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Algemene cijfers
AZ Rivierenland 2021

Aantal raadplegingen

205.806
Aantal bedden

440

Aantal geboorten

734
Aantal 
personeelsleden

1.291

Aantal operaties

19.993
Aantal artsen en 
paramedici

287

Aantal spoedgevallen

30.090

Aantal PIT-interventies

1.307

Aantal bedden 
dagziekenhuis

140

Aantal opnames

13.248
Aantal dagopnames 

39.085

INFOGRAPHIC CIJFERS 2021
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05.01
Een heupprothese in 
daghospitalisatie

Voortaan kan je als patiënt op campus 
Bornem een heupprothese laten plaatsen 
in daghospitalisatie.

Een verbetering van de technieken en 
een nauwe samenwerking van het ganse 
zorgteam (arts, kinesist, ergotherapeut, 
verpleegkundigen) én de patiënt maken 
dit mogelijk.

We zijn terecht fier: deze mooie evolutie is 
immers nog maar in enkele ziekenhuizen 
in België mogelijk!

11.01
Start nieuwbouwwerken campus 
Willebroek

WIST JE DAT ...

er 171.200 gevelstenen en 
1.264 m³ beton is gebruikt

het complete gebouw  
volledig sleutelloos is

onze zonnepanelen tot 10% van het 
elektriciteitsverbruik zullen leveren

de klimaatplafonds zorgen voor zowel 
verwarming als koeling

 alle daken groendaken zijn

13.01
Start dr. Lore Fias 
vaatchirurg, campus Bornem en Willebroek

22.01
Een online afspraak maken bij het labo 

Een afspraak maken bij het labo voor 
een prik of glucosetolerantietest? Dit kan 
voortaan ook online!

01.02
Start artsen externe liaison

Dr. Mathias De Schepper en dr. Ingeborg 
Claes worden aangesteld als contact- 
persoon tussen AZ Rivierenland en de 
huisartsen om zo de nauwe samen- 
werking met de eerstelijn in onze 
zorgregio kracht bij te zetten.

Uitbreiding raad van bestuur

Dr. Véronique Sung (voorzitter HAK  
Schelde-Rupel) en dr. Saskia Wille  
(voorzitter Zorgraad Eerstelijnszone 
Klein-Brant Vaartland) worden lid 
van onze raad van bestuur.

02.02
Nieuwe labo informaticasystemen 
GLIMS 9

1 ziekenhuisbreed digitaal platform  
faciliteert de samenwerking tussen 
de 3 campussen.

23.02
Start dr. Sophie Delalieux 
vaatchirurg, campus Rumst

27.02 - 07.03
Week van de vrijwilliger

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die 
Vlaanderen telt. Deze duizenden vrij- 
willigers zetten zich onbezoldigd en uit 
vrije wil in voor een goed doel. Op deze 
dag zitten wij onze eigen vrijwilligers 
in de bloemetjes, zij zijn immers van 
onschatbare waarde voor onze patiënten 
en onze medewerkers!

02.03
Informatieavond voor de buren over 
de bouwwerken op campus 
Willebroek

03.03
Eerstesteenlegging campus Rumst

05.03
Herdenkingsmoment overledenen 
campus Bornem

01.04
Uitbreiding team spoedartsen 
dr. Tina Maes, dr. Sandrine Beeckman, 
dr. Hannelore Raemen

Start dr. Kathleen Dupont 
zaalarts geriatrie, campus Bornem

20.04 - 26.04
Week van de valpreventie

Ongeveer één op drie 65-plussers komt 
minstens eenmaal per jaar ten val. We 
vragen elk jaar opnieuw aandacht voor 
valpreventie tijdens de Week van de 
Valpreventie. De 10de editie van de Week 
van de Valpreventie droeg de slogan ‘Eén 
tegen allen, allen tegen vallen’.

21.04
Eerstesteenlegging campus Willebroek

01.05
Start opleidingen Procandor: 
traject voor leidinggevenden

12.05
Dag van de medewerker: fluo hesjes 

14.06
4de editie PRIMAgazine 

18.06
Primuz: go live fase 1

Digitalisatie is niet meer weg te denken 
uit onze samenleving, ook niet in de 
ziekenhuissector. Waar een deel van onze 
dienstverlening nog schriftelijk of tele-
fonisch gebeurde, digitaliseren we deze 
processen in ons ziekenhuis. Dit komt niet 
alleen de kwalitatieve en patiënt- 
veilige werking ten goede, maar is ook een 
verbetering in onze samenwerking met 
externe zorgverleners én onze patiënten.

Na een studie van de mogelijke partners 
kozen we voor het softwarepakket  
Primuz, dat gebouwd is door UZ Brussel. 

20.06
Kinderen planten zonnebloemen
Eerste communicantjes en vormelingen 
van personeel en artsen van AZ Rivieren-
land planten zonnebloemen aan het 
onthaal, als een teken van verbondenheid 
en appreciatie voor het werk van het per-
soneel en artsen in moeilijke COVID-tijden.

Even een
overzicht ...
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01.07
Goedkeuring algemeen 
ziekenhuisnoodplan

Het ziekenhuisnoodplan voor de 3 
campussen van AZ Rivierenland wordt 
integraal goedgekeurd. Hierbij horen ook 
belangrijke opleidingen aan onze 1ste en 2de 
interventieploegen.

Start dr. Jordi Branders 
wacht intensieve zorgen, campus Rumst

Pensioen dr. Johan Verstraelen 
neus-, keel- en oorheelkunde, campus Rumst

17.07-
Overlijden dr. Dominique Gysen-
bergs, anesthesie, campus Rumst

In 1996 vervoegde dr. Gysenbergs de 
dienst anesthesie van het toenmalige AZ 
Heilige Familie in Reet, nu AZ Rivierenland 
campus Rumst. Zij was 25 jaar lang een 
vaste waarde in deze dienst en stond 
onder meer mee aan de wieg van nieuwe 
anesthesietechnieken in het domein van 
de vaatheelkunde. Dr. Gysenbergs stond 
ook mee aan de basis van de verdere 
uitbouw van de dienst anesthesie, die nu 
reeds 10 specialisten telt, verschillende 
subspecialisaties heeft en toekomstige 
anesthesisten opleidt.

Wegens ziekte moest ze haar activiteit 
stopzetten en zij overleed thuis op 17 juli 
2021. Dr. Gysenbergs was steeds een 
gewaardeerde collega en laat in onze 
dienst een grote leegte na …

01.08
Start dr. Ellen Thys 
anesthesist, campus Bornem

Start dr. Maxim Timmers 
wacht intensieve zorgen, campus Rumst

20.08
Pensioen dr. Frans Noorman van der Dussen  
mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, 
campus Bornem

25.08
Lancering video  
medische beeldvorming

Hoe verloopt je bezoek aan onze dienst 
medische beeldvorming? Dat vertellen 
we patiënten vanaf nu met deze korte 
animatievideo.

We ontwikkelden de animatievideo 
samen met 9 andere ziekenhuizen en het 
team van CAST animatie video.

01.09
Start dr. Maxime Tijskens 
cardioloog, campus Rumst

07.09
Welzijnsbevraging 
AZ Rivierenland

In september vindt ziekenhuisbreed 
een welzijnsbevraging plaats voor alle 
medewerkers, artsen en vrijwilligers. In 
de bevraging is gepeild naar het algemeen 
welzijn en welbevinden, met als doel om 
met de resultaten verder aan de slag te 
gaan om niet alleen de PRIMA-zorg voor 
de patiënt de verbeteren maar ook die 
van onze eigen medewerkers.

08.09
Plaatsing fitnesstoestellen 
campus Rumst en Bornem

Op campussen Rumst en Bornem zijn 
buiten fitnesstoestellen geplaatst voor 
alle medewerkers die zich graag sportief 
uitleven.

12.09
Familiedag AZ Rivierenland

Een fietstocht voor onze medewerkers 
en hun gezin, mét een welverdiende  
tussenstop op campus Willebroek  
voor een hapje en drankje!

30.09
Pensioen dr. Myriam Vaerenberg 
pediater, campus Bornem

01.10
Start dr. Katelijn Pannecoeck 
medische beeldvorming, campus Bornem

Start dr. Steven Hendricks 
anesthesist wacht intensieve zorgen, 
campus Rumst

Start dr. Jasper  Victoor 
anatomapatholoog, campus Rumst

Week van de vrijwillger

Eerstesteenlegging campus Rumst

Fitnesstoestellen campus Bornem

Week van de valpreventie

lees verder
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05.10 - 11.10
Week tegen pijn

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd 
met pijn. Pijn kan lichamelijk zijn, maar 
ook emotioneel of psychosociaal. De 
behandeling van pijn moet dan ook veel 
ruimer worden gezien dan enkel een 
fysieke behandeling. Denk maar aan rust, 
ontspanning en afleiding… Muziek kan 
daarom een grote rol spelen in pijnver-
lichting. 

We deden navraag welke liedjes steun 
boden op momenten dat het moeilijk was 
en maakten een Spotify playlist op.

09.10
Dag van de palliatieve zorg

Het levenseinde is nog steeds een taboe. 
Mensen durven het gesprek niet altijd aan 
te gaan. Bespreekbaarheid is nochtans 
de eerste stap richting de juiste zorg en 
ondersteuning.

Daarom deden wij op de dag van de palli-
atieve zorg mee aan de campagne “Dood-
gewoon. Praten over leven en dood.”

26.10
Nieuw ziekenhuisbreed 
arbeidsreglement

31.10
Pensioen dr. Roger Jaeken 
orthopedie, campus Rumst

01.11
Herdenkingsmoment overledenen 
campus Rumst

Start project Cybersecurity 
in de zorg

Steeds meer organisaties worden het 
slachtoffer van online fraude. Daarom 
zijn we samen met de ziekenhuizen van 
ons helix-netwerk gestart met het project 
cyber security in de zorg (CYZO) om alle 
medewerkers op te leiden op het gebied 
van phishing.

02.11 - 27.11
Griepvaccinatiecampagne

Griepvirus zoekt partner om de winter 
door te komen… Maar dat zal moeilijk 
lukken in AZ Rivierenland! Want liefst 74% 
van al onze medewerkers, artsen, zelf-
standige paramedici en vrijwilligers over 
de 3 campussen heen lieten zich vaccine-
ren tegen de griep. Concreet gaat dit over 
maar liefst 1.073 medewerkers!

Voor elk toegediend vaccin gaat er 1 euro 
naar vzw Eindelijk, een organisatie die 
gespecialiseerde hulp en ondersteuning 
biedt aan personen met een niet-aange-
boren hersenletsel. We zijn dan ook trots 
dat we deze vzw 1.100 euro mochten 
schenken.

november
Jaarlijkse champagneverkoop ten 
voordele van ons zusterziekenhuis 
in Bwamanda, Congo

04.11
Ontmoetingsdag studenten 
project Kies voor de zorg

Het project #kiesvoordezorg wil werkne-
mers uit andere sectoren die een tweede 
carrière als zorgkundige of verpleegkun-
dige overwegen de kans te geven om als 
werknemer een betaald opleidingstraject 
te volgen in dienst van een werkgever uit 
de zorgsector.

Een mooi initiatief, waarvoor in AZ 
Rivierenland alleen al voor dit jaar 10 
studenten zich inchreven. We organiseren 
een ontmoetingsdag waarop zij kennis 
maken met het ziekenhuis én met elkaar.

16.11 - 22.11
Week van de derde leeftijd

Tijdens de ouderenweek leggen we deze 
kwetsbare leeftijdsgroep extra in de 
watten. Omwille van COVID konden we 
ook dit jaar jammer genoeg geen groeps-
activiteiten organiseren, maar onze 
oudere patiënten werden wél verwend 
met gebak en een alcoholvrije aperitief!

WWW.PARTYWEBSITE.COM

MAAND
VAN DE PIJN

1-31 oktober
1. Download Spotify 
2. Maak een gratis account aan of log in 
3. Scan de QR-code 
4. Voeg liedjes toe die gelinkt zijn aan pijn
5. Geniet van onze AZ Rivierenland-playlist!

V.U.: AZ Rivierenland vzw - 30/09/2021

Week tegen de pijn

5de editie PRIMAgazine 

project Kies voor de zorg
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17.11
Dag van het vroeggeboren kind

Bij een baby in de couveuse staat de  
medische zorg voorop. En zo ervaart de 
baby vaak negatieve prikkels: prikjes, 
neusjes worden gespoeld, onderzoeken, 
echo’s, … Een prematuur geboren baby 
wordt bovendien niet meer geborgen 
door de warme en vertrouwde baar- 
moeder, maar ervaart zwaartekracht, 
licht en geluid. 

Op onze couveuseafdeling houden we 
rekening met het ritme en de ont- 
wikkeling van onze baby’s. We vermijden 
geluid en dekken de couveuse af om het 
licht te dempen. We leggen baby’s ook 
in een nestje, zodat ze zich geborgen en 
gesteund voelen. En natuurlijk betrekken 
we de ouders zoveel mogelijk bij de zorg 
voor hun kindje.

25.11
Online patiëntenportaal PRIMUZ 
op 3 campussen

Wil je graag zelf een afspraak voor een 
consultatie inplannen? Dat kan bij heel 
wat artsen via ons online patiënten- 
portaal: portaal.azr.be. 

Nadat je veilig bent ingelogd via jouw 
eID of Itsme, kan je een nieuwe afspraak 
plannen, een overzicht terugvinden van 
jouw voorgaande en geplande afspraken 
en opnames of jouw persoonlijke contact-
gegevens aanpassen.

30.11
Pensioen dr. Jos Vanhee 
dermatoloog, campus Bornem

01.12
Verhuis triageposten Rumst 
en Bornem naar Willebroek

De triageposten in Rumst en Bornem zijn 
samengevoegd op 1 nieuwe locatie 
op onze campus in Willebroek. Daar  
bleven ze operationeel tot april 2022.

14.12
Start dr. Jean Damascene Nizeyimana 
zaalarts geriatrie, campus Bornem

Start dr. Manol Lazarov 
urgentist, campus Bornem

5de editie PRIMAgazine

31.12
Wijziging openingsuren labo Bornem

Het labo in Bornem is voortaan perma-
nent 24/7 bemand. Dit zorgt voor betere 
continuïteit overdag.

Jaarverslag
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Emergo: toegankelijke en betaalbare 
psychologische zorg voor iedereen

Laagdrempelige psychologische hulp moet toegankelijk en betaal-
baar worden voor iedereen die er nood aan heeft. Als je te lang 
blijft hoesten, dan ga je naar de huisarts. Als je hoofd te lang vol 
blijft, dan moet de stap naar psychologische zorg zo klein mogelijk 
en betaalbaar zijn.

Binnen de Emergo-regio, van Bornem tot Heist-op-den-Berg en van 
Ranst tot Mechelen, wordt daarom het aanbod van psychologische 
zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen uitgebreid: momen-
teel staan al meer dan 65 psychologen en orthopedagogen klaar 
om hieraan mee te werken. 

Tegelijk worden enkele drempels weggenomen: een verplicht ver-
wijsschrift van je huisarts valt weg en een voorschrift is ook niet 
langer noodzakelijk om terugbetaling vanuit het RIZIV te krijgen, 
waardoor je voor 11 euro per sessie - of het sociaal tarief van 4 
euro - naar de psycholoog kan. 

De lijst met psychologische hulpverleners die deelnemen aan dit 
aanbod vind je hier: 

 https://www.netwerkemergo.be/lijst-eerstelijnspsychologen/




