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Algemene cijfers
AZ Rivierenland 2020

Aantal raadplegingen

170.071
Aantal bedden

416

Aantal geboorten

679
Aantal 
personeelsleden

1270

Aantal operaties

16.843
Aantal artsen en 
paramedici

281

Aantal spoedopnames

27.044

Aantal PIT-interventies

1.690

Aantal bedden 
dagziekenhuis

140

Aantal opnames

12.657



26

01.01
Start dr. Karen Van Vlimmeren 
INZO wacht, campus R 

Start dr. Maarten Brusseleers 
INZO wacht, campus R

Opstart uniform incidentmeldsys-
teem voor AZR “VIM” (veilig incidenten 
melden)

09.01
Vernieuwde introductiedag voor 
nieuwe medewerkers (trivial)

Onze nieuwe collega’s leren voortaan aan 
de hand van het grote AZ Rivierenland 
Trivial Pursuitspel het ziekenhuis tot in de 
puntjes kennen. 

14.01
7de patiëntenpanel

We streven in ons ziekenhuis steeds naar 
kwaliteitsvolle dienstverlening. Onze 
patiënten kunnen ons hierbij helpen door 
hun ervaringen met ons te delen. Het 
thema van dit patiëntenpanel waren de 
strategische doelstellingen: waar willen 
we naartoe en op welke wijze kunnen we 
dit bereiken? De input van onze patiënten 
was zeer interessant en nuttig!

16.01
Deelname jobbeurs Odyssee

27.01 - 29.01
CRISIS 1: informatica-uitval 

AZ Rivierenland kreeg te kampen met een 
uitval van de informaticasystemen op de 
3 campussen. Op campussen Bornem en 
Willebroek ondervonden we een volledige 
uitval, campus Rumst werd gedeeltelijk 
getroffen. Dankzij een intensieve samen-
werking tussen het coördinatiecomité en 
alle artsen en verpleegkundigen konden 
we deze crisis bedwingen.

01.02
Start dr. Maxim Parizel 
Anatomopatholoog, campus B W

01.03
Start dr. Olivier Opdenakker 
Anesthesist, campus B W

Start dr. Bart Troubleyn 
Anesthesist en INZO wacht, campus R

03.03
CRISIS 2: COVID-19-pandemie

24.03
Ingebruikname nieuwe CT campus 
Willebroek

Onze diensten medische beeldvorming 
op campussen Rumst en Bornem hebben 
in 2019 het grootste deel van hun radio-
logische toestellen vernieuwd. Hierdoor 
krijgen de radiologen steeds betere 
resultaten, terwijl de patiënt minder 
blootgesteld wordt aan schadelijke stra-
ling. In het voorjaar van 2020 was ook 
campus Willebroek aan de beurt: sinds 
24 maart worden onze patiënten onder-
zocht onder de nieuwe Revolution Evo 
CT-scanner. Met deze nieuwe CT-scanner 
krijgt de radioloog hoogkwalitatieve 
beeldresultaten met een lagere dosis 
stralen, wat veiliger is voor de patiënt.

01.05
Start dr. Christophe Breusegem 
Oftalmoloog, campus R

Start dr. Omar Najim 
Gynaecoloog, campus R, B en W

12.05
Dag van de medewerker

Elk jaar vieren we normaal op 12 
mei “dag van de medewerker”.  Naar 
jaarlijkse gewoonte zetten we op deze 
dag graag al onze medewerkers in de 
schijnwerpers: samen staan we immers 
sterk in de zorg voor onze patiënten! 
Ook dit jaar wilden we dit graag vieren, 
maar COVID-19 strooide echter roet 
in het eten: de levertermijnen konden 
niet gehaald worden en de cadeautjes 
kwamen niet op tijd toe. Maar uitstel 
was geen afstel! We trakteerden die dag 
onze medewerkers alvast op een ver-
frissend ijsje en verschoven onze “dag 
van de medewerker” naar 12 oktober. 
Die dag kreeg iedereen een fluo hesje: 
onze helden worden tijdens COVID niet 
alleen beschermd op de werkvloer, 
maar ook daarbuiten!

03.06
Opening nieuw pijncentrum  
campus Rumst

Op woensdag 3 juni openden we op cam-
pus Rumst ons gloednieuw pijncentrum. 
Alle ruimten en kamers zijn ingericht met 
nieuwe technische snufjes en volgens het 
principe van healing environment: een 
aangename en rustgevende omgeving 
helpt onze patiënten alvast vlotter te 
herstellen. Denk hierbij aan veel direct 
zonlicht, een open zicht, gebruik van 
natuurlijke materialen, zo min mogelijk 
geluidsoverlast en veel ruimte.

midden juni
Krant Adrem

Onze jaarlijkse ziekenhuiskrant wordt 
gepost in alle brievenbussen van de regio. 
Je vindt hierin een handig overzicht van 
ons zorgaanbod per campus.

01/07
Verhoging maaltijdcheques van  
5,50 naar 6,00 euro voor onze  
personeelsleden

In het nieuwe sociaal statuut voor  
AZ Rivierenland was afgesproken om  
op 01/07/2021 de maaltijdcheques te 
verhogen van 5,50 euro naar 6 euro. Om 
onze medewerkers te bedanken voor 
de uitzonderlijke inspanningen tijdens 
COVID-19 is de verhoging van de maaltijd-
cheques al vervroegd naar 1 juli 2020.

01.08
Start dr. Chanelle de Winter 
Urgentiearts, campus B en R

01.09
Start dr. Raphael Lapré 
Anesthesist, campus B en W

Start dr. Katrien Leyssens 
Nefroloog, campus B en W

Start dr. Marc Dom 
Stomatoloog, campus B

Start dr. Lynn De Roeck 
Plastisch chirurg, campus R

Start dr. Toon Bongaerts 
INZO-wacht, campus R

Start Stefanie Cootjans 

als operationeel directeur

Even een
overzicht ...
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Onthaalbrochure AZR

Een opname in een ziekenhuis roept 
vaak heel wat vragen op: Wat moet ik 
meebrengen? Hoe verloopt mijn opname? 
Wat met privacy? En hoe zit het met het 
factuur achteraf? Via onze nieuwe ont-
haalbrochure maken we onze patiënten 
graag wegwijs om hun verblijf zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen!

08.09
Broodbuffetwagens campus Rumst

Ook op campus Rumst wordt voortaan 
het ontbijt en avondmaal verdeeld met 
behulp van broodbuffetwagens. Een voe-
dingshostess gaat langs bij de patiënten 
om hun maaltijdkeuze te bevragen en 
ter plaatse te bedelen. Dit heeft heel wat 
voordelen!

• de patiënt kan op het moment zelf 
kiezen wat hij/zij graag wil eten

• we kunnen een grotere variatie 
aanbieden

• de kwaliteit van maaltijden verbe-
tert doordat er à la minute wordt 
gewerkt

• er is minder afval omdat de porties 
beter afgestemd zijn op keuze van 
dat moment van de patiënt

09.09
Nieuwe betaalparking campus 
Bornem

Op campus Bornem kan je voortaan jouw 
wagen ook parkeren op de betaalparking 
rechts achteraan het ziekenhuis. Deze 
parking is geïnstalleerd op vraag van 
patiënten die dichter bij de ingang van het 
ziekenhuis wensen te kunnen parkeren. 

01.10
Aanstelling dr. Myriam Callaert  
als hoofdarts

Start dr. Alexandra Kopitopoulou 
Pneumoloog campus, B en W

Start dr. Florian Risseeuw 
Cardioloog, campus B, W en R

Start dr. Ellen Collier 
Stomatoloog, campus B

Opstart rookstopbegeleiding 
campus R

02.10
Verhuis onthaal naar oude cafetaria,  
campus R

05.10
start online webshop en  
foodcorner Meeza

20.10
HRM-campagne nieuwe  
aanwervingsbeleid

We werken elke dag, voor én achter de 
schermen, om de kracht van ons fusie-
ziekenhuis AZ Rivierenland in de verf 
te zetten, niet alleen voor de patiënten, 
maar ook voor elkaar als collega's. "Samen 
sterk in zorg" is niet zomaar een loze 
belofte! Onze dienst HRM heeft hiervoor 
een gloednieuw aanwervingsbeleid 
uitgewerkt.

01.11
Start Wim De Buyser 
Hoofdverpleegkundige intensieve zorgen,  
campus B

Start dr. Sofie Van de Velde - Van de 
Ginste, geriater, campus R

Start dr. Hannelore Raemen 
Urgentiearts, campus B en R

Start dr. Tina Maes 
INZO-wacht, campus R 

02.11 - 27.11
Griepvaccinatiecampagne

Griepvirus zoekt partner om de winter 
door te komen… Maar dat zal moeilijk 
lukken in AZ Rivierenland! Want liefst 
78% van al onze medewerkers, artsen, 
zelfstandige paramedici en vrijwilligers 
over de 3 campussen heen lieten zich 
vaccineren tegen de griep. Concreet gaat 
dit over maar liefst 1.104 mensen!  
Voor elk toegediend vaccin gaven we  
1 euro. We zijn dan ook trots dat we deze 
vzw 1.200 euro konden schenken!

01.11
Start Patrick Van Meerbeeck als 
diensthoofd aankoop

Jaarlijkse champagneverkoop

09.11
Start dr. Mireille Sabiran 
Neuroloog, campus B

Laat je vaccineren 
en steun daarmee 
ook Pegode.*

WANT JE PRIK IS GELD WAARD!
*  per gevaccineerde doneert AZ Rivierenland 1 euro aan Pegode.
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Griepvirus zoekt partner
om de winter door te komen...

LIEVER 
NIET?

Wij zoeken

jou!

werkenbij.azrivierenland.be
Check hier de openstaande vacatures:

Onthaalbrochure 
voor patiënten

Onze helden worden tijdens covid 
niet alleen beschermd op de werk-
vloer, maar ook daarbuiten.

Dag van de medewerker
12 oktober 2020
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#safetyfirst

Nieuwe onthaalbrochure

Nieuwe HRM campagne

Griepvaccinatiecampagne

Dag van de medewerker
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20.11
8ste patiëntenpanel

We streven in ons ziekenhuis steeds naar 
kwaliteitsvolle dienstverlening. Onze pati-
enten kunnen ons hierbij helpen door hun 
ervaringen met ons te delen. Het thema 
van dit patiëntenpanel was COVID-19: hoe 
hebben onze patiënten een opname in 
ons ziekenhuis ervaren tijdens de pande-
mie? Hun ervaringen waren alvast leerrijk!

24.11
Sociale verkiezingen

Elke 4 jaar vinden de sociale verkiezingen 
plaats. Onze personeelsleden stemmen 
dan zelf over de vakbondsafgevaardigden.

01.12
Start dr. Jhoris Hermans 
INZO-wacht, campus R

Start Lindsay Verbruggen 
Hoofdverpleegkundige geneeskunde 2, 
campus B

Start Fran Van Roeyen 
Dienstverantwoordelijke CSA, campus B

07.12
Start Evi Oorts 
Hoofdverpleegkundige MBV, campus 
Rumst

15.12
Start dr. Jolien Verschueren 
nucleaire geneeskunde, campus B

17.12
Nieuw PRIMAgazine

We maakten van deze editie een tijd-
schrift volledig gewijd aan COVID.

eindjaarscadeau medewerkers

We schonken elke medewerker een 
gepersonaliseerd mondmasker.

08.12
Lancering triagevideo
Wachten op de spoedafdeling? Dat is ver-
velend. Maar soms kan het niet anders. 
We ontwikkelden samen met 15 andere 
ziekenhuizen een animatievideo die 
duidelijk vertelt waarom je op spoedge-
vallen moet wachten. Deze video vind je 
op onze website en in de wachtzaal van 
spoedgevallen.
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De triage-
posten:
een mooie 
samenwerking 
tussen ziekenhuis, 
huisartsen en 
gemeenten

dr. Ingeborg Claes, medisch diensthoofd 
spoedgevallen campus Bornem

Heb je symptomen van 

COVID, dan kan je als 

patiënt terecht op 1 van 

de triageposten. Let wel: 
steeds na afspraak via 
jouw huisarts!

Dank voor alles!

DANK… voor al jullie 
warme zorgen!
Bedrijven die pizza, (massa’s!)  
chocolade, sushi of verse asperge-
soep brachten. Bloemenwinkels die 
ons en onze patiënten letterlijk in de 
bloemetjes hebben gezet. Handige 
mensen die mondmaskers stikten. 
Cadeaubonnen voor een over- 
nachting en vliegtuigtickets. Zelfge-
bakken koekjes en cake. Ons eigen 
naaiatelier. Bedrijven die hun eigen 
mondmaskers, beschermpakken en 
-schorten aan het ziekenhuis schon-
ken. Muzikale talenten die liederen 
voor ons componeerden. Kinder- 
tekeningen en prachtige brieven met 
mooie woorden van dank en sterkte. 
Het was hartverwarmend…

DANK… 
voor jullie mentale 
ondersteuning!
Elke avond applaus, de witte vlaggen 
aan de huizen. Lichtjes in de straten. 
Pastoraal medewerker Dirk die  
‘s avonds op het dak klom om de bel 
van de kapel te luiden. Meermaals 
kregen we kippenvel als we na een 
lange dag vermoeid naar huis reden. 
Jullie steun gaf ons de moed om elke 
dag opnieuw de strijd aan te gaan. 
Ook de politie en ambulancediensten 
kwamen in een indrukwekkende 
colonne langs om ons een eresaluut 
te brengen. 

DANK… 
voor jullie giften!
We kregen al snel vragen van mensen 
en organisaties uit de regio hoe ze 
ons financieel konden ondersteunen 
in de strijd tegen COVID-19. Met de 
ondersteuning van Warre Borg-
mans en Koen de Bouw richtten we 
daarom via Cheer for Champions een 
fondsenwerving op. Deze campagne 
bracht maar liefst 7.991,06 euro op! 
Spontane giften via het rekening-
nummer van het ziekenhuis brachten 
daarnaast ook nog eens 9.060,00 
euro op.

Een koppel dat hun vakantiegeld 
doorstortte omdat ze dit jaar toch 
niet op vakantie gingen, een DJ uit 
Puurs die muziek draaide en ons met 
zijn karateclub sponsorde, de Turkse 
moskee, de Lions club, de winst van 
de verkoop van mondmaskers van 
Stop Darmkanker,… Grote en kleine 
bijdragen die ons stuk voor stuk heel 
veel waard zijn.

Meer dan 17.000 euro… 
Dit geld is niet voor het ziekenhuis, maar gaat 
integraal naar onze medewerkers: zij zijn immers 
onze helden in de zorg! We gaan alle voorstellen 
van onze medewerkers in detail bekijken en 
kiezen hieruit een duurzaam voorstel om onze 
collega’s extra te laten genieten! 

Corona

Als ‘s avonds de bel gaat luiden

staat alles even stil.

Achter deze muren strijden zij

die nooit naar het front zouden gaan.

Een doffe kuch, een voetstap

en dan, gehuld in een nevel,

de hartslag van het gevecht.

Een ongelijke strijd

met het onzichtbare.

WHC - 10/06/2020
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In 2012 startte ik als vrij- 
williger op de dienst genees-
kunde 2 van het ziekenhuis 
op campus Rumst. Toen de 
afdeling verhuisde en de 
tweede afdeling geriatrie 
het levenslicht zag, bleef ik 
op de derde verdieping  
verder werken. In januari 
van dit jaar koos ik voor 
een nieuwe uitdaging: de 
spirituele begeleiding van 
patiënten vanuit de pastorale 
dienst sprak mij erg aan. Tot 
ik mij eind maart moest over-
geven aan een verschrikke-
lijke vijand, die ‘Corona’ heet. 
Het licht ging toen letterlijk 
voor mij uit … 

Ruim 5 weken vocht ik tegen de dood, 
met rare comadromen. Het enige wat 
ik kon, was ademen met extra beade-
ming. Ik ontwaakte uit mijn coma als 
een hulpeloos, vermagerd wrak. De 
buitengewone menswaardige zorg 
op de dienst intensieve zorgen van 
AZ Rivierenland was mijn steun en 
toeverlaat. Puur op karakter moest ik 
mij smijten naar een nieuw autonoom 
leven. Mijn lichaam verloor 40 kg 
tijdens mijn ziekenhuisverblijf van 64 
dagen. Mijn spieren en gewrichten 
waren weg en verkrampt.

Maar ik had één doel: ik zou op 30 juli 
- op mijn 70ste verjaardag - opnieuw 
kunnen stappen! Een rollator duldde ik 
wel als enige hulp. Na de coma dacht 
ik dat ik in een kliniek in Luik lag … 
Gekke en soms akelige dromen over-
vielen mij. De eerste 10 dagen na het 
ontwaken uit de coma herontdekte ik 
mijn afgetakelde lichaam. Een diepe 
depressie was nabij. Ik zocht de kracht 
en de energie in het feit dat ik corona 
aan het overwinnen was. 

Mijn vrouw Anita en dochter Ann 
mochten meermaals per dag contact 
opnemen met de artsen van intensieve 
zorgen, met hoofdverpleegkundige 
Patrick en zijn verpleegkundig team. Zo 
veel dank daarvoor! Ann hield hiervan 
een dagboek bij, speciaal voor mij 
opdat ik het later met mijn eigen ogen 
zou kunnen lezen. Mijn vrouw Anita is 
door een hel gegaan. Ook zij liep een 
coronabesmetting op. In de vele bange 
en eenzame dagen kon zij ook reke-
nen op psychosociale ondersteuning 
vanuit het covid support team van het 
ziekenhuis. 

Het geschenk van een nieuw leven te 
krijgen, gaf mij de moed en de kracht. 
Ik heb gehuild van geluk, maar ook van 
miserie. In het revalidatiecentrum  
waren de COVID-19-reglementen 
uiterst streng. In de eerste weken bleek 
geen bezoek mogelijk. Flink werken 
aan de therapie en veel eten, vooral 
proteïnen, om weer sterk te worden, 
puur op karakter. 

Een vrijwilliger, geveld Een vrijwilliger, geveld 
door Corona, maar uit-door Corona, maar uit-
eindelijk weer opgestaaneindelijk weer opgestaan

Het verhaal van ...
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Mayday, Mayday: 
vrijdag 13 maart 
2020
De crisiscel van het ziekenhuis wordt 
dringend bijeengeroepen. Er komt 
een onzichtbare vijand met de naam 
COVID-19 op ons af en het is nu alle 
hens aan dek om deze te verslaan. Het 
ziekenhuis en de huisartsen werken 
onmiddellijk samen met de gemeente- 
besturen een plan uit om mogelijke 
COVID-patiënten zo snel mogelijk 
te laten testen en op te volgen én 
daarbij de kans op besmetting zo klein 
mogelijk te houden. De triageposten 
ontstaan: ze worden bemand door de 
huisartsen, AZ Rivierenland onder-
steunt met het nodige (beschermings)
materiaal en de gemeentebesturen 
zorgen voor administratieve mede-
werkers. 

Een perfecte  
samenwerking zorgt 
voor een snel een 
mooi resultaat!
Enkele dagen later zijn we al zo ver: 
op woensdag 18 maart openen we 
triagepost Rupel op campus Rumst en 
op donderdag 19 maart gaat triagepost 
Schelde op campus Bornem van start. 
Beide triageposten staan vlak naast 

de ingang van onze spoedgevallen-
diensten: de goede verstandhouding 
tussen de eerstelijnszorg en spoedge-
vallen zorgt voor een nauwe samen-
werking om de patiënten op te vangen 
en hen te begeleiden in de juiste keuze 
van zorgnood.

Dag én nacht worden de posten opge-
volgd en bijgestuurd door huisartsen 
dr. Véronique Sung en dr. Kris Bleys, 
bijgestaan door verantwoordelijken uit 
de eerstelijnszones, ziekenhuisafge-
vaardigden, de gemeentebesturen en 
vele vrijwilligers… Het is ongelooflijk 
hoe onze eerstelijnszorg alles in goede 
banen leidt en hun permanenties op 
de triageposten combineren met hun 
eigen praktijk. 

Sinds maart staan 
deze triageposten 
24/7 paraat voor jou!
Je wordt onderzocht door de triage-
arts, de test zelf gebeurt door een 
verpleegkundige. Intussen (18 maart 
tot 30 november, nvdr) werden er 
14.084 patiënten getest en werden 
421 patiënten doorgestuurd naar 
spoedgevallen voor verdere opvolging 
of een opname. Eens getest wordt de 
uitslag gestuurd naar jouw huisarts. 
Afhankelijk van de drukte kan dit  
48 tot 72 uur duren, soms zelfs 
langer… Intussen blijf je natuurlijk in 
quarantaine.

De tweede golf
De tweede storm is aangekomen, 
maar ook deze storm kunnen we 
trotseren en terugbrengen tot een 
kalme zee. We blijven ieder van jullie 
vragen om alle maatregelen strikt op 
te volgen en je gezond verstand te 
gebruiken: alleen wanneer iedereen 
doet wat hij moet doen krijgen we het 
virus klein. 

We zullen doorgaan, samen komen we 
er doorheen. We zijn immers  
#oneteam en #samensterkinzorg

TRIAGEPOST RUPEL ondersteunt de  
gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, 
Niel, Schelle en Rumst

TRIAGEPOST SCHELDE ondersteunt de 
gemeenten Bornem, Kapelle-op-den-Bos, 
Londerzeel, Puurs-St.-Amands en  
Willebroek
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Enkele memorable 
momenten voor Ludo Vaes

41

Ik moest en zou mijn vrouw hiervoor 
belonen. Mijn kinderen waren eveneens 
mijn positivo’s: “papa moet het halen”! 
Vrienden en kennissen hebben me 
eveneens veel morele steun gegeven. Ik 
ben ze daar ook enorm dankbaar voor. 
Ik ben een dankbaarder en zachter 
mens geworden. Ik loop nu nog enkel 
aan de zonnigste kant van de straat. 
Ik kan nu bijna alles, maar iets trager 
en met veel minder energie. Ik ben nog 
snel moe en mijn fijne motoriek is nog 
rampzalig. Mijn vingers zijn nog kramp-
achtig en piano spelen is nog ver weg. 
Een flesje Duvel kan ik al ontstoppen, 
maar een fles wijn ontkurken is nog aan 
Anita besteed. Ze consumeren is geen 
probleem, gelukkig maar…

De kunst heb ik nu gevonden van te 
relativeren en vooral van het vermijden 
van gezaag en geklaag over domme 
dingen. Wees blij dat je nog leeft en 
wees gelukkig dat je niemand kent en 
ook jezelf niet betrokken bent bij de 
besmetting met dit agressieve virus. 
Wees toch nog steeds voorzichtig. Het 
virus dat mij in maart trof is er nog 
steeds. Weet dat het zich vooral thuis 
voelt, waar het sociaal en plezant ver-
toeven is: mijd dus dergelijke plaatsen. 
Drink thuis met z’n tweeën een goed 
glas wijn. Ik hoop dat in 2021 de deuren 
van het ziekenhuis voor mij terug zullen 
opengaan. Deze keer niet als patiënt, 
maar als die vrijwilliger van weleer, die 
de begeleiding van patiënten terug mee 
wil opnemen. Iets ouder, iets grijzer en 
hopelijk iets wijzer met deze nieuwe 
overlevingservaring.

14 mei: 
het eerste Skypecontact met Anita was zalig, maar confronterend!

18 mei: 
ik kon eindelijk het personeel van intensieve zorgen trakteren met taart.

21 mei: 
ik mocht voor het eerst buiten komen. Met 2 verpleegkundigen van  
intensieve zorgen, Sharona en Julie, hoofdverpleegkundige Patrick en 
een delegatie van geriatrie 2, Anita en ziekenhuispastor Dirk beleefde ik 
een zalig zomers moment aan de fontein. Met een alcoholvrij biertje en 
met mijn zomerhoed op het hoofd had ik een eerste kicking alive- 
ervaring.

27 mei: 
mijn verhuis naar revalidatiecentrum Revarte, met veel toeters en  
bellen en een ongelofelijke uitzwaai van het betrokken personeel van  
AZ Rivierenland.

Primagazine december 2020


