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#KWALITEITSGERICHT #RESULTAATGERICHT

#OMGEVINGSGERICHT #CORONA

#MENSGERICHT



Het revalidatiecentrum zette MyoSuit in
om post-coronapatiënten vlotter te laten
revalideren. We zijn het eerste
ziekenhuis in de Benelux die dit
innovatieve stapharnas aankoopt.

Ziekenhuis Geel investeert in een
revolutionaire methode voor de
behandeling van borsttumoren.            
 De techniek met Sentimag-Magseed
lokaliseert niet-voelbare tumoren met
een magnetisch zaadje en een sonde.  
 Zo kan de chirurg de tumor zeer
nauwkeurig verwijderen. De ingreep
veroorzaakt bovendien minder pijn én
minder stress bij de patiënt. Ook de
kans op infecties ligt lager.

#KWALITEITSGERICHT

Wereldprimeur voor Ziekenhuis Geel:
één beademingstoestel dat meerdere
patiënten beademt, waarbij elke patiënt
zijn specifieke en geïndividualiseerde
beademing krijgt. Het idee ontstond bij
3 van onze artsen en groeide uit tot een
internationale werkgroep van medische
specialisten en ingenieurs.

JUNI

JUNI

JULI

Een eenvoudige techniek met
indrukwekkende resultaten op vlak van
wondzorg werd in gebruik genomen in
het ziekenhuis: Leucocyte Platelet Rich
Fibrine (L-PRF). Eigen bloed van de
patiënt is hierbij het basisproduct voor
een snellere en betere wondheling.

OKTOBER

https://www.ziekenhuisgeel.be/artikels/eerste-robot-harnas-in-benelux-om-sneller-te-revalideren-na-covid-19
https://www.ziekenhuisgeel.be/artikels/revolutionaire-methode-voor-behandeling-borsttumoren
https://www.ziekenhuisgeel.be/artikels/e%C3%A9n-beademingstoestel-voor-verschillende-pati%C3%ABnten-als-noodoplossing-bij-covid-19
https://www.ziekenhuisgeel.be/artikels/superbloedklonter-voor-snellere-wondgenezing


Vaatchirurg Jos Opheide werd de
nieuwe hoofdarts van Ziekenhuis Geel.
Hij zal in dialoog treden met de eigen
specialisten, de huisartsen en andere
spelers in de 1e, 2e lijn en met de
andere ziekenhuizen van het
Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK).

I.s.m. Dimpnafonds lanceerden we een
eerste grote fondsenwervings-
campagne. We zamelden giften in voor
onze helden in de vuurlinie tegen
corona. Zo konden we hen voorzien
van psychologische ondersteuning
wanneer stress en traumatische
ervaringen hen teveel werden.

#RESULTAATGERICHT

Voortaan worden alle gegevens van onze
patiënten bijgehouden in een
elektronisch patiëntendossier HiX. Alle
zorgverleners, ook buiten het
ziekenhuis, hebben toegang tot deze
info, zodat ze op een veilige en
gestructureerde manier gegevens
kunnen uitwisselen. Zowel een
verbetering voor de patiëntveiligheid als
een administratieve vereenvoudiging.

NOVEMBER

#OMGEVINGSGERICHT

De fietsenstalling werd uitgebreid naar
48 plaatsen. Zo willen we patiënten en
bezoekers motiveren om met de fiets
naar het ziekenhuis te komen. Goed
voor de gezondheid van de fietser, het
milieu en de veiligheid rond ons
ziekenhuis.

APRIL

AUGUSTUS DECEMBER

Om makkelijk de weg te vinden naar de
juiste locatie in ons ziekenhuis voerden
we een routesysteem in. 

JUNI

https://www.ziekenhuisgeel.be/artikels/vaatchirurg-jos-opheide-start-als-nieuwe-hoofdarts
https://dimpnafonds.be/


TV Plus bracht 12 weken lang een
unieke blik achter de schermen van
Ziekenhuis Geel. In B+ (Be Positive)
staan emotionele patiëntenverhalen met
een positieve twist centraal. 

Als familie niet op bezoek mocht komen,
dan zorgden we met tablets voor een
videocall met het thuisfront.

We behaalden de tweede plaats bij de
NIAZ Jaarprijs 2020 voor ons project
'Verslavingszorg'. We helpen daarbij
patiënten met verslavingsproblemen
door een hechte samenwerking tussen
professionele hulpverleners en ex-
verslaafden. 

#MENSGERICHT

De obesitaskliniek werd Baro! Naast een
nieuwe naam lanceerden we ook een
persoonlijke en gespecialiseerde
aanpak: patiënten met overgewicht
volgen een uniek, multidisciplinair en
gepersonaliseerd zorgtraject van 2 jaar.

We toverden onze tijdelijke inkomzone
om tot een sprookjesachtig decor. Zo
krijg je meteen een welkomstgevoel bij
je aankomst.

FEBRUARI

MEI

NOVEMBER SEPTEMBER

JUNI

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwggu14L1CNhdAa6fVGgpHqZwmt2a3wn5
https://www.ziekenhuisgeel.be/artikels/ziekenhuis-geel-kreeg-tweede-prijs-van-de-niaz-jaarprijs
https://baro.be/


Verpleegkundigen Liese en Emely
namen ons in hun coronavlogs mee
achter de schermen van het ziekenhuis,
in volle corona-epidemie. Ze lieten zien
welke impact corona had op de
afdelingen waar patiënten met COVID-
19 en zonder COVID-19 lagen. Dit
leverde soms harde, maar vaak ook
mooie en ontroerende beelden op.

Tijdens de coronacrisis kregen wij
steunbetuigingen en geschenkjes van
heel veel mensen en bedrijven.
Hieronder enkele highlights, maar wij
waren uiteraard blij met elke blijk van
steun!

#CORONA

Op de andersvalidenparking van het
ziekenhuis opende een drive-in waar we
corona-screenings uitvoerden voor
geplande en dagopnames. Het Wit-Gele
Kruis nam, met extra hulp van een
groep zelfstandige verplegers, de tests
af.

JUNI

APRIL

DAGELIJKS

In de strijd tegen corona kwamen alle
helpende handen van pas. Het
ziekenhuis ging daarom op zoek naar
vrijwilligers, stagiairs, tijdelijke betaalde
krachten en jobstudenten. Collega's van
verschillende diensten (keuken,
onthaal, technische dienst en
verpleging) lanceerden de oproep via
sociale media.

NOVEMBER

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwggu14L1CNg8i7wGc94vX_1ZGt77CA6X


CIJFERS
2020

Raadplegingen

121.487

Dagopnames

26.331 12.841

Opnames

gemiddeld

196/week

Ingrepen

767

Bevallingen

Revalidatie

78.539

Spoed

gemiddeld

53/dag
min.

max.

23
97

Radiologie

83.672
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