in ziekenhuis Geel

Vrijdag 1 februari bracht de Vlaamse
Zorginspectie
een
onaangekondigd
bezoek om de kwaliteit van onze zorg te
checken. Ze controleerde de dagelijkse
werking
op
spoed,
operatiekwartier,
intensieve zorg en de verpleegafdelingen.
We kregen een goed rapport: de
inspecteurs stelden geen enkel tekort vast
dat aanleiding geeft tot een herinspectie of
extra opvolging. Ook op 4 april ontvingen
we een verrassingsbezoek. Ditmaal ging
de aandacht vooral naar onze diensten
en
afdelingen
voor
hartpatiënten.
Opnieuw kregen we complimenten en
een groene kaart van de inspecteurs.
“Opvallend: we zijn erg lovend over de
beroepsfierheid
van
alle
bevraagde
medewerkers”, zei één van hen. Je kan
alle
inspectierapporten
bekijken
op
www.ziekenhuisgeel.be/kwaliteitsvolle zorg

JAN

te vroeg geboren kindjes lagen? Ouders en
hun prematuurtje werden zo het merendeel
van de tijd gescheiden van elkaar. Die tijd is
nu voorbij want premature baby’s kunnen
meteen bij mama op de kamer verblijven en
toch goed opgevolgd worden. Dankzij een
nieuwe aankoop van het ziekenhuis kunnen
verpleegkundigen nu vanuit de couveuseafdeling de parameters van het kindje aflezen
op een centrale monitor. Ondertussen
kunnen baby en ouders genieten van hun
tijd samen en dat heeft voordelen:
ouders en kindje versterken meteen hun
band;
(borst)voeding wordt geoptimaliseer
mama en papa kunnen de lichaamstaal
van hun kindje sneller leren begrijpen;
door van in het begin continu betrokken
te zijn bij de verzorging van hun
kindje,
vergroot
het
zelfvertrouwen
van kersverse ouders. Daardoor zijn ze
sneller klaar voor de volgende grote stap:
samen naar huis.

We zouden niet willen dat je je afspraak in
het ziekenhuis vergeet. Daarom sturen we
patiënten drie dagen voor hun afspraak
een herinnering per e-mail. We sturen
maar liefst 200 herinneringsmails per
dag uit, goed voor 25% van de gemaakte
afspraken. Rita (48 jaar) uit Geel: “Het is
echt makkelijk, ik vergeet mijn afspraken
niet meer of kan nog tijdig mijn plannen
wijzigen.”
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MRT

APR

Er was eens een jongetje…
Wanneer je het ziekenhuis bezoekt passeer je
ongetwijfeld een schattig jongetje. Hij staat op onze
voorgevel en kijkt verder dan de grenzen van Geel.
Het is graffitikunstenaar Bart Smeets die onze
gevel opfleurde met dit jongetje. Het kunstwerk
lokt sindsdien alleen maar positieve reacties uit
bij patiënten, medewerkers en buren. Iedereen
maakt er zijn of haar eigen verhaal van. Mathias,
het zoontje van Karine Cools, onze coördinator
Poliklinieken Inwendige, scheen er ook zijn licht op.
Lees zijn interpretatie hier. En jij? Hoe interpreteer
jij de tekening?
Vera Celis, burgemeester van Geel, en Jan
Flament, CEO van Ziekenhuis Geel onthulden op
14 mei plechtig de graffititekening tijdens een
‘doopplechtigheid’. Met enkele brandslangen van de
Geelse brandweer gaven Celis en Flament het ventje
op de muur een kletsnatte broek, tot hilariteit van
de aanwezigen.
Door de maartse buien en de omvang van het werk
duurde het drie weken vooraleer Smeets klaar was
met de werken. Bekijk hoe het werk tot stand kwam
in 30 seconden via https://youtu.be/nJxcFcpPIZs
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Koffie, speciaal voor kankerpatiënten
Dr. Katelijne
Valgaeren wordt
hoofdarts Enkele dagen na
Internationale Vrouwendag (8 maart)
werd dr. Katelijne Valgaeren aangesteld
als hoofdarts. De gastro-enteroloog volgt
hierbij dr. Jo Leenders op.

Sinds 22 mei kan je in onze vernieuwde
oncologische
lounge
koffie
drinken
die aangepast is aan de veranderde
smaakbeleving van mensen met kanker.
Ziekenhuis Geel werkt daarvoor samen
met de gespecialiseerde koffieleverancier
The Big C. Chemo past de smaakbeleving
zodanig aan dat de meeste oncologische
patiënten niet meer kunnen genieten
van een tasje koffie. Dankzij de zacht
gebrande koffiebonen kunnen ook zij
weer koffieklets houden. Elza reageert
alvast enthousiast:

“Ik dronk al jaren geen koffie meer.
Nu rook ik deze koffie en ik kreeg
spontaan heel veel zin in koffie. Ik
proefde uiteindelijk en vind deze koffie
bijzonder lekker!”
-Elza Leysen-

Prof. dr. Emiel
Wouters wordt
nieuwe voorzitter
van raad van
bestuur

AUG

Om achteruitgang in de gezondheid
van kritieke patiënten snel waar te
nemen zet Ziekenhuis Geel het Rapid
Response Systeem in. Het systeem
is gebaseerd op een score op basis
van zeven parameters: de Early
Warning Score (EWS). Op basis van
de totaalscore kunnen onze artsen en
verpleegkundigen levensnoodzakelijke
acties verrichten, zelfs vooraleer
fysieke klachten merkbaar zijn. Nog
een voordeel: de EWS kan berekend
worden aan het bed van de patiënt
want er is een rechtstreekse verbinding
met het persoonlijk patiëntendossier.
Deze draadloze connectie levert
verpleegkundigen aanzienlijke
tijdswinst op.

“Terug gezond worden, doe je in de eerste plaats
in een gezonde, rustige en veilige omgeving”,
aldus Jan Flament

Op 3 oktober ondertekende het ziekenhuis
een contract met Chipsoft voor een innovatief
softwarepakket (HiX). Het vernieuwend
elektronisch patiëntendossier verzamelt alle
gegevens van de patiënt en geeft daardoor
zorgverleners toegang tot de relevante info om de
beste behandeling toe te dienen.

SEP

Patiënten hoeven niet telkens opnieuw hun
verhaal te vertellen aan een andere zorgverlener.
Psychologen, ergotherapeuten, sociale werkers
maar ook huisartsen en thuisverpleegkundigen
hebben toegang en kunnen op een
gestructureerde en veilige manier gegevens
uitwisselen. Dankzij een mobiele app kan dat zelfs
op verplaatsing. Ook jij als patiënt kan je medische
gegevens raadplegen en invoeren via een
beveiligde login op een online patiëntenportaal.
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Enkele cijfers:
OPNAMES

48 348
4,4%

SPOED
Gemiddeld 65/dag

INGREPEN

39
Maximum 97

DEC

Toch ontspannen
tijdens een ingreep
dankzij de virtuele
wereld
Stel je voor: je dompelt je onder in een
kleurrijke oceaan. Je volgt de trage
bewegingen van de op- en neergaande
staart van een walvis. Als je opzij
kijkt zie je prachtige koraalriffen.
Ondertussen hoor je een rustgevende
stem. Tijdens een ingreep met lokale
verdoving kan jij die ervaring beleven
in Ziekenhuis Geel, want we kochten
twee virtualrealitybrillen aan voor onze
kinderafdeling en ons operatiekwartier.
Onderzoek wijst uit dat dankzij deze
klinische hypnose 82% van de patiënten
minder stress ervaart tijdens de ingreep.

DAGOPNAMES

16 450
Gemiddelde ligduur van
4,4 dagen

Minimum

In 2020 treffen we alle voorbereidingen om live te
gaan.

Medewerkers leasen massaal een fiets en
vergroten daarmee de veiligheid in de buurt
Het ziekenhuispersoneel kan vanaf 11 juni
2019 een splinternieuwe fiets leasen. Het Geels
ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen in
België die het voordelige fietsleaseplan aanbiedt.
Een maand na de invoering schreef al meer dan
10% van de medewerkers zich in. Zo stijgt het
aantal fietsende medewerkers van het ziekenhuis
tot 40%. Voordelen zijn legio:
het is goed voor de gezondheid van de
fietser;
meer fietsers in het verkeer zorgt voor
een gezondere leefomgeving;
er is minder verkeersdruk en dus is
het veiliger rond het ziekenhuis en de
scholen in de buurt;
minder parkeerdruk.

Klaar voor de toekomst dankzij
vernieuwend elektronisch patiëntendossier

Gemiddeld 252/week

4,5%

BEVALLINGEN

RAADPLEGINGEN

755
2%

136 794
2,7%

RADIOLOGIE

REVALIDATIE

107 628 onderzoeken
4%

102 270 prestaties
0,61%
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Patiënten krijgen
herinnering aan
hun afspraak

Nieuwe methode
om achteruitgang
bij kritieke patiënten
sneller waar te nemen

Te vroeg geboren en toch veilig bij mama
op de kamer
Herinner jij je een soort ‘etalage’ waarachter
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