mijlpaal voor 

het netwerk. Door intens overleg en 

dankzij de lange samenwerking zijn 

de E17-partners erin geslaagd om 

een eerste voorstel van een visie op 

de toekomst van zorg te ontwikke- 

len. De klemtoon ligt op ‘waarde- 

gedreven zorg’ en ‘samen sterk’.

 

De conceptvisie van het RZSP is 

inmiddels goedgekeurd door het 

bestuur van de zeven E17-zieken- 

huizen en van het E17-ziekenhuis- 

netwerk. Aan deze strategische 

denkoefening is ook een belangrijk 

beleidsmatig aspect gekoppeld. Het 

Vlaams Agentschap Zorg & Gezond-

heid zal zich immers op dit plan 

baseren om in de toekomst erken-

ningen en investeringssubsidies aan 

de individuele ziekenhuizen toe te 

kennen. Intussen heeft de Vlaamse 

Gemeenschap wel beslist dat er

strengere vereisten gelden om een 

RZSP te mogen indienen en dit ten 

vroegste vanaf 1 april 2022. Het E17- 

ziekenhuisnetwerk zal het nodige 

doen om de huidige conceptversie 

van het RZSP verder aan te scher-

pen en uit te diepen zodat het zo 

spoedig mogelijk kan ingediend 

worden.

E17-ziekenhuisnetwerk breidt uit en professionaliseert verder

Regionaal zorgstrategisch plan: de bekroning van positieve samenwerking 
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Zorg in de nabijheid: 
Revalidatieziekenhuis Lemberge
 
Het revalidatieziekenhuis in Lemberge is het enige revalidatieziekenhuis in het 

zorggebied van het E17-ziekenhuisnetwerk. Het revalidatieziekenhuis behoort  

tot Zorgband Leie & Schelde, dat toegetreden lid is bij het E17-ziekenhuisnetwerk. 

Het revalidatieziekenhuis participeert in de werkgroep horizontale netwerken en 

wordt zo sterk betrokken bij de uitwerking van het E17-ziekenhuisnetwerkbeleid  

en -overleg inzake samenwerking met de eerste lijn. 

Communicatiekanalen brengen duiding en transparantie

 Bekijk hier  

 de website

Hr-initiatieven bevorderen uitwisseling van expertise   
tussen de zeven ziekenhuizen

In oktober 2021 kreeg het E17- 

ziekenhuisnetwerk een eigen website:  

www.e17ziekenhuisnetwerk.be. 

De website is een centrale plaats 

waarop alle relevante info (missie 

en visie, projecten, nieuws, agenda, 

vacatures, cijfers …) gebundeld staat. 

De interne nieuwsbrief voor het 

E17-ziekenhuisnetwerk verschijnt 

vier keer per jaar en werd in een 

nieuw jasje gestoken. Daarin lezen 

artsen en medewerkers van de 

E17-ziekenhuizen op een toegan-

kelijke manier meer over de wer-

king en structuur van het zieken-

huisnetwerk (bv. aan de hand van 

interviews met belangrijke stake-

holders), gezamenlijke acties en 

hr-nieuws. De nieuwsbrief wordt 

digitaal en/of fysiek verdeeld in de 

verschillende ziekenhuizen.

Opleidingsdag spoed: 

externe noodplanning

In oktober 2021 organiseerden 

de zeven spoeddiensten van de 

E17-ziekenhuizen hun jaarlijkse 

Dag van de Spoed rond het 

thema externe noodplanning. 

Doelstelling was zich verder te 

bekwamen in kwaliteitsvolle en 

deskundige multidisciplinaire 

patiëntvriendelijke hulpverlening. 

Er namen 218 personen deel.

Opleidingsdag leidinggevenden: project- en timemanagement

In oktober 2021 schoolden de leidinggevenden van het E17-ziekenhuisnetwerk 

zich bij naar aanleiding van de dag van het afdelingshoofd. De ideale gelegen-

heid om collega’s uit gelijkaardige disciplines te leren kennen en ideeën uit te 

wisselen. Bijzonder dit jaar was dat zowel zorg- als niet-zorgcollega’s de kans 

kregen om zich onder te dompelen in de principes van project- en time-

management.
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E17-ziekenhuizen  
dragen samen boodschap uit

Sensibiliseren met oorwurm ‘Wees snel’

Naar aanleiding van de Wereld Beroerte Dag in  

oktober 2021, lanceerde het E17-ziekenhuisnetwerk 

het aanstekelijke lied ‘Wees snel’, ingezongen door 

artsen en medewerkers van de betrokken zieken- 

huizen. Bij het nummer hoort een videoclip die mooi 

in beeld brengt welk zorgtraject een patiënt in geval 

van een beroerte aflegt. In de campagne lag de klem-

toon op het snel herkennen van symptomen.

Aandacht voor geweld met ‘Orange the world’

Eind 2021 zette het E17-ziekenhuisnetwerk mee de 

schouders onder ‘Orange the world’, een campagne 

van de Verenigde Naties die de levensomstandigheden 

van vrouwen en meisjes over de hele wereld wil ver-

beteren. In elk van de ziekenhuizen werd de ‘Orange 

the world’-banner uitgehangen.

 Bekijk hier  

 de clip
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Eerste lijn: preoperatief medicatiebeleid gestroomlijnd

Een goed en eenduidig preoperatief beleid reduceert de kans op overlijden,  

verhoogt de patiëntveiligheid maar ook de patiënttevredenheid. Het E17- 

ziekenhuisnetwerk werkte om die reden een uniform preoperatief medicatie- 

beleid uit, in nauwe samenwerking met de huisartsenkringen. De uitgewerkte 

richtlijnen gaan onder meer over het nuchterbeleid, preoperatief onderzoek  

volgens de KCE-richtlijnen, en een algemeen en specifiek medicatiebeleid.

↗   Voor bloedverdunners werd een specifieke tool ontwikkeld: 

www.e17bridginglinkbloedverdunners.be.

↗   De richtlijnen zijn tevens geïntegreerd in het preoperatieve e-formulier dat  

beschikbaar is in het softwarepakket van de huisarts.

↗   Tijdens een webinar voor huisartsen in maart 2021 werden de richtlijnen en 

de bridging app aan de hand van enkele praktische voorbeelden uitgebreid 

toegelicht. 

Virtueel symposium Netwerk Cardiale Zorg met gastspreker Wouter Beke

In februari 2021 organiseerde het Hartcentrum AZ Maria Middelares een virtueel 

symposium ‘Netwerk van cardiale zorg’, met live cases in AZ Maria Middelares en 

in az groeninge, gevolgd door 370 personen. Ook netwerkvoorzitter Eric Van Zele 

en Vlaams minister Wouter Beke kwamen aan het woord. Deze laatste ging in op 

het beleidsplan voor een optimale integrale zorg voor elke patiënt doorheen het 

ziekenhuisnetwerk en de zorgregio. 

Werkgroepen E17-ziekenhuisnetwerk brengen concrete realisaties

HOST-project: expertise in infectiebestrijding bundelen en delen  

Het E17-ziekenhuisnetwerk heeft zich met succes kandidaat gesteld om deel te 

nemen aan een van de 25 proefprojecten van de FOD Volksgezondheid, met als 

doel een multidisciplinair Hospital Outbreak Support Team (HOST) op te richten. In 

2021 werd voor elk geselecteerd proefproject een maximumbudget van 550.000 

euro toegewezen. Deze projectoproep kadert in het perspectief om infectiepre-

ventie en -bestrijding en het beheer van anti-infectieuze middelen sterker te 

ontplooien. De proefprojecten moeten over een periode van vier jaar toelaten om 

de capaciteit en samenwerking tussen de ziekenhuizen op locoregionaal niveau 

te ontwikkelen. Ander doel is om de ziekenhuisexpertise ter beschikking te stellen 

van de residentiële collectiviteiten en de eerstelijnsgezondheidszorg.

AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze zullen dit project coördineren, 

in nauw overleg met de overige E17-ziekenhuizen en alle actoren uit de eerste lijn. 

De voornaamste realisaties in 2021 waren de samenstelling van een HOST-team 

en het opstarten van bevragingen binnen het locoregionale netwerk om dit pro-

ject inhoudelijk vorm te geven.

Het E17-ziekenhuisnetwerk organiseerde in 2021 ook een webinar over Outpatient 

Parenteral Antimicrobial Therapy (OPAT), getiteld ‘OPAT in een WZC: van uitdaging 

naar opportuniteit’.

 Herbekijk 

 het webinar 

 hier 



Jaarverslag 2021       Beheersbare zorg 17

Samenwerken met eerste lijn voor goede, naadloze zorg
 
Huisartsen als spilfiguur

Voor AZ Sint-Vincentius Deinze is de huisarts een centrale schakel in de zorg voor de pa-

tiënt. Om een vlotte samenwerking te garanderen, staan de experten van het ziekenhuis 

in nauw contact met de huisartsenkringen uit de regio: Schelde en Leie, Tielt, Aalter en de 

wachtkring van Deinze Centrum.

Samenwerking met ELZ Schelde Leie voortgezet

Nieuw verpleegkundig en paramedisch directeur van AZ Sint-Vincentius Deinze mevr. 

Veerle Peelman vervangt voormalig directeur zorgdepartement mevr. Frieda Ghekiere 

als adviserend lid van de Zorgraad (het beslissingsorgaan) van de eerstelijnszone sinds 

september 2021.

Omwille van COVID-19 en de druk die daarbij zowel op de schouders van de huisartsen 

als het ziekenhuis ligt, werden heel wat projecten (bv. Deinze zit op Schema) noodge- 

dwongen tijdelijk on hold gezet. Er werd wel afgestemd met de voorzitter van ELZ Schelde 

en Leie om de symbiose tussen het ziekenhuis en de eerstelijnszone, voornamelijk in het 

kader van COVID-19, te bestendigen.

1 jaar huisartsenwachtpost geëvalueerd

Eind december 2020 opende AZ Sint-Vincentius Deinze in samenwerking met de huisart-

senkring Schelde en Leie een huisartsenwachtpost op de site van het ziekenhuis. Eén jaar 

later, eind 2021, volgde een grondige evaluatie van de samenwerking. Hierbij kwam de 

Opsporen van afwijkingen bij de baby in het 
eerste trimester van de zwangerschap

DE 12-WEKENECHOGRAFIE EN DE NIPT

Opsporen van afwijkingen bij de baby in het 
eerste trimester van de zwangerschap

DE 12-WEKENECHOGRAFIE EN DE NIPT

Patiëntenbrochure maakt patiënten wegwijs  

in vernieuwde NIPT-diagnostiek 

De NIPT-brochure (Niet Invasieve Prenatale Test) 

werd volledig herwerkt op basis van de recent ver-

nieuwde NIPT-diagnostiek. Een belangrijke wijziging 

ten opzichte van de vroegere NIPT is dat een zwan-

gere vrouw kan kiezen tussen een gerichte NIPT  

(enkel screening op trisomie 13, 18 en 21) of een 

bredere ‘genoomwijde’ NIPT. 

Het nieuwe NIPT-platform werd uitgebouwd in samen- 

werking met alle ziekenhuizen van het E17-zieken- 

huisnetwerk en is sinds het voorjaar van 2021 opera-

tioneel. De klinische laboratoria van AZ Maria Middelares 

en az groeninge spelen hierbij een toonaangevende 

rol. De nieuwe NIPT-brochure is in voege in het ge-

hele E17-ziekenhuisnetwerk. Om dit alles succesvol te 

laten verlopen, werken de gynaecologen en klinisch 

laboratoria van het E17-ziekenhuisnetwerk nauw samen.
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goede samenwerking tussen het ziekenhuis en de wachtpost naar voor, net zoals enkele 

verbeterpunten: 

↗   het verder optimaliseren van doorverwijzingen huisarts-specialist (en omgekeerd);

↗    het maken van praktische afspraken rond de verwerking van bloedstalen in het labo- 

ratorium;

↗     het documenteren met cijfermateriaal rond het verwijspatroon spoed-huisarts (en 

omgekeerd).

COVID-19-triagecentrum gehuisvest in oud gemeentehuis

Tot de zomer van 2021 huisvestte AZ Sint-Vincentius Deinze, in samenwerking met de 

huisartsenkring Schelde en Leie en Stad Deinze, een COVID-19-triagecentrum in één van 

de bijhorende huizen van het ziekenhuis. Het triagecentrum sloot tijdelijk in de zomer 

door gunstige coronacijfers, maar werd in het najaar van 2021, mede op aandringen van 

het ziekenhuis om de afname van COVID-19-testen meer te spreiden, heropgestart in het 

voormalige stadhuis op de markt van Deinze. 

Kennis en expertise uitgewisseld tijdens huisartsensymposia

AZ Sint-Vincentius Deinze organiseert jaarlijks enkele symposia waarin kennisoverdracht 

en de uitwisseling van expertise centraal staan. Er vonden in 2021 drie huisartsen- 

symposia plaats. In februari kwamen een aantal gynaecologische topics online aan bod  

(webinar). In september volgde een symposium met als thema ‘COVID-19 zette de wereld 

stil, maar wij gingen door’ en tijdens een editie in november werd chronische zorg  

(geriatrie en revalidatie) besproken.
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Woonzorgcentra en thuiszorg 
zorgen voor zorgcontinuïteit

AZ Sint-Vincentius Deinze heeft met negen woonzorgcentra een 

functionele binding. De gebruikelijke contacten en het nodige over-

leg gingen door in functie van de bestaande noden. Topics rond 

COVID-19, ziekenhuishygiëne en zorgcontinuïteit stonden bovenaan 

het programma. Daarnaast organiseerde de werkgroep functionele 

binding ook een webinar rond psychische kwetsbaarheid bij ouderen. 

Tot slot werden de eerste stappen gezet om een preferentieel partner-

schap met woonzorgcentra uit te bouwen. 

Samenwerken met onderwijs 

In samenwerking met AZ Maria Middelares 

zet AZ Sint-Vincentius Deinze in op een 

warm onthaal van studenten. In het acade-

miejaar 2020-2021 werden 345 studenten 

verwelkomd in het ziekenhuis, veelal voor 

een praktijkervaring of stage in een zorg-

beroep.

Daarnaast zette het ziekenhuis in 2021 op-

nieuw zijn schouders onder ‘werkplekleren’. 

Via werkplekleren krijgen studenten een 

zeer praktijkgerichte opleiding en voeling 

met de echte werkomstandigheden op 

een afdeling. In oktober kreeg het zieken- 

huis ook enkele dagen versterking van 

enthousiaste YOUCA-jongeren (Youth 

for Change and Action). Ze ruilden hun 

schoolbanken voor één dag in voor het 

werkveld en schonken hun loon aan een 

goed doel. 



Met dat beetje meer



Kwaliteitsvolle zorg in een familiale sfeer
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Er staan de gezondheidszorg heel wat uitdagingen te wachten. Denk daarbij aan het belang van meer inzicht in de geleverde zorgkwaliteit, een financiering die niet 

louter prestatiegericht is of zorgen voor meer transparantie in het totale kostenplaatje. Tegelijkertijd zijn er ook maatschappelijke tendensen als vergrijzing, chronische 

ziektes, introductie van innovaties, de veranderende rol van de patiënt en nieuwe technologieën (die meer complexiteit en mogelijk hogere kosten met zich meebrengen 

maar anderzijds ook opportuniteiten om kosten te reduceren).

Value-based healthcare (VBHC) of waardegedreven 

zorg is een manier om de gezondheidszorg duur- 

zaam in te richten. Daarbij staat waarde voor de pa-

tiënt voorop. Het doel is om de resultaten voor de  

patiënt te verbeteren, terwijl de kosten van de gezond- 

heidszorg onder controle blijven.

AZ Sint-Vincentius Deinze kijkt daarom niet alleen 

naar de klinische, objectieve resultaten (overleving, 

labowaarden, complicaties … ), maar ook naar patient 

reported outcome measures (PROMs). Dat zijn andere 

aspecten die patiënten belangrijk vinden (bv. de mate 

van pijn of de gemoedstoestand na een behandeling). 

Daarbij heeft het ziekenhuis ook aandacht voor de 

ervaringen van de patiënt in het zorgtraject via patient 

reported experience measures of PREMs.

AZ Sint-Vincentius Deinze is ervan overtuigd dat de 

implementatie van de concepten van waardege-

dreven zorg, zoals geïnitieerd door Michael Porter, 

een sterk model oplevert dat aan de zorgverlening 

waarde toevoegt. 

In 2021 kregen artsen en medewerkers in drie inspi-

ratiesessies meer informatie over het concept VBHC, 

gecombineerd met interactieve discussies en casus-

besprekingen. Internationale sprekers vanuit andere 

ziekenhuizen of organisaties stelden eigen succes-

volle cases voor. Artsen en medewerkers konden de 

sessies live bijwonen of online herbekijken.

↗   Inspiratiesessie 1: Good Life with Osteoarthritis  

in Denmark (GLA:D®) door professor Ewa Roos

↗   Inspiratiesessie 2: het VBHC-concept van het  

Alexander Monro Ziekenhuis met spreker Jan  

van Bodegom

↗   Inspiratiesessie 3: The Santeon Samen Beter  

Programma met prof. dr. Angelique Weel en  

Peter Langenbach

Een sterkere focus op value-based healthcare

patiëntrelevante uitkomsten + patiëntervaringen

kosten om de uitkomsten te realiseren
WAARDE €

KWALITEIT

KOSTEN
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Vernieuwde missie en visie kleuren de ambities van de toekomst

De missie en visie van AZ Sint- 

Vincentius Deinze kregen in 2021 

een update en kleuren de ambitie 

om een zorgsite van de toekomst te 

zijn. AZ Sint-Vincentius Deinze is een 

ziekenhuis met de nadruk op voor-

spelbare pathologie en daarnaast 

een aantal focused factories, waarin 

patiënten hun vertrouwen stellen en 

veilige, kwaliteitsvolle, beheersbare 

zorgen krijgen in een familiale sfeer.

AZ Sint-Vincentius Deinze gelooft in 

de kracht van kleinschaligheid, deel 

van een grootschalig zorgcontinuüm.

 Bekijk de missie 

 en visie op onze

website

Beheersbare zorg

De patiënt als unieke mens staat centraal. Elke patiënt krijgt op zowel fysiek als psychisch, emotioneel, sociaal 

en spiritueel vlak totale opvolging. Medewerkers nemen indien nodig gespeciaiseerde taken op zich en om- 

ringen de patiënt met de beste zorg.

Kwaliteitsvolle zorg in een familiale sfeer

Het ziekenhuis benut de eigen kleinschaligheid ten volle en creëert zo de ideale omgeving waar zorg hand in 

hand gaat met kwaliteit. AZ Sint-Vincentius Deinze streeft ernaar de organisatie te optimaliseren.

Veilige zorg

AZ Sint-Vincentius Deinze wil een lerende organisatie zijn die vanuit een analyse van incidenten én zelfeva- 

luatie de nodige verbeteracties realiseert. In een patiëntveilige omgeving is een niet-sanctionerende cultuur 

cruciaal, waarin medewerkers in een open dialoog teamwerk bevorderen.

Zorg voor de medewerker

In een netwerk van ziekenhuizen stellen artsen en medewerkers alles in het werk om een positief klimaat te 

creëren. Welzijn, opleiding, wederzijdse waardering en strategische samenwerkingsverbanden dragen bij tot 

een blijvende motivatie.

Positieve uitstraling

AZ Sint-Vincentius Deinze wil de identiteit en cultuur van de organisatie kenbaar maken in de zorgregio door 

een open huis te zijn waar iedereen welkom is. Dat biedt een positieve uitstraling in alle aspecten van de zorg.

Financieel gezond

Uit blijvende zorg voor de permanentie van de dienstverlening en kernactiviteiten is het de betrachting van 

het ziekenhuis om financieel gezond te zijn. Dat gebeurt enerzijds door het ontwikkelen van kostenefficiënte 

werkmethodes die meer rekening houden met de (interne en externe) behoeften, anderzijds door een (nieuwe) 

cultuur op te bouwen die de medewerkers en artsen meer ruimte geeft en tegelijkertijd meer beroep doet op 

eigen inzichten en verantwoordelijkheden.
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Opstellen beleid cliëntenparticipatie voor meer persoonsgerichte zorg

AZ Sint-Vincentius Deinze zet sterk in op persoons-

gerichte zorg, die meer en meer evolueert richting 

cliëntenparticipatie. De cliënt krijgt een meer actieve 

rol in de zorg- en dienstverlening die hem of haar 

aangaat. Bij de term cliënten gaat het niet alleen over 

patiënten, maar ook over hun omgeving, familie, 

mantelzorgers of vertegenwoordigers. Ook de brede-

re omgeving zit vervat in de term ‘cliënt’: bezoekers, 

studenten, huisartsen en andere zorgverleners, patiën-

tenverenigingen, inwoners van regio Deinze, gemeen-

tebesturen … 

Het ziekenhuis wenst deze cliënten sterker te horen 

of te laten participeren wanneer het gaat om de  

zorgrelatie (kwaliteit en patiëntveiligheid), maar ook 

op het vlak van het beleid, de organisatie (missie 

en visie, communicatie in begrijpelijke taal) en de 

dienstverlening (bezoekuren, parkeermogelijkheden, 

restaurant, website … ) van het ziekenhuis.  

Via debat en sensibilisering wil AZ Sint-Vincentius 

Deinze de cliëntenparticipatiecultuur ziekenhuisbreed 

bevorderen. Dat kan op verschillende manieren, 

bijvoorbeeld door gebruik te maken van bestaande 

of nieuwe structuren, zoals een cliëntenadviesraad, 

of door het werken met ervaringsdeskundigen, maar 

ook via tools als bedside briefing of focusgesprekken. 

Een belangrijk instrument daarbij is de participatiema-

trix. Die is opgebouwd volgens de participatieladder, 

waarbij de rijen de participatiegraad weergeven en de 

kolommen de toepassingsdomeinen. De participatie- 

matrix is een erg visueel instrument, met een opvol-

gingsdashboard en een participatiebeleidsplan.

PARTICIPATIE-
MATRIX
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De impact van COVID-19 
op de dagelijkse ziekenhuiswerking

Begin februari 2021 kwam er een 

hoopvolle wending in de pandemie: de 

langverwachte vaccins waren eindelijk 

beschikbaar. De artsen en medewer- 

kers van AZ Sint-Vincentius toonden 

een enorme bereidheid om zich te 

laten vaccineren (zie hiervoor ook het 

onderdeel ‘Griep- en coronavaccinaties 

dragen bij tot een veilige werkplek’ op 

p. 42).

Medewerkers kregen het jaar rond 

informatie over de COVID-19-situatie 

via up-to-date flowcharts van de dienst 

ziekenhuishygiëne en andere interne 

communicatiekanalen. Bezoekers en 

patiënten bleven op de hoogte van 

de geldende COVID-19-maatregelen 

dankzij de website, schermen, sociale 

media, affiches en flyers in het zieken-

huis. 

AZ Sint-Vincentius Deinze ging voor 

een menselijk bezoekbeleid: met 

respect voor de geldende maatregelen, 

maar ook met begrip voor de positieve 

impact van vrienden en familie op het 

mentale welzijn van de patiënt. Om een 

veilige omgeving na te streven voor 

zowel medewerkers als patiënten 

optimaliseerde het ziekenhuis de 

COVID-19-screeningstrategie. 

Het ziekenhuis richtte bij iedere golf de 

nodige cohorte-afdelingen op, onder 

meer op de diensten spoedgevallen, 

geriatrie, intensieve zorg en inwen-

dige ziekten. In sneltempo stemde het 

ziekenhuis beleid en procedures af op 

de veranderende richtlijnen. Dankzij de 

grote wendbaarheid en flexibiliteit van 

de medewerkers slaagde AZ Sint- 

Vincentius Deinze er steeds in om 

kwaliteitsvolle zorg te garanderen  

aan alle patiënten. 
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Meten is weten: patiënttevredenheid
Bevraging voor en na opname brengt inzicht

AZ Sint-Vincentius Deinze verzamelt op 

verschillende manieren feedback van 

patiënten over de zorg in het zieken-

huis. Dat gebeurt onder andere door 

bevragingen via e-mail na ontslag van 

gehospitaliseerde patiënten, patiënten 

van het dagziekenhuis en patiënten op 

de dienst pediatrie. Daarvoor gebruikt 

het ziekenhuis vragenlijsten van de 

Vlaamse Patiënten Peiling.

 

De volgende aspecten komen in de 

vragenlijst aan bod: voorbereiding 

op opname, informatievoorziening, 

privacy, veilige zorg, pijnbeleid en ont-

slagbeleid. De bevraging peilt ook naar 

een globale beoordeling en vraagt of 

patiënten in de toekomst opnieuw een 

beroep zouden doen op het ziekenhuis.

De score van het dagziekenhuis ligt ge- 

middeld 10 % hoger dan het Vlaamse 

gemiddelde. Uit de reactie van patiënten 

blijkt dat de telefonische contacten 

voor (voorbereiding) en na (nazorg) hun 

opname een ongelooflijke troef zijn. 

Algemene beoordeling

 

↗   Gehospitaliseerde patiënten: 63 %, Vlaams gemiddelde 65 % 

(gegevens 2020) 

↗   Patiënten dagziekenhuis: 74 %, Vlaams gemiddelde 61 %  

(gegevens 2019)

↗   Pediatrie: 60 %, Vlaams gemiddelde 64 %  

(gegevens 2020)

Deelname aan externe kwaliteitsmetingen 

Vlaams instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ)

Het VIKZ heeft als doel de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse 

sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg transparant te maken en te 

verbeteren. In dat kader ontwikkelt en meet VIKZ indicatoren. Het ziekenhuis 

nam in 2021 deel aan de metingen binnen volgende thema’s:

Patiëntveiligheid •  Veilige heelkunde – gebruik van de checklist veilig 

opereren

•  Decubitus – risico-inschatting (pilootmeting)

• Vaccinatiegraad COVID-19

Patiëntervaringen Vlaamse patiëntenpeiling  

(hospitaal/dagziekenhuis/pediatrie) 

Website Beoordeling ziekenhuiswebsite

↗   De resultaten van deze metingen worden gepubliceerd op de website  

www.zorgkwaliteit.be, die ook toegankelijk is voor het brede publiek. 

↗   De COVID-19-vaccinatiegraad werd al bekendgemaakt in september 2021: 99 %.
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Ziekenhuisbrede indicatoren:  53,20/55 punten Pathologiegebonden indicatoren: 15/25 punten

STRUCTUUR: 38,20/40 punten RESULTAAT: 15/15 punten PROCES: 15/25 punten

•   ISQua-accreditatiestatus die op datum 15 maart 2021 van toe-

passing is: 25/25 punten

•   Deelname aan niet-verplichte klinische registraties,  

kwaliteitsbevorderende activiteiten en/of kwaliteitslabels*: 

3,20/5 punten

•   Implementatie van een patiëntveiligheidsmanagementsysteem: 

% incidentmeldingen dat conform gecodeerd is:  

10/10 punten

Patiëntenervaringen en patiënt- 

gerichtheid op:

•   C**- en D***-diensten  10/10 punten

•    Dienst materniteit      5/5 punten

% niet-geregistreerde pTNM***:

•   Schildklierkanker       

•   Maagkanker               

•    Endometriumkanker   

•   Niercortexkanker        

•    Blaaskanker              

-/5 punten

3/5 punten

3/5 punten

3/5 punten

3/5 punten

Pay for performance

Pay for performance (P4P) is het mechanisme dat de verloning voor ge-

leverde zorg rechtstreeks in verband brengt met de bereikte resultaten op 

het gebied van structuur-, proces- en/of uitkomstindicatoren. Het Belgische 

programma richt zich niet alleen op klinische activiteiten binnen de muren 

van het ziekenhuis, maar omvat ook indicatoren over patiëntervaringen, 

cultuur en lerende organisatie.

P4P-score  68,20/80 punten
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* AZ Sint-Vincentius Deinze nam deel aan 2 van de 7 in rekening gebrachte registraties 

en labels. Deelname aan niet-verplichte, klinische registraties is gebaseerd op de  

meting van de patiëntenparticipatiecultuur en het Baby Friendly Hospital Initiative-label.

** Chirurgische dienst
*** Interne dienst

**** Bij % niet-geregistreerde pTNM: de enige waarden zijn 

0-3-5, waarbij 3 betekent dat het ziekenhuis niet significant 

afwijkt van de andere ziekenhuizen en 5 dat het ziekenhuis 

significant beter scoort.
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Positieve feedback  
via Google review

Proefaudit Qualicor Europe met positieve resultaten

In deze digitale wereld spelen online  

ervaringen en reviews een steeds 

grotere rol. Ook in de zorgsector delen 

patiënten en hun naasten steeds vaker 

online hoe ze de zorg- en dienstverle- 

ning hebben ervaren. In 2021 lieten 13 

patiënten of bezoekers een review na 

op Google met een gemiddelde score 

van 4,3 sterren (max. 5 sterren).

 

Bij een minder goede Google review 

wordt steevast doorverwezen naar de 

ombudsdienst om, indien gewenst, in 

gesprek te gaan om zo de kwaliteit van 

de zorg- en dienstverlening te blijven 

verbeteren. 

In november 2021 bezochten twee externe auditoren van Qualicor Europe AZ Sint-Vincentius Deinze. Gedurende twee 

dagen gaven zij hun oordeel over tal van normcriteria. Ze waren aangenaam verrast over het enthousiasme van de 

medewerkers en de mate waarin het ziekenhuis aan kwaliteit werkt. Het resultaat liegt er niet om: van de 234 getoetste 

criteria bleken er 230 in orde.

De auditoren waren vooral positief over:

↗    de inzet van een arts-accreditatiecoach 

vanuit de raad van bestuur, directie en 

medische raad;

↗   de bevraging voor en na het verblijf op 

het dagziekenhuis (zorgcoördinator);

↗    de openheid bij het bespreken en delen 

van resultaten van indicatoren onder 

medewerkers;

↗    het enthousiasme en de grote betrok-

kenheid bij zorgprofessionals.

Uitdagingen zijn:

↗   een gedocumenteerde en gecoördineerde aanpak ter 

voorkoming van geweld en agressie op de werkplek 

implementeren;

↗    de openbaarmaking van incidenten, o.a. evaluatie-

methodiek ontwikkelen;

↗   tromboseprofylaxebeleid (kiezen van de juiste methode 

voor het voorkomen van trombose);

↗    informed consent: consequent toepassen van het in-

stellingsbeleid, ook bij wilsonbekwame patiënten;

↗   de continuïteit in het onmiddellijk detecteren van zorg-

gerelateerde infecties in de organisatie;

↗    het ontwikkelen van een gedeelde visie en een globaal 

beleidsplan volgens de bestaande planning voor per-

soonsgerichte zorg.
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Nieuw en efficiënt documenten- 
beheersysteem Zenya

Sinds het voorjaar van 2021 kunnen de artsen 

en medewerkers van AZ Sint-Vincentius Deinze 

gebruikmaken van een nieuw documenten-

beheersysteem om alle interne procedures te 

beheren en te raadplegen.

Met een krachtige zoekfunctie en een over-

zichtelijk portaal kan de gebruiker in Zenya 

gemakkelijker documenten opzoeken en 

raadplegen. Dankzij een digitale worfklow is 

het werk ook voor schrijvers, beoordelaars en 

beheerders van de procedurenota’s eenvoudiger. 

Implementatie projectfiche 
bij bepaling prioriteiten

Een degelijke projectwerking is noodzakelijk 

om de veelheid aan kwaliteitsinitiatieven te 

kunnen opvolgen. Het vooropstellen van de 

juiste prioriteiten en een efficiënte realisatie 

staan centraal.

Het ziekenhuis koos ervoor om gebruik te 

maken van een projectfiche die dient als basis 

voor het directiecomité bij het bepalen van de 

nodige prioriteiten.

Kwaliteitsdoelstellingen  
opgesteld per departement

Meerdere departementen stelden begin 2021 

kwaliteitsdoelstellingen voorop. Voor het me-

disch departement ging het om richtlijnen voor 

het eenduidig gebruik van Synops om fouten 

te voorkomen. Voor het zorgdepartement 

ging het om het op de hoogte brengen van de 

patiënt en mantelzorger over het doel van en 

eventuele aandachtspunten bij het innemen 

van medicatie. Ook het algemeen, financieel- 

administratief, facilitair en farmaceutisch de-

partement formuleerden de intentie bepaalde 

kwaliteitsdoelstellingen te realiseren. Voor-

beelden zijn onder meer het vermijden van de 

overbelasting van het algemeen nummer, het 

gebruiksvriendelijker maken van de parkeer- 

automaat, voldoende en tijdig informatie 

bieden bij de start van nieuwe artsen, aandacht 

voor duurzame en milieubewuste installaties 

en ook het terugschroeven van het aantal 

voorleveringen van medicatie.  
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Patiënten en hun naasten met zorg omringd 

Animatievideo biedt patiënten inzicht bij hun traject 
op de dienst medische beeldvorming 

Patiënten die voor röntgenopnames, een MRI- of CT-scan of een ander type  

beeldvorming naar AZ Sint-Vincentius Deinze komen, weten vaak niet goed wat  

ze moeten verwachten. Voortaan leren ze in een animatievideo in de wachtzaal 

hoe een bezoek aan de dienst medische beeldvorming van het ziekenhuis ver-

loopt en welke medewerkers onze patiënten begeleiden. Zo kunnen patiënten 

met een gerust hart het onderzoek ondergaan. 

Interactieve infosessies ‘knie- en heupforum’ 
bereiden patiënten optimaal voor

Om een verblijf in het ziekenhuis en het herstel achteraf zo vlot mogelijk te laten 

verlopen, is het cruciaal dat een patiënt op voorhand goed geïnformeerd en voor- 

bereid wordt. Daarom krijgen patiënten die een knie- of heupoperatie moeten 

ondergaan en/of hun begeleider een uitnodiging voor het knie- en heupforum. 

De infosessie gaat tweewekelijks door. De behandelend artsen en hun team delen 

met de patiënt alle informatie over het pre- en postoperatief proces. Tijdens de 

infosessie kan de patiënt ook vragen stellen aan de sociale dienst, ergo- en kinesi- 

therapeut.

Daarnaast verzamelen de verpleegkundigen alle nodige (medische) info om de voor- 

bereiding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zullen ze waar nodig 

doorverwijzen naar ondersteunende diensten (bv. thuiszorg, revalidatiecentra).

 Je kan de video 

 hier bekijken
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Pastorale dienst biedt houvast 
in uitdagende tijden

De pastorale dienst van AZ Sint-Vincentius Deinze 

bleef ook in 2021 werken in COVID-19-modus. De 

dienst moest noodgedwongen alle gemeenschap-

pelijke activiteiten schrappen, zoals de paas- en 

kerstviering en de ziekenzalvingen in gemeenschap. 

Communierondes bleven doorgaan met respect voor 

de geldende maatregelen. De pastorale werkgroep 

kwam eenmaal samen en debatteerde over de vraag 

hoe een ziekenhuispastor op een eigentijdse manier 

tegemoet kan komen aan de spirituele noden. De 

ziekenhuispastor focuste in 2021 op ondersteunende 

gesprekken met patiënten die lange tijd beperkt 

bezoek mochten ontvangen om zo hun angst en 

onzekerheid weg te werken of eenzaamheid te 

doorbreken waar mogelijk. Ook COVID-19-patiënten 

konden rekenen op ondersteunende bezoeken.

Psychologische ondersteuning 
voor patiënten én hun naasten

Het ziekenhuis voorzag in 2021 psychologische zorg 

voor patiënten en hun naasten. Zo timmerde het 

psychologenteam aan een gedetailleerd suïcide- 

preventiebeleid, inclusief een uitgebreide vorming 

met praktische tools voor hulpverleners. De expertise 

van het team was ook van belang bij de begeleiding 

van de focusgroep. De kinderpsycholoog ging een 

samenwerkingsverband aan met het liaisonteam van 

RADAR (het netwerk geestelijke gezondheid kinderen 

en jongeren Oost-Vlaanderen). Dat gebeurde met als 

doel de zorgcapaciteit voor kinderen en jongeren met 

psychische problemen te vergroten en de onder- 

steuning van de zorgverleners op pediatrie te verster- 

ken. Ook bij de voorbereiding van de uitrol van het 

zorgpad perinatale mentale gezondheid op materni-

teit was de psychologische inzet van cruciaal belang. 



Met dat beetje meer



Veilige zorg
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SD Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

Preventief onderhoud HRA ≥ 90 % 90 % 93 % 94 % 93 % 95 %

Tromboseprofylaxie ≥ 90 % 94 % 95 % 94 % 94 % 99 %

HRM elektrolyten ≥ 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

HRM Heparines ≥ 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

HRM Narcotica ≥ 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Medicatieverificatie:  

tijdig valideren
≥ 90 % 96 % 99 % 99 % 98 % 99 %

Patiëntenidentificatie  

(bij toedienen medicatie)
≥ 90 % 87 % 86 % 92 % 97 % 96 %

Valpreventie: aantal genomen 

universele voorzorgsmaatregelen
≥ 90 % 92 % 89 % 90 % 92 % 90 %

Zorgoverdracht: transfer en  

shiftformulier, ISBAR-mondeling
≥ 90 % 82 % 87 % 89 % 93 % 95 %

Decubitusprevalentie ≤ 5 % 3 % 2 % 2 % 4 % 4%

AB profylaxie ≥ 90 % 94 % 98 % 97 % 87 % 97 %

Safe surgery checklist ≥ 90 % 95 % 95 % 97 % 97 % 98 %

Effectiviteit sterilisatieproces ≥ 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Compliance handhygiëne ≥ 90 % 93 % 94 % 96 % 98 % 98 %

Compliance AB-beleid ≥ 95 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Opvolgen van veiligheid 
via het VIR-dashboard

Binnen AZ Sint-Vincentius Deinze vindt 

via allerlei metingen een systematische 

opvolging plaats van de veiligheids- 

aspecten van de zorg. De resultaten 

worden met een vaste frequentie be-

sproken op de stuurgroep (maandelijks) 

en in de raad van bestuur (per kwartaal). 

Het ziekenhuis noteert een positieve 

evolutie in de cijfers: op nagenoeg alle 

indicatoren behaalt het ziekenhuis de 

streefwaarden.

De tabel hiernaast geeft 

de indicatoren weer 

die in 2021 werden 

opgevolgd.
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Verbeteracties na incidenten

Uit de incidentenmeldingen van 2021 kan volgende top drie van incidenten 

worden afgeleid: 

⃝  I  ncidenten met medicatie handelen voornamelijk over het toedienen en 

voorschrijven van medicatie. Enkele verbetervoorstellen zijn onder meer het 

uitvoeren van een risicoanalyse.

⃝  I  ncidenten rond het toedienen van zorg gaan vooral over onvolledige aan-

vragen bij onderzoeken, het uitvoeren van staalafnames en incidenten in 

verband met het interpreteren van de COVID-19-resultaten. Verbeteringen zijn 

onder meer een beter documentbeheer, de optimalisatie van het proces van 

staalafnames in het operatiekwartier en duidelijkere communicatie over de 

COVID-19-maatregelen.

⃝  I  ncidenten met patiëntgerelateerde documenten gaan voornamelijk over het 

ontbreken van identificatie bij polsbandjes of het verwisselen van ID-klevers bij 

de patiënt. Het ziekenhuis wil dan ook het gebruik van klevers maximaal be-

perken door onder andere meer elektronische aanvragen.

Het overgrote deel van de incidentmeldingen betreft het melden van risicosituaties 

en bijna-incidenten.

1. Incidenten met medicatie

2. Incidenten bij het toedienen van zorg

 3.  Incidenten met patiëntgerelateerde documenten

Open disclosure om vertrouwen patiënt te herstellen

Binnen een veiligheidscultuur volstaat het niet om incidenten te melden, te 

analyseren en verbeteracties op te stellen. Ook de patiënt informeren over een 

voorval is cruciaal. Het doel van het open disclosuregesprek is het herstellen 

van de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en patiënt. In de dialoog is het 

aan de zorgverlener om spijt te uiten over wat er is gebeurd, de patiënt te infor- 

meren over eventuele onderzoeken en de stappen op te sommen die het zieken- 

huis onderneemt om herhaling te voorkomen. Het beleid inzake open disclo-

sure werd geïmplementeerd in 2021, na toelichting aan de medische diens-

thoofden en hoofdverpleegkundigen. Artsen kregen een opleiding in gespreks-

technieken ter ondersteuning van het voeren van open disclosuregesprekken.
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Enthousiasme voor de opleiding brand-
preventie

In 2021 volgden meer dan 300 medewerkers de praktijk- 

opleiding brandveiligheid. Ook de e-learnings rond brandpre-

ventie waren populair: meer dan 400 medewerkers volgden 

de e-learning ‘Brand en evacuatie’ en ‘Noodplannen’.

Aandacht voor informatieveiligheid

Omdat cybercriminelen onder meer ook de zorgsector 

viseren, besloot AZ Sint-Vincentius Deinze verder in te zetten 

op een versterking van de cyberbeveiliging, door te focussen 

op een nieuw en strenger wachtwoordbeleid en het afwerken 

van de migratie naar Windows 10. Medewerkers kregen regel-

matig de oproep om extra waakzaam te blijven voor computer- 

fraude. De dienst informatica duidde daarbij ook hoe fraudeurs 

te werk gaan.

Verdere uitrol Synops

Ondersteuning bij de opstart  

van Medisch Centrum in Aalter

Om de artsen van AZ Sint-Vincentius 

Deinze en AZ Maria Middelares op een 

vrijwel identieke manier te laten werken, 

rolde AZ Sint-Vincentius Deinze versneld 

de elektronische aanvraag van radiolo-

gieonderzoeken uit.

Toevoegingen in de strijd tegen 

COVID-19 

Reizigers en patiënten kunnen sinds 

2021 in Synops hun screeningsagenda 

consulteren of een afspraak boeken. 

Het extra tabblad COVIDpas toont of de 

patiënt gevaccineerd is, een herstelcer-

tificaat heeft of een PCR-test deed voor 

zijn opname. Aan de hand van een 

kleurcode kunnen gebruikers snel de 

status van de patiënt zien. 

Ondersteuning bij vooropname

Het ziekenhuis ontwikkelde de nodige 

aanpassingen en applicaties, zodat 

het elektronisch patiëntendossier van 

toekomstige patiënten al kan worden 

voorbereid voor de opname.

Opstart e-staalafname en e-order 

bloedproducten

Naar aanleiding van een nieuwe toe-

passing in Synops gebeurde een aan- 

passing aan het polsbandje van de  

patiënt en het patiëntenetiket. De  

wijziging was voornamelijk nodig om de 

elektronische aanvraag, de afwerking van 

staalafnames en het e-order voor bloed-

producten gemakkelijker te maken. 

SYNOPS



Zorg voor de medewerker
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TOEGELATEN

ARTSEN

(in 2020: 65)

98 26

VRIJWILLIGERS

(in 2020: 12)

433

MEDEWERKERS

(in 2020: 407)

Kerncijfers

Anesthesie

dr. Karen Embo

dr. Katelijne Verbeke

dr. Maria Landivar (tijdelijke vervanging)

Fysische geneeskunde  

en revalidatie

dr. Andres Beele

dr. Arne Hautekiet

Heelkunde dr. Willem Willaert

Pediatrie dr. Sarah Dejonckheere

Radiologie dr. Benjamin Leenknecht

Gynaecologie dr. Sofie Neutens

Spoed dr. Vincent Van Stallen

Anatomo-pathologie dr. Carole Van Haverbeke

Endocrinologie  
dr. Amelie Decock

dr. Yuran Vanwonterghem

Gastro-enterologie dr. Nele Deprez

Heelkunde
dr. Barbara Defoort, dr. Maxime Dewulf

dr. Pieter Pletinckx, dr. Valerie Vergucht

NKO dr. Eline Marin, dr. Joekio Drubbel

Plastische heelkunde dr. Rudolf Vertriest

Radiotherapie dr. Laurence Goethals (az groeninge)

Geriatrie dr. Silke Hemeryck (vrij assistent)

Nieuwe vaste artsen in 2021 Nieuwe toegelaten artsen in 2021

VASTE

ARTSEN

(in 2020: 61)

81
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Mevr. Sofie De Knudt Medisch dermatograaf

Mevr. Sabine Dieudonné Bijzondere tandheelkunde

Nieuwe zorgverstrekkers

Nieuw diensthoofd spoed

Conform de wettelijke vereisten neemt medisch directeur dr. Wim De Groote de 

rol van diensthoofd ad interim van de dienst spoedgevallen van AZ Sint-Vincentius 

Deinze op. Sinds 4 november 2021 vervoegt ook dr. Diederik Van Sassenbroeck de 

dienst als adjunct-diensthoofd. Hij combineert deze functie met die van medisch 

diensthoofd van de dienst spoedgevallen van AZ Maria Middelares. De aanstelling 

kadert in de verdere integratie van de spoedgevallendiensten binnen de personele 

unie. Samen met de hoofdverpleegkundige van de spoedopname zal hij instaan 

voor de organisatie van de dienst en de samenwerking met andere diensten.

Sinds 1 september 2021 staat mevr. Veerle Peelman 

aan het hoofd van het verpleegkundig en paramedisch 

departement van AZ Sint-Vincentius Deinze. Mevr. 

Peelman volgt mevr. Frieda Ghekiere op die zich voor-

taan, samen met de kwaliteitscoördinator, toelegt op 

het thema ‘patiëntbeleving’ en alle aspecten die daarbij 

van belang zijn. 

Nieuwe verpleegkundig en paramedisch directeur



40 Zorg voor de medewerker       Jaarverslag 2021

Extra’s voor de medewerkers

AZ Sint-Vincentius Deinze draagt zorg voor zijn personeel en voorzag ook  

in 2021 heel wat aantrekkelijke voordelen of (lekkere) extra’s. Zo hebben alle 

artsen en medewerkers via het voordelenplatform Benefits At Work toegang 

tot mooie kortingen in talloze winkels en op leuke activiteiten. 

Op 1 januari kregen alle artsen en medewerkers als nieuwjaarsgeschenk een 

Deinze-bon toegestuurd, te spenderen bij een van de lokale handelaars in 

Deinze. Om iedereen te bedanken voor zijn inzet, energie en doorzettings- 

vermogen tijdens de COVID-19-pandemie, trakteerde de directie tijdens de 

Week van de Zorg (maart 2021) elke afdeling of (ondersteunende) dienst op 

een mand vol zoete ‘Hero Sweets’.

Op zoek naar medewerkers ‘met dat beetje meer’

‘Met dat beetje meer’

In 2021 ging AZ Sint-Vincentius Deinze 

actief op zoek naar nieuwe artsen en 

medewerkers met ‘dat beetje meer’ om 

de bestaande teams te versterken.

Startschot werd gegeven met de nieuwe 

employer branding film, waarin eigen 

medewerkers schitteren in de hoofdrol. 

Het spotje liep tijdens de kerstvakantie 

in de bioscoop en ook op de regionale 

televisiezender AVS. Ook via de sociale 

mediakanalen van het ziekenhuis 

kende de campagne een groot bereik: 

het filmpje werd bijna 100 keer gedeeld  

en bereikte zo om en bij de 10.000 

mensen.

De resultaten van 2021 zijn alvast 

hoopgevend: er treden meer mensen 

in dienst dan er de organisatie verlaten, 

waardoor het personeelsaantal stijgt. 

De instroomratio (indiensttredingen 

t.o.v. het aantal personeelsleden) van 

15,90 % toont aan dat het ziekenhuis 

een gemiddeld aantal nieuwe krachten 

aanwerft. De uitstroomratio (uitdienst- 

tredingen t.o.v. het aantal personeels- 

leden) is 10,14 %.
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 Bekijk het 

 fragment hier

Op 10 september vond het personeelsevent 

The Barn’ plaats. Op de site van het ziekenhuis 

werden de artsen en medewerkers getrakteerd 

op een gezellige avond in westernstijl.

Tot slot verraste de directie de medewerkers 

met een banner aan de personeelsingang 

(voorzijde van het ziekenhuis) met als bood-

schap: “Bedankt voor jullie inzet!”. In een after-

movie werd de opzet van het initiatief duidelijk. 

Op de Dag van de Medewerker (mei 2021) 

volgde een lekkere takeawaymaaltijd en een 

BBQ-geschenkpakket. Naar aanleiding van de 

Dag van de Schoon-maak (juni 2021) bood het 

ziekenhuis alle medewerkers de mogelijkheid 

om onderhoudsmaterialen die in het zieken-

huis gebruikt worden aan de fabrieksprijs aan 

te kopen. Daarnaast werden de medewerkers 

meermaals getrakteerd op een verfrissend ijsje 

(op warme dagen) en een gezonde fruitmand 

op hun dienst. 
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Digitale nieuwsbrief voor artsen 
en medewerkers

AZ Sint-Vincentius Deinze wil dat iedereen op 

de hoogte is. Het ziekenhuis is ervan overtuigd 

dat goed communiceren verbindend werkt en 

zoekt naar eigentijdse manieren om alle artsen en 

medewerkers op de hoogte te houden van wat 

reilt en zeilt in het ziekenhuis. Eind maart 2021 

verscheen de eerste digitale en interactieve 

nieuwsbrief voor alle medewerkers van AZ Sint- 

Vincentius Deinze. De nieuwsbrief bundelt de 

belangrijkste nieuwtjes van de laatste maanden  

en verschijnt vier keer per jaar.  

Griep- en coronavaccinaties dragen bij tot een veilige werkplek

Verloning volgens functie

In maart 2021 maakte de overheid budget vrij  

om het IFIC (Instituut van Functieclassificatie)  

verloningssysteem vanaf 1 juli 2021 voor 100 % 

uit te rollen in alle federale private gezondheids- 

sectoren, dus ook in AZ Sint-Vincentius Deinze. 

IFIC staat voor ‘loon naar werken’ en niet meer 

alleen volgens diploma. Dat betekent dat de  

verloning voortaan wordt bepaald door de in-

houd en de zwaarte van de functie.

AZ Sint-Vincentius Deinze zet elk jaar stevig in op de griepvaccinatiecampagne met oog op een 

veilige omgeving voor iedereen. En met resultaat: maar liefst 90,1 % van alle medewerkers en 

artsen (inclusief assistenten) van het ziekenhuis liet zich inenten tegen het griepvirus. Het zieken-

huis behaalt hiermee ook vlot voor de tweede keer op rij het streefdoel van de overheid (80 %). 

Daarnaast konden de artsen en medewerkers van AZ Sint-Vincentius Deinze zich tot driemaal 

toe (twee basisvaccins en één boosterprik) gratis laten vaccineren tegen het coronavirus. 99 % 

van alle artsen en medewerkers lieten zich in 2021 vaccineren tegen COVID-19 (basisvaccinatie). 

Dat is de hoogste score in Vlaanderen volgens Zorgkwaliteit, die de vaccinatieresultaten van de 

Vlaamse zorgvoorzieningen vergeleek. Een onwaarschijnlijke blijk van daadkracht om de kwets-

bare patiënten van het ziekenhuis maximaal te beschermen. 

90,1 % 
van alle medewerkers  

en artsen

99 % 
van alle artsen en 

medewerkers

GRIEP

CORONAVIRUS
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Risicoscreening op diabetes type 2  
noopt tot actieplan

In november 2021 namen ruimen 830 medewerkers van AZ Maria Middelares 

en AZ Sint-Vincentius Deinze deel aan een online vragenlijst om na te 

gaan hoeveel risico je loopt op diabetes type 2. Dit onderzoek verliep in 

samenwerking met de richting Sport en Bewegen van Howest Brugge en 

de Diabetes Liga vzw. 

Uit de resultaten bleek dat 12 % van de respondenten, verspreid over beide 

ziekenhuizen, een sterk verhoogd risico heeft op diabetes type 2. De 

betrokken medewerkers werden persoonlijk geïnformeerd, geadviseerd en 

doorverwezen naar het SportMedisch Centrum van AZ Maria Middelares 

voor eventuele verdere begeleiding. De resultaten van het onderzoek 

worden mee opgenomen in een meerjarenplan rond het welzijn van de 

medewerker. 

Broodje ethiek over ondeugden in de zorg

De werkgroep ethiek van AZ Sint-Vincentius Deinze organiseerde in  

november 2021 het inspiratiemoment ‘broodje ethiek: heb deugd van  

uw ondeugden’. Geïnspireerd door de uiteenzetting van Linus Vanlaere  

(in mei 2019) ging de werkgroep ethiek in dialoog met medewerkers over 

enkele (on)deugden in de zorg.  

Ademruimte als klankbord voor medewerkers 

In 2021 investeerden de psychologen van AZ Sint-Vincentius Deinze in het 

welzijn van de medewerkers. Daarmee kwam het ziekenhuis tegemoet aan 

de druk die de zorg voor COVID-19-patiënten met zich meebracht. Maan-

delijks ging een ‘Ademruimte’ door om medewerkers te ondersteunen het 

innerlijke zelf terug te vinden aan de hand van aangereikte mindfulness- en 

yogatechnieken. In het kader van burn-outzorg kreeg iedereen die daaraan 

behoefte had een luisterend oor. Indien nodig werd ook gericht doorver-

wezen.

Nieuwe beroepskledij en personeelsbadges 

De medewerkers van AZ Sint-Vincentius Deinze zitten in het nieuw. De 

nieuwe kledinglijn komt tegemoet aan verschillende noden: een soepel 

draagcomfort, onderhoudsvriendelijke stoffen en een moderne look in de 

huisstijlkleuren. Het resultaat mag gezien zijn! 

Ook de personeelsbadges zitten sinds 2021 stapsgewijs in een frisser jasje, 

naar aanleiding van een nieuwe toepassing in het elektronisch patiënten-

dossier Synops. Verpleegkundigen kunnen met de unieke barcode op hun 

badge onder andere de bloedaanvraag en het e-order van bloedproducten 

registreren. 
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Ligdagen

34.016

Opnames

6.182

Bevallingen

488

Erkende bedden

165

Dagziekenhuis

9.169

Activiteitscijfers
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Codering 2021 2020 Verschil %

Bedrijfsopbrengsten 70/74 67.183.190 59.189.932 7.993.258 13,5%

Omzet 70 61.434.271 53.780.301 7.653.970 14,2%

Geactiveerde interne productie 72 33.810 22.438 11.372 50,7%

Overige bedrijfsopbrengsten 74 5.715.109 5.387.194 327.915 6,1%

Bedrijfskosten 60/64 65.557.668 58.464.116 7.093.552 12,1%

Voorraden en leveringen 60 14.475.421 11.265.687 3.209.733 28,5%

Diensten en bijkomende leveringen 61 24.459.971 21.043.429 3.416.542 16,2%

Bezoldigingen en sociale lasten 62 23.613.828 21.809.398 1.804.430 8,3%

Afschrijvingen, waardeverminderingen op  

oprichtingskosten, op immateriële en vaste activa
630 3.243.553 3.477.645 -234.092 -6,7%

Waardeverminderingen op vlottende activa  

(toevoegingen +, terugnemingen -)
631/4 162.142 29.237 132.904 454,6%

Voorzieningen voor risico’s en kosten  

(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)
635/7 -521.117 797.997 -1.319.114 -165,3%

Overige bedrijfskosten 640/8 123.871 40.722 83.149 204,2%

Bedrijfsresultaat [(+)=winst/(-)=verlies] 70/64 1.625.522 725.816 899.705 124,0%

Financiële opbrengsten 75 133.363 114.047 19.316 16,9%

Financiële kosten (-) 65 144.531 143.857 674 0,5%

Resultaat [(+)=winst/(-)=verlies] 70/65 1.614.354 696.007 918.347 131,9%

Uitzonderlijke opbrengsten 76 1.030.268 490.893 539.375 109,9%

Uitzonderlijke kosten (-) 66 360.045 221.110 138.935 62,8%

Resultaat van het boekjaar [(+)=winst/(-)=verlies] 70/66 2.284.576 965.789 1.318.787 136,6%

Jaarcijfers 2021 gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering dd. 8 juni 2022.

Resultaatrekening
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Balans 31/12/2021 (€)

Activa Codering 31/12/2021 31/12/2020 Verschil %

Vaste activa 20/28 37.680.206 37.735.921 -55.715 -0,1%

Oprichtingskosten 20 479.876 570.112 -90.236 -15,8%

Immateriële vaste activa 21 370.440 493.273 -122.833 -24,9%

Materiële vaste activa 22/27 36.829.891 36.672.537 157.354 0,4%

Financiële vaste activa 28 - - - -

Vlottende activa 29/58 28.949.026 29.682.787 -733.761 -2,5%

Vorderingen op meer dan 1 jaar 29 - - - --

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 1.176.194 1.163.658 12.536 1,1%

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 40/41 13.678.538 13.394.287 284.251 2,1%

Geldbeleggingen 51/53 2.008.132 2.008.132 0 0,0 %

Liquide middelen 54/58 11.798.516 12.947.771 -1.149.255 -8,9%

Overlopende rekeningen 490/1 287.646 168.938 118.708 70,3%

Totaal der activa 20/58 66.629.232 67.418.708 -789.476 -1,2%

Jaarcijfers 2021 gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering dd. 8 juni 2022.
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Passiva Codering 31/12/2021 31/12/2020 Verschil %

Eigen vermogen 10 tot 15/18 46.453.783 44.231.548 2.222.234 5,0%

Dotaties, inbreng en giften in kapitaal 10 40.077.901 40.077.901 0 0,0 %

Herwaarderingsmeerwaarden 12 - - - -

Reserves 13 2.828.935 2.828.935 0 0,0%

Overgedragen resultaat 14 3.250.365 965.789 2.284.576 236,6%

Investeringssubsidies 15 296.581 358.923 -62.342 -17,4%

Sluitingspremies 18 - - - -

Voorzieningen voor risico’s en kosten 16 1.261.373 2.228.327 -966.954 -43,4%

Schulden  17/49 18.914.076 20.958.832 -2.044.756 -9,8%

Schulden op meer dan 1 jaar 17 3.283.535 5.165.562 -1.882.027 -36,4%

Schulden op ten hoogste 1 jaar 42/48 15.111.505 15.249.563 -138.058 -0,9%

Overlopende rekeningen 492/3 519.036 543.707 -24.671 -4,5%

Totaal der passiva 10/49 66.629.232 67.418.708 -789.476 -1,2%

Jaarcijfers 2021 gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering dd. 8 juni 2022.
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Goede doelen
Ziekenhuis voor Ziekenhuis: mooie initiatieven voor Kasongo-Lunda

Sinds 2005 heeft AZ Sint-Vincentius Deinze een partnerschap met de Congolese gezondheidszone Kasongo-Lunda, een Ziekenhuis voor Ziekenhuisproject in 

samenwerking met Memisa en Artsen zonder Vakantie. Het ziekenhuis ondersteunt er zijn Congolese collega’s bij de aankoop van geneesmiddelen, me-

disch materiaal en in de patiëntenzorg (bv. door opleidingen). Doel is om kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg te voorzien in het Zuiden. 

Om dat alles te financieren worden elk jaar  

enkele initiatieven opgezet. Zo ontwierp de 

hoofdvroedvrouw van AZ Sint-Vincentius 

Deinze, in samenwerking met helen b, koffie- 

kopjes die de solidariteit tussen de zieken-

huizen weerspiegelt, met een knipoog naar 

moeder- en kindzorg. Dat initiatief bracht  

3.148 euro op ten voordele van het partner-

ziekenhuis. 

Dankzij de extra financiering kunnen ook 

bijkomende projecten gerealiseerd worden. 

Zo werd eind 2020 de bouw van toiletten en 

douches opgestart, die sinds eind juli 2021 in 

gebruik zijn.
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Eind 2014 werd bij topatleet Thomas Van der Plaetsen kanker vastgesteld. Samen met AZ Maria Middelares, waar hij werd behandeld en opgevolgd, richtte hij zijn 

fonds ‘Back on Track’ op. Ook AZ Sint-Vincentius Deinze zet zijn schouders onder dit initiatief. Het fonds zet in op bijkomende psychosociale begeleiding, revali-

datieprogramma’s en andere initiatieven (bv. de Back on Track challenge of de inspiratiesessies), met als doel de zware behandeling waar mogelijk te verlichten. 

Om alle ondersteuning en begeleiding 

te realiseren, worden elk jaar tal van 

initiatieven opgezet ten voordele van 

Back on Track.. Tijdens een driedaagse 

in september 2021 fietsten bijvoorbeeld  

27 collega’s van AZ Maria Middelares en 

AZ Sint-Vincentius Deinze ten voordele 

van het fonds. Ze legden meer dan  

300 kilometer af en brachten aan de 

hand van sponsoring meer dan  

15.000 euro in het laatje. Het bedrag 

gaat integraal naar projecten die de on-

cologische patiënten van het ziekenhuis 

ten goede komen. 

In 2021 financierde Back on Track ook 

mee de aankoop van het langverwachte 

lasertoestel voor het internistisch en 

oncologisch dagziekenhuis. Daar wordt 

lasertherapie toegepast als een van de 

weinige behandelingen bij orale mu-

cositis, een ontsteking van de mond 

die ontstaat door chemotherapie of 

bestraling. Het laseren zorgt ervoor dat 

de ontstekingsreactie en de pijn snel 

verminderen, en de letsels ter hoogte 

van de mond sneller kunnen genezen.

Back on Track brengt mensen samen
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Ook op andere vlakken sociaal geëngageerd

Ook op andere vlakken toonde AZ Sint-Vincentius Deinze zich in 2021 geëngageerd.

Tentoonstelling Human Migration
 
AZ Sint-Vincentius Deinze stelde in het najaar 

van 2021 zes weken lang de zaal Volkskring ter 

beschikking voor de tentoonstelling Human 

Migration, georganiseerd door het Davidsfonds 

Deinze en Good Planet Belgium. 

De tentoonstelling plaatste migratie in een 

historische context, gaf een overzicht van de 

verschillende oorzaken en schetste de kan-

sen voor een duurzame samenleving met de 

inbreng van drie diverse kunstenaars, lezingen 

met gastsprekers en de filmvoorstelling Human. 

Een vuist tegen kanker

AZ Sint-Vincentius Deinze vormt mee een vuist tegen kanker. 

Naast de initiatieven in het kader van Back on Track, namen 

de diensten oncologie van AZ Maria Middelares en van AZ 

Sint-Vincentius Deinze in oktober 2021 deel aan de wandel-, 

fiets- en looptochten naar aanleiding van ‘Deinze beweegt 

tegen kanker’ (initiatief Stichting tegen kanker). Ook op de 

Dag tegen Kanker (oktober) had het ziekenhuis heel wat 

in petto voor zijn oncologische patiënten: een goodiebag, 

zorgmassages, een workshop mindfulness … 

Het Geïntegreerd Kankercentrum Gent (IKG), waartoe ook 

de dienst oncologie van AZ Sint-Vincentius Deinze behoort, 

organiseerde in 2021 een vijfde editie van het interactief 

IKG-symposium ‘Let’s end cancer as we know it’ voor  

huisartsen, samenwerkende oncologen en specialisten,  

de vereniging van ziekenhuisapothekers en oncologisch 

verpleegkundigen.

Naar een rookvrij ziekenhuis

In AZ Sint-Vincentius Deinze zet een werk-

groep rookpreventie zich in voor een rookvrije 

omgeving, waarbij ook collega’s gemotiveerd 

worden om te stoppen met roken. In dat 

kader vroeg het ziekenhuis op de Wereld-

dag zonder Tabak (31 mei 2021), met enkele 

kleurrijke ballonnen en samen met de kinderen 

van Kinderdagverblijf Robbedoes in Deinze, 

extra aandacht voor een gezonde en rookvrije 

omgeving.
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Ziekenhuis in de kijker
Informatie, educatie en interactie op sociale media

AZ Sint-Vincentius Deinze is actief op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Deze kanalen worden steeds crucialer in de omnichannel communicatie naar patiënten, 

hun naasten, medewerkers en vrijwilligers. Een viertal keer per week communiceert het ziekenhuis via deze weg eigen nieuwtjes of recente realisaties (bv. opstart ver-

pleegafdeling orthogeriatrie), relevante informatie (bv. COVID-richtlijnen) en educatie (bv. animatievideo radiologie) waarbij de volgers kunnen rekenen op een vlotte 

reactie op al hun vragen. Deze communicatie-aanpak resulteerde in een mooie groei van het aantal volgers op de verschillende kanalen. 

2019 2020 2021

1.079 2.677 3.352

* 79 91

434 1.065 1.386

* 719 965

*Cijfers uit 2019 niet geregistreerd
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Pers brengt ziekenhuisnieuws  
mee naar buiten 

AZ Sint-Vincentius Deinze wil de identiteit en 

de cultuur van de organisatie kenbaar maken  

in de zorgregio door een open huis te zijn. 

In samenwerking met enkele nationale en 

regionale perscontacten worden de inwoners 

van de regio regelmatig geïnformeerd over 

wat reilt en zeilt binnen de ziekenhuismuren. 

In 2021 verschenen in Het Nieuwsblad, Het 

Laatste Nieuws en AVS onder andere repor-

tages over de huisartsenwachtpost op de  

ziekenhuissite, de laserpen voor het oncolo-

gisch dagziekenhuis, het Medisch Centrum in 

Aalter, de vernieuwde PIT-ambulance en het 

nieuwe MRI-toestel. 

Adrem: themanummer  
over AZ Sint-Vincentius Deinze

Elk jaar wordt een editie van het gratis 

blad Adrem opgemaakt met als focus AZ 

Sint-Vincentius Deinze. De content wordt 

aangeleverd door het ziekenhuis zelf. De 

oplage bedraagt 14.000 exemplaren en 

wordt verspreid in de regio Deinze. 600 

exemplaren zijn bedoeld voor verspreiding 

in het ziekenhuis. 

In de editie van 2021 was er onder meer 

aandacht voor de huisartsenwachtpost op 

de ziekenhuissite, de vernieuwde PIT-ambu-

lance en de Da Vinci robot (voor robotgeas-

sisteerde buikwandchirurgie). 

Er werd ook een editie opgemaakt rond het 

Medisch Centrum in Aalter, dat op 13.500 

exemplaren verspreid werd in Aalter zelf.

Samenwerken loont
AZ Sint-Vincentius Deinze werkt nauw samen 

met AZ Maria Middelares in Gent en zal waar 

nodig patiënten naar daar doorver wijzen.  

Verschillende specialismen (bv. cardiologie, 

pneumologie, geriatrie …) werken samen 

onder de vorm van ziekenhuisoverschrijdende 

artsenasso ciaties. Deze intensieve samen-

werking maakt het mogelijk de expertise te 

bunde len voor meer gerichte zorg op maat.

Beide ziekenhuizen maken ook deel uit van 

het E17-ziekenhuisnetwerk, dat zeven  

partners verbindt:  AZ Glorieux Ronse,    

AZ Groeninge Kortrijk, AZ Maria Middelares 

Gent, AZ Sint-Elisabeth Zottegem, O.L.V. van 

Lourdes Ziekenhuis  Waregem, Sint-Jozefs-

kliniek Izegem en AZ Sint-Vincentius Deinze. 

In mei 2020 besliste de Vlaamse overheid het 

E17-ziekenhuisnetwerk te erkennen als  

locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk.

Meer info en de voorstellingsvideo vind je op 

www.e17ziekenhuisnetwerk.be.

Bereikbaarheid en 

contactgegevens

• AZ Sint-Vincentius Deinze 

Schutterijstraat 34  

9800 Deinze  

09 387 71 11 

info@azstvdeinze.be 

• Aalter - Medisch Centrum 

Brouwerijstraat 36  

9880 Aalter  

09 239 07 00 (telefoon-

nummer niet voor afspraken) 

Afspraak maken

Afspraken maken kan 

online via de website 

www.azstvdeinze.be. 

In het artsenoverzicht 

op onze website kan je 

filteren op locatie zodat 

je een overzicht krijgt van 

wie waar aanwezig is.

Sociale media

Volg AZ Sint-Vincentius 

Deinze op 

www.azstvdeinze.beAlgemene informatie
AZ Sint-Vincentius Deinze staat voor een persoonlijke en kwaliteitsvolle zorg verlening. Elke dag omringen zo’n  

80 artsen en 400 medewerkers onze patiënten en hun naasten met de beste zorgen. Patiënten kunnen in AZ Sint- 

Vincentius Deinze rekenen op een ruim aanbod aan basiszorg. Een overzicht vind je op onze website. 

Sinds september 2021 houden ook een aantal artsen  consultatie in ons nieuw medisch centrum in Aalter, waarvoor 

we de handen in elkaar slaan met AZ Maria Middelares in Gent (zie p. 8).

In 2017 accrediteerde Qualicor  Europe – het voormalige NIAZ – de zorg in AZ Sint-Vincentius Deinze met het 

 Q- Mentum kwaliteitslabel voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

Vacatures! In AZ Sint- 
Vincentius Deinze zorgt 
iedereen mee.
We zien dat. We voelen dat. En dat doet ons 

allemaal deugd. Da’s het schone aan wer-

ken in de zorg. 

Op zoek naar een job met dat beetje 
meer? 

Stel je voor via www.zorgenwevoor.be.
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Naar een meer ecologische ziekenhuisomgeving

Verdere scheiding afvalstromen

Samen met de ziekenhuizen van het E17-ziekenhuisnetwerk werd via 

een overheidsopdracht een groepscontract afgesloten voor de afval- 

verwerking van de ziekenhuizen. Op die manier kunnen voordeligere 

prijzen afgedwongen worden en de afvalstromen verder worden uit-

gebreid. Daarnaast werd de scheiding van het afval in AZ Sint-Vincentius 

Deinze in 2021 geoptimaliseerd door het invoeren van afzonderlijke 

stromen voor zachte folies, harde plastics, isomo en hout.

Energiebesparende verlichting

In 2021 werden de adviezen van de energiescan, uitgevoerd in 2019 

met als doel een dynamisch investeringsplan op te stellen om energie- 

besparende maatregelen te treffen, verder gerealiseerd. 
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Wim Rombouts
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met zorg omringd

Volg ons ook op

Deinze - 
AZ Sint-Vincentius

Schutterijstraat 34
9800 Deinze
+32 9 387 71 11

Aalter - 
Medisch Centrum

Brouwerijstraat 36
9880 Aalter
+32 9 239 07 00

www.azstvdeinze.be


