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editoriaal

Dank u wel!

Zorgnet Vlaanderen blaast dit jaar 75
kaarsjes uit. De afgelopen maanden vierden we dit feestjaar door de zorg in al
haar diversiteit een stem en een gezicht
te geven. Begin dit jaar lanceerden we bij
onze leden-voorzieningen een oproep om
collega’s te nomineren die gedreven, enthousiast en creatief bezig zijn in de zorg.
Onze vraag viel niet in dovemansoren. In
totaal kregen we maar liefst 200 inzendingen binnen, stuk voor stuk gestaafd met
mooie verhalen uit de zorg. De selectie
was niet gemakkelijk. Maar uiteindelijk
kozen we 75 zorgvips, die elk symbolisch
een feestelijke zorgballon krijgen. Op het
slotevent van dit jubileumjaar, op donderdag 21 november in zaal Capitole in
Gent, zetten we al deze zorgvips nog eens
extra in de ballonnen!

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder
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In deze speciale editie van Zorgwijzer
vindt u een bundeling van de authentieke en vaak ontroerende verhalen die aan
de nominaties gekoppeld waren. Samen
bieden ze een mooi en gevarieerd beeld
van de rijkdom en verscheidenheid aan
zorgmedewerkers. Wat telkens weer opvalt in deze fijne getuigenissen van zorgmedewerkers over hun collega’s, is de
intrinsieke motivatie bij al deze mensen.
De gedrevenheid, de inzet, het enthou-

siasme en de bezieling komen in alle
verhalen boven drijven. Het is hartverwarmend om te zien hoezeer de collega’s
deze eigenschappen ook appreciëren. ‘Er
zijn’ voor de patiënt of de bewoner, maar
ook ‘er zijn’ voor elkaar, onder collega’s,
blijkt een enorme kracht.
Kleine dingen kunnen een groot verschil
maken. Deze verhalen tonen hoe groot de
mensen wel zijn die deze kleine dingen
verwezenlijken.
Uit naam van alle mensen en organisaties die Zorgnet Vlaanderen vertegenwoordigt, wil ik alle 75 zorgvips nog eens
van harte proficiat wensen. Ze staan symbool voor alle zorgmedewerkers die dag
en nacht, week na week en jaar na jaar
het beste van zichzelf geven in de zorg
voor de kwetsbare medemens. Ze werken
vaak in stilte, achter de schermen, ver
weg van de schijnwerpers. 75 jaar Zorgnet Vlaanderen is 75 jaar inzet en bezieling van religieuzen en leken, van artsen,
verpleegkundigen en paramedici, van
bestuurders, planners, technici, kortom
van iedereen die samenwerkt om kwaliteitsvolle zorg te leveren aan de patiënt.
Ze mogen terecht fier zijn op hun werk.
Een oprecht dank u wel hiervoor!

2
Fien Vens, Ergotherapeute
WZC Maria Rustoord, Ingelmunster

Samen werken aan
innovatieve projecten
Ergotherapeute Fien Vens van woonzorgcentrum
Maria Rustoord in Ingelmunster kreeg de allereerste zorgballon. De 25-jarige Fien ging drie jaar geleden, na het afronden van haar studies ergotherapie, meteen aan de slag in het woonzorgcentrum.
Haar rustige en creatieve ingesteldheid zorgden ervoor dat Fien snel omarmd werd door haar collega’s.
Fien vertolkt de stem van de bewoner als geen ander.
Ze zoekt naar innovatieve oplossingen om de bewoners steeds beter te begeleiden op een hedendaagse manier. Nieuwe uitdagingen boezemen haar geen
angst in en ze zet zich hiervoor altijd ten volle in. Ze
inspireert én enthousiasmeert haar collega’s om samen
innovatieve projecten tot een goed einde te brengen.
Een mooi voorbeeld is Fiens engagement in Familienet, een online communicatiemiddel voor zorgpersoneel en familie van bewoners, dat het woonzorgcentrum eind vorig jaar in gebruik nam. Elke cliënt krijgt
een persoonlijke pagina waarop familie en personeel
met het nodige respect voor de privacy berichten, foto’s en documenten met elkaar kunnen uitwisselen.
Ook is er een agenda die ervoor zorgt dat beter kan afgestemd worden wanneer de cliënt bezoek ontvangt.
Fien zelf is alvast heel enthousiast: “Dankzij Familienet
wordt heel wat frustratie de wereld uitgeholpen. Het viel
ooit voor dat een dochter uit het Brusselse bij haar mama
op bezoek kwam, maar die bleek weg met haar andere
dochter. Dat komen we nu niet meer tegen. Of een ander
leuk verhaal: onlangs zocht ik foto’s voor onze Valentijnsactiviteit. Na een eenvoudig berichtje op Familienet
postten familieleden gewoon foto’s op de pagina van
de bewoner. Wat de toekomst betreft? Misschien kan de
bewoner op termijn zélf participeren, dat zou helemaal
fantastisch zijn!”
Genomineerd door:
Zorgnet Vlaanderen
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Ria Claes, Verpleegkundige intensieve zorgen
Sint-Franciskusziekenhuis, Heusden-Zolder

“Ooit gaf ze haar eigen
leesbril aan een patiënt”
De 50-jarige Ria Claes, verpleegkundige op intensieve zorgen, werkt al meer dan 25 jaar met hart en ziel in de zorg
sector. Na een rijke en erg gevarieerde carrière zet ze zich nog
steeds vol enthousiasme in voor haar patiënten. Ze komt op
voor hun rechten en durft de spreekbuis te zijn van patiënten
die het zelf niet meer kunnen of geen familie hebben. Steeds
heeft ze oog voor de kleine besognes van de patiënt. Ooit gaf
ze zelfs haar eigen leesbril cadeau aan een patiënte die niet
aan haar leesbril kon geraken door trieste omstandigheden.
Op de dienst engageert ze zich voor verschillende projecten.
Zo werkt ze mee aan de uitbreiding en de vernieuwing van de
dienst, zetelt ze in een werkgroep rond levenseindezorg en is
ze hoofdmentor voor de studenten. Ook zij weten het al: Ria is
streng, maar rechtvaardig. Haar credo is: “leg een goede communicatie en een juiste attitude aan de dag, de rest leren wij je wel”.
En dat wordt gesmaakt door de studenten, ze komen erg graag
bij Ria en leren ontzettend veel bij over “intensieve” verpleegkundige zorgen, maar ook over respect en inzet voor de patiënt.
Ria heeft zich haar hele carrière zo volledig gegeven voor de zorg
dat haar eigen privégeluk soms op de tweede plaats kwam. Haar
collega’s willen haar dan ook een enorme pluim – of zorgballon
– geven en haar laten weten dat ze voor hen een echte rots in
de branding is. Een verpleegkundige van de bovenste plank om
elke dag te koesteren.
Genomineerd door:
Maureen Vandorpe, verpleegkundige intensieve zorgen
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Fabienne Willemijns, schoonmaakster, Sint-Vincentiusziekenhuis, Deinze

“Ze springt van de ene kamer naar de andere”
In de praktijk staat Fabienne Willemijns vaak letterlijk op een ladder. Met
deze zorgballon wil het personeel van
het dagziekenhuis van het Sint-Vincentiusziekenhuis haar ook figuurlijk
op een voetstuk zetten. De 49-jarige
Fabienne poetst de kamers op de dienst
dagziekenhuis. Vooral haar gedrevenheid gaat niet onopgemerkt voorbij.
Alles wat ze doet, doet ze “picobello”
om het met de woorden van haar collega’s te zeggen. De energie van Fabienne
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is grenzeloos. Niets is haar te veel gevraagd. Meer nog, dit bezige bijtje ziet
het werk en springt overal bij waar ze
kan. Wanneer collega’s bijvoorbeeld
even in tijdsgebrek komen, zal ze hen
spontaan helpen bij het opmaken van
een bed of een boodschap doen naar
de ziekenhuisapotheek. Helpen doet ze
bovendien steeds met de glimlach en
met het nodige gevoel voor humor. En
toch durft Fabienne ook vertellen wanneer er iets op haar lever ligt, op een

collegiale en rustige manier. Iets dat
ze naar eigen zeggen geleerd heeft met
ouder worden. De bescheiden Fabienne
staat zelf niet graag in de schijnwerpers,
maar deze zorgballon wilden de collega’s
haar koste wat het kost uitreiken. De reden voor deze zorgballon is immers erg
duidelijk: “Beter dan Fabienne is gewoon
onmogelijk!”
Genomineerd door:
De collega’s van het dagziekenhuis
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Christophe Bostijn, Animator, wzc De Linde, Waarschoot

Dankzij Christophe ontbijten
ouderen in een ‘huis van toen’

De 39-jarige Christophe Bostijn, animator in
woonzorgcentrum De Linde, vindt telkens
iets nieuws uit om de ouderen met warme
zorg te omringen. Hij is een creatief persoon
die leeft voor zijn projecten en er iedereen
mee weet te charmeren. Een van zijn grootste
realisaties is de inrichting van het voormalige
washuis als een woning uit “de tijd van toen”.
Het oude behang hing er nog, de zoektocht
naar oude meubels vatte Chris
tophe zelf
aan. En met succes. De bewoners kunnen er
regelmatig ontbijten, gezellig met een potje
koffie op ‘artisanale’ wijze gemaakt van gemalen bonen en opgediend in een gietijzeren
kan. De oude Leuvense stoof verwarmt de
ledematen, terwijl een heerlijke plaat uit de
oude doos uit de platendraaier weergalmt.
Dit huis is fantastisch om de ouderen, en
in het bijzonder mensen met dementie, tot
rust te brengen en het gevoel te geven thuis
te komen. Een ander mooi project is zijn ‘rollende kookpot’. Met deze volledig uitgeruste
kar rijdt hij tot op de afdelingen, opgedirkt
in een oude werkkiel en witte koksmuts, om
ter plaatse te kokerellen voor de bewoners.
Ze genieten er zichtbaar van wanneer hij zijn
opwachting maakt en een show ten beste
geeft. Een van zijn recentste realisaties is de
‘ideeënbus’ voor suggesties of opmerkingen.
Ook hier gaf hij een persoonlijke touch aan:
de ideeënbus ziet eruit als een Engelse bus en
is maar liefst twee meter hoog en anderhalve
meter breed! Christophe is er voor de show,
maar dat wil niet zeggen dat hij de verdrietige momenten uit de weg gaat. Hij zorgt voor
een lach en een traan en zet zich volledig in
voor de bewoners. Daarvoor krijgt hij overigens de volledige steun van zijn collega-animator Femke Vermeire. Samen vormen ze een
droomploeg voor de voorziening!
Genomineerd door:
Els Braeckman, directeur
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Heidi Tiebergyn,Psychiatrisch verpleegkundige
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie, Kortrijk

Bart Dewaele, ziekenhuispastor
GZA-ziekenhuizen, Wilrijk

Speciale zorg voor de kinderen van opgenomen patiënten

Een pastor met
een oog voor
onuitgesproken
signalen

De 28-jarige Heidi Tiebergyn is inmiddels zeven jaar aan de slag als psychiatrisch verpleegkundige bij mensen met een alcohol- en medicatieverslaving.
Echt bijzonder is haar engagement voor de kinderen van opgenomen patiënten: samen met de behandelende arts en een collega van de afdeling startte ze
een project op, speciaal voor deze KOPP-kinderen (Kinderen van Ouders met
Psychiatrische Problemen). Met behulp van een “KOPP-spelbox” (bestaande
uit klei, een bal…) proberen ze op een ontspannende manier contact te leggen met de kinderen en eventueel uit te leggen wat er met mama of papa aan
de hand is. Ook neemt Heidi deel aan een extern KOPP-overleg tussen verschillende disciplines (een verpleegkundige van het PZ Heilige Familie, een
thuisverpleegkundige, het OCMW...) om casussen te bespreken, tips te geven
of door te verwijzen waar nodig. Heidi is ook op haar best als individuele begeleider, en dat op verschillende domeinen. Zo staat ze er voor haar patiënten, hoeveel tijd het ook vraagt, en gaat ze nooit een gesprek uit de weg. Voor
nieuwe collega’s treedt ze op als ‘meter’: ze leidt hen rond en leert hen alles
wat ze moeten weten. Daarnaast is ze ook stagementor: ze begeleidt jaarlijks
meerdere studenten verpleegkunde. Dat vraagt soms veel energie, maar dat
heeft ze ervoor over, aangezien “iedereen moet leren en een kans verdient.”
Ook flexibiliteit is een typische eigenschap van Heidi. Ze werkt overdag als
psychiatrisch verpleegkundige, maar wanneer er nachtdiensten moeten worden opgevuld, springt ze graag bij. Hou je haar niet tegen, dan zou ze dag
en nacht komen werken. Haar collega’s vinden Heidi een warm persoon, op
wie je 100% kan rekenen. Met een klaterende luide lach houdt ze er altijd de
moed in. Ze liet zelfs een volumeknop tatoeëren als symbool voor haar uitbundigheid. Maar ondanks haar luide stem, heeft Heidi een klein hartje dat
voor de mensen zorgt om wie ze geeft. Tijdens de wintermaanden maakt ze
de afdeling gezellig met een kerstboom en kerstlichtjes, in de lente zorgt ze
dan weer voor een mooi plantje. Ook na de uren staat ze paraat: na een eigen
interpretatie van het kookprogramma ‘Komen eten’ onder collega’s, was Heidi
diegene die ervoor zorgde dat iedereen veilig en wel weer thuis raakte. Heidi
staat synoniem voor zorg, en daarvoor willen haar collega’s (en haar hondje
Murphy Napoleon, die ze zo verwent) haar graag bedanken!
Genomineerd door:
Lynn Otté, psychiatrisch verpleegkundige

5

De prille dertiger Bart Dewaele, ziekenhuispastor
in de GZA-ziekenhuizen, heeft een oog voor onuitgesproken signalen. Hij merkt het steeds wanneer
iemand niet in zijn gewone doen is en neemt dan
ook de nodige tijd om die persoon aan het woord
te laten. Dat hij patiënten met raad en daad bijstaat, hoort misschien wel bij zijn functie, toch
doet hij dat ook voor collega’s die het moeilijk
hebben. En dat is minder evident. Vrijwilligerscoördinator Machteld De Muynck vergeet nooit
hoe Bart haar vorig jaar tegenhield in de gang.
“Mijn mama was niet lang daarvoor overleden
en ik had een moeilijk moment. Niet dat ik liep
te snotteren, maar ik voelde me niet goed. Bart
liep me toen voorbij in de gang, knikte en zei: ‘het
gaat niet, hè?’ En neen, het ging inderdaad niet.
Hij heeft me toen meegenomen naar de kapel om
me daar, zonder veel woorden, de tijd te geven om
een kwartiertje mijn tranen de vrije loop te laten.
En dat deed hij allemaal zonder ophef, terwijl hij
zelf kort voordien zijn eigen mama, op veel jongere leeftijd, was verloren.” Dat Bart, zelfs wanneer
hij zelf door moeilijke momenten gaat, toch de
energie blijft hebben om te zorgen voor en te luisteren naar anderen, is erg bijzonder. Zijn collega
Machteld wil hem via deze zorgballon alvast laten
weten dat ze zijn steun nooit zal vergeten!
Genomineerd door:
Machteld De Muynck, coördinator vrijwilligerswerk
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Claudia Borgonjon, woonbegeleidster, beschut wonen De Vlier, Zelzate
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Claudia leert jonge verslaafden opnieuw
zelfstandig wonen
Sinds 2007 kunnen jonge verslaafden in
Zelzate terecht in De Buizerd, een ‘tussenhuis’ dat deel uitmaakt van beschut
wonen De Vlier. Zo’n tussenhuis vormt
eigenlijk de overgang van een opname
in de afdeling verslavingszorg in het
psychia
trisch centrum naar opnieuw
zelfstandig wonen. Vijf jongvolwassenen (tussen de 18 en de 30 jaar) wonen
er samen. Ze kunnen er maximaal een
jaar verblijven. Woonbegeleidster Claudia Borgonjon (42 jaar) is sinds het begin verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van dit tussenhuis. Ze zorgt voor
de dagelijkse opvolging, behandelt de
problemen waarmee de jongeren ge-

confronteerd worden, helpt hen bij het
onderhoud van het huis, begeleidt hen
bij hun administratie en boekhouding,
en leidt hen samen met een aantal voorzieningen in Gent en Zelzate toe naar
een job. Claudia doet dat steeds met veel
inzet en goede moed. Nochtans is dat
geen gemakkelijke taak, die een sterk
karakter vergt. Een aantal medewerkers
haakten af of verloren de moed omdat
de doelgroep té moeilijk was en herval
regelmatig voorkomt (in het tussenhuis
geldt een nultolerantie voor gebruik).
Maar Claudia bleef. Ze hield vol en pikte
telkens opnieuw de draad op. De jongeren zijn blij met de hulp van Claudia. Ze

aanvaarden haar omdat ze kan geven en
nemen. Omdat ze hen aanvoelt. Je mag
en moet zelfs streng zijn, maar daarnaast is er ook vertrouwen nodig. En dat
geldt wederzijds. Inmiddels vragen de
jongeren naar een vervolg op het tussenhuis. Sommige jongeren voelen zich na
hun verblijf in het tussenhuis nog niet
voldoende redzaam om terug naar huis
te keren. De Vlier denkt er nu aan een
bijkomend huis te voorzien voor deze
jongeren, waarin extra aandacht zal
gaan naar hun verslavingsproblemen.
Genomineerd door:
Luc Vlassak, coördinator

Kathleen Cottereel, Kinesitherapeute
wzc Sint-Vincentiusrustoord, Kachtem
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Bewoners fietsen de
Ronde van Frankrijk
Waarom Kathleen Cottereel? Ze is dan wel een relatief groentje in
het woonzorgcentrum, toch liet deze kinesitherapeute er al snel een
frisse wind waaien. Een van haar eerste realisaties was de bewegingstherapie vanuit de leefgroepwerking. Drie keer per week turnen de ouderen samen met hun leefgroep van in totaal zo’n vijftien
ouderen: ze doen rekoefeningen, dansen in groep… Daarnaast laat
Kathleen haar creativiteit vaak de vrije loop. Tijdens de Ronde van
Frankrijk zette ze de residenten geregeld op de trappers. De Olympische Spelen gaven dan weer inspiratie voor een eigen versie voor
senioren: tennis, voetbal, turnen en zelfs speerwerpen maakten
het woonzorgcentrum onveilig. Ook nam ze het initiatief om deel te
nemen aan de Okra-actie ‘Elke trap telt’, waarbij de ouderen aan
de hand van een soort opbouwschema hun uithoudingsvermogen
enorm zagen toenemen. Sommigen konden na afloop zelfs opnieuw
een uurtje fietsen. Kathleen zet ook in op intergenerationele samenwerking: ze brengt de ouderen in contact met de kleuters van
de school naast de deur. De kleintjes komen naar het woonzorgcentrum om te turnen, dansvoorstellingen te geven en samen te spelen.
Bedoeling is nu om de ouderen ook tot bij de school te brengen en
er les voor hen te organiseren. Kathleen is goedlachs, inventief, creatief en heel sociaal bewogen. Ze kan zich inleven in de wereld van
de senioren en creëert een goede dynamiek, zelfs bij ouderen die
anders wat teruggetrokkener zijn. Chapeau voor Kathleen!
Foto’s van de verschillende acties zijn te bewonderen op de Facebook-pagina (WZC Sint-Vincentiusrustoord).
Genomineerd door:
Yves Degryse, campushoofd/dagelijks verantwoordelijke
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Zr. Louisa Peeters, Voorzitter
raad van bestuur, vzw Rusthuizen
Zusters van Berlaar, Kapellen

Zuster Louisa
Peeters is mens
onder de mensen
Al dertig jaar is zuster Louisa Peeters actief in de ouderenzorg, en dat maakt haar een expert van de bovenste plank.
Ze is mens gebleven onder de mensen, met een bewogen
hart voor de fragiliteit van het leven. Stellig overtuigd van
de meerwaarde van samenwerking, streeft ze ernaar verbindingen te leggen tussen woonzorgcentra. Mede dankzij deze overtuiging, haar kennis en ervaring, groeiden
de woonzorgcentra van de vzw Rusthuizen Zusters van
Berlaar uit tot een groep van zeven professionele zorgvoorzieningen, met aandacht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg. Zuster Louisa is ook pleitbezorger
om steeds te werken vanuit wat ethisch goed is. Ze stond
aan de wieg van het ethisch comité van de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar en plaatste het belang van vroegtijdige zorgplanning op de agenda. Deze 70-jarige dame
wordt gekarakteriseerd door bescheidenheid, doorzetting
en inzicht. Ze heeft een vooruitziende blik: als zuster Louisa meent dat een bepaalde ontwikkeling op stapel staat,
geeft de toekomst haar immers vaak gelijk. Het is duidelijk, op een zorgballon staat geen leeftijd, en zuster Louisa
heeft hem dubbel en dik verdiend.
Genomineerd door:
Christa Van Criekingen, algemeen directeur
wzc Zonnewende
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JOCELINE Bequoye, Medewerker keuken, Huize Zonnelied, Ieper

Always look on the bright side
Joceline Bequoye, geboren in het gezegende jaar 1952, is medewerker in de
keuken van Huize Zonnelied. Ze helpt
er bij de afwas en zorgt voor de nodige
bevoorrading van koekjes en dergelijke
op de verschillende afdelingen. Wanneer ze haar ronde doet, zie je hoe groot
haar hart is voor de bewoners. Ze loopt
er rond met een grote glimlach en maakt
de bewoners en collega’s vrolijk. Inmiddels werkt Joceline al een hele tijd in het
woonzorgcentrum: ze heeft dan ook al
heel wat veranderingen meegemaakt,
maar geen enkele is haar te veel. Ze staat

open voor nieuwe initiatieven en motiveert andere personeelsleden om ze een
kans te geven. Feesten helpen organiseren is al helemaal Joceline haar ding.
Ze is er een manusje-van-alles achter
de schermen: servies klaarzetten, maar
vooral ook weer sorteren. Niemand kan
dat als Joceline. Ze blijft bovendien altijd
als laatste, zodat de keuken en afwas
er picobello uitzien. Daarnaast wordt
ook haar pastorale inbreng enorm geapprecieerd. Zo engageert ze zich bijvoorbeeld in de pastorale werkgroep,
omdat ze het zinvol vindt stil te staan

bij de ‘zin’ van de zorg en van het leven.
Bij bijzondere eucharistievieringen is
Joceline steeds bereid mee haar schouders onder de organisatie te zetten en zo
mee te werken aan een mooie dienst. Zo
maakt ze velen gelukkig. Joceline is iemand die nooit zal klagen en komt altijd
met een glimlach werken. Look at the
bright side of life is haar motto en daar
mogen de bewoners én collega’s dagelijks van meegenieten…
Genomineerd door:
Directie en medewerkers
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Stefan Devlieger, Directeur, WZC Home Vrijzicht, Elverdinge

Klankbord als mens,
coach als directeur
Geloof in het goede in elke mens. Dat karakteriseert de 46-jarige directeur Stefan
Devlieger. Een bezield leidinggevende, die
dagelijks op weg gaat met zijn medewerkers, elk met hun eigenheid en hun temperament. Op zijn bureau prijkt als richtsnoer een bezielende tekst, die hij altijd ter
harte neemt. Als het met een medewerker
wat moeilijker loopt, dan zoekt hij naar de
sterktes en probeert hij van daaruit te vertrekken. Geduld is dan ook een van zijn grote deugden. Voor de leidinggevenden legt
hij de lat hoog: prestaties zijn belangrijk,
maar hij focust vooral op de weg ernaartoe
en zal hen daarbij in hun leertraject ondersteunen, motiveren en inspireren. Respect
voor bewoners en familie is de essentie.
Raken aan hen is raken aan de directeur
zelf. Ook ouderen van buitenaf, die in een
crisissituatie verkeren, zal hij nooit in de
steek laten. Ooit maakte hij zelfs een bureau vrij om iemand tijdelijk opvang te bieden. Ook nu nog is er blijvend een reserve

Inge Clerinx, Afdelingshoofd, vzw Asster, Sint-Truiden

Positief in tijden van verandering
In 2011 fusioneerden het psychiatrisch
ziekenhuis Sancta Maria en het psychia
trisch centrum Ziekeren tot de vzw Asster. Afdelingshoofd Inge Clerinx legde
een bewonderenswaardig parcours af in
deze complexe context van fusie, en verdient daarvoor een dikke zorgballon. De
afdeling Joris B, behorende tot de zorg
voor volwassenen met verslavingsproblemen, waarvan Inge hoofd was, verdween
door de herschikking van het ziekenhuis
(de fusie) en het art. 107-verhaal (creatie
van mobiele teams). Toch slaagde ze erin
hen heel gemotiveerd en enthousiast te
houden. Enerzijds omdat ze met hen voor
een mooi vervolgtraject zorgde voor de
patiënten met het syndroom van Korsa
kov (die lijden aan geheugenproblemen,
vaak ten gevolge van een overmatig alcoholgebruik). Zij konden samen terecht
in een speciaal structuurhuis in de stad,
een huis van beschut wonen. Samen met
haar team ging Inge actief op zoek om dit
wonen menselijk mogelijk te maken. De
bewoners kregen in de aanvangsperio-
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de de nodige extra zorg en begeleiding,
en bovendien bedacht het team creatieve systemen om hen te helpen met hun
oriëntatieproblemen gelinkt aan het
geheugenverlies. Anderzijds kreeg het
team ook mooie kansen in de andere
afdelingen van het ziekenhuis, waarbij
de personeelsleden steeds de nodige inspraak kregen. Alsof dit project nog niet
genoeg was, zorgde Inge vervolgens voor
de vervanging van een afdelingshoofd
op een voor haar onbekende afdeling
(jongvolwassenen met psychiatrische
problemen). Ook daar toonde ze heel snel
haar leidinggevende capaciteiten. Deze
doelgroep lag haar bovendien zo nauw
aan het hart dat ze uiteindelijk besliste
om er te blijven. Alle medewerkers stellen de positieve ingesteldheid van Inge
zo hard op prijs dat ze haar hiervoor een
zorgballon willen aanreiken. Haar nominatie staat bovendien symbool voor een
nominatie voor alle medewerkers van
vzw Asster, voor hun dagelijkse inzet en
motivatie. Na een interne oproep van vzw

kamer vrij voor dergelijke situaties. Stefan
Devlieger staat nauwelijks in de schijnwerpers, terwijl hij er zelf alles aan doet om
teamhoofden en basismedewerkers voor
het voetlicht te halen bij sterke momenten. Onlangs nog, na een bijzonder drukke
periode met veel zieke bewoners en medewerkers, gaf hij de teamhoofden tijdens de
briefing een pluim, maar vroeg daarbij ook
expliciet hoe deze bedanking bij de basismedewerkers terecht kon komen. Volgens
Ann Demeulenaere, directeur zorg, is het
nu aan hem om als directeur – maar vooral als mens – eens in de bloemetjes gezet
te worden: “Ik koester geen bewondering,
maar verwonder me nog elke dag over de
bezieling waarmee hij de medewerkers
motiveert en inspireert om excellente zorg
te bieden aan kwetsbare mensen, die hem
zo nauw aan het hart liggen.”
Genomineerd door:
Ann Demeulenaere, directeur zorg
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Asster naar nominaties bleek dat ook het
werk van andere leidinggevenden bijzonder gewaardeerd wordt door alle medewerkers. Zij hadden immers de moeilijke
opdracht om alle veranderingen in goede
banen te leiden. En dat hebben ze goed
gedaan, zo blijkt!
Genomineerd door:
Jaak Poncelet, algemeen directeur
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Maurits Lommens, Vrijwilliger, AZ Groeninge, Kortrijk

Vrijwilliger, al twintig jaar lang!
De 71-jarige Maurits Lommens zet zich
al twintig jaar onafgebroken in als vrijwilliger in het oncologisch dagziekenhuis van AZ Groeninge. Elke werkdag
staat hij paraat van acht tot half twaalf.
Onder het motto “waarom verlof nemen
als je ook voor anderen kan zorgen”,
neemt hij genoegen met twee midweekjes vakantie per jaar. Maurits voorziet de
patiënten van koffie en een heerlijke babbel over koetjes & kalfjes, actualiteit…
Geen enkel onderwerp is taboe, enkel
over de ziekte praat hij niet (tenzij de
patiënt hieraan nood heeft). Zijn grote
kunst is dat hij het ook aanvoelt wan-

neer mensen geen behoefte hebben aan
een gesprek. Patiënten appreciëren hem
daar enorm voor. Maurits is een rots in de
branding, een luisterend oor en een helpende hand voor de oncologen, de verpleegkundigen en de andere medewerkers van het dagziekenhuis. In de hoop
dat alle problemen een oplossing vinden,
brandt Maurits heel wat kaarsjes af. Zijn
collega’s willen hem hiervoor bedanken
en laten weten dat ze dol op hem zijn!
Genomineerd door:
Sofie Degraeve, hoofdverpleegkundige
oncologisch dagziekenhuis
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Veerle Deschuyter, Medisch secretaresse
AZ Sint-Lucas, Brugge

Marlene Reyns, Vroedvrouw
AZ Nikolaas, Sint-Niklaas

Onmisbaar in het
operatiekwartier

Een vroedvrouw in
hart en nieren
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Aan medisch secretaresse Veerle Deschuyter mag je álles
vragen: bijhouden van verlof van artsen, operatielijsten,
fiches van het operatiekwartier, inbrengen van overuren,
algemeen tikwerk, bestellingen van prothesen… En dat is
nog maar een deel van haar takenpakket! Ze volgt alles perfect op en houdt alles onder controle. Ze is de rechterhand
van de hoofdverpleegkundige, maar ook de materiaalverantwoordelijke kan met een gerust hart een dagje verlof
nemen. Veerle pluist alles uit en is enorm alert: ze heeft
het altijd gezien als er iets niet klopt met een bestelling of
met prothesemateriaal. Veerle is bekwaam en gedreven in
alles wat ze doet. Ze werkt al 25 jaar in het ziekenhuis, maar
staat nog altijd op de eerste rij om bij te leren en problemen aan te pakken. Vernieuwingen zijn een uitdaging voor
haar. Alle medewerkers en artsen van het operatiekwartier
vinden in Veerle een klankbord. Haar bureau is letterlijk en
figuurlijk het centrale punt van het OK. Als iemand zijn verhaal kwijt wil, zal zij altijd het eerste aanspreekpunt zijn.
Ze luistert en is altijd even vriendelijk. Voor haar collega’s
is een operatiekwartier zonder Veerle gewoonweg ondenkbaar en dat willen ze haar laten weten met deze bijzondere
zorgballon…
Genomineerd door:
Eveline Pollet, hoofdverpleegkundige

Marlene Reyns draait al sinds 1987 mee als vroedvrouw op
de materniteit van het AZ Nikolaas. Naast haar toegewijde
zorg voor moeder en kind werkt haar permanente aandacht
voor de fysiologie in het proces van arbeid en bevalling
erg aanstekelijk bij zowel jongere als oudere collega’s.
Ze stimuleert hen echt om de natuur in de mate van het mogelijke te volgen en die haar werk te laten doen. Ze doet
dat op een manier die een open dialoog tussen vroedvrouwen, artsen en beleidsverantwoordelijken bevordert. Als
lactatiedeskundige staat ze mee aan de basis van de uitwerking van het borstvoedingsbeleid, binnen en buiten het
ziekenhuis. Binnen het ziekenhuis is ze een van de hoofdrolspelers in de stuurgroep borstvoeding, het geven van
opleiding over borstvoeding voor personeel en aanstaande
ouders, het creatief vormgeven van de jaarlijkse campagne over borstvoeding… Buiten de muren helpt ze onder
meer bij de uitwerking van het BFHI-label (Baby-Friendly
Hospital Initiative). Sinds 1994 combineert ze haar taken in
het ziekenhuis met een job als zelfstandige vroedvrouw in
de thuiszorg. Ze begeleidt de zwangerschap, de bevalling
en de postpartumperiode bij ziekenhuisbevallingen; in
de thuiszorg neemt ze samen met een andere vroedvrouw
thuisbevallingen voor haar rekening. Door haar participatie in tal van werkgroepen, commissies en raden vormt ze
een echte brug tussen vroedvrouwen in verschillende settings. Kortom, Marlene is een enorme inspiratiebron voor
de vroedvrouwen en hun zorg voor moeder en kind en verdient daarom deze zorgballon!
Genomineerd door:
Hilde Servotte, directeur nursing
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Paul De Rycke, intern
preventie-adviseur,
WZC Leiehome, Drongen

Een
ecologisch
verantwoorde
zorgballon!

Dr. Tom Vleugels, bariatrisch chirurg, RZ Heilig Hart, Leuven

Intern preventie-adviseur Paul De
Rycke is nog maar vijf jaar aan de
slag in woonzorgcentrum Leiehome,
maar heeft ondertussen al een mooi
parcours afgelegd. Zijn opdracht in
de zorgwereld, een volledig nieuwe
biotoop bij aanvang, voert hij uit met
heel veel warme zorg en frisse ideeën. Paul is oprichter en bezieler van
het ecoteam. Samen met collega’s uit
de zorg gaat hij op zoek naar manieren om ecologisch verantwoord om
te gaan met middelen. Dat uit zich in
de keuze voor duurzame afvalverwerking, de keuze voor welbepaalde pro-

Patiënten krijgen tien jaar lang
uitstekende nazorg
De laatste 20 jaar zien we steeds meer
mensen met obesitas. Hoewel zwaarlijvigheid deels genetisch bepaald is,
spelen een gewijzigd levenspatroon, eetgedrag, sociale en omgevingsfactoren
ook een belangrijke rol. Het is dan ook
cruciaal om patiënten met zwaarlijvigheid goed op te volgen. In het regionaal
ziekenhuis Heilig Hart in Leuven neemt
obesitaschirurg dr. Tom Vleugels die
opdracht op zich, samen met een multidisciplinair team van psychologen,
diëtisten/voedingsdeskundigen en een
endocrinologe. Hij zal nooit opereren
zonder eerst afgestemd te hebben met
elk van deze disciplines. Voor deze chirurg gaan operaties vérder dan chirurgie.
Het is echt nodig om een gedragsverandering bij de patiënt te bewerkstelligen,
en daarvoor is een sterk team cruciaal.
Dr. Vleugels gaat voor een optimale en
snelle behandeling, maar verliest daarbij de nazorg niet uit het oog. Samen met
zijn team zorgt hij tien jaar lang voor een
multidisciplinaire opvolging van de pa-

tiënt. Zo ziet hij elke patiënt minstens
eenmaal per jaar. Niet alleen vermijdt
dat heel wat mineure complicaties (denk
aan een ijzertekort), maar zo is het voor
de patiënt ook een pak eenvoudiger om
zijn motivatie te behouden. Dr. Vleugels
tracht het nuttige met het aangename
te combineren en werkt momenteel een
systeem uit om workshops te geven aan
patiënten over hoe je caloriearm toch
lekker kan koken. Daarbij betrekt hij ook
het keukenpersoneel van het ziekenhuis.
Zijn team is alvast geïnspireerd door deze
aanpak en ziet er een motiverende uitdaging in! Zij gaan immers op pad met de
patiënten en zien de gevolgen van hun
blijvende inspanningen. Dr. Vleugels
verdient deze zorgballon voor zijn open
visie, die de kracht van ieders professio
naliteit en kennis verzamelt om tot een
excellente geneeskunde te komen voor
een kwetsbare groep mensen.
Genomineerd door:
Het voltallige directieteam
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ducten... Maar het is niet al ecologie wat
de klok slaat: Paul ontfermt zich ook over
Yoyo, de rusthuishond. Dagelijks zet hij
zijn lunchpauze in om Yoyo mee op wandel te nemen en wat frisse buitenlucht te
gunnen. Voor de bewonersbegeleiding
helpt hij bij de inzet van technische snufjes, bijvoorbeeld bij de inrichting van het
internetcafé of de aanpassing van kamers van personen met dementie. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol in
de organisatie van Dag van de Zorg 2012
en 2013. Hij verzorgde een stand van het
ecoteam en sprong bij met technische ondersteuning voor wie daar nood aan had.
Paul leert dat warm en correct omgaan
met ouderen vertrekt vanuit een juiste
attitude, die je niet noodzakelijk haalt uit
een opleiding, maar die samenhangt met
een empathische manier van denken.
Zijn korte filosofische tussenkomsten
doen heel wat medewerkers nadenken
over hun functie en de meerwaarde die
erin verscholen zit. Zijn dagelijks engagement en attitude zijn een voorbeeld voor
elke werknemer, vrijwilliger en bezoeker
van Leiehome!
Genomineerd door:
Alle stafmedewerkers en leidinggevenden
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Carina Apers, Hoofdverpleegkundige
AZ Monica, Antwerpen

“Ze geeft ons de inspiratie het
nóg beter te doen”
Hoofdverpleegkundige Carina Apers
maakt het verschil. Dat bewijzen de
vele enthousiaste inzendingen van tal
van verpleegkundigen van de dienst
dagziekenhuis uit het AZ Monica. Een
greep uit de reacties:
“Haar eerlijkheid en rechtvaardigheid tegenover iedereen, haar steun
wanneer iemand het zowel in zijn job
als privé moeilijk heeft, maken dat wij
haar allemaal een warm hart toedragen en een enorm fijn team hebben.
Ik heb al verschillende diensthoofden
gehad, maar niemand kan Carina
evenaren.”
“Carina behandelt ons allemaal op
dezelfde manier. Je kan haar iets vragen, toevertrouwen en om raad vragen. Zo heeft ze ook een ruzie op de
dienst in goede banen geleid en weer
opgelost. Ze steekt er echt met kop en
schouders bovenuit.”
“Carina geeft ons de inspiratie om het
nóg beter te doen in onze carrière.”

17
15 | november 2013

“Ze geeft je de indruk dat je speciaal
bent omwille van je persoonlijke capaciteiten en omwille van jezelf.”

“De laatste jaren hebben we in ons
ziekenhuis al heel wat veranderingen
gezien. Daarvoor moesten we ons elke
keer aanpassen en opnieuw beginnen,
maar Carina klaagt nooit, ze begint
er elke keer opnieuw vol goede moed
aan. Ze is onvermoeibaar! Altijd vriendelijk voor de patiënten, voor ons,
voor iedereen die haar iets vraagt. Met
elk probleem kan je bij haar terecht en
dan probeert ze op haar eigen rustige
manier een oplossing te vinden of gewoon een luisterend oor te zijn. Als ik
het zo nalees, is ze bijna een heilige!
Dat dus ook niet, maar ze is gewoon
een heel toffe vrouw, collega en hoofdverpleegkundige!”
De quotes bewijzen het: Carina leeft
naar haar naam, een letterwoord dat
volgens een van de verpleegkundigen
staat voor wie ze is:
• Charisma
• Ambitieus
• Research
• Initiatiefnemer
• Nuchter denkend
• Aanhouder”
Genomineerd door:
Alle verpleegkundigen van haar dienst

Dr. Lieven Bertrem, Huisarts, Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, Brugge

Ondanks hoge werkdruk steeds een luisterend oor
Dr. Lieven Bertrem is de enige huisarts
voor het volledige Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge.
Iedereen uit het ziekenhuis kan op hem
een beroep doen. Een hoge werkdruk is
bijgevolg dagelijkse kost. Toch neemt hij
steeds de tijd om echt naar de patiënten
te luisteren. Hij heeft een warmmenselijke uitstraling en legt altijd respect aan
de dag voor mensen met een psychiatrische problematiek. Dr. Bertrem heeft zijn
naam niet gestolen: hij is echt een ‘lieve’.
Hij is graag gezien door de patiënten,
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maar ook door de medewerkers. Hij kent
de voornaam van elke verpleegkundige
en zegt telkens vriendelijk goedendag.
Patiënten en verpleegkundigen voelen
zich au sérieux genomen en waarderen zijn onbevooroordeeld luisterend
oor. Eens dr. Bertrem een patiënt gezien
heeft, volgt hij zijn welzijn met veel toewijding verder op. Wanneer bijvoorbeeld
een patiënt palliatief verzorgd wordt en
de laatste fase nadert, dan kan hij dag en
nacht, weekend en weekdag thuis opgebeld worden. Ook voor de familie heeft

hij in deze fase bijzondere aandacht.
Een fundamenteel respect voor iedereen
is wat dr. Bertrem maakt tot wie hij is.
Een toegewijd arts, vriendelijk, nederig,
begaan en mens onder de mensen. Met
deze zorgballon wil de hele ploeg hem
hiervoor bedanken.
Genomineerd door:
Team afdeling 32

Annie Simmilon, gepensioneerd Diensthoofd
dagziekenhuis, RZ Sint-Maria, Halle

Een gedicht voor een
bijzonder diensthoofd...
Na een loopbaan van 45 jaren,
Mag je nu wat rustiger gaan varen.
Je startte hier in Halle met groot verlangen,
En je bleef in vele harten hangen.
Eerst werkte je als verpleegkundige op geneeskunde/chirurgie,
Later, als diensthoofd, kreeg intensieve zorgen al je energie.
Maar er zat nog meer in Annie’s toverhoed,
want organiseren zit in haar bloed.
Je richtte een nieuwe afdeling op: het daghospitaal.
Mensen lief, wat een onthaal!
Onvermoeibaar zoals altijd!
Daar bleef je tot na jouw pensioenleeftijd.
Je stond er steeds paraat voor patiënt en personeel.
Je was gedreven, niets was je teveel!
’s Ochtends voor dag en dauw was je telkens als eerste daar,
pas vele uren later was je klaar.
Mocht je al jouw overuren opnemen…
Je was al veel sneller verdwenen!
Na zoveel jaren trouwe dienst aan het ziekenhuis,
Krijg je eindelijk die welverdiende rust bij jou thuis.
We wensen je nog vele gezonde jaren vol plezier!
En voor ons ben je een Zorg-VIP in hart en nier!!!
Genomineerd door:
Alle collega’s van het dagziekenhuis
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Reinhilde Van Nieuwenhuyze, Zorgkundige
wzc Ambroos, Hofstade

Een aanstekelijk en
warm zorgkundige
Het enthousiasme van zorgkundige Reinhilde Van Nieuwenhuyze werkt aanstekelijk in wzc Ambroos. Bedrijvig zet ze zich in om
alles zo goed mogelijk te doen en alle zorg zo goed mogelijk te
laten verlopen. Haar hart en ziel legt ze in haar zorgverlening, en
zo voelen de bewoners dat ook aan. Warm en hartelijk zijn dan
ook twee adjectieven die steeds met haar geassocieerd worden.
Reinhilde vervult een echte voorbeeldfunctie in palliatieve zorg,
als deel van het palliatief supportteam. Ze is heel gedreven om
degelijke en menselijke basiszorg te leveren. Enerzijds staat ze
de bewoner en zijn familie bij waar dat kan. Daarvoor zal ze zich
echt verdiepen in het verhaal van de bewoner, om zo veel mogelijk context en informatie mee te hebben. De gegevens die ze heeft
verzameld, zal ze ook correct briefen aan haar collega’s, zodat ook
zij daar rekening mee kunnen houden in hun zorgen. Ze is niet de
animator van de woning (ze werkt in een woning met kleinschalig
wonen voor personen met dementie), toch draagt Reinhilde ook
hier haar steentje bij. Zodra ze een momentje vrij heeft, zal ze de
animatie proberen op te volgen en mee activiteiten organiseren.
Heeft de animator eens een dagje vrij, dan zorgt Reinhilde gegarandeerd voor de nodige bezigheid. Ook voor haar collega’s is ze
een rots in de branding. Wil er iemand eens van dienst wisselen,
dan zal ze hier zo veel mogelijk begrip voor hebben en helpen
wanneer ze kan. Bovendien valt haar bescheidenheid erg op, ze
vindt dat ze niets speciaal doet en en gewoon haar werk verricht.
Haar aanwezigheid wordt enorm gewaardeerd door iedereen in
het woonzorgcentrum en verdient een mooie zorgballon. Bedankt!
Genomineerd door:
Koen Swinnen, hoofdverpleegkundige

17 | november 2013

21

22

Ann Peeters, psychomotorisch therapeute
PZ Bethaniënhuis, Zoersel

Samen met patiënten
naar Compostella
Zin voor avontuur gaat hand in hand
met empathie bij psychomotorisch therapeute Ann Peeters. Met veel feeling
zet ze zich dagelijks in voor jonge mensen met psychotische problemen. Haar
naaste collega’s beschrijven Ann als
een harde, maar erg bescheiden werker, die wat extra inzet nooit schuwt. Zo
onderneemt ze meerdaagse tochten met
haar patiënten, wanneer ze voelt dat
die daar baat bij hebben. Zo trok ze al
vijf dagen met meerdere patiënten naar
Compostella of zette ze een survival op.
Erg zieke mensen kunnen zo toch een
positieve ervaring aangaan en reage-

ren hier heel goed op. Al ruim twaalf
jaar werkt Ann in het Bethaniënhuis en
steeds zoekt ze actuele thema’s waarvoor ze zich kan engageren. Vandaag is
het metaboolsyndroom (een stofwisselingsaandoening die veroorzaakt wordt
door een disbalans tussen voedselopname en lichamelijke activiteit − te
veel eten en te weinig beweging) één
van haar uitdagingen. “Dat raakt me”,
zegt ze zelf. “Ik wil hier echt mee mijn
schouders onder zetten.”
Genomineerd door:
Lutgart Van Dongen, stafmedewerker

Valérie Wandels, coördinator diëtiek, AZ Sint-Lucas, Gent

Voeding naar wens voor oncologiepatiënten
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Respect creëren voor de diëtisten en voor
het belang van een goede voeding, dat is
een van de grote verwezenlijkingen van
coördinator diëtiek Valérie Wandels van
het AZ Sint-Lucas. ‘Goede zorg’ verlenen
gaat voor haar heel ver. Wil je het de patiënten naar hun zin maken, dan moet je
ervoor zorgen dat ze de juiste voeding krijgen die ze bovendien ook zelf lekker vinden. Ze overtuigt iedereen (ook niet-diëtisten) om daar aandacht aan te besteden. De
oncologiepatiënten in het bijzonder liggen
haar nauw aan het hart. ’s Morgens gaat
ze bij hen langs en vraagt ze wat ze willen
eten. Wanneer iemand echt eens zin heeft
in een bepaalde maaltijd, dan zal ze ervoor
gaan pleiten in de warme keuken. Of stel
dat iemand een bepaalde soep niet lust,
dan zal ze samen met de keuken naar een
oplossing zoeken. Valérie wil niet alleen
tevreden patiënten, maar ook medewerkers die zich goed in hun vel voelen. Ze ziet
de knelpunten en lost die op een diplomatische manier op. Zijn er stagiaires aan de
slag, dan zal ze hen nauwgezet begeleiden
en toont ze zich ook erg toegankelijk. Haar
collega’s zijn haar hiervoor erg dankbaar
en gunnen haar deze zorgballon omdat ze
diëtiek op de kaart heeft gezet!
Genomineerd door:
Lutgarde Bobelijn, diëtiste
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Jo Verstraeten, Algemeen coördinator
De Vliering vzw, Boechout

Zorg van de bovenste plank
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Algemeen coördinator van vzw De Vliering Jo Verstraeten is ruim dertig jaar
trouw aan dezelfde organisatie. Hij zet
zich nog steeds elke dag in met een on
geëvenaard enthousiasme om er méér
dan het beste van te maken. Jo gaat voluit voor de vermaatschappelijking van
de zorg. Hij is de drijvende kracht achter
herstelgerichte projecten zoals Beschut
Wonen, Arbeidszorgcentrum ’t Karwei,
Mobiel Team Antwerpen, Ontmoetingscentrum De Vlonder en een goed geoliede logistieke ploeg. Op al deze terreinen
blijft Jo een vooruitziend, vaak vooruitstrevend en bovenal hoopvol beleid
voeren om voor alle Vlieringcliënten een
veilige haven te bouwen. Naast het concretiseren van een herstelgericht beleid
heeft Jo ook veel zorg voor een aangenaam werkklimaat. Hij krijgt telkens opnieuw de juiste man of vrouw in het juiste, gezellige en pas vernieuwde lokaal. En
hij houdt ze daar ook. Dat is illustrerend
voor zijn warme en coachende manier
van leidinggeven. Ondanks zijn overvolle
agenda staat zijn deur steeds open voor
goede raad, een hartig gesprek of een
luchtige babbel. Iedereen krijgt kansen
om te groeien in zijn of haar werk en collega’s voelen zich gewaardeerd in wat ze
doen. Het is dan ook zonder verpinken en
met alle plezier dat alle werknemers van
vzw De Vliering deze zorgballon indienen. Proficiat!
Genomineerd door:
Yves Kempeneers, coördinator beschut
wonen

Nele Van Damme, Stafmedewerker HR
PC Sint-Amedeus, Mortsel
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Klemtoon op goede
samenwerking ‘in-team’

Stafmedewerker HR Nele Van Damme van het psychiatrisch
centrum Sint-Amedeus geeft het belangrijkste kapitaal van de
zorg, de medewerkers, een gezicht. Daarbij verliest ze niemand
uit het oog, of het nu gaat om de werknemers uit het departement patiëntenzorg of om die uit de ondersteunende departementen of diensten. Samenwerking, empowerment, deskundigheid en voortdurend evolueren zijn de vier kernbegrippen
waarrond de spontane en actieve Nele het HR-beleid heeft uitgebouwd en waarvoor ze de steun kreeg van het directieteam.
Een leuke, collegiale en open sfeer geeft het ‘in-team’ samenwerken een extra touch. Medewerkers worden gestimuleerd
om hun verantwoordelijkheid op te nemen en initiatieven te
lanceren. Via deze ‘empowerment’ krijgt hun motivatie steevast een duwtje in de rug. Medewerkers kunnen bovendien altijd hun professioneel ‘ei’ kwijt. Ze krijgen de kans om te groeien en te leren en zichzelf steeds verder te ontplooien. Nele zette
ook de coachinggesprekken voor nieuwe leidinggevenden mee
op poten. Zo biedt ze hen een luisterend oor en zorgt ze ervoor
dat ze in een soort comfortzone raken om meteen een goede
start te nemen. De specifieke verdienste van Nele is dat ze deze
thematiek steeds op de kaart is blijven zetten, en dat op een
positieve en betrokken manier. Proficiat!
Genomineerd door:
Erik Van Tilburg, stafmedewerker

Johan Claes, Adjunct-hoofdverpleegkundige en referentieverpleegkundige
wondzorg, wzc Czagani, Broechem

Een warme techneut
die gaat voor anders
en beter!
Gegradueerd verpleegkundige Johan Claes wordt door iedereen op handen gedragen: hij is door en door sociaal bewogen, een geboren entertainer (steevast hoofdact op het carnavalsfeest) en een gedreven begeleider die er jaarlijks een
midweek op uittrekt met een twintigtal bewoners. Maar er
is meer… Sociaal als hij is, heeft Johan ook een bijzondere
passie voor technologie. Hij is een fanatiek computerspecialist die in zijn vrije tijd vele uren voor het kleine scherm
doorbrengt, en daar plukt ook zijn werkomgeving de vruchten van. Hij stoomde de medewerkers klaar om te kunnen
werken met het elektronisch zorgdossier en met het flexibel dienstroosterprogramma. Ook voor de digitalisering
van het kwaliteitshandboek is hij verantwoordelijk, net als
voor de finale afwerking van uitnodigingen en folders of de
oplossing voor technische problemen. Daarnaast speelt hij
een belangrijke rol bij het klaarzetten van de medicatie in
multidoseszakjes. Minutieus bereidt hij alle stappen voor en
schrijft hiervoor een kwaliteitsplanning. Met véél geduld
en vriendelijkheid staat hij de collega’s bij in deze digitalisering, toont hij zonder aarzelen voor de zoveelste keer hoe
een computerprogramma werkt en denkt vooruit naar anders, beter en meer. Hij is een fantastisch projectbegeleider,
coördinator en lesgever. Het is dan ook met veel plezier dat
alle collega’s deze zorgballon uitreiken aan Johan!
Genomineerd door:
Alle collega’s
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Karin Van Deuren, Stafmedewerker indicatoren en tevredenheidsmetingen
Mariaziekenhuis, Overpelt

Het ziekenhuis opkrikken tot een
hemels niveau
Als stafmedewerker indicatoren en tevredenheidsmetingen houdt Karin Van
Deuren bij alles wat ze doet de patiënt
en de medewerkers op de werkvloer
voor ogen. Haar hart en ziel ademen
zorgkwaliteit: ze gelooft dat de kwaliteit steeds omhoog kan – bij voorkeur tot een hemels niveau – en motiveert zo mensen om zich in te zetten
voor een betere zorg aan de patiënt.
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Karin is sociologe van opleiding: de
zorgsector lijkt dan niet meteen de
meest voor de hand liggende keuze,
maar daar ligt haar passie. Na haar
master in de ziekenhuiswetenschappen heeft ze zelfs nog overwogen om
verpleegkunde te studeren en zo ten
volle te begrijpen wat er beweegt en
leeft op de werkvloer. Deze stafmedewerker is een frisse aanwinst voor het

ziekenhuis en slaagt erin met al haar
levenslust elke medewerker warm te
maken voor accreditatie, zorginspectie, kwaliteitsindicatoren en alle aanverwante thema’s die momenteel zo
brandend actueel zijn in de ziekenhuizen. Bedankt Karin!
Genomineerd door:
Ulrike Keim, stafmedewerker

Karine Van Zande, ProjectCoördinator
az Sint-Blasius, Dendermonde

Een energieke wind van
verandering
Karine Van Zande, licentiaat rechten van opleiding, is projectcoördinator in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde.
Sinds haar start in het ziekenhuis (2009) leidde ze twee
grote projecten in goede banen, met een enorme impact op
de dagelijkse werking van het ziekenhuis. En dat binnen
de gestelde timing en het beschikbare budget, met een grote tevredenheid van de gebruikers en stakeholders. Op die
manier levert ze achter de schermen een grote bijdrage aan
de steeds betere zorg voor de patiënten. In haar beginjaren
zette Karine de krijtlijnen uit voor de automatische verwerking van de OK-planning, het afsprakenbeheer, de contactmodule (automatisch verwerken van het elektronisch patiëntendossier) en dergelijke meer. Begin dit jaar was het
de beurt aan de vlotte informatisering van de patiëntenadministratie, tarificatie en facturatie. Tijdens de uitrol van
deze complexe systemen onderhield Karine te allen tijde
goede contacten met het verpleegkundig en administratief
personeel, de artsen en de andere stakeholders van het ziekenhuis. Ook met de leveranciers maakt ze de nodige afspraken zodat iedereen precies weet wat wanneer van hem
verwacht wordt. Karine is er in een heel korte periode in
geslaagd zich het reilen en zeilen van het ziekenhuis eigen
te maken en te zorgen voor de nodige change om dergelijke
projecten te laten slagen. En dat met een warm hart voor
onze business, patiëntenzorg. Hoedje af, Karine!
Genomineerd door:
Rik Van Oost, ict-manager

Greta Maes, Kinderverzorgster
Centrum Moeder en Baby
PZ Sint-Camillus Sint-Denijs-Westrem

Als een moeder voor
de patiënten
Kinderverzorgster Greta Maes zorgt voor mama’s en baby’s
(pasgeboren tot 1 jaar) die samen opgenomen zijn in het
Centrum Moeder en Baby van het psychiatrisch ziekenhuis
Sint-Camillus vzw, waar moeders in behandeling komen
voor psychische problemen na de bevalling. In 1999 werd
deze afdeling opgestart met beperkte middelen, maar bijzonder veel goodwill van een aantal pioniers. Een van hen
was Greta. Ze ontpopte zich als een vrouw met heel veel
wijsheid en gezond verstand, aangevuld met een enorm
groot hart. En net die combinatie maakt haar zo bijzonder.
Ze stelt heel interessante vragen, eenvoudig maar to the
point. Als Greta praat, dan wil je luisteren. In deze allesbehalve gemakkelijke context weet Greta de warme omhulling te bieden die de mama’s nodig hebben, en dat in
perfecte balans met duidelijk advies over goede babyzorg.
Ze is ontvankelijk, maar durft ook mensen een duwtje in
de rug te geven met een enthousiasme dat heel aanstekelijk werkt. Patiënten geven haar vaak het compliment dat
ze voor hen een echte moederfiguur geweest is. Een mama
zei ooit: “Als ik het moeilijk had na de bevalling, dan wilde ik mijn mama bij mij. Greta is een natuurtalent in het
mee-moederen wat me de kracht gaf om mijn eigen kindje
te ‘bemoederen’.”
Genomineerd door:
Klaas Bauters, coördinator
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Peter Billiauw, Klusjesman, WZC Sint-Anna, Eernegem

’s Nachts uit bed voor
technisch defect
Al zijn hele leven maakt Peter Billiauw
Eernegem onveilig en praktisch alle
bewoners kennen hem als de vroegere
kwajongen van het dorp. Nu is zijn reputatie uitgegroeid tot die van een kanjer van een klusjesman met een gouden
hart op de juiste plaats. De klok rond zet
hij zich in voor het woonzorgcentrum, de
medewerkers en bovenal de bewoners.
Niet zelden komt hij ’s nachts uit bed om
een technisch defect te verhelpen. Hij is
een zonnetje in huis dat met zijn stralen
een positieve werksfeer bewerkstelligt.
Terwijl hij klust, bouwt hij een band op
met de bewoners. Zij, maar ook hun familie, zijn aan hem gehecht. En omgekeerd!
Hij is oprecht bezorgd om de gezondheid
van een bewoner en regelmatig duikt hij
op een afscheidsplechtigheid op van één
van de bewoners. Dit manusje-van-alles
knutselt zaken in elkaar op aangeven van
het zorgpersoneel om aan problemen tegemoet te komen. Hij staat altijd klaar,
niet alleen als klusjesman, maar ook om
de bingo aan elkaar te praten, worstjes te
bakken op een barbecue, een personeelsfeest te organiseren, kippen te kweken en
zoveel meer. Dit prachtige engagement
verdient een grote zorgballon, proficiat
Peter!
Genomineerd door:
Ilse Avereyn, diensthoofd bewonerszorg
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Guido De Geyter, Afdelingshoofd Opname 2, PC Dr. Guislain, Gent

Een diep respect voor elke mens
De persoonlijkheid van Guido De Geyter
is opvallend. Hij werkt al jaren in het
ziekenhuis en beschikt over de competentie medewerkers in vervoering te
brengen en enthousiast mee te nemen in
hun zorgzame zoektocht naar het beste
antwoord op een concrete hulpvraag.
Daarbij heeft hij zeer veel aandacht en
geduld, in het bijzonder voor mensen
met een complexe en chronische psychiatrische problematiek. Hij hanteert
een basisattitude die uitstraling geeft
aan zijn overtuiging dat bepaalde diepmenselijke waarden ook anno 2013 nog
steeds bijzonder belangrijk zijn. Daarnaast waarderen de collega’s Guido
ook om zijn authentieke en non-confor-

mistische stijl, die getuigt van een diep
respect voor elke mens, een heel sterk
ethisch bewustzijn en een enorme gedrevenheid om barricades te beklimmen. Hij
neemt het in het bijzonder op voor mensen die door hun psychische problemen
deels monddood zijn gemaakt of tussen
de steeds groter wordende mazen van de
postmoderne verzorgingsstaat dreigen te
vallen. Het opkomen voor de maatschappelijke ontvoogding van patiënten en
het streven naar positieve beeldvorming
zijn typerend voor hem. Dit moet volgens
Guido niet alleen via het geschreven
woord gebeuren, maar kan ook via artistieke en multimediale initiatieven die
een brug slaan tussen de samenleving

31

en mensen met psychische problemen.
Op die manier geeft hij aan mensen die
zwakker staan een stukje waardigheid
terug en laat hij hen ervaren wat rehabilitatie en erkenning echt kunnen betekenen. Guido is in het PC Dr. Guislain al
vele jaren een persoonlijkheid waaraan
collega’s graag refereren. Hij is iemand
die aanzet tot permanente zelfreflectie, kritische vragen durft te stellen in
het belang van een nog betere zorgverlening, maar vooral de kunst bezit om
mensen daarrond samen te brengen en
in beweging te zetten.
Genomineerd door:
Paul Segers, directeur patiëntenzorg

Sofie Corthout, Hoofdverpleegkundige geriatrie, AZ Sint-Elisabeth, Herentals

Een jonge superkracht voor de oudere generatie
De 27-jarige Sofie Corthout is hoofdverpleegkundige op de dienst acute geriatrie.
Ze zet zich volledig in voor het ziekenhuis
en voor haar dienst: vaak is ze van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aanwezig om
de allerbeste zorgen te geven aan de geriatrische patiënten van het ziekenhuis. En dat
steeds met een enorm enthousiasme. Sofie
ligt heel goed in haar team, voor wie ze echt
alles overheeft. Een mooi voorbeeldje: toen
iedere dienst slechts een aantal mensen
mocht aanduiden voor een bijscholing in
Oostende, besloot ze haar volledig team
mee te sturen. Zelf ging ze ook, maar ze
koos ervoor haar eigen ticket en vervoerskosten te betalen zodat niemand uit de boot
viel. Haar collega Anneleen wil haar graag
in de bloemetjes zetten: “Onlangs vertelde
Sofie mij dat de school twijfelde aan de mogelijkheid om door te groeien van zorgkundige naar verpleegkundige. Maar het is net
dankzij dat doorzettingsvermogen dat Sofie
het tot hoofdverpleegkundige geschopt
heeft. Ik zie vandaag een topverpleegkundige die zich elke dag met hart en ziel inzet voor haar team en haar patiënten. Echt
knap om te zien!”
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Genomineerd door:
Anneleen De Wever, begeleidings
verpleegkundige
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Jan Hertog, afgevaardigd bestuurder, Sint-Jozefkliniek, Bornem & Willebroek.

Gezorgd voor een unieke bedrijfscultuur
Jan Hertog is afgevaardigd bestuurder
van de Sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek. Het hele directieteam nomineert hem graag voor een zorgballon.
Hij is al bijna 40 jaar de drijvende kracht
die vanuit een rotsvaste overtuiging en
met oneindig veel energie zorgt voor de
verankering van het ziekenhuis in de
regio. Door zijn goede dossierkennis,
besluitvaardigheid en de bijzondere
vertrouwensrelatie die hij met de artsen opbouwde, kon hij het ziekenhuis
laten groeien van 120 naar 239 bedden.
Hij zorgde ervoor dat het ziekenhuis op
mensenmaat bleef, maar dat het tevens
gewapend is tegen toekomstige normeringsvoorwaarden en financiële uitdagingen, zodat het op een kwalitatief
hoogstaande wijze kan blijven beantwoorden aan de zorgvraag van de inwoners uit de regio. Zijn professionele gedrevenheid combineert hij met een grote
interesse in alle medewerkers, die hij
zeer respecteert. Zijn toegankelijkheid
en luisterbereidheid zijn opvallend.
Door zijn warme persoonlijkheid en
continuïteit heeft Jan onmiskenbaar een
belangrijke rol vervuld in het tot stand
komen van een unieke bedrijfscultuur
die de patiënten en de ruim 700 medewerkers zeer appreciëren. Jan gaat in
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2014 met pensioen en koos zijn opvolger
heel zorgvuldig uit. Het directieteam wil
hem via deze nominatie danken voor de
grote voldoening die zij ervaren om onder zijn algemene leiding te mogen deel

uitmaken van het boeiende en avontuurlijke verhaal van de Sint-Jozefkliniek.
Genomineerd door:
Het voltallige directieteam
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Bart Dejaegher, Zorgmanager
AZ Damiaan, Oostende
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“Hij hield het hoofd koel”
Bart Dejaegher was vroeger hoofdverpleegkundige op
de afdeling intensieve zorgen, maar werkt sinds kort als
zorgmanager. Deze nieuwe functie combineert hij met de
masteropleiding management en beleid. Dat alleen al zorgt
voor bewondering bij heel wat collega’s. Maar zijn capaciteiten kwamen ook op een andere manier aan bod. In oktober 2012 verhuisde het ziekenhuis naar één campus. Bart
was binnen het departement patiëntenzorg verantwoordelijk voor de opvolging. De verhuis was nodig om twee campussen naar een nieuw gebouw te brengen. Daar kwamen
heel veel praktische zaken bij kijken, maar Bart behield het
overzicht. Hij wist heel precies wanneer bepaalde bedden
moesten verhuizen zodat de patiënten de dag nadien in het
nieuwe ziekenhuis terechtkonden. De collega’s ontdekten
op die manier kwaliteiten die daarvoor minder tot uiting
kwamen. Zijn organisatietalent was echt opvallend. Bovendien werkte hij enorm veel extra uren, wat wellicht zwaar
was in combinatie met een gezinsleven en de opleiding die
hij volgt. Het was vaak hectisch, want de voorbereiding
vergde veel werk. Ondanks de drukte had hij steeds een
luisterend oor voor de medewerkers. Hij wist iedereen zo te
motiveren dat ze een extra handje toestaken als het nodig
was. Dit creëerde in het departement een groot groepsgevoel. Heel leuk is dat hij na de verhuis een mail stuurde
naar de collega’s om hen te bedanken voor hun inzet. Hij
waardeerde de samenwerking heel erg. Ook al is hij leidinggevende, hij haalde aan dat ondersteuning van iedereen
heel nodig is.
Genomineerd door:
Anne-Sophie Saelen, projectmedewerker

Sabine Bekaert, logopediste
PC Sint-Amandus, Beernem

Iedereen motiveren met
haar enthousiasme
De medewerkers van afdeling De Vleugel van het psychia
trisch centrum Sint-Amandus organiseren geregeld uitstappen of optredens. Er is ook ruimte voor muziekeducatie,
computerinitiatie, een eigen krant... Sabine Bekaert werkt
mee aan deze activiteiten. Daarnaast is ze logopediste. Haar
nominatie verdient Sabine om tal van redenen. Ze doet
haar job heel gedreven en blijgezind. Opvallend is haar inzet, die zowel voor de cliënten als voor de andere medewerkers een grote meerwaarde betekent. Haar enthousiasme
werkt aanstekelijk. Zo organiseert De Vleugel af en toe een
vrij podium. Sabine slaagt er telkens in het hele team te motiveren om deel te nemen, hoewel zeker niet iedereen van
nature een podiumbeest is. Als er een verkleedpartij aan te
pas komt, doet ze er alles aan om iedereen een outfit te bezorgen. De psychiatrie is een behoorlijk zware sector, maar
toch is Sabine er al ruim dertig jaar aan de slag. Ze belandde bij toeval in de geestelijke gezondheidszorg toen ze als
logopediste een zwangere collega verving. Als ze terugblikt
op de afgelopen jaren, is haar enthousiasme nog steeds
even groot. Ze vindt het fantastisch projecten te kunnen
uitwerken. Ook de omgang met cliënten is voor haar een
verrijking. Haar betrokkenheid merkt iedereen op. Ze laat
bijvoorbeeld ’s middags geregeld haar maaltijd wachten
om cliënten met slikproblemen te helpen. Sabine is een fijne en attente collega. Zo aarzelt ze niet om iemand met een
persoonlijk kaartje te bedanken. Daarbovenop beschikt ze
over een flinke dosis doorzettingsvermogen en blijft ze volhouden, ook al is dat niet altijd vanzelfsprekend en zouden
anderen het misschien al hebben opgegeven.
Genomineerd door:
Ralph Bonte, vrijetijdsmedewerker
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Marijke Comyn, Ombudsvrouw
AZ Sint-Jozef, Malle

Een respectvolle stem
geven aan iedereen

36
Soula Bois, Pijnverpleegkundige
AZ Sint-Lucas, Brugge

Een pijnkliniek opgebouwd uit het niets
Al meer dan tien jaar staat Soula Bois klaar voor haar
pijnpatiënten. Nog voor er sprake was van een pijnfunctie, streed ze al voor patiënten die door de mazen van het
net glipten en onvoldoende pijnstilling kregen op de gewone afdelingen. Daarna was ze intensief betrokken bij
de opstart van de pijnkliniek in het AZ Sint-Lucas Brugge,
waar mensen met chronische en acute pijn (postoperatief)
worden verzorgd. Acht jaar lang werkte ze er alleen, sinds
twee jaar wordt ze bijgestaan door een collega. Haar jaren
ervaring geeft ze graag door aan haar collega’s van de ziekenhuisafdelingen. Zo blijft ze enthousiast interessante
bijscholingen geven op verschillende niveaus, zodra ze
merkt dat de aandacht voor pijn verslapt. Daarnaast geeft
ze ook les aan verpleegkundigen in opleiding of het pallia
tief supportteam. Ook de thuisverpleegkundigen worden
door haar up-to-date gehouden van de nieuwe strekkingen
binnen het pijnbeleid. Soula is een begrip in het ziekenhuis
én daarbuiten. Ze is een bruggenbouwer tussen de Brugse
ziekenhuizen: zo zette ze zich samen met de dokters mee
in voor de samenwerking tussen de pijnkliniek van het
AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas, die inmiddels op wieltjes loopt. Ook stond ze mee aan de wieg van het regionale
pijnproject Samen tegen pijn en daarna Naar een ziekenhuis
met minder pijn, waarmee ze samen met de andere ziekenhuizen van de regio Noord-West-Vlaanderen de pijnfunctie
uitwerkt en optimaliseert. En dat komt de patiënt uiteraard
ten goede! Een tevreden patiënt betekent álles voor Soula.
Patiënten dragen haar dan ook op handen voor haar manier van zijn en werken. Ze is echt een parel voor iedereen!
Genomineerd door:
Katrien Danneel, verpleegkundige
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Ooit straalde Marijke Comyn van het AZ Sint-Jozef Malle als
‘Verpleegkundige van het jaar’, op dit moment maakt ze als
ombudsvrouw het verschil voor patiënten en medewerkers.
Haar respectvolle houding en de manier waarop ze verschillende meningen sereen met elkaar in contact brengt, vallen
meteen op. Haar professionele gedrevenheid uit zich in haar
inhoudelijke inbreng in projecten en vooral in de wijze waarop ze zichzelf engageert in samenwerkingsverbanden. Ze
heeft specifiek oog voor patiënten die al eens over het hoofd
worden gezien (psychiatrische en geriatrische patiënten). In
dialoog met de betrokken zorgverleners probeert ze naar een
goede wijze van zorg- en dienstverlening te zoeken. Mensen
voelen zich begrepen en toch uitgedaagd om het anders aan
te pakken. Vanuit de positie als ombudsvrouw kan ze als onafhankelijke bij iedereen en op alle niveaus een aanzet tot verandering geven. Als externe ondersteuner in het aanverwante
psychiatrisch verzorgingstehuis bekijkt ze met de bewoners
niet alleen hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen in de maatschappij en hun leven in handen kunnen nemen, maar ook
hoe ze hun stem kunnen laten klinken binnen de bestuursorganen van Emmaüs. Ze maakt het mee mogelijk dat ervaringsdeskundigen hun stem in de zorg laten horen. Marijke is
ook een drijvende kracht binnen het ziekenhuisbrede project
Respect, dat zich focust op de respectvolle omgang tussen
collega’s en tussen medewerkers en patiënten. De drukke dagelijkse bezigheden zorgen er immers soms voor dat mensen
kijken en werken vanuit hun eigen perspectief, zodat het realiseren van een respectvolle houding soms vergeten wordt.
Via vormingsacties en een stickeractie rond de waarden van
het ziekenhuis tracht de werkgroep Respect mensen hiervan
bewust te maken en te leren hoe het anders kan.
Genomineerd door:
Caroline Van Damme, HR-directeur en Werkgroep Respect
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Nicolas Lambier, Zorgkundige
WZC Ten Anker, Nieuwpoort

Letterlijk in de rol van
een oudere gekropen
38

Nicolas Lambier is zorgkundige in woonzorgcentrum Ten Anker in Nieuwpoort.
Wat hem zo bijzonder maakt, is dat hij
zich volledig wil onderdompelen in het
leven van de ouderen om hen zo beter
te kunnen verzorgen. Als jonge gast is
dat nochtans niet evident! Maar Nicolas
wil echt begrijpen wat ze meemaken en
volgde daarvoor ook een inlevingscursus
bij het Zorg-ethisch lab sTimul. Daar zag
je hoe ver hij wou gaan: hij wilde echt
begrijpen hoe een bewoonster van zijn
afdeling zich voelde en was daarbij zelfs
bereid een kleedje aan te trekken om zich
in haar rol in te leven! Op een humoristische manier slaagt hij erin mensen naar
de nodige zorg te brengen, zelfs wanneer
die er eigenlijk geen zin in hebben. Zo
was er ooit een bewoner die niet graag
onder de douche ging. Met een kwinkslag
en een positieve houding wist hij de ervaring van de oudere helemaal om te buigen
en van het douchemoment een positieve
gebeurtenis te maken. In zijn verzorging
zal hij ook altijd rekening houden met
de wensen van de oudere. Voor hem is
het niet zomaar ‘iemand wassen’: hij wil
weten hoe iemand gewassen wil worden,
hoe hij aangesproken wil worden en wat
hij zelf voor die persoon mag betekenen.
Nicolas slaagt erin om op een natuurlijke
manier de bewoners erkenning te geven
voor wat ze meemaken. Hij waardeert de
ouderen voor wie ze zijn en wat ze betekenen, en dat stimuleert hun zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde. Hij
zal er ook steeds voor zorgen dat ze zich
mooi voelen, door hen hun oorbellen
in te steken, hun haar te kappen of een
sjaaltje aan te doen. Een dikke pluim en
een mooie zorgballon voor Nicolas!
Genomineerd door:
Nancy Vanderhaeghe, hoofd verpleging
en verzorging
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Rudy Van De Poel, Verpleegkundige
AZ Sint-Maarten, Mechelen

Neemt palliatieve
patiënten mee op
uitstap

39
Martine Staudinger, Medewerker
onthaal en administratie
WZC Christine, Ekeren

“Ze is goud waard”
Martine Staudinger is een rots in de branding. De directeur
van het wzc Christine in Ekeren werd vorig jaar jammer
genoeg ernstig ziek en viel plotseling weg. Een half jaar
lang was er geen vervanging. Hoofdverpleegkundigen Anje
Kreupeling en haar collega Chris Bral kregen meteen een
aantal directietaken. Niet vanzelfsprekend, maar gelukkig
konden ze een beroep doen op Martine. Ze is administratief
medewerker en volgt onder meer personeelszaken op. Ze
stond in die moeilijke periode elk moment klaar om informatie uit te zoeken, te overleggen en oplossingen te helpen
vinden. Zonder haar zou het allemaal niet zo vlot gelukt
zijn. Ze is bekwaam in tal van domeinen en doet er alles aan
om problemen op te lossen. Zo was er het bericht dat het
woonzorgcentrum in aanmerking kwam voor een mobiele
equipe. Hoe ga je hiermee aan de slag? Martine vroeg alle
voorwaarden op en zorgde ervoor dat de raad van bestuur
en de hoofdverpleegkundigen de nodige informatie kregen.
Bij extra druk en werk konden ze steeds bij Martine terecht
voor het opstellen van officiële brieven, het opmaken van
contracten… Dit waren allemaal taken die tot dan door de
directeur waren gedaan. Het was haar nooit te veel. Ondertussen is er een deeltijdse directeur ad interim die alles opvolgt. Ook hij heeft veel steun aan Martine die in zijn ogen
‘goud waard is’. De bewoners vroegen af en toe wel naar
de vorige directeur, maar merkten amper iets van de toch
wel moeilijkere werkomstandigheden. De dienstverlening
bleef immers optimaal. Onlangs benadrukte het bestuur de
enorme inzet van het hele team. Daardoor is het woonzorgcentrum de afgelopen periode goed doorgekomen.
Genomineerd door:
Anje Kreupeling en Chris Bral, hoofdverpleegkundigen
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Rudy Van De Poel is inmiddels een vaste waarde in AZ
Sint-Maarten: al veertien jaar werkt hij er op de palliatieve
zorgeenheid De Mantel. Gedreven, gemotiveerd en energiek
zijn drie sleuteladjectieven die hem omschrijven. Niets is
hem te veel: alles wat hij doet, gaat gepaard met de gepaste
zorg en de nodige informatie. Ook als hij niet aan het werk is,
denkt Rudy aan zijn patiënten. Op een vrije zaterdag neemt
hij al eens een patiënt mee naar de markt vanuit de eenvoudige motivatie “Als ik toch op wandel ga, kan ik evengoed
een patiënt meenemen die daar ook zin in heeft en er nog toe
in staat is”. Zo bezorgt hij de palliatieve patiënten een mooie
uitstap waarbij een bezoek aan een eethuis of terrasje een
vaste waarde is. Rudy is bovendien een wandelende ideeën
bron voor dankavonden voor vrijwilligers of wanneer er een
teamdag op poten wordt gezet. Ook zijn collega’s zijn een en
al lof: hij helpt waar hij kan, is bereid van shift te ruilen en
biedt de nodige steun. Bovendien zit hij boordevol humor en
deugnieterij. Van zijn hele team en leidinggevende krijgt hij
voor dit alles een dikke tien!
Genomineerd door:
Jos Roeffaers, hoofdverpleegkundige
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Martine Schillewaert, Medewerker
onderhoud, WZC Herdershove, Brugge

Als een schitterende
lucht bij een zonsopgang
Martine Schillewaert werkt inmiddels al vele jaren als medewerker onderhoud op een afdeling voor personen met dementie
in het woonzorgcentrum. Zij toont hoe “zorgen voor” het werk
doordesemt, zelfs wanneer je geen zorgopleiding hebt gevolgd.
Ze staat dicht bij de bewoners, met een bijzonder oog voor wie
het moeilijk heeft of stervende is. Ze signaleert discreet wanneer
ze voelt dat collega’s het moeilijk hebben of wanneer er een probleem is in de organisatie. Werk en familie draagt Martine in
evenwicht in haar hart. Nu ze zelf een dagje ouder wordt en voelt
dat bepaalde dingen niet meer vanzelfsprekend lopen, bouwt ze
wat uren af. Zo staat ze er voor 100% wanneer ze aan het werk
is. Martine is geen spring-in-‘t-veld of harde roeper, maar ze is
er zoals de schitterende lucht bij een mooie zonsopgang, zodat
anderen kunnen stralen door haar rustgevende aanwezigheid.
Martine staat symbool voor alle mensen in de zorg die zorg dragen voor bewoners, families, collega’s, maar ook voor zichzelf
en de organisatie. Bedankt Martine!
Genomineerd door:
Françoise Van Hoorebeke, directeur
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Edith Arnaert, Hoofd Woonleefklimaat
WZC HOF TEN IJZER, Lo-Reninge

Ze is een heel
goede coach
In het woonzorgcentrum van Lo-Reninge verblijven 110
bewoners. Edith Arnaert is er hoofd woonleefklimaat en
sinds 2010 de drijvende kracht achter het project Presentie. Omdat ze veel oog heeft voor innovatie en nieuwe
technieken, bleek ze hiervoor de meest geknipte persoon.
Bij Presentie staat de autonomie van de bewoners centraal en dat heeft een sterke weerslag op de methodiek
en visie. De filosofie van Presentie werd ontwikkeld door
de Nederlandse professor dr. Andries Baart. Belangrijk
is de zorg voor kwetsbare personen en hoe zorgverleners
aanvoelen wat echt belangrijk voor hen is, wat hun wensen, emoties en zorgen zijn. In een woonzorgcentrum is
dat niet altijd vanzelfsprekend, maar Edith zet er zich
ten volle voor in. De bewoners brengen er hun laatste
levensjaren door en de zorgverleners bekijken wat ze
daarin nog willen doen of bereiken. Dat kan het terug op-
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Eddy Carrette, Preventieadviseur
Sint-Jan-Baptist, Zelzate

Hij gaat er altijd voor
Eddy Carrette heeft een schitterende aanpak en attitude. Hij is goed in communicatie en blinkt uit in daadkracht. Hij zet zich op diverse terreinen voor de volle
honderd procent in. Zijn sterke gedrevenheid is deze nominatie meer dan waard.
Eddy wil dat het vooruitgaat. De afgelopen jaren waren er diverse aanpassingen
in de wetgeving. Hij volgt grondig het reilen en zeilen van de sector en je kan er
van op aan dat alles in orde zal zijn. Hij vindt het ook geen punt om iets ter verduidelijking te herhalen als dat nodig is. Wie bij hem aanklopt, is altijd welkom.
Hij laat niemand in de kou staan of geeft nooit ‘een scheve’. Het is heel fijn samenwerken met hem. Ook moeilijke boodschappen kan hij op een mooie, zachte en
duidelijke manier verwoorden. De medewerkers van de technische dienst willen
als groep een veiligheidsattest behalen. Ze volgen daarvoor een opleiding en willen samen het examen afleggen. Voor dergelijke initiatieven is Eddy helemaal te
vinden. Je mag erop rekenen dat het in orde komt. Soms vergt iets wat meer tijd
dan hij wel zou willen, maar hij blijft ervoor gaan. Hij is ook erg actief buiten het
werk. De Broeders van Liefde hebben ontwikkelingsprojecten in het buitenland.
Eddy zet zich daar fel voor in. Hij zamelt geld in en gaat ook ter plaatse kijken.
Zo was hij onder meer in Indonesië, waar hij een project hielp opstarten. En we
mogen het niet vergeten: Eddy ligt aan de basis van De Sleutel. Zijn chef vroeg
hem destijds een idee uit te werken voor een sociale werkplaats. Dat pende hij uit
op een A4’tje en het project ging van start. In de zorgsector is De Sleutel intussen
uitgegroeid tot een baken.
Genomineerd door:
Jo D’haenens, adjunct-diensthoofd technische dienst

pikken van een hobby zijn of een bezoek
aan de geboorteregio. Familieleden hebben soms de neiging te beschermend te
zijn, maar Edith maakt dit dan bespreekbaar met hen. Voorts kan Edith uitstekend
activiteiten organiseren, zowel voor het
personeel als de bewoners. Ze is heel sterk
in het begeleiden van haar medewerkers.
Die krijgen een ruime vrijheid om zelfstandig te werken, maar ze volgt alles als een
prima coach op. Zo krijgt het personeel

optimaal de kans zichzelf te ontplooien.
Ze staat ook in voor interne vorming, inleefsessies en presentiegesprekken. Edith
coördineert ook de vrijwilligers. Door haar
stimulerende inzet is hun betrokkenheid
groot en dat zorgt voor een positieve sfeer.
Kort samengevat: Edith is een van de rechterhanden van de directie!
Genomineerd door:
Katrien Servayge, directeur
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Walter Becuwe,
Spoedverpleegkundige
Heilig Hart Ziekenhuis, Roeselare

Patiënten vragen
naar hem
Op een spoedafdeling gaat het er dikwijls
hectisch aan toe. Artsen en verpleegkundigen
weten immers nooit vooraf welke patiënten
met welke pathologie zich zullen aanmelden.
Walter Becue is als 60-jarige verpleegkundige
de nestor van de dienst. En dat heeft niet alleen met zijn leeftijd te maken. Hij is steeds
met iedereen begaan en denkt mee aan oplossingen. Ook met jongere collega’s lukt het prima. Het enthousiasme van Walter maakt indruk, maar alles verloopt op een spontane en
positieve manier. Het is bewonderenswaardig
dat hij zich nog steeds zo fel inzet op deze
toch wel zware afdeling. Daardoor heeft hij
een voorbeeldfunctie. Walter is zeer behulpzaam voor de patiënten, altijd vriendelijk en
staat klaar met een kwinkslag. Zijn inzet voor
de dienst en het ziekenhuis is zo groot dat hij
wel eens de pr-man wordt genoemd. Medewerkers als Walter zijn ongelooflijk belangrijk, hun rol valt niet te onderschatten. Walter
heeft de gave goed met patiënten te kunnen
omgaan. Zodra ze binnenkomen, doet hij er
alles aan om praktische zaken te regelen. Hij
heeft een sterk sociaal netwerk en kent heel
veel mensen. Dat maakt een persoonlijke aanpak mogelijk. Patiënten voelen dat ze oprechte aandacht krijgen en vinden dat fijn. Soms
komen er patiënten op de dienst binnen die
meteen naar Walter vragen. Ze kennen hem
en appreciëren zijn inzet. Dat heeft een goede
invloed op de hele werking.
Genomineerd door:
Philippe Heerinckx, urgentiearts
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Nele Ghyselen, Psychiatrisch
verpleegkundige
PVT Schorshaegen,
Heist-op-den-Berg

Ze is
ontzettend lief
Niemand zou Nele Ghyselen nog
kunnen missen als collega. Haar
roots liggen in Brugge, maar ze vond
in Heist-op-den-Berg de liefde van
haar leven, huwde en ging er wonen. Aanvankelijk was ze bang dat
de bewoners haar omwille van haar
typisch Brugs accent niet zouden
begrijpen, maar dat viel heel goed
mee. Ze startte als verpleegkundige
op de ziekenhuis- en revalidatie
afdeling van het woonzorgcentrum
Ten Kerselaere. Daar werkte ze
twaalf jaar. In 2002 ging ze aan de

Martine Mols, onderhoudsmedewerker
wzc Sint Elisabeth, Sint-Katelijne-Waver

Iedereen mist haar als ze
vakantie heeft
Martine Mols werkt in de onderhoudsploeg in wzc Sint-Elisabeth. Ze kampt met
rugklachten. Daarom neemt ze de personeelsrefters, de animatieruimte en de
bureaus voor haar rekening. Dat doet ze
met bijzonder veel inzet. De zowat 80 personeelsleden vinden haar fantastisch. Ze
zorgt voor voldoende bestek, voor netheid,
voor plantjes, voor seizoensgebonden servetjes… Wie dat wenst, kan een warme
maaltijd bestellen. Martine gaat die ophalen in de keuken en zet alles klaar. De
collega’s waarderen haar werk zeer. Het
leidt tot meer gezelligheid en sfeer. De rokersruimte bijvoorbeeld was vroeger soms
een janboel met uitpuilende asbakken,
maar nu blijft alles proper. Het zet personeelsleden aan om attenter te zijn voor
het werk van de onderhoudsploeg, wat tot
wederzijds respect leidt. Martine heeft ook
een inbreng in de werkgroep animatie en
vervult daar een brugfunctie. Het onderhoudsteam heeft soms extra werk om na

een activiteit alles op te ruimen. Ze steekt
dan een handje toe, zodat haar collega’s
gemakkelijker kunnen poetsen. Op een
respectvolle en discrete manier signaleert
ze wanneer het voor de onderhoudsploeg
te veel wordt. Dat bevordert de communicatie en de goede samenwerking tussen beide teams. Martine heeft bepaalde
taken die opgelegd zijn, maar ze neemt
veel meer initiatieven. Er is bijvoorbeeld
een buitenterras waar de krulwilg sporen
nalaat. Elke dag maakt Martine het terras
proper. En als er een bijzondere activiteit
is, springt ze graag in. Ze vraagt geregeld
hoe het met iedereen is. Ze is begaan met
de bewoners en het personeel. Zo leeft ze
mee wanneer er bij iemand een sterfgeval
is of wanneer de kinderen van haar collega’s examens hebben. Iedereen mist haar
wanneer ze vakantie heeft.
Genomineerd door:
Chris Van Camp, animatiecoördinator.
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slag als psychiatrisch verpleegkundige in PVT Schorshaegen, een job die ze
nog steeds met hart en ziel doet. Haar
spontaniteit en enthousiasme zijn opvallend. Ze is voor veel bewoners een
echte mama. Ook haar andere capaciteiten zijn heel sterk; ze is gedreven,
zorgzaam, een administratieve kei, correct in het opvolgen van afspraken, een
prima stagebegeleidster... Als het nodig
is, legt ze voldoende assertiviteit aan de
dag. Maar ze blijft altijd ontzettend lief
voor de bewoners en collega’s. Zowel op
rustige als op drukke momenten vindt
ze een evenwicht tussen het werk op de
afdeling en quality time als persoonlijke
begeleider van haar bewoners. Ze weet
perfect hoe ze alles moet aanpakken,
zodat het zelfs in moeilijke situaties vlot
verloopt. Alle collega’s vinden dat ze
deze zorgballon echt wel verdient en zijn
heel blij met de nominatie.
Genomineerd door:
Katrien De Ron, activiteitenbegeleidster
en zorgkundige
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Louisa Laeremans, Medewerker poetsdienst
WZC Heilig-Hart, Nijlen

“Voor haar houden we
de vloer proper”
Wie aan de poetsdienst van het
woonzorgcentrum Heilig-Hart in Nijlen denkt, denkt aan Louisa “Wieza”
Laeremans. Al 25 jaar zorgt ze er voor
een propere omgeving, en dat steeds
met dezelfde drive. De bewoners zijn
altijd in hun nopjes als Wieza de kamer komt poetsen. Gepakt en gezakt
met heel wat poetsmateriaal in de
poetskar zorgt Wieza ervoor dat elke
kamer weer spic en span is. Haar gedrevenheid, enthousiasme en deskundigheid toveren steeds weer een
glimlach op het gezicht van de bewoners, want Wieza maakt schoon alsof het haar eigen woonst is. Anders
gezegd: Wieza maakt schoon met
dezelfde zorg en nauwkeurigheid als
in grootmoeders tijd! Gelet op het
doelpubliek van het woonzorgcentrum – bestaande uit bewoners die
zelf allemaal (over)grootouder zijn
– is Wieza dan ook een ware zegen
en een lichtend voorbeeld voor velen! Haar onberispelijke inzet werkt
ook aanstekelijk voor de collega’s en
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maakt iedereen terecht fier op het
werk van de schoonmaakdienst. In
die mate zelfs dat wanneer Wieza
heeft gepoetst, iedereen zijn steentje
bijdraagt om de ruimte zo lang mogelijk proper te houden! Een treffende
anekdote: als Wieza op een bepaalde
plaats aan het poetsen is, dan neemt
elke collega – die deze ruimte wil
betreden – twee optimops (een soort
dweil) van de poetskar om onder de
schoenen te leggen. Iedereen is dus
genoodzaakt om zich eventjes al
schuivend voort te bewegen. Wat de
poetshulpen dagelijks bewerkstelligen, is van cruciaal belang en dat
wil de directie graag nog eens in de
verf zetten via deze nominatie. Eind
dit jaar gaat Wieza met pen
sioen:
haar bijzondere inzet en positieve
persoonlijkheid zorgen ervoor dat
ze nooit vergeten zal worden. Deze
zorgballon is dan ook dik verdiend!
Genomineerd door:
Jo Sels, directeur

Nele Vandommele, Pastoraal animator, WZC Sint-Vincentius, Avelgem

Mensen durven met haar een
moeilijk gesprek aan
Bewoners, familie en personeel dragen
pastoraal animator Nele Vandommele op
handen. Door de serene manier waarop
ze het project vroegtijdige zorgplanning
gestalte geeft, bevordert ze de levenskwaliteit van de ouderen op hun oude dag.
Aan de hand van systematisch ingeplande gesprekken leidt ze hen samen naar
weloverwogen levenseindezorg. Mensen
voelen zich bij Nele veilig om dit moeilijke thema in vertrouwen te bespreken.

Al de eerste week na opname maken ze
kennis in een gesprek, na zes tot acht
weken komt dan het thema uitgebreider
aan bod. Gesprekken met bewoners en
familie kunnen heel diep gaan en graven tot de kern. Naast haar inzet voor het
project vroegtijdige zorgplanning, is Nele
ook zeer geëngageerd in de pastorale
zorg. Voor directeur Ken Wagner garandeert Nele de toekomst van de christelijke
identiteit van het woonzorgcentrum. Ze

slaagt erin om het pastorale aan bod te
laten komen op een hedendaagse manier.
Nele heeft een zachte persoonlijkheid,
ze is bijzonder begripvol en meegaand.
Luisteren kan ze als de beste en ze is heel
empathisch van aard. Nele maakt het verschil in het woonzorgcentrum en verdient
daarom deze zorgballon dubbel en dik!
Genomineerd door:
Het voltallige directieteam

Patrick Cornelissen, Hoofd
Centrale Sterilisatie-afdeling
AZ Jan Portaels, Vilvoorde
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Een eer om met
hem samen te
werken
Patrick Cornelissen, hoofd van de centrale sterilisatie-afdeling van het AZ Jan Portaels, wordt
op handen gedragen door zijn personeel. Hij is
altijd eerlijk en staat iedereen bij met raad en
daad. Een goede verhouding tussen werk en
privé voor zijn personeel vindt Patrick cruciaal.
Hij zal ervoor zorgen dat iedereen eens kan uitblazen tijdens een lang weekend of wanneer dat
nodig is, springt hij zelf in. Je kan altijd op hem
rekenen. Net omdat hij zo flexibel is, heeft het
personeel er geen moeite mee om zich ook zelf zo
op te stellen. En Patrick laat zijn appreciatie hiervoor vaak blijken. “Bedankt voor jullie inzet, ik
had het vandaag niet zonder jullie gered”, klinkt
het dan. Onterechte kritiek op zijn personeel kan
Patrick dan ook niet verdragen. Hij streeft naar
een open houding waarbij je eerst het gesprek
aangaat en checkt wat wel en niet klopt alvorens
commentaar te geven. Zijn assistenten willen
hem bedanken voor zijn inzet en vriendschap.
“Het is een eer om met hem te mogen samenwerken!”, klinkt het.
Genomineerd door:
De sterilisatieassistenten
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Jozefien Geukens, Sociotherapeute
PZ Sint-Norbertus de Ceder, Duffel

Een stralend
goudlokje
in huis

50

De jonge sociotherapeute Jozefien Geukens (24
jaar) maakt zowel haar patiënten als collega’s
steevast goed gezind. “Ze is een zonnetje in huis”,
klinkt het. Sommige patiënten durven haar stiekem zelfs eens goudlokje te noemen door haar
mooie rode haren. Haar vrolijke aard is erg belangrijk voor de patiënten van Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus in Duffel. Of het nu gaat
om een persoon met dementie, een depressie of
personen met een psychotische aandoening, Jozefien weet hen steeds op te fleuren. Ook zorgt
ze voor het nodige entertainment wanneer het
eens wat kalmer is in de voorziening. Dan haalt
ze haar creativiteit naar boven en bedenkt ze
leuke activiteiten om met de patiënten uit te voeren. Even de muziek opzetten en samen zingen
kan al wonderen doen. Of een uurtje knutselen,
bijvoorbeeld. Jozefien engageert zich daarnaast
ook ten volle in verschillende werkgroepen. Ze
is wondzorgverpleegkundige en wil zich daarin
nog verder specialiseren via bijscholing. 24 jaar
en al zo dynamisch, dat verdient een zorgballon!
Proficiat, Jozefien!
Genomineerd door:
Hanne Segers, sociotherapeute
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Dienst PVT 2, Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas

Werkonzekerheid, maar bewoner op eerste plaats

51

Deze zorgballon gaat uitzonderlijk niet naar een bijzondere
collega uit de zorgsector. Dit keer staat een hele afdeling in de
schijnwerpers. Een afdeling die in september 2013 definitief de
deuren heeft gesloten, namelijk het psychiatrisch verzorgingstehuis PVT 2 van psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus in
Sint-Niklaas. PVT 2 was een afdeling voor hoogbejaarde, zwaar
zorgbehoevende bewoners met een chronische psychiatrische
problematiek of een mentale handicap. De afdeling had een
uitdovend statuut, wat paste in de beslissing om het aantal
psychiatrische ziekenhuisbedden af te bouwen. Op het einde
verbleven nog twaalf bewoners in PVT 2… Ooit waren er dat
meer dan 100, verspreid over drie afdelingen! De huidige equipe stelde zijn eigen professionele toekomst ondergeschikt aan
de zorg voor onze bewoners. En dat is bewonderenswaardig.
Sinds de beslissing om bedden af te bouwen, kregen nieuwe
collega’s enkel nog een contract van bepaalde duur. Hoewel de
situatie voor hen dus heel onzeker was en ze als zorgkundigen
vlot elders aan de slag konden, kozen ze er toch voor om de bewoners te omringen met de beste zorgen en een huiselijke en
amicale sfeer te creëren. En dat deden ze met een jeugdig en
ongetemperd enthousiasme! Alleen al voor die blijvende inzet
verdienen deze collega’s een supergrote zorgballon.
Genomineerd door:
De directie van PC Sint-Hiëronymus

Sofie Matten, Zorgkundige, Dagverzorgingscentrum De Marolle, Kruishoutem

Een moeilijke dag tovert ze om in een mooi moment
Zorgkundige Sofie Matten is net de kaap
van 30 jaar voorbij. Ondanks haar jonge
leeftijd kent ze een levensrust die weinig
anderen hebben. “Zelf ben ik een pak
ouder dan haar, dus zou je verwachten
dat zij van mij moet leren”, klinkt het
bij haar collega-zorgkundige. “Maar het
is net het tegenovergestelde: ik leer van
háár! Ze heeft mij laten inzien dat we rustiger moeten werken en slaagt erin mij
opnieuw met beide voeten op de grond te
zetten.” Een rustige aard gecombineerd
met een opgewekt en vrolijk karakter maken van Sofie een collega uit de duizend.
Ook met de bezoekers van het dagverzorgingscentrum gaat ze op een fantastische
manier om. Wanneer iemand vermoeid
is of gewoon een slechte dag heeft, dan
maakt ze die terug aan het lachen. Zijn
er problemen, dan gaat ze het gesprek
aan en toont ze kordaat hoe de oplossing
binnen handbereik ligt. Een dergelijke
positieve benadering van het leven én het
werken, is bewonderenswaardig en een
mooie zorgballon waard!
Genomineerd door:
Linda Vrijdaghs, zorgkundige
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Domien Limbourg, hoofdverpleegkundige spoedgevallen
OLV-ziekenhuis, Aalst

Een luisterend oor, een helpende hand
Hij is al meer dan dertig jaar het gezicht
van de spoeddienst van het OLV-ziekenhuis in Aalst, waar hij op handen wordt
gedragen. Maar liefst vier collega’s nomineerden hoofdverpleegkundige Domien
Limbourg voor een zorgballon. Een luisterend oor, een helpende hand, voor Domien is niets te veel. Als verpleegkundige
en als mens gaat hij er elke dag voor. Niet
kunnen staat niet in zijn woordenboek. Hij
is gedreven, inspirerend en innovatief.
Kortom, een geboren verpleger en een
verzorger met een gouden hart. Domien
stelt de patiënten steeds op hun gemak.
Zijn werk doet hij met veel toewijding:
elke hulpvraag wil hij oplossen. “Zijn doel
bestaat erin om die bewonderingswaar-
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dige attitude te verspreiden en iedereen
ermee te infecteren, wat hem nog aardig
lukt ook”, zegt collega David. “Maar ook
voor het personeel staat hij steeds klaar”,
vertelt collega Inge. Ook collega Stefanie
beaamt dat: “Ik voel mij echt thuis op zijn
dienst. Hij steunt zijn personeel altijd, zolang ze maar eerlijk zijn. Je mag hem veel
vragen, het kost hem geen moeite.” Hij is
een uniek figuur en laat vanaf het eerste
moment een blijvende indruk na. “Ik heb
veel van hem geleerd en die wijsheid heb
ik zelf ook kunnen doorgeven aan de mensen rondom mij”, vertelt ex-collega Pascal.
Zo introduceerde Domien niet alleen de
term ‘flexibiliteit’ in het ziekenhuis, maar
pleit hij ook voor een stevige portie ‘GBV’,

gezond boerenverstand. Domien is meer
dan alleen maar de hoofdverpleegkundige
van de spoeddienst, hij is een vriend van
de patiënt en een pater familias voor zijn
team. Hij verdient dan ook deze zorgballon. “Zo kunnen wij eens tonen dat we ook
altijd voor hem klaar staan”, besluiten zijn
collega’s.
Genomineerd door:
Pascal Vanmeenen, programmamanager
cardiologie
Inge Van Steendam, verantwoordelijke
secretariaat urgentiegeneeskunde
Stefanie Brunneel, verpleegkundige
David Pletincckx, urgentieverpleegkundige
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Hanne Loysch,
Maatschappelijk werkster
vzw Christelijke Woon
zorgcentra, Zonhoven

Eerst de
oudere,
dan de klok
Vijf jaar is Hanne Loysch in dienst
als maatschappelijk werkster op de
sociale dienst van de vzw Christelijke
woon- en zorgcentra. Haar empathische benadering van de oudere én
van zijn familie maken van Hanne
een medewerkster op wie je kan bouwen. Haar belevingsgerichte reactie
op elke aanvraag voor inschrijving op
de wachtlijst en voor opname is opmerkelijk. De vzw heeft een procedure waarbij iedereen die zich inschrijft
en een zorgprofiel van minimaal A op
de Katz-schaal heeft, een persoonlijk
gesprek krijgt. Tijdens deze kennismaking geeft Hanne de mensen een
goed gevoel. Ze laat ze ruim aan het
woord met hun vragen en bekommernissen. Ze voelt aan hoe moeilijk
de inschrijving en de wachttijd, of
de opname zelf, liggen. Wanneer de
familie lang zelf gezorgd heeft voor

Frederik Denduyver, Psychiatrisch verpleegkundige,
PTC Rustenburg, Brugge

Een gezelschapsman met een
ontwapende eerlijkheid
In Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg is Frederik Denduyver, roepnaam
“Fré” voor zowel patiënten als personeel,
een graag gezien figuur. De geestelijke gezondheidszorg kent voor hem geen geheimen meer. Fré is de man die perfect aanvoelt wanneer een lach op zijn plaats is,
maar die ook kan reflecteren over wat echt
van tel is. Fré staat met zijn voeten stevig
op de grond en slaagt erin nuchter uit de
hoek te komen op momenten wanneer de
emoties al eens de overhand halen. Hij
straalt rust uit zonder daarbij afstandelijk
of hautain over te komen. Zijn rust combineert hij met een aanstekelijk enthousiasme en een ontwapenende eerlijkheid. De
laatste tijd verloor hij enige kilootjes door

een streng dieet en hij vertelt hier op een
“licht verteerbare manier” over wanneer
patiënten polsen naar zijn alternatieve
maaltijd. Daarnaast is Fré ook een heuse
gezelschapsman, een “spelletjesfreak” om
het zo te zeggen. Hij is dol op Carcassonne
en Weerwolven en neemt ook de patiënten
zo mee op sleeptouw. Fré is een collega
uit de duizend, met het hart op de juiste
plaats, die erin slaagt mensen te beroeren.
Hij is een voorbeeld voor vele psychiatrisch verpleegkundigen en verdient dan
ook een fikse zorgballon!
Genomineerd door:
Dieter Petitjean, psychiatrisch verpleegkundige
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de oudere, toont ze hiervoor respect. Ze
begrijpt dat deze mensen het vaak extra
moeilijk hebben om de zorg aan anderen
toe te vertrouwen. Ze geeft de visie op wonen en leven van de vzw mee en besteedt
veel aandacht aan verwachtingen die familie en ouderen zelf hebben als ze er komen wonen. Mensen gaan na dit gesprek
standaard buiten met het gevoel dat ze
gehoord zijn en dat ze weten waar ze aan
toe zijn. Meestal duurt een intakegesprek
een uur. Wanneer mensen emotioneel
zijn, veel vragen hebben of de procedure moeilijk begrijpen, loopt zo’n gesprek
weleens uit. Hanne kijkt dan niet op de
klok: ze focust zich op de mensen die
informatie nodig hebben en neemt voor
hen de benodigde tijd, zelfs als ze daarvoor op dat moment langer moet werken.
Vele bewoners van het woonzorgcentrum
en in kortverblijf beschouwen Hanne als
een echte vertrouwenspersoon. In alles wat ze doet, draagt ze de bijzondere
aandacht van de vzw voor kwaliteit uit,
waarbij respect voor de autonomie en de
persoonlijkheid van de oudere centraal
staan, net als een persoonsgerichte aanpak en aandacht voor huiselijkheid. Ook
als collega is Hanne een toppertje: ze is
aangenaam, attent en zorgzaam, loyaal
en erg betrokken in de organisatie. Proficiat met deze welverdiende zorgballon!
Genomineerd door:
Sonja Dirckx, directeur zorg
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Dennis Jacques, ombudsman en zorgcoördinator
Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper

Een ziekenhuispastor die
blijft springen
Tien jaar geleden solliciteerde Dennis
Jacques als pastoraal medewerker in
het Jan Ypermanziekenhuis: hij wilde graag zinvol werk verrichten voor
zijn zieke medemens. Even twijfelde
hij omdat hij de ziekenhuisomgeving
nauwelijks kende, maar toen hij besloot te springen, sprong hij met volle kracht vooruit. Op zijn eerste dag
zag de toenmalige ziekenhuispastor
meteen dat Dennis mensen nabij kon
zijn. Met een naturel die niet velen
gegeven is, stapte hij een kamer van
een patiënt binnen toen die hem riep
en hielp hem meteen om wat comfortabeler in bed te liggen en iets te
drinken. Hij voelde als geen ander
aan waar die patiënt toen nood aan
had. Naarmate de tijd wat vorderde,
viel zijn talent op om te luisteren en
te bemiddelen. Als snel kreeg hij de
opdracht om zijn job te combineren
met de uitbouw van een ombudsfunctie. Niet eenvoudig, maar Dennis sprong. Hij leerde hoe de brug te
vormen tussen ontevreden klanten en
de directie, een arts, een medewerker… De dienst patiëntenbegeleiding
groeide zienderogen en had nood
aan een coördinator. Dennis leek de

uitgelezen figuur en aanvaarde de
opdracht om meer dan 24 personen te
sturen en te begeleiden. Dat doet hij
op zo’n manier dat iedereen de weg
naar zijn deur vindt en er met de glimlach buitenkomt. Een andere sprong
van Dennis: hij slaagde erin de klok
rond crisisopvang te verzekeren voor
patiënten en familieleden die in ernstige situaties de spoed bereiken (ongeval, zelfdoding…). Hij draait overigens ook zelf nog steeds mee in de
beurtrol van de wachtdienst. Op dit
moment helpt Dennis actief mee om
het ziekenhuis in 2014 een kwaliteitslabel te helpen halen. Een greep uit
zijn vele opdrachten: bewerkstelligen
van de rechten van de patiënt, onderhouden van het incidentmeldingssysteem, het opvolgen van agressiemeldingen… Hij investeert zijn talenten
en dat rendeert! Hij is nog even enthousiast, vrolijk en gedreven als op
dag 1 en daarvoor willen zijn collega’s
hem bedanken!
Genomineerd door:
Alle medewerkers van de dienst patiëntenbegeleiding, middenkader en
directie
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Erik Robert, Diensthoofd logopedie, AZ Maria Middelares, Gent

Bijzondere liefde voor de logopedie
Diensthoofd logopedie Erik Robert
houdt van zijn vak als geen ander.
Met een buitengewone liefde voor
zijn beroep en een invoelend vermogen voor elke patiënt met taal- of
spraakproblemen geeft hij elke dag
het beste van zichzelf. Hij is begonnen in de dienst logopedie van het
Algemeen Ziekenhuis in 1985 en
bouwde de dienst gaandeweg uit. Nu
werken er al meer dan 10 logopedis-

ten, die meestal gespecialiseerd zijn
in een bepaald onderwerp van de logopedie. En dankzij zijn aanstekelijk
enthousiasme doen ze dat allemaal
met een grote motivatie. In 1995 zette
Erik een postgraduaat op voor neurologische taal- en spraakstoornissen
in de Arteveldehogeschool, de enige
opleiding van die aard in België. De
driejarige opleiding geeft een breed
en diepgaand denkkader én biedt

een forum voor de uitwisseling van
praktijkervaringen. De inzet en betrokkenheid van Erik in combinatie
met zijn ervaren therapie zorgen ervoor dat alle patiënten die door Erik
behandeld worden, hem op handen
dragen. Proficiat!
Genomineerd door:
Anna Vakaet, (oud-)diensthoofd neurologie
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Bertje Turneer, Diensthoofd Onderhoud
WZC Onze-Lieve-Vrouw, Antwerpen

Hilde Van de Zande, logistiek medewerker,
WZC Dijlehof, Leuven

Bewoners een
thuis bezorgen

Haar goedlachse blik
brengt rust in het team

Als dochter van een schippersfamilie lag de toekomst van
Bertje Turneer voor de hand. Maar dat was buiten Bertje
zelf gerekend. Haar droom was mensen helpen, en dat
doet ze dan ook met hart en ziel. Bertje begon als onderhoudsmedewerkster in een ‘moederhuis’. Toen dat 27 jaar
geleden werd omgevormd tot het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen maakte ze als een van de
weinigen de overstap mee. Nog steeds zet Bertje zich, nu
als diensthoofd onderhoud, ten volle in om het huis op
te fleuren en bij te springen waar nodig. Al meer dan 40
jaar wil Bertje het beste voor iedereen, zowel voor de bewoners als voor haar medewerkers. Als diensthoofd streeft
ze ernaar dat de kamers van de bewoners volledig in orde
zijn. Verder fleurt ze het huis op met verse bloemen, zelfgemaakte kerststukjes enzovoort. Ook voor haar medewerkers wil Bertje het beste. Voor haar is het bijvoorbeeld de
normaalste zaak van de wereld om zelf te komen werken op
een feestdag, zodat andere medewerkers bij hun gezin kunnen zijn. Ze draagt haar steentje bij om de missie ‘Bewoners
een thuis te bezorgen’ om te zetten in de dagelijkse realiteit. Naast haar bezigheden als diensthoofd zorgt ze voor de
aankleding, staat ze in voor haar medewerkers en springt
bij waar nodig. Ook verzorgt ze haar mama, die sinds vorig
jaar in het huis verblijft. Met andere woorden, deze kokette
dame is een echte bezige bij met een gouden hart die deze
zorgballon dubbel en dik verdiend heeft!

Bijna twintig jaar geleden startte Hilde Van de Zande als de
eerste logistiek medewerkster van woonzorgcentrum Dijlehof.
Intussen maakt ze deel uit van een logistiek team met dertien
collega’s. Door haar discretie, goedlachse blik en gedrevenheid slaagt ze erin deze groep als een eenheid te laten functio
neren en zo steeds de nodige rust te brengen. Hilde verzorgt
haar werk tot in de puntjes vanuit een bijzonder respect voor
de bewoner. Het onderhoud van de kamers, sanitaire ruimtes,
leefruimtes en gangen is altijd perfect in orde. Ook naar de verzorging van de maaltijden van de bewoners neemt ze heel wat
verantwoordelijkheid op met respect voor netheid en hygiëne.
Ze is ook heel alert dat het zuiver linnen altijd bij de juiste bewoner terechtkomt. Loyaal is ze als geen ander: telkens wanneer zich een nieuwe reorganisatie aankondigde, paste ze zich
aan met de nodige flexibiliteit en slaagde erin zich verder te
ontplooien. Ze is steeds goedgezind en straalt steeds een gevoel van tevredenheid uit. In haar lange loopbaan was ze zelden afwezig en je kan steeds op haar rekenen. “Een voorbeeld
voor de maatschappij”, vinden haar collega’s!
Genomineerd door:
Rudi Logist, hoofd bewonerszorg

Genomineerd door:
Anke De Herdt, stafmedewerker personeel en organisatie
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Bruno Libbrecht, diensthoofd
Ergotherapeutisch Centrum 2
PZ Heilig Hart, Ieper

’t Is ’t een en ’t ander
met Bruno
60

Bruno Libbrecht werkt al sinds 1991 in het
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart in Ieper
en sedert enkele jaren is hij er ook diensthoofd van het ergotherapeutisch centrum.
Achter zijn rustige uitstraling zit een vat vol
creativiteit en energie. Bruno’s team omschrijft hem als ruimdenkend, waarderend en
zorgend. Hij denkt steeds aan nieuwe mogelijkheden en werkt oplossingsgericht, zonder
daarbij iemand uit het oog te verliezen zoals
therapeuten, patiënten, afdelingen en therapeutische diensten. Bruno loopt niet graag in
de kijker. Alleen op de foto staan wou hij niet,
zijn team moest erbij (maar dat is hem niet gelukt). Keer op keer weet Bruno te motiveren en
te inspireren. Zowel voor kleine als voor grote
initiatieven krijgt hij zijn team in beweging.
Bruno is de grondlegger van ‘t een &’t ander,
de winkel van het psychiatrisch ziekenhuis.
Hier worden diverse producten verkocht
die gemaakt zijn door de patiënten. Je vindt
er allerlei leuke hebbedingen uit het crea-,
hout, kaarsen-, keramiek- en kookatelier. Ook
achter de toonbank staan patiënten van het
ziekenhuis, die zich op die manier voorbereiden op de arbeidsmarkt. In een mum van tijd
kreeg de winkel een ongeziene uitstraling in
de stad en de streek. Zelfs op televisie werd
er een item aan gewijd! In de zomer van 2012
ontving de stad Ieper Villa Vanthilt op haar
grote markt. Bruno vond het tv-programma
een leuke manier om ’t een & ’t ander te promoten. Hij trok naar de villa met een cadeaubon, maar dat leverde niets op. Opgeven staat
echter niet in zijn woordenboek en vanaf dat
moment trok hij samen met enkele collega’s
elke avond naar de villa. Iedere keer liet hij
een product achter. Uiteindelijk kon de crew
van het programma hun initiatief niet langer
negeren. Subtiel plaatsten de medewerkers
een rekje met producten achter presentator
Marcel Vanthilt. En zo maakte ’t een & ’t ander
plots deel uit van het bekende decor. En Bruno, die staat sindsdien bekend als de persoon
die diverse producten in Villa Vanthilt binnensmokkelde. In zijn eenvoud is Bruno een
prachtig mens, iemand om naar op te kijken.
Hij draagt zijn collega’s en de patiënten alle
eer toe, net daarom mag hij eens officieel met
de pluimen gaan lopen.
Genomineerd door:
Annelies De Cat, kwaliteitscoördinator
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Veerle Vanhoudenhove, teamcoördinator
Aktief, GENK

Bewonderenswaardige
strijd voor erkenning

61
Werner Peremans, financieel-economisch
coördinator, Emmaüs, Mechelen

Rechtvaardig, met oog
voor de patiënt
Werner Peremans is al meer dan 20 jaar financieel-economisch coördinator van Emmaüs. Wat hem zo speciaal
maakt in zijn job is dat hij, naast zijn financieel-economisch profiel, oog heeft voor het ruimere geheel van de
zorg- en dienstverlening. Voor Werner staat de inhoud
voorop, zijn grootste bekommernis is de patiënt en in het
verlengde daarvan de organisatie zelf. Hij gaat niet ‘controlerend’ te werk, nochtans zijn belangrijkste taak, maar
vertrekt vanuit wat de organisatie nodig heeft om goede
zorg te verlenen. Zo zoekt hij voor iedere voorziening bij
Emmaüs de beste manier om met beperkte middelen de
best mogelijke zorg te bieden. Werner volgt de financiële
toestand van de verschillende voorzieningen op een gedreven, rechtvaardige manier. Hij is recht door zee en tegelijkertijd ondersteunend. Deze manier van doen dwingt
veel respect af. Zijn ruime organisatiekennis draagt bij tot
het uitstekend uitvoeren van zijn job. Zijn werkterrein en
kennis zijn zeer uitgebreid en reiken van organisaties van
onder andere kind- en jeugdzorg, personen met een beperking, (psychiatrische) ziekenhuizen, revalidatiecentra tot
aan ouderenzorg. Hij is ook steeds bereid om zijn kennis
te delen en ten dienste te stellen van collega’s en externen.
Hiermee belichaamt hij wat Emmaüs wil zijn voor patiënten en medewerkers: zin in zorg op maat. Werner, een man
met financieel inzicht én het hart op de juiste plaats, mag
zeker niet ontbreken tussen de ontvangers van de 75 zorgballonnen. Proficiat!
Genomineerd door:
Martie Mol, directeur, TG ‘de evenaar’
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Veerle Vanhoudenhove, teamcoördinator bij Aktief, is bij velen gekend wegens haar enorme strijdlust voor de uitbouw en
de erkenning van dagactiviteitencentra. Dagelijks zet Veerle
zich ten volle in om de mensen daar te helpen en de centra
levend te houden. Dagactiviteitencentra willen psychiatrische patiënten helpen om de draad weer op te nemen na een
lange ziekte en bieden een duidelijke dagstructuur aan die
hen kan helpen. Het voorbestaan van deze centra werd echter al meermaals bedreigd. Maar dat hield Veerle niet tegen;
ook in moeilijke omstandigheden streefde ze naar het allerbeste voor de patiënten. Voortdurend zoekt ze erkenning
en blijft ze strijden voor het voortbestaan van deze centra.
Haar geloof in de persoon van de psychiatrisch patiënt en de
mogelijkheden die hij of zij heeft om binnen de samenleving
te functioneren is heel groot. Veerle voelt zich erg betrokken bij de verschillende doelgroepen en die waarderen haar
grote inzet. Ook haar team voelt een grote waardering voor
Veerle. Zij blijven haar voortdurend steunen. Samen hebben
ze al bergen werk verzet en dit doen ze nog steeds. Veerle’s
grote hart voor de patiënten van de dagactiviteitencentra bezorgde haar deze zorgballon. Door haar grote en blijvende
inzet heeft ze het dubbel en dik verdiend om eens in de bloemetjes gezet te worden!
Genomineerd door:
Jos Aben, directeur Groep LITP
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Ann Eyletten, verantwoordelijke externe
logistiek en secretaresse,
RZ Heilig Hart, Tienen

Een toonbeeld van
waarden
Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen streeft ernaar om vriendelijk, inlevend en professioneel te handelen tegenover patiënten, collega’s en bezoekers. Van deze
waarden is Ann Eyletten het toonbeeld. Ann vervult een
dubbele functie als verantwoordelijke voor de chauffeurs
en als administratief medewerker op het secretariaat. Beide opdrachten vervult ze met een enorme gedrevenheid. Ze
staat altijd klaar voor haar mensen, 7 dagen op 7, 24 uur
op 24. Als er iemand ziek valt, zal ze direct inspringen en
de zieke een bezoek brengen. Als ze zelf ziek wordt, gunt
ze zichzelf amper tijd om te herstellen. Nooit zal Ann neen
zeggen als iemand hulp vraagt. Zo stond ze onlangs in haar
vrije tijd aan het ziekenhuis om een medewerker met een
defecte vrachtwagen verder te helpen. Haar collega’s en
chauffeurs waarderen haar betrokkenheid en zo kan ze het
uiterste uit haar team halen. Naast haar tweezijdige job, zet
Ann zich in voor allerlei projecten. Zo nam ze samen met
enkele collega’s het project Schakel Positief in handen, een
project om de positieve en vriendelijke houding naar patiënten en tussen collega’s nog te verbeteren. Ann was daar
de uitgelezen persoon voor en heeft zelf ook die opleiding
gegeven. Men vraagt zich soms af of ze nog genoeg vrije tijd
neemt voor zichzelf, hoewel ze al die lasten op zich neemt
met zeer veel enthousiasme en niemand haar ooit zal horen
klagen. Ze is iemand die leeft voor haar werk en daarom
wordt een welverdiende zorgballon aan haar toegekend!
Genomineerd door:
Benny Cruydt, directeur facilitaire diensten

Hubert Maes, chef-kok
WZC De Pottelberg, Kortrijk

Liefde gaat door
de maag
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Hubert Maes zet zich al meer dan dertig jaar ten volle in
als chef-kok in het woon-en zorgcentrum De Pottelberg. Als
geen ander slaagt hij er in om de dagelijkse kost telkens
weer om te toveren tot een heerlijke maaltijd. Hubert is dan
ook zeer geliefd, zowel bij de medewerkers als bij de bewoners. Kenmerkend voor Hubert zijn het enthousiasme en
de creativiteit waarmee hij elke dag opnieuw in de keuken
staat. Met veel liefde en zorg wil hij van elke maaltijd iets
aparts maken. Dankzij de suggesties die de bewoners kunnen doen, zien ze ook vaak hun favoriete gerecht op het
menu verschijnen. Niet alleen in de keuken, maar ook in de
cafetaria is Hubert elke dag in de weer voor de bewoners.
Met een vriendelijk woord en een kwinkslag staat hij klaar
om de mensen te bedienen. Dit onverbeterlijke enthousiasme draagt zeker bij tot de grote tevredenheid die de bewoners voor hem voelen. Die appreciatie van de bewoners
voor hun chef-kok kwam twee jaar geleden tot uiting in
een tevredenheidsonderzoek: WZC De Pottelberg scoorde
in de bewonersmonitor van Bing de eerste plaats op het
gebied van keuken en maaltijden. Deze verdiende eerste
plaats heeft de voorziening grotendeels te danken aan de
grote inzet en dienstbaarheid van Hubert. Met hart en ziel
zet Hubert zich dagelijks in voor de bewoners en daarmee
verdient hij ten volle deze zorgballon!
Genomineerd door:
Geert De Vooght, algemeen directeur
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Hilde Cumps, Administratief bediende
CGG Vlaams-Brabant Oost

Een moederkloek met
een frisse uitstraling!

65
Hans Smits, medewerker tekenbureau
AZ Sint-Jozef – PC Bethanië, Malle/Zoersel

“Stille werker, auto
didact en onmisbaar”
Hans Smits kwam in dienst in 2001 als technisch tekenaar op de (overkoepelende) technische dienst van het
AZ Sint-Jozef in Malle, het PC Bethanië in Zoersel, PVT De
Landhuizen en Beschut Wonen De Sprong. Ondanks zijn
opleiding als “fijnmechanische technieker” kon hij zich
als nieuwe, jonge kracht al snel onderscheiden als een
gedreven medewerker met een prima kennis van Autocad tekenprogramma’s en aanverwante toepassingen. Hij
stond mee aan de wieg van het volledige traject van het
omzetten van het traditioneel naar het digitaal intekenen
van het patrimonium evenals voor het opmeten en intekenen van alle technische infrastructuur van de campus. Hij
hielp mee aan ontwerpen voor renovaties, digitale presentaties en het up-to-date houden van nieuwbouwdossiers.
Hans werd al snel samen met zijn collega de drijvende
kracht achter het realiseren van een professioneel “tekenbureau”. In de loop der jaren werd hij naast tekenaar
ook beheerder en programmeur van technieken als toegangscontrole, telefonie, escalatie van personenalarmen
en kameroproepsystemen. Hans is een stille werker, autodidact en inmiddels een onmisbare kracht in het technische departement en bij uitbreiding de ganse campus.
Genomineerd door:
Luc Van de Velde, technisch directeur
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Hilde Cumps werkt al 29 jaar als administratief bediende in
het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant
Oost. Een moederkloek met een frisse uitstraling die haar
collega’s raakt, zo wordt Hilde omschreven. Nieuwe, jonge
collega’s voelen zich onmiddellijk welkom en “oude” medewerkers legt ze op allerlei manieren in de watten. “En
dat beseffen we niet altijd,” vertelt preventiemedewerkster
Gwendolyn,”tot Hilde plots ziek valt natuurlijk (wat gelukkig zelden gebeurt) en we geconfronteerd worden met de
gevolgen van haar afwezigheid. We kampen dan met allerlei
vragen en problemen: telefoons komen bij de verkeerde persoon terecht, we moeten dossiers zelf ingeven, we vragen
ons af hoe de betalingen gebeuren en dan blijkt ook nog
eens de koffie op te zijn.” Hilde is niet zomaar een bediende
die telefoons opneemt en boodschappen doorgeeft. Ze zorgt
ook voor het eerste onthaal van de cliënten. En ze is zich
bewust van die belangrijke rol: zij is namelijk de eerste stap
in het psychotherapeutisch proces dat mensen op een CGG
doormaken. Door haar zachte persoonlijkheid, haar rijke ervaring, haar communicatieve vaardigheden en haar bewogen inzet tilt Hilde het beroep van administratief bediende
naar een hoger niveau. Verder is ze een echte teamspeelster
die meedenkt en over een flinke dosis empathie beschikt.
Op die manier bouwt ze mee aan een sector waar persoonlijke inzet en wederzijdse waardering een stuwende kracht
vormen. Ze creëert een klimaat waarvan zowel cliënten als
medewerkers beter worden. Kortom, Hilde vormt niet alleen
de ruggengraat van het CGG, ze zorgt ook voor het cement
dat de collega’s bindt!
Genomineerd door:
Gwendolyn Maris, preventiewerkster
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Lieve Vergrote, Verpleegkundige/diensthoofd, WZC Aalmoezenier Cuypers, STABROEK

Uniek en onvervangbaar voor haar
bewoners en collega’s
Lieve Vergrote is een dame om naar op
te kijken. Ze is 63 jaar en nog steeds even
gedreven en gemotiveerd in haar zorg
voor de bewoners in het woonzorgcentrum Aalmoezenier Cuypers als in haar
beginjaren. Lieve staat altijd paraat: zelfs
’s nachts kunnen we haar bellen voor
noodgevallen. Dankzij haar persoonlijke
aanpak slaagt ze er vaak in om iets gedaan te krijgen van de bewoners terwijl
dit haar collega’s niet altijd zou lukken.
Ook haar collega’s kunnen altijd op haar
rekenen. Ze is steeds bereid om voor iemand in te springen of om van uren te
wisselen. Daarnaast zorgt ze ervoor dat

haar collega’s de nodige felicitaties ontvangen bij een geboorte of een huwelijk
of steun bij moeilijkheden in hun familie.
Ze weet haar personeel altijd warm te
maken om deel te nemen aan de activiteiten van het animatieteam en biedt zelf
graag een helpende hand. In de jaarlijkse
playbackshow van het personeel hebben
we haar al in de meest diverse personages
zien veranderen. Ze heeft ook de functie
van vertrouwenspersoon binnen het personeelsbeleid. Dat alles maakt van haar
een van de motoren van het woonzorg
centrum. De toewijding aan haar job is
ook sterk merkbaar wanneer de woon-

zorgcentra weer eens negatief in de media
komen. Lieve kan zich daar enorm druk
om maken. Ondanks de schitterende inzet in zoveel woonzorgcentra wordt zelden de positieve kant belicht. Toch blijft
ze met geheven hoofd haar job uitvoeren.
Kortom, iemand als Lieve is uniek. Haar
collega’s zouden haar voor geen geld willen missen. Ze verdient terecht een zorgballon en een dikke proficiat, want dit
jaar is haar 40ste jaar als verpleegkundige
in de ouderenzorg!
Genomineerd door:
Het KELA team

Walter Van Hecke, Maatschappelijk werker, CGG Prisma, Oostende

Grote inzet voor mensen aan de rand
Walter Van Hecke, maatschappelijk werker bij CGG Prisma vzw in Oostende, is
al meer dan dertig jaar sterk begaan met
mensen die tussen de mazen van het
GGZ-netwerk glippen. Hij zet zich ten
volle in voor mensen aan de rand zoals
zorgvermijders en langdurige zorgvragers. Er zijn heel wat mensen die dreigen
uit de boot te vallen. Die probeert Walter
toch zoveel mogelijk te helpen. Zo streeft
hij ernaar om psychotische patiënten
die thuis wonen toch een minimum aan
begeleiding te geven via thuisbezoeken.
Walter stelt de sociaal psychiatrische benadering centraal. Hij verzet zich dan ook
tegen de maatschappelijke tijdsgeest die
efficiëntie en effectiviteit sterk naar voren
schuift en kiest voor presentie. Voor hem
betekent geestelijke gezondheidszorg niet
alleen de behandeling van een aandoening, maar ook de zorg voor een persoon
in zijn leefomgeving. Die idealen blijft hij
nastreven. Walter wil geen snelle, ingrijpende veranderingen, maar laat mensen
op hun eigen tempo groeien. Hij maakt
ook anderen daarvoor alert. Zijn medeteamleden hebben veel respect voor hem
en zijn manier van denken. Hij wordt door
iedereen ten zeerste gewaardeerd. Walter
was ook een van de initiatiefnemers en
drijvende kracht binnen het niet gesubsi-

dieerd PZT-project in de regio Oostende.
Ook daar zette hij zijn schouders onder
een laagdrempelige benadering. Daarnaast is hij lid van de werkgroep die de
mobiele behandelingsteams vorm geven.
Kortom, Walter verdient voor zijn grote

inzet en betrokkenheid naast deze zorgballon ook een dikke pluim!
Genomineerd door:
Marc Berkers, directeur en
algemeen coördinator
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Marleen Smeyers, Vroedvrouw, Erica Ziekenhuis, Mol

Vroedvrouw Leen leeft voor haar beroep
Marleen Smeyers, iedereen kent haar als
Leen, werkt al ongeveer 22 jaar als vroedvrouw in het Erica Ziekenhuis in Mol. Ze
is een zeer gewaardeerde collega voor het
team en heeft het hart op de juiste plaats.
Leen staat altijd voor iedereen klaar. Is
er een collega ziek? Dan zal zij zich als
eerste melden om dat op te lossen. Leen
leeft voor haar job. Met heel veel enthousiasme verzorgt ze de pas bevallen
moeders. Ook in de thuiszorg – Leen is
ook zelfstandige vroedvrouw – soigneert ze hen met veel liefde. Of het nu
druk is of niet, ze is steeds goedgezind
en verliest nooit haar kalmte. Ze staat
ook altijd klaar met goede raad. En ze
bezit een stevige portie creativiteit. Samen met een andere collega zorgde ze
voor nieuwe hoeslakens en doeken voor
de couveuseafdeling. Met hun naaimachine maakten ze alles zelf, ze hebben
er weken aan gewerkt, maar de bedjes
zien er fantastisch uit. Leen is niet alleen een hele toffe collega, maar ook
een aangenaam persoon om mee om te
gaan. Ze gaat er steeds voor. En ook op
feestjes of een teambuilding zal ze nooit
ontbreken. Het is leuk om te zien dat na
zoveel jaren dienst de pracht van het
beroep nog steeds in haar leeft. Met de
zin “Leen, jij maakt ons team compleet”
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willen haar collega’s haar bedanken met
een zorgballon. Proficiat!
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Genomineerd door:
Nathalie Verkuringen, vroedvrouw
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Eddy Daems, Teamleider, Mobiel B-team Reling
Zuid en PZT-team Reling Midden, Sint-Truiden

Nooit opgeven
Bij de opstart van Reling – het Regionaal Limburgs Initiatief GGZ
in het kader van het project ‘artikel 107’ – was Eddy Daems meteen enthousiast om te helpen om dit op poten te zetten en ervoor
te zorgen dat het ook effectief werkt. Als netwerkcoördinator is
hij heel bedreven tewerk gegaan om mensen samen aan tafel te
krijgen en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte
zit. Hiermee heeft Eddy echt pionierswerk geleverd, met vrijwillige opoffering van vele vrije uren. Op het moment dat de mobiele teams van start konden gaan, besloot Eddy dat hij weer wat
dichter bij de patiënten wou staan en werd hij teamleider van het
mobiel B-team Reling Zuid en van het PZT-team van Reling Midden. Men vond niet meteen een vervanger voor zijn andere job,
dus heeft hij de twee functies enkele maanden gecombineerd.
Opnieuw verzette hij enorm veel werk en stapelden de overuren
zich op. Het ligt nu eenmaal in zijn aard om alles waaraan hij
begint, af te werken en nooit op te geven. Ook als teamleider doet
hij het schitterend. Eddy stelt zich niet boven zijn team, maar
gedraagt zich als een gelijke. Dat wordt zeer geapprecieerd. Hij
kan enthousiast vertellen en heeft een positieve en motiverende invloed. Als mensen vastzitten met een lastig dossier, slaagt
hij erin om er een nieuwe wending aan te geven en zo toch een
oplossing te vinden. Eddy steekt zijn hart en ziel in zijn werk en
blijft inspireren, daarom nomineerde zijn hele team hem voor
een zorgballon, proficiat!
Genomineerd door:
Mobiel B-team Reling Zuid en PZT-team Reling Midden
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Gerrit Vanhee, teamleider
mobiel team psychiatrische zorg
regio Ieper/Diksmuide

Een betrokken
coach met een
herstelgerichte bril
Gerrit Vanhee begon al vrij vroeg in zijn carrière in de
psychiatrische thuiszorg in Ieper te werken. Daar heeft
hij heel wat pionierswerk verricht. De geestelijke gezondheidszorg en het sociale netwerk kennen dan ook
geen geheimen meer voor hem. Sinds januari 2013 is
Gerrit teamleider van de pas begonnen mobiele teams
psychiatrische zorg (acuut en langdurig) in de regio Ieper – Diksmuide en zijn team wil hem graag in de kijker
zetten. Niettegenstaande de opstart en de goedkeuring
van de mobiele teams wat op zich lieten wachten, bleef
Gerrit steeds gedreven en enthousiast achter het concept
staan, zijn ‘aanklampende’ bezoeken in Brussel bewijzen
dat. Achter zijn rustig imago schuilt een zorgzame, ondernemende, waarderende en luisterende coach. Gerrit
besteedt veel aandacht aan individuele en ‘team’noden.
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Sara Mahieu, Psychologe
WZC Den Olm, Bonheiden

Grote deskundigheid,
nog grotere passie
Psychologe Sara Mahieu zet zich in woonzorgcentrum Den Olm in voor personen
met dementie en hun familie. Ze wil het allerbeste voor hen en gaat hiervoor door
het vuur. Aan creatieve ideeën ontbreekt het Sara niet en ze zou ze liefst allemaal zo
snel mogelijk uitwerken. Soms stuit ze al eens op weerstand, maar daardoor laat ze
zich niet tegenhouden. Als ze voelt dat iets nodig is voor het welzijn van de bewoners, dan blijft ze ervoor gaan. Sara begeleidt de groep voor partners van personen
met dementie, die daar enorm veel steun uithalen. Ze leren dat ze er niet alleen
voor staan en dat is van onmisbare waarde. Ook kinderen en andere familieleden
kunnen bij de psychologe terecht voor steun, begrip, advies en heel veel warmte en
vriendelijkheid. Ze heeft een bijzonder inlevingsvermogen en voelt gewoon waar de
noden zitten. Sinds kort leidt ze ook de stuurgroep dementie in Den Olm, zodat ze
ook op beleidsniveau haar stempel kan drukken. Totaal onbaatzuchtig en op vrijwillige basis verzorgt Sara al meerdere jaren het dementiecafé “Het Kompas”. Een
paar per keer jaar wordt daar informatie vergaard en voorgesteld over dementie.
Iedereen kan er gratis naartoe en is zeker van een uitgebalanceerd en betrouwbaar
programma. Uiteraard kan iedereen er ook zijn vragen kwijt. Ook het personeel
draagt Sara in haar hart: de gezondheid van haar collega’s is voor haar van cruciaal
belang. Alleen dan kan immers goede zorg verstrekt worden. Ze staat hen dan ook
bij met advies, coaching en indien nodig een vertrouwelijk gesprek. Ze pleit voor
erkenning en waardering van het personeel en brengt dit ook aan bij de directie. En
Sara doet nog zoveel meer. Voor haar collega’s is ze dan ook een echte zorgvip, die
een zorgballon meer dan waard is. Proficiat!
Genomineerd door:
Melissa Pauwels, psychologisch assistente dagverzorgingscentrum

Hij respecteert de autonomie van zijn collega’s, maar staat steeds aan de zijlijn. Als
ze vastzitten met een casus, denkt hij actief mee. Bovendien lijkt Gerrit altijd even
onvermoeibaar, ’s morgens is hij als eerste
aanwezig en ’s avonds moeten zijn collega’s hem meermaals op de klok en zijn
wachtende echtgenote wijzen. Daarnaast
bewonderen zijn collega’s de rust en het relativeringsvermogen die hij blijft uitstralen,
ondanks de stress die een nieuw opstartend
crisisteam met zich meebrengt. Zijn sterke
loyaliteit en talent om te bemiddelen typeren hem en dat is nodig als de emoties hoog
oplopen. Maar onder het motto “we moeten
al eens kunnen lachen” probeert hij steeds
de humor en relativiteit van sommige situaties in te zien. Als teamleider moet Gerrit
uiteraard knopen doorhakken, maar hij
slaagt erin de positieve flow in zijn team te
houden. Gerrit draagt ook een onvoorwaardelijke herstelgerichte bril in zijn perceptie
van de cliënten. Hij blijft er steevast in geloven om met hen verder op weg te gaan.
Genomineerd door:
Teamleden mobiel team acute psychiatrische zorg, regio Ieper-Diksmuide
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Peggy Bontinck, sociaal
verpleegkundige
ZNA Sint-Erasmus, Antwerpen

Een zorgend
type en een groot
voorbeeld
“Peggy heeft een grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling tot sociaal verpleegkundige”, vertelt
collega Liesje, “Ze heeft mij begeleid als studente tijdens mijn stageperiode en toen ik nadien vast in het ziekenhuis kwam werken, ben
ik heel hartelijk onthaald. Nu, drie jaar later,
leer ik nog elke dag van haar bij. Ik kan bij haar
terecht wanneer ik zelf vastzit in bepaalde casussen. En ik kan altijd bij haar ventileren om
zo mijn ervaring en werkmethode verder uit te
breiden. Zij is mijn groot voorbeeld als sociaal verpleegkundige.” Daarnaast is Peggy een
droom van een collega. Ze kan heel goed luisteren en toont veel empathie. Ze geeft op gepaste wijze raad en advies. Peggy is een zorgend
type en staat voor iedereen klaar. Peggy heeft
zelf een moeilijke periode achter de rug, maar
ook toen waren haar glimlach en luisterend
oor niet ver weg. Tijdens de psychologische
counseling op het werk heeft nooit iemand gemerkt dat Peggy het wat moeilijk had. Ze was
er keer op keer en stond klaar voor de mensen.
De komst van haar dochtertje Leontine en het
nieuwe huis met haar man David maken van
haar een heel gelukkige vrouw. “Collega’s die
elkaar zonder woorden begrijpen, op hetzelfde
moment met dezelfde gebeurtenis lachen, tijd
nemen voor elkaar om naar elkaar te luisteren.
Dat maakt de band tussen Peggy en mij zo speciaal”, besluit Liesje.
Genomineerd door:
Liesje Boons, sociaal verpleegkundige

Luc Vansteene, Directeur,
WZC Sint-Jozef, Oostende

Guido Van Oevelen, voorzitter
Zorgnet Vlaanderen

Een voorloper die
kwaliteit brengt

De essentie op een
bierkaartje

Al meer dan 20 jaar heeft Luc Vansteene als directeur
van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Oostende heel
wat kunnen verwezenlijken. Ondernemend is hij
zeker, maar een stereotiepe ondernemer niet. Luc is
een warm persoon die dicht bij zijn bewoners staat en
zich heel respectvol gedraagt tegenover hen. Hij legt
de lat heel hoog voor zichzelf en voor zijn medewerkers. Hij stelde verschillende strategische plannen op
met telkens als belangrijkste doelstelling: kwaliteit.
Die plannen bevatten richtlijnen voor onder andere
palliatieve zorg, euthanasie, respect enzovoort. Door
deze plannen op tafel te leggen, was Luc zijn tijd
vooruit en heeft hij veel betekend. Luc is dikwijls een
voorloper geweest. Zo was hij de eerste voorzitter van
Samenaankoop West-Vlaanderen. Dankzij hem is er
heel wat geld bespaard in de zorgsector. Ook in Zorgnet Vlaanderen was hij vaak een voorloper, bijvoorbeeld in het testen van het PREZO Woonzorg in het
dagcentrum Sint-Jozef. Tot slot was hij dit ook bij de
oprichting van een kortverblijf en een dagcentrum en
bij de aanpassing van de woning in de thuiszorg. Het
feit dat Luc kwaliteit voorop zet en de lat zo hoog legt,
zorgt ervoor dat hij zeer geërgerd kan zijn als de ouderensector negatief in de pers verschijnt. Velen doen
heel hard hun best om telkens te blijven verbeteren.
Dit komt echter zelden onder de aandacht. De media
geven een vertekend beeld. Wij willen toch eens de
mooie kanten belichten en daarom zetten we fantastische mensen in de kijker, net zoals Luc Vansteene
die ook een zorgballon verdient!

Guido Van Oevelen werd begin 2006 voorzitter van Zorgnet Vlaanderen,
toen nog het VVI. Acht jaar lang loodste hij als een ervaren kapitein met
veel stuurmanskunst het schip Zorgnet door soms woelige wateren. Guido heeft ervoor gekozen om zich voor de komende bestuursperiode geen
kandidaat meer te stellen als voorzitter. Dat vindt het hele team van Zorgnet, en met hen ongetwijfeld vele leden-voorzieningen, heel erg jammer.
Tegelijk overheerst een groot gevoel van dankbaarheid. Guido is erin geslaagd heel veel zaken in beweging te zetten. Hij trok voluit de kaart van
dialoog en netwerking, vertrok vanuit een heldere toekomstvisie op zorg,
en droeg de kernwaarden van onze organisatie (toegankelijke, betaalbare
en kwaliteitsvolle zorg) op een gedreven manier uit. Mede dankzij Guido
staat Zorgnet Vlaanderen als een gerespecteerde middenveldorganisatie
op de kaart. Guido is een man uit één stuk, met pakken levenservaring,
doorzicht in personen en situaties, eerlijkheid en authenticiteit. Hij voert
zelden een zakelijk discours; de dingen komen recht uit zijn hart. Als je
de persoonlijkheid van Guido wil vatten komen steevast een aantal beelden en uitspraken naar voren. Hij is een “rots in de branding”, een man
met principes die niet afwijkt van zijn koers. Of zoals hij het zelf uitdrukt:
Een goed recept op lange termijn maakt het leven zo gemakkelijk. Hij is
ook een “eenzame fietser”. Als het nodig is, gaat hij tegen de wind in en
steekt zijn nek uit. Maar hij is ook een echte “herder”: als een bezorgde
en zorgende vader leidt hij zijn kudde, zijn team. Hij is blij als hij zijn
schaapjes rond zich heeft en als ze tevreden mekkeren. Guido is ook de
man die wars is van elk gekunsteld taalgebruik: de boodschap moet helder en duidelijk zijn. Telkens slaagt hij erin om ingewikkelde problemen
tot hun kern te herleiden. De essentie moet op een bierkaartje kunnen
staan, dat is Guido ten voeten uit. Of nog: Ge moet niet op Jakkamakka
zitten, maar in uw tent aanwezig zijn! Met deze zorgballon wil het hele
team van Zorgnet Vlaanderen Guido van harte danken voor zijn inzet en
zijn leiderschap. Het ga je goed!

Genomineerd door:
Martine van de Walle, afgevaardigd bestuurder

Genomineerd door:
Het voltallige team van Zorgnet Vlaanderen
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Kwaliteit bekroond
E

CELLENTIeEnt
agem

man
in Ziekenhuis

Uitreiking vierde Kwaliteitsprijs 2013
Elk ziekenhuis wil steeds meer kwaliteit bieden. Snelheid en efficiëntie
in de gezondheidssector kunnen levens redden en dus ontwikkelen
ziekenhuizen elke dag initiatieven om de medische zorg te verbeteren.
Deze initiatieven verdienen dan ook alle aandacht. Daarom reiken
Rode Kruis-Vlaanderen en het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de KU Leuven op donderdag 12 december 2013
voor de vierde keer de Prijs Excellentie in Ziekenhuismanagement uit.

Inspirerende avond
Een jury samengesteld uit mensen van de medische sector, de academische
wereld en het bedrijfsleven werpt een blik op verschillende projecten die
bijdragen tot een duurzaam kwaliteitsbeleid. Het project dat de jury het
meest kan overtuigen, wordt beloond met een cheque van 12.500 euro.
Ook worden de andere ingediende projecten toegelicht. Want allemaal
leveren ze een prachtige bijdrage aan kwalitatieve medische zorg.
Het is een unieke kans om inspirerende initiatieven te leren kennen
en te netwerken met collega’s uit de ziekenhuissector.

Wilt u er bij zijn?
Hebt u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar
wil u er wel graag bij zijn om zich te laten inspireren?
Stuur dan vóór 6 december 2013 een mailtje naar
kwaliteitsprijs@rodekruis.be.
Dan sturen wij u achteraf een uitnodiging.

Waar en wanneer?
Donderdag 12 december, vanaf 18 uur
Constant Vanden Stockstadion
Théo Verbeecklaan
1070 Anderlecht

Meer weten?
Surf naar www.dienstvoorhetbloed.be.

Met medewerking van:

V.u.: Philippe Vandekerckhove, Motstraat 40, 2800 Mechelen | 2013_146H

Een initiatief van: Rode Kruis-Vlaanderen
en het Centrum voor Ziekenhuis- en
Verplegingswetenschap van de KU Leuven
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75 jaar Zorgnet Vlaanderen

Tijd om
terug
te spoelen en
vooruit te blikken
Hip, hip, hoera voor Zorgnet Vlaanderen! En een dikke merci aan alle
zorginstellingen die voor hun televisie, internet, telefonie of dataverkeer
de voorbije jaren bij ons aanklopten. Wij willen jullie ook de volgende jaren
met innovatieve diensten en een sterke service blijven ondersteunen.
Proficiat aan alle zorgvips en geniet van jullie verjaardag!

0800 66 066
telenet.be/business

Telenet for healthy Business

