JAARVERSLAG
2021

januari - februari - maart
5 JANUARI
BELGA

KVC WESTERLO-VOETBALLER TUUR DIERCKX BRENGT
EEN BEZOEK AAN ONS ZIEKENHUIS
Hij draaide even mee op onze Covid-afdeling en sprak met (ex-)coronapatiënten en
zorgverleners die dag in dag uit geconfronteerd worden met corona.

29 JANUARI
OVERGANG NAAR INNOVATIEF ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER
We stappen over naar het nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Groot voordeel
van de software: alle ziekenhuismedewerkers werken vanaf nu in hetzelfde dossier
waardoor het hele zorgtraject van de patiënt gecentraliseerd is. Deze nieuwe digitale
werkomgeving biedt een basis voor kwalitatieve en patiëntgerichte zorg.

1 FEBRUARI
DRIE, TWEE, EEN, PRIK!
We keken er lang naar uit. De Kempense ziekenhuizen ontvangen de eerste levering vaccins.
Per ziekenhuiscampus gaf de overheid 100 Modernavaccins. De diensten Spoedgevallen,
Intensieve zorgen en de covidafdelingen krijgen alvast de eerste prik.

# k w a lit e it s g e ri c h t
15 FEBRUARI
OPRICHTING PATIËNTENRAAD
De inbreng van onze patiënten is heel belangrijk. Vanuit hun concrete ervaringen willen we
de bestaande werking van het ziekenhuis bijsturen. Vanaf nu is de Algemene Vergadering
ook een platform waarbij patiënten aanbevelingen doen om het ziekenhuisbeleid te
verbeteren ten opzichte van de patiënt.

25 FEBRUARI
PROJECT VERSLAVINGSZORG BEKROOND DOOR KONING BOUDEWIJNSTICHTING
Ziekenhuis Geel, Sociaal Huis, huisartsen en vrijwillige ervaringsdragers slagen de handen
in elkaar om de problematiek van alcoholverslaving doeltreffender aan te pakken door
middel van project Verslavingszorg. Vrijwilligers kunnen snel en laagdrempelig vanuit hun
eigen ervaring anderen een luisterend oor bieden en moed inpraten. Het is een initiatief
van de vzw Verslavingskoepel Kempen. In 2020 eindigde dit project ook al op een mooie
tweede plaats bij de NIAZ-prijs.

15 MAART
NIEUWE BEWEGWIJZERING

RTV

Met deze grote verlichte totems hopen we dat iedereen de weg op onze campus makkelijker
vindt, zowel overdag als ’s nachts.

23 MAART
EUROPA SCHENKT DESINFECTIEROBOT
We zijn 1 van de 10 ziekenhuizen in de Benelux die een robot krijgt van de Europese Unie.
Via UV-C-lichtstralen desinfecteert de robot een patiëntenkamer gedurende een kwartier om
zo de verspreiding van Covid-19 en andere virussen tegen te gaan. Buiten de kamer, op
veilige afstand, stuurt een medewerker de robot aan via een tablet.

april - mei - juni
9 APRIL
KUNST DRAAGT BIJ AAN HET WELZIJN VAN ONZE PATIËNTEN
26 schilderijen van Geels Kunsthuis Yellow Art – dat verbonden is aan OPZ – en 15
muurteksten fleuren vanaf nu de ziekenhuisgangen op. Met deze kunst hopen we dat onze
patiënten en bezoekers heel even hun zorgen kunnen vergeten en stilstaan bij een mooie
tekening, schilderij of tekst. Want kunst kan troost bieden en je mentale veerkracht
verbeteren, wat helpt bij je genezing.

30 APRIL
BEADEMINGSTOESTEL WINT AWARD ZORGINNOVATIE VAN HET JAAR
Het innovatief onderzoek van onze artsen Matthias Mergeay, Luc Janssen en Michiel Stiers
wint de award 'Zorginnovatie van het Jaar' van ZORG Magazine. De artsen bedachten een
beademingstoestel waarmee meerdere patiënten tegelijk beademd kunnen worden. De
awards werden uitgereikt tijdens het (livestream) event 'Zorgwerkgever van het Jaar', een
initiatief van ZORG Magazine.

# r e s u lt a a t g e ric h t

Het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) publiceert nieuwe cijfers van Vlaamse
ziekenhuizen voor long- en rectumkanker. We behalen mooie resultaten, die beter zijn dan
het Vlaams gemiddelde. Tussen 2012 en 2016 leidde voor longkanker 95% van de
onderzoeken tot een goede diagnose (t.o.v. 91% voor Vlaanderen). Tussen 2015 en 2017
stierf bij ons geen enkele rectumkankerpatiënt 90 dagen na de operatie (t.o.v. gemiddeld
3,5% van de patiënten in Vlaanderen).

1 JUNI
FUSIE VAN DE LABORATORIA VOOR PATHOLOGISCHE ANATOMIE
Vandaag zetten we een nieuwe stap in de samenwerking tussen de ziekenhuizen van Geel,
Herentals, Mol en Turnhout: de fusie van de laboratoria voor pathologische anatomie. Al het
weefselonderzoek van patiënten over de hele Kempen gebeurt vanaf vandaag in het labo
van AZ Turnhout, dat hiervoor fiks werd verbouwd en uitgebreid.

9 JUNI
BUURTTUIN
We laten de groenzone voor de ingang heraanleggen. Tegen de zomer kunnen buren,
bezoekers en patiënten hier heerlijk vertoeven op gezellige bankjes tussen geurende
bloemen en wiegende siergrassen.

AZ Turnhout

#mensgericht

30 JUNI
KEMPENSE KNIECHIRURGEN ZETTEN 4 ROBOTS IN VOOR PROTHESEN
De orthopedisten van Ziekenhuisnetwerk Kempen ZNK (Ziekenhuis Geel, AZ Herentals, H.
Hartziekenhuis Mol en AZ Turnhout) slaan de handen in elkaar en zetten vol in op innovatie
door het gebruik van vier chirurgische robots bij het plaatsen van knieprothesen.

Unsplash

5 MEI
KWALITEITSINDICATOREN LONG- EN RECTUMKANKER IN ZIEKENHUIS GEEL BETER DAN
VLAAMS GEMIDDELDE

juli - september - november - december
16 JULI
REVALIDATIETUIN OFFICIEEL GEOPEND
Dankzij giften aan het Dimpnafonds en de sponsoring van de firma Spronken Orthopedie
konden we een revalidatietuin verwezenlijken en eindelijk ook feestelijk openen. De tuin is
bestemd voor patiënten die revalideren na een operatie, ongeval, chemotherapie of corona,
maar staat ook open voor buurtbewoners. In de tuin zijn verschillende hindernissen
verwerkt uit het dagelijkse leven, zodat de patiënten kunnen herstellen en letterlijk
stappen vooruit zetten. Er werd ook gedacht aan verschillende ondergronden, een hellend
vlak en trappen om zo de thuissituatie na te bouwen.

13 SEPTEMBER
FÉLINE ZAMELT 1.250 EURO IN MET FOTOZOEKTOCHT
De 10-jarige Gelenaar Féline Wouters organiseerde voor de tweede keer een fotozoektocht
in het hartje van de stad. Wat een succes: ze zamelde dubbel zoveel geld in als in 2020. De
opbrengst gaat integraal naar de nieuwe kinderafdeling van ons ziekenhuis.

# o m g e vin g s g eric ht
22 NOVEMBER
OP- EN AFSCHALING COVID
In samenspraak met de andere Kempense ziekenhuizen werd een covid-beleid gevoerd voor
de Kempense patiënten. Een veelheid aan op- en afschakelingen zorgden voor een moeilijk
jaar voor alle zorgmedewerkers. Ziekenhuis Geel was daarbij ook één van de ziekenhuizen
die in verhouding tot haar omvang, het meeste patiënten te verwerken kreeg in het land.

25 NOVEMBER
PLANEET GOUDGEEL – NIEUWE BELEVINGSWERELD VOOR JONGSTE PATIËNTEN
Kinderen die naar het ziekenhuis komen, maken binnenkort een reis naar Planeet Goudgeel.
Een avontuurlijke plek waar de vrolijke Cheese hen verwelkomt en pechvogel Teo allerlei
ongelukjes voorheeft en zich ook niet altijd lekker voelt. Rode raketjes wijzen de weg naar
de planeet Goudgeel. Met deze nieuwe belevingswereld willen we angst wegnemen bij
kinderen en hen een speelse en herkenbare omgeving bezorgen.

30 NOVEMBER
VLAAMSE OVERHEID INVESTEERT €20 MILJOEN IN ZIEKENHUIS GEEL
We ontvangen €20 miljoen subsidies voor de renovatie van ons ziekenhuis. Met deze
middelen zullen we drie diensten volledig vernieuwen. In 2022 start de bouw van drie
bijkomende verdiepingen bovenop de bestaande zijvleugel die nu het revalidatiecentrum
huisvest. In de nieuwbouw komt een nieuw chirurgisch dagziekenhuis, een nieuw klinisch
labo en ook een volledig nieuw kinderziekenhuis.

23 DECEMBER
ZIEKENHUIS GEEL ZET TAALCOACH IN OM NOG MAKKELIJKER TE WERKEN
Wij willen de beste werknemers aantrekken én houden. Als de Nederlandse taal een kleine
hindernis is, dan nemen we die samen met de werknemer en een taalcoach weg. In een
traject van 12 maanden timmert taalcoach Anke van I-Diverso met anderstalige
medewerkers aan taalvaardigheid en specifieke woordenschat die nodig is voor bepaalde
functies, maar ook aan het zelfvertrouwen om Nederlands te spreken.

cijfers
2021

Raadplegingen

Dagopnames

Opnames

152 443

29 079

15 052

Ingrepen

Covid zorgdagen

Bevallingen

12 873

3192

847

Radiologie

Spoed

Revalidatie

94 347

21 997

95 671

Min. 23 / dag
Max. 102 / dag

Ziekenhuis Geel
We verwelkomen je.
Onverwacht of langverwacht.
Een eerste indruk.
Verrast, angstig of net heel vertrouwd.
We begeleiden en ondersteunen.
Een weg die je niet alleen aflegt.
We zien erop toe hoe iedereen voor elkaar zorgt.
Patiënten, bezoekers, artsen, medewerkers en leidinggevenden.
Allemaal met elkaar, allemaal voor elkaar.
Versterkend en vertrouwd.
Resultaatgericht.
Wetend waar we naartoe willen.
Een visie op het vandaag van morgen.
Een brede waaier aan disciplines.
Samen voor een uitmuntende zorg.
Met wilskracht, doorzettingsvermogen en empathie.
Zorgend voor onze mensen.
We geven nooit op.
Met het hart op de juiste plaats.
We stellen gerust en vechten terug.
Een plaats voor onderzoek.
Waar artsen een diagnose stellen,
een behandeling starten of net voorkomen.
Oplossingsgericht.
Op mensenmaat.

V.U. CEO Ziekenhuis Geel

Een plaats waar je de weg vindt.
De juiste informatie, op het gepaste moment.
Slecht of goed.
We geven je moed.
Omringd door warmte.
Altijd dichtbij, wanneer je ons nodig hebt.

Ziekenhuis Geel
J.B.Stessenstraat 2 | 2440 Geel
014 57 77 77 | info@ziekenhuisgeel.be
www.ziekenhuisgeel.be

