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Beste lezers

Halfweg vorig jaar hoopten we nog terug te kunnen gaan naar de pre-coronatijd 
maar ondertussen zijn we weer een paar golven verder en beseffen we dat corona 
nog een tijdje een blijver zal zijn. Gelukkig is de ziektegraad dankzij de vaccinaties 
veel minder hoog maar het blijft voor de zorgmedewerkers een heuse opgave om alle 
beschermingsmaatregelen te blijven volgen, naast het aanbieden van de reguliere zorg 
aan de niet-covidpatiënten.

In 2021 werd de flexibiliteit van de medewerkers dan ook, meer dan ooit, op de 
proef gesteld omdat de pandemie zwaar toesloeg bij de zorgverleners zelf. Hierdoor 
waren we genoodzaakt om steeds vaker te vragen om in te springen voor afwezige 
collega’s. Daarbovenop werd de zorgsector geconfronteerd met de vaststelling dat er 
onvoldoende nieuwe medewerkers kunnen gevonden worden.

Alvast onze welgemeende hartelijke dank en een grote proficiat voor alle zorgverleners 
want enkel door jullie inzet en engagement is de reguliere zorg niet in het gedrang 
gekomen. We wensen jullie allemaal een lange en deugddoende vakantie toe met veel 
leuke momenten met vrienden en familie want dit hebben jullie meer dan verdiend.

Tielt, 21 juni 2022

Chris Botterman
Voorzitter raad van bestuur

Peter Lauwyck 
Algemeen directeur
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Onze organisatie

Uitdagingen
medische raad

2021 betekende voor de medische raad de start 
van een nieuwe legislatuur waarbij de nieuwe sa-
menstelling een duidelijke verjonging aangeeft.

De uitdagingen van deze cyclus zijn niet min: terwijl 
de gevolgen van de covidpandemie in 2021 nog 
heel duidelijk aanwezig waren, wordt het vizier nu 
stevig gericht op het (eindelijk) ontplooien van het 
elektronisch patiëntendossier en het uitstippelen 
van een nieuw kwaliteitstraject. Extern is er de 
ontwikkeling van het ziekenhuisnetwerk waarbij de 
klemtoon zal komen te liggen op de opmaak van 
een regionaal zorgstrategisch plan.

In elk van bovengenoemde dossiers is de medische 
raad een constructieve partner en dit in samen-
spraak met directie en beheer. Daarnaast blijven 
haar taken o.a. het bijdragen tot en het toezicht 
houden op een goede patiëntenzorg en een kwalita-
tieve hoogstaande en innovatieve geneeskunde.

Investeren in en aantrekken van kwalitatieve zorg-
verleners blijft een aandachtspunt en dit gepaard 
gaande met het inpassen van de nodige technolo-
gieën gebaseerd op evidence based medicine. In 
die zin ijvert de medische raad bijvoorbeeld voor 
de komst van een operatierobot.

Dr. Filip Rousseau 
Voorzitter medische raad
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Onze organisatie

Bestuursorganen

Algemene vergadering

  Chris Botterman
  Roger Van de Walle
  Rudi Acx
  Dr. Marc Cardon
  Gilbert De Neve
  Prof. dr. Martine De Vos
  Paul Lambrecht
  Jolanta Leonczyk
  Josiane Peperstraete
  Dr. Hendrik Vanhoutte
  Luc Vannieuwenhuyze
  Dirk Verwilst

Medische raad

  Dr. Filip Rousseau
  Dr. Bart Lamont
  Dr. Julien Dekoninck
  Dr. Ludovic D’hulst
  Apr. biol. Frederik Van Hoecke
  Dr. Evelyn De Decker
  Dr. Daphné Van den Bussche
  Dr. Mariëtte van den Heuvel
  Dr. Marie-Christine De Jaeger

Directiecomité

  Peter Lauwyck 
algemeen directeur

  Matthijs Samyn 
verpleegkundig en 
paramedisch directeur

  Dr. Leen De Backer 
medisch directeur

  Lieven Rijckaert 
directeur beleidsinformatie

  Gerdy Dezutter 
financieel-administratief directeur

  Alex Vuylsteke 
facilitair directeur

  Elke Vannerom 
directeur HRM & organisatie

Raad van bestuur

  Chris Botterman 
  Roger Van de Walle 
  Rudi Acx 
  Dr. Marc Cardon 
  Gilbert De Neve 
  Prof. dr. Martine De Vos 
  Paul Lambrecht 
  Peter Lauwyck 
  Jolanta Leonczyk 
  Josiane Peperstraete
  Luc Vannieuwenhuyze
  Dirk Verwilst

 Ondernemingsraad 

Werkgeversafgevaardigden
  Peter Lauwyck
  Matthijs Samyn
  Elke Vannerom
  Alex Vuylsteke

Effectieve leden werknemers
  Bart Vandekerckhove
  Katty De Rammelaere
  Koen De Smyter
  Sabine Ver Eecke
  Nathalie Vanpoucke
  Sys Lagae
  Martine De Muynck
  Lindsay Naert
  Dorine Lambrecht

9
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Onze organisatie

Nieuwe (medische) diensthoofden 

Onze organisatie

Artsen met pensioen

Dr. Jan Beyls 
Gastro-enteroloog

Dr. Jozef Verhamme
Fysiotherapeut

Dr. Geert Vanacker 
Kinderarts

Dr. Liong Djoa 
Radioloog

Dr. Steven De Coninck 
Diensthoofd inwendige 
(opnieuw aangesteld  

voor 6 jaar)

Dr. Geert Tits
Adjunct-diensthoofd  

inwendige  
(vervangt Dr. Desimpel)
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Onze organisatie

Nieuwe artsen

Dr. Griet Spiessens  
Arts-specialist in de  

spoedeisende geneeskunde

Dr. Belphine De Wilde  
Neus-, keel- en oorarts

Dr. Isabelle Vanneuville  
Fysiotherapeut

Dr. Julie Imschoot  
Oftalmoloog

Dr. Astrid De Zutter 
Gastro-enteroloog

Dr. Michèle Tack  
Oftalmoloog

Dr. Wouter Marchand  
Uroloog

Dr. Anne Vierin  
Gynaecoloog

Dr. Wim Verhaeghe
Stomatoloog/maxillo-faciale 

heelkunde
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Onze organisatie

Nieuwe medisch directeur

Dr. Leen De Backer - Medisch oncoloog

Dr. Leen De Backer nam op  
1 februari de functie van medisch 
directeur over van dr. Antonio 
Gazziano.  
 
Dr. De Backer blijft naast haar 
functie als medisch directeur 
verder deeltijds actief als medisch 
oncoloog in het ziekenhuis.

In 2021 gaf medisch directeur  
dr. Antonio Gazziano de fakkel 
door aan dr. Leen De Backer.

Dr. Gazziano heeft de wens geuit 
om zich weer voltijds op zijn kli-
nische praktijk als psychiater toe 
te leggen. We bedanken hem van 
harte voor zijn inzet als medisch 
directeur bij de verdere uitbouw 
van het ziekenhuis in de voorbije 
zes jaar.

Uitgebreid directiecomité 2021
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Onze organisatie

Aanstelling voorzitter TRIaz-netwerk

Het bestuursorgaan van TRIaz vzw, het ziekenhuisnetwerk van het Jan Yperman Zieken-
huis, AZ Delta en het Sint-Andriesziekenhuis heeft in de vergadering van 31 mei eensgezind 
Franky Depickere aangesteld als onafhankelijk bestuurder en als voorzitter. Als man van de 
regio en met zijn brede bestuurservaring wil Franky Depickere met overtuiging meewerken 
aan het uitwerken van het potentieel van het ziekenhuisnetwerk TRIaz. Het kader is gecre-
eerd en de Vlaamse overheid reikte de erkenning van het ziekenhuisnetwerk aan. Nu komt 
de tijd om, in goed overleg met de artsen en de besturen van de drie ziekenhuizen, stap 
voor stap, invulling te geven aan de verwachtingen. Het uitwerken van een toekomstgericht 
locoregionaal zorgstrategisch plan is daarbij volgens Franky Depickere, om vele redenen, 
belangrijk voor de toekomst in een veranderende zorgcontext. Hij wil er met enthousiasme 
zijn schouders onder zetten, in goede samenwerking met alle betrokken stakeholders in de 
governance-context van TRIaz.

Franky Depickere
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Enkele kerncijfers 

Medewerkers
 
Medewerkers 848
Artsen (incl. toegelaten) 141
Personeelsleden 707
Personeel VTE 531
Vrouwen 612
Mannen 95
Nieuwe medewerkers 103
Nieuwe stafartsen 9
Verpleegkundigen 316
Administratieve medewerkers 51
Medewerkers technische dienst 34
Facilitaire medewerkers 92

Patiënten 
 
Spoed 14.341
Hospitalisatie 10.381
Daghospitalisatie 21.495
Ligdagen 68.399
MUG 1.031
Bedcapaciteit 287
Raadplegingen 106.115
Geboorten 526
Operaties 14.118
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Resultatenrekening 
I.  Bedrijfsopbrengsten  108.611.666,58
 A.  Omzet 99.539.861,91
 B.  Geactiveerde interne productie —
 C.  Overige bedrijfsopbrengsten 9.071.804,67
II.  Bedrijfskosten 107.644.352,28
 A.  Voorraden en leveringen  23.291.663,78
 B.  Diensten en bijkomende leveringen 40.552.612,32 
C.  Bezoldigingen en sociale lasten  37.239.855,83 
D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen 6.644.852,18 
E.  Waardeverminderingen op vlottende activa  -158.867,13 
F.  Voorzieningen voor risico's en kosten -136.062,01 
G.  Overige bedrijfskosten 230.297,31
III.  Bedrijfswinst  947.314,30 
A.  Financiële opbrengsten  2.246.484,33 
B.  Financiële kosten  1.804.285,21
IV.  Courant winst  1.389.513,42 
A.  Uitzonderlijke opbrengsten  1.537.764,63 
B.  Uitzonderlijke kosten 1.568.440,42
V.  Winst van het boekjaar  1.358.837,63

Activa
 
Vaste activa  80.388.183,21
Oprichtingskosten 643.333,45
Immatriële vaste activa 366.981,37
Materiële vaste activa 78.043.397,07
Financiële vaste activa  1.334.471,32
Vlottende activa 67.804.355,52
Vorderingen op meer dan één jaar  13.852.315,49
Voorraden en bestellingen in uitvoer  2.389.591,03
Vorderingen op ten hoogste één jaar  32.535.323,98
Geldbeleggingen 900.000,00
Liquide middelen  17.116.317,69
Overlopende rekeningen  1.010.807,33

Totaal activa 148.192.538,73

Passiva
 
Eigen vermogen 60.342.227,04
Dotaties, inbreng en giften in kapitaal  2.017.530,89
Herwaarderingsmeerwaarden —
Bestemde fondsen  16.938.392,25
Overgedragen resultaat  21.911.158,29
Investeringssubsidies 19.475.145,61
Voorzieningen voor risico's en kosten 6.338.348,19
Schulden  81.511.963,50
Schulden op meer dan één jaar  50.939.724,56
Schulden op ten hoogste één jaar 28.067.682,52
Overlopende rekeningen  2.504.556,42

Totaal passiva 148.192.538,73
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165
Het aantal (kwaliteits)indicatoren dat
binnen het ziekenhuis wordt opgevolgd.
 

80,1
Het percentage van de medewerkers dat  
zich dit jaar liet vaccineren tegen griep.  
Hiermee behaalt het Sint-Andriesziekenhuis 
voor het vierde jaar op rij het gouden  
griepcertificaat. 

Ziekenhuisbreed
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Gebruikte wegwerphandschoenen 

1.233.500 
Gebruikte wegwerpmondmaskers

165.500

612
Er werden in het voorbije jaar 612 COVID-19  
bevestigde patiënten gehospitaliseerd.
 

65
Hiervan verbleven er 65 op intensieve zorg. 

19
19 patiënten moesten invasief worden beademd.

56
Helaas hadden we in 2021 ook 56 overlijdens ten 
gevolge van COVID-19 te betreuren.

36
In het ‘heetst van de strijd’ verbleven er 36  
COVID-19 bevestigde patiënten in het ziekenhuis 
verspreid over twee hospitalisatieafdelingen en 
intensieve zorg.

130
Ook onze medewerkers bleven niet gespaard: 130 
medewerkers werden besmet, waarvan meer dan  
80% artsen en verzorgenden.

Ook 2021 was corona ...
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2021
in woorden
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Dag tegen Kanker 
21.10.2021 Dag tegen Kanker. Een 
dag waarop we met z’n allen kanker-
patiënten en hun naasten een groot 
hart onder de riem steken, en waarop 
we hen tonen dat ze omringd zijn 
door mensen die hen steunen. Onze 
patiënten werden naar aanleiding van 
de Dag tegen Kanker verwend met 
styling- en beautysessies en kregen 
een overheerlijke fles bio-appelsap 
boordevol vitamientjes aangeboden. 
Hartelijk dank aan het oncologisch 
supportteam voor de organisatie, 
de mensen van de ergo voor de 
decoratie, de vrijwilligers van Kom op 
tegen Kanker bij de infostand en de 
workshop-begeleiders!

Fietslabyrint voor  
senioren
In het voorjaar werd een hometrainer met 
‘fietslabyrint’ in de dagzaal geriatrie in gebruik 
genomen. Deze brengt de senioren virtueel 
langs heel wat mooie plekken. Het idee is 
even simpel als geniaal. Het fietslabyrint is een 
interactieve fietstocht, bedoeld voor mensen 
voor wie buiten fietsen niet meer zo vanzelf-
sprekend is. Het is een eenvoudig concept 

dat het plezier in bewegen enorm vergroot en 
zo bijdraagt aan de kwaliteit van het leven. 
Dr. Julien Dekoninck, geriater: “De motor van 
revalidatie is motivatie. Het fietslabyrint zorgt 
ervoor dat patiënten het fijn vinden om te 
fietsen, wat hun motivatie uiteraard ten goede 
komt.” De fietsroutes worden gevolgd op 
een beeldscherm dat voor een hometrainer 
geplaatst wordt. Op het beeldscherm kan 
een keuze gemaakt worden uit een van de 
vele fietsroutes door lokale steden en langs 
het platteland. Een stad kan op verschillende 
manieren verkend worden door de keuzemo-
menten waarbij links of rechtsaf geslagen 
kan worden. Ook routes zonder keuzes door 
prachtige natuurgebieden of per waterfiets over 
de gracht zijn een mogelijkheid. De Ronde Tafel 
Tielt sponsorde een deel van de aankoop.

Foto: v.l.n.r. dr. Judith Sys (geriater), Steve Snauwaert (voorzitter Ronde Tafel 
Tielt), ergotherapeute, patiënte, dr. Julien Dekoninck (geriater)
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Erkenning kinder  
liaisonpsychiatrie
De laatste jaren zijn er meer en meer 
kinderen en jongeren met psychische 
problemen. Door de coronacrisis zijn 
deze problemen nog toegenomen. De 
wachtlijsten voor kinderen met dergelijke 
problemen zijn lang en af en toe komt het 
tot crisissituaties. Deze kinderen komen 
dan soms terecht op de spoedafdeling, 
de pediatrie of de polikliniek. Om deze 
kinderen beter te helpen wil men via 
gestructureerde samenwerking een brug 
slaan tussen de algemene kinderge-
neeskunde en de kinderpsychiatrie om 
zo de beste zorg voor deze kinderen te 
kunnen garanderen. In augustus kreeg 
het Sint-Andriesziekenhuis, in het kader 
van een pilootproject, een erkenning voor 
kinder liaisonpsychiatrie. Het ziekenhuis is 
zeer tevreden deze psychische zorg (die 
eigenlijk toch een basiszorg zou moeten 
zijn) regionaal voor kinderen te kunnen 
aanbieden. Het Sint-Andriesziekenhuis 
biedt kortdurende, geplande opnames 
aan voor kinderen van 0 tot en met 14 
jaar die zich in een milde kinderpsy-
chiatrische crisissituatie bevinden. Alle 
patiënten worden gevolgd door een 
multidisciplinair team van kinderartsen 
en kinderpsychiaters, verpleegkundigen 
pediatrie en kinderpsychiatrisch verpleeg-
kundigen, een kinderpsycholoog en 
spelbegeleidsters.

Oncologisch dagzieken-
huis voor Pink Ribbon
In België krijgen elke dag 26 vrouwen te horen 
dat ze borstkanker hebben. Een deel van die 
kankers kan echter vermeden worden door een 
gezonde levensstijl, waarbij bewegen enorm 
belangrijk is. Daarom lanceerde Pink Ribbon 
het initiatief De Roze Mars en doopte de maand 
mei om tot ‘stapmaand’, met Ella Leyers als 
boegbeeld. Tijdens deze maand sporen ze 
iedereen aan om voldoende te bewegen en 
elke dag 30 minuten extra te stappen. Het team 
van het oncologisch dagziekenhuis zette z’n 
schouders onder dit project ten voordele van 
het onderzoek naar borstkanker en maakte een 
‘dauwtrip’ op de Poelberg in Tielt. Om 6.30 uur 
’s morgens gingen ze van start en de wandeling 
eindigde met een ontbijt op de Poelbergsite. In 
totaal stapten ze samen zo’n 120.000 stappen 
bijeen. Met dank aan bakker Ranson-Cannière 
en serviceclub Zonta voor de sponsoring!
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Spoed en huisartsen- 
wachtpost in de 
steigers
In december gingen de renovatie- en 
uitbreidingswerken van start van de 
spoedafdeling en de nieuw te bouwen 
huisartsenwachtpost. Deze verbou-
wingen kaderen in de missie van het 
Sint-Andriesziekenhuis om steeds 
kwaliteitsvolle zorg te leveren en een 
grote patiënttevredenheid te bekomen. 
De vier patiëntenboxen van
de bestaande spoedafdeling worden
uitgebreid naar zes ruime boxen 
waarvan één met mogelijkheid om 
twee gerelateerde patiënten te laten 
verblijven. Om de efficiëntie van de 
spoedgevallendienst te verbeteren 
wordt er ook een Fasttrack Box 
ingericht voor patiënten met kleine 
traumata, die op die manier sneller 
kunnen gezien worden door een 
spoedarts. Gelet op de recente 
toename van zowel spoedartsen als 
spoedverpleegkundigen per shift, 
wordt ook hun werkruimte uitgebreid 
met een opschaling van het aantal 
werkplekken en computers. Verder 
wordt een volledig nieuwe huisartsen-
wachtpost aangebouwd ter hoogte 
van de spoedafdeling. Die zal o.a. 
de doorstroom van patiënten van de 
wachtpost naar het ziekenhuis en 
omgekeerd nog efficiënter maken. De 
oplevering van de werken is voorzien in 
het najaar van 2022. 

Samen veerkrachtig
Tussen 1 en 10 oktober staat het belang van 
geestelijke gezondheid en veerkracht in de 
kijker. Dit jaar lag de focus op ontmoeting 
en sociale verbondenheid. Want: contact 
met anderen, dat hebben we nodig. Warme, 
bevredigende contacten laden onze batterijen 
op, geven ons de kans om te troosten en 
getroost te worden als het minder gaat, zorgen 
ervoor dat we gemeenschappelijke herinne-
ringen opbouwen … Daarom bood het team 
van de A-dienst twee dagen gratis soep aan in 
de inkomhal. Iedereen was welkom voor een 
kopje warmte en een gezellige babbel!

3D-ontwerp van de nieuwe huisartsenwachtpost
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Altegoare tegen  
de griep
Samen met elf andere West-Vlaamse zieken-
huizen sloeg het Sint-Andriesziekenhuis 
de handen in elkaar om zoveel mogelijk 
medewerkers warm te maken om zich in het 
najaar van 2021 te laten vaccineren tegen 
de griep. Onder de noemer “ALTEGOARE 
tegen de griep” brachten ze met ‘Vaccin voor 
Anja’ een unieke West-Vlaamse song met 
bijhorende videoclip uit. Van Studio 100 kregen 
ze toestemming om de melodie van ‘Te min 
voor Anja’ van Spring te gebruiken. Samen met 
de muziekband StatieHeld bedachten ze een 
nieuwe songtekst ‘Vaccin voor Anja’ die nadien 
door de band werd ingezongen. De beelden 
voor de videoclip werden opgenomen in alle 
twaalf deelnemende ziekenhuizen. Bij de song 
hoorde ook een bijpassende affichecampagne 
die elk ziekenhuis verspreidde via zijn eigen 
kanalen.” De twaalf deelnemende ziekenhuizen 
waren BZIO, AZ Damiaan, AZ Groeninge, 
Jan Yperman Ziekenhuis, Koningin Elisabeth 
Instituut (KEI), O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis, 
Sint-Andriesziekenhuis, AZ Sint-Jan, 
Sint-Jozefskliniek, AZ Sint-Lucas, AZ West en 
AZ Zeno.

AssiStep, primeur 
voor Sint-Andries-
ziekenhuis
Het Sint-Andriesziekenhuis nam in het 
voorjaar de AssiStep in gebruik. Dit 
innovatieve alternatief voor de traplift 
wordt gebruikt tijdens de revalidatie 
voor onder meer neurologische en 
geriatrische patiënten. Deze revolu-
tionaire traploper geeft de gebruiker 
extra steun en veiligheid om zelf de 
trap op te gaan. Matthijs Samyn, 
verpleegkundig directeur: “Revalidatie 
is een hoeksteen van het herstel, 
daarom is innoveren een must. Zo 
kan er verder op een veilige, realis-
tische en uitdagende manier ingezet 
worden op deze revalidatie.” Het 
Sint-Andriesziekenhuis heeft de primeur 
voor België en is het eerste ziekenhuis 
dat geïnvesteerd heeft in deze AssiStep 
voor de revalidatie van patiënten. 
Patiënte Mariëtte De Smet: “Ik ben zo 
fier dat ik opnieuw de trap kan nemen, 
het is meer dan een jaar geleden dat ik 
dit kon!”

Foto: kinesiste Justine en patiënte Mariëtte De Smet



Hart onder de riem 
dankzij hartenkussens
Wekelijks komen onze borstverpleegkundigen 
in contact met patiënten die de diagnose van 
borstkanker krijgen. Na een operatie van de 
borst en/of de okselklieren, is de behandelde 
plek extra kwetsbaar. Een aangepaste 
behandeling is daarom essentieel. De vorm 
en het zachte materiaal van het hartenkussen 
zorgen voor een aangename houding waardoor 
de pijn verlicht wordt. Ook worden zwellingen, 
stuwingen en spanning in de schouder met het 
gebruik van het kussen verlicht. Het concept 
van het hartenkussen ontstond in Amerika en 
werd via Denemarken naar Europa overge-
bracht. Ook wij in het Sint-Andriesziekenhuis 
zagen wel iets in dit idee. Eline, de dochter van 
borstverpleegkundige Corinna, is graag creatief 
bezig. Ze kreeg de vraag om een ontwerp uit te 
werken. Mét resultaat. 

Collega-borstverpleegkundige Ellen lanceerde 
het voorstel daarna binnen het TVDK-bestuur 
dat meteen besliste om dit mooie initiatief ook 
financieel te ondersteunen. Voortaan krijgen alle 
patiënten met borstkanker dan ook een harten-
kussen cadeau. Het is immers een heel mooi 
gebaar en warm geschenk voor wie een ‘hart 
onder de riem’ kan gebruiken.

Borstverpleegkundige Corinna en dochter Eline
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Sint-Andriesziekenhuis 
onderschrijft Rookvrije 
Zorg
Samen met elf andere Vlaamse ziekenhuizen 
lanceerde het Sint-Andriesziekenhuis in mei 
een rookvrije oproep. We vragen om niet meer 
te roken aan de ingang en op andere, zichtbare 
plaatsen. Want zien roken, doet roken. Daar-
naast zorgt roken voor onvrijwillig meeroken. 
Bezoekers, patiënten en medewerkers inhaleren 
schadelijke tabaksrook. Ook zorgen rondslinge-
rende peuken voor overlast. De oproep past in 
het kader van het project ‘Rookvrije Zorg’ dat 
gelanceerd werd met de steun van het Vlaams 
Instituut Gezond Leven vzw en de Vlaamse 
overheid. Samen met de oproep werd ook 
de website rookvrijezorg.be gelanceerd: een 
leidraad om een structureel rookbeleid uit te 
stippelen.  

Kunst verbindt in  
tijden van afstand:  
Fragile Bricks
Sinds 1 maart prijken op tien muren in het 
Tieltse stadscentrum evenveel uitvergrote prints 
van kunstwerken. Omdat het coronavirus een 
vol jaar ons doen en laten meebepaalde, wou 
Cultuurcentrum Gildhof op artistieke wijze een 
moeilijke periode onderstrepen met het tijdelijke 
gevelproject ‘FRAGILE BRICKS – socially 
distant, closer by art’. Omdat kunst in tijden van 
afstand meer dan ooit verbindt. Ook het Sint-
Andriesziekenhuis stelde een van z’n muren ter 
beschikking. Wie langs de Krommewalstraat het 
ziekenhuis passeert, spot The Green Cross van 
Goran Djurovic (°1952) aan de zijgevel: “Drie 
personen rond een te groot uitgevallen tafel. 
Verbonden door een suggestief groen kruis 
onderhouden ze duidelijk een relatie, al zitten ze 
net iets te ver verwijderd voor een echt gesprek. 
Met een vierde open plek lijkt hij je te inviteren 
om deel te nemen aan het mysterie.” Fijn dat 
we als ziekenhuis deel mogen uitmaken van dit 
artistieke project!
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Solidaire kast 
doet intrede in 
Sint-Andriesziekenhuis
Wat te doen met kinderschoenen waar je kind 
uitgegroeid is? Of boeken die je uitgelezen 
hebt? Wat met speelgoed waar niet meer 
mee gespeeld wordt? Omdat wegsmijten niet 
alleen zonde is, maar deze spullen ook nog 
zeer goed van pas kunnen komen bij andere 
medewerkers, kwam er een ‘solidaire ruilkast’ of 
‘solidariteitskiosk’ in het Sint-Andriesziekenhuis. 
Een ruilkast is een kast waarin kledij, schoenen, 
speelgoed of boeken kunnen geplaatst worden. 
Deze spullen kunnen door iedereen die dit 
wenst of nodig heeft, eruit gehaald worden. 
Een idee dat komt overgewaaid uit Frankrijk, 
waar het gelanceerd werd om de sociale 
cohesie tussen bewoners te versterken door 
op een eenvoudige en discrete manier dingen 
uit te wisselen. De aankoop van de kast voor 
het Sint-Andriesziekenhuis werd volledig 
gefinancierd door de Lions Club Tielt.

Foto: v.l.n.r. dr. Tack, dr. Deroo, dr. De Coninck, dr. Huysentruyt, Alex Vuylsteke, Peter Lauwyck

Internationale dag van 
de Verpleging
Op 12 mei — de verjaardag van Florence 
Nightingale — vieren we de Internationale Dag 
van de Verpleging. Over de hele wereld is er 
die dag bijzondere aandacht voor de bijdrage 
van verpleegkundigen en verzorgenden aan 
de gezondheidszorg. Bij uitbreiding zetten 
we dan graag al onze medewerkers in de 
kijker. Iedereen werd daarom verwend met 
een overheerlijk ontbijt om deze dag goed te 
starten. Van harte bedankt voor jullie tomeloze 
inzet en warme engagement, altijd en in het 
bijzonder in deze veeleisende tijden. Jullie zijn 
echt #topzorgers in elke zin van het woord!



What Matters To You
Maandag 7 juni werden de patiënten in het 
Sint-Andriesziekenhuis uitgebreid in de watten 
gelegd naar aanleiding van de internationale 
themadag What Matters To You, kortweg 
WMTY. “What matters to you?” Wat doet 
er voor jou echt toe? Door deze vraag als 
zorgverlener of zorgorganisatie voorop te 
stellen, maak je voor mensen met een zorgnood 
een echt verschil. Hoewel ‘What matters to 
you?’ een vraag is die altijd centraal moet 
staan, vormt de internationale WMTY-dag een 
unieke gelegenheid om zorgvragers eens extra 
te verwennen. In het Sint-Andriesziekenhuis 
kwamen de leerlingen van het zevende jaar 
Sint-Jozefsinstituut Tielt langs om de patiënten 
te verwennen met een kappersbeurt en 
lichaamsverzorging. Juf Petra Arens: “Onze 
leerlingen waren heel enthousiast over dit 
initiatief. “I’ll be hair for you” is de slogan die ze 
dit project hebben toegedicht. Hiermee willen 
ze zeggen dat ze er zijn voor het haar van de 
patiënt en voor de patiënt zelf. Om de persoon 
in kwestie mooier en gelukkiger te maken, te 
laten stralen. Iets waar ze tijdens deze dag 
perfect in geslaagd zijn.” Daarna mochten 
de patiënten voor de professionele camera 
poseren met het resultaat: een geslaagde actie 
die de deelnemers volop deed stralen.
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Foto’s: Eye Catcher Photography
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2021
in beelden
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Webinar COVID-19 en 
het vaccin
Tijdens een exclusief webinar op woensdag 
13 januari informeerde professor dr. Pierre 
Van Damme (vaccinoloog aan de Universiteit 
Antwerpen) de artsen-specialisten van het 
Sint-Andriesziekenhuis en de huisartsen uit 
de regio over het COVID-vaccin dat toen 
net gelanceerd werd. Zo’n 150 deelnemers 
luisterden geboeid terwijl dr. Van Damme zijn 
uiteenzetting hield en nadien ook nog de vele 
vragen beantwoordde.

Slaapnestje voor onze 
kleinste patiënten
Maison Colette schonk twee slaapnestjes 
van DockATot aan onze kinderafdeling. De 
slaapnestjes zijn speciaal ontworpen om 
baby’s een veilige, knusse en rustgevende 
omgeving te bieden. Hartelijk dank voor 
dit waardevolle geschenk waar onze 
allerkleinste patiëntjes ongetwijfeld heel 
wat slaapplezier aan zullen beleven!

Gratis pizza
Takeaway.com schonk gratis pizza’s voor alle 
medewerkers van het ziekenhuis om hen te 
bedanken voor hun inzet in coronatijd. Pizza 
Aversa leverde deze verrukkelijke traktatie! 
#topfood voor #topzorgers

    Foto: v.l.n.r. dr. Femke De Vleeschhouwer, Ann Schaubroeck en Eline Dobbelaere

Foto: v.l.n.r. medewerker Pizza Aversa, keukenmedewerkers Elena en Gudrun



Medewerkers met 
25 jaar dienst 
De traditionele nieuwjaarsreceptie 
voor de medewerkers van het 
Sint-Andriesziekenhuis ging dit jaar 
opnieuw niet door vanwege de corona-
beperkingen. Uiteraard werden de 
collega’s met 25 jaar dienst toch even 
in de bloemetjes gezet. Woensdag 
22 december waren onze trouwe 
medewerkers daarom uitgenodigd voor 
een hapje en een drankje in het bijzijn 
van enkele directieleden. 

COVID-vaccinatiegraad
Meer dan 580 Vlaamse zorgvoorzieningen 
maakten in september hun vaccinatiegraad 
tegen COVID-19 bekend op zorgkwaliteit.be.  
Hiertoe werd een meetprocedure opgezet 
door Zorg en Gezondheid en het Vlaams 
Instituut voor Kwaliteit van Zorg. Vanuit 
patiëntveiligheidsperspectief is het cruciaal 
dat de COVID-19-vaccinatiegraad bij 
medewerkers werkzaam in zorginstellingen en 
gezondheidszorgbeoefenaars in het bijzonder 
gemaximaliseerd wordt. Deze kwaliteitsindicator 
zorgt niet enkel voor transparantie, maar maakt 
ook gerichte opvolging en sensibiliseringsacties 
mogelijk. Vaccinatie kan voorkomen dat je 
ernstig ziek wordt en levens redden. Onze 
medewerkers laten zich vaccineren om zichzelf, 
hun collega’s en de patiënten te beschermen. 
De COVID-19-vaccinatiegraad in het 
Sint-Andriesziekenhuis bedraagt 96 procent. 
Deze resultaten zijn ook te bekijken op de 
website van Zorgkwaliteit. 

Foto: v.l.n.r. Tina Craeymeersch, Peter Lauwyck, Carine De 
Marrez, Caroline Blancke, Elke Vannerom, Benedicte Vander 
Meeren, Matthijs Samyn, Annick Vanhauwaert
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ervaringen en de behoeften van onze patiënten 
in kaart brengen en nieuwe initiatieven of 
verbetervoorstellen toetsen bij onze patiënten. 
Patiënten merken zaken op die mensen die hier 
elke dag werken niet meer zien. Van duidelijke 
bewegwijzering, over de inrichting van ruimtes 
tot begrijpelijke informatie in de brochures, op 
de website, enz. Iedereen die zich betrokken 
voelt bij het Sint-Andriesziekenhuis en wil 
meedenken over de kwaliteit van onze zorg, kan 
zich kandidaat stellen voor het patiëntenpanel. 

Kinderen met mini-auto 
richting operatiekwartier
 
Kinderen mogen sinds maart met een 
elektrische mini-auto naar de operatiekamer 
rijden. Een groot succes, want met deze 
kindvriendelijke aanpak vertrekken ze 
enthousiast naar het operatiekwartier. Voor veel 
kinderen is een operatie een angstaanjagende 
gebeurtenis. De beste manier om die angst weg 
te nemen is afleiding van wat te gebeuren staat. 
En hoe kan dat beter dan met een leuk gadget? 
Het concept komt overgewaaid uit de Verenigde 
Staten en is ook bij ons een schot in de roos. 

Met een elektrische mini-auto de operatiekamer 
binnenrijden blijkt bijzonder goed te werken 
om de angst voor en stress door de komende 
operatie te verminderen. Matthijs Samyn, 
verpleegkundig en paramedisch directeur: 
“Onze voornaamste doelstelling met deze 

Opstart patiëntenpanel
Om onze zorg te verbeteren, willen we leren van 
de ervaringen van onze patiënten. Dit jaar werd 
daarom het patiëntenpanel opgericht. Dankzij 
dit panel, dat twee keer per jaar plaatsvindt
en telkens op een bepaald onderwerp focust, 
kunnen wij binnen een specifiek thema de 

Internationale dag 
van de Handhygiëne
5 mei is de Internationale dag van 
de Handhygiëne. De gelegenheid bij 
uitstek om handhygiëne, die sowieso 
al consequent wordt toegepast in ons 
ziekenhuis, extra in de kijker te zetten. 
Alle medewerkers kregen verzorgende 
handcrème cadeau en heel wat enthou-
siastelingen poseerden als een van 
de superhelden in handhygiëne. Dank 
aan Ecolab voor de schenking van de 
handcrèmes en aan de patiënten van 
onze A-dienst voor het samenstellen 
van de geschenkpakketten! 

Foto: v.l.n.r.: Matthijs Samyn, verpleegkundig directeur, en Maria Mortier en 
Kurt Soete namens Automobilia Tielt
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4de jaar op rij  
gouden	certificaat	
griepvaccin
Voor het vierde jaar op rij behaalt het 
Sint-Andriesziekenhuis een vaccina-
tiegraad van meer dan 80 procent. 
Om precies te zijn, liet dit jaar 80,1 
procent van de medewerkers van het 
Sint-Andriesziekenhuis zich vaccineren 
tegen griep. Ook in de context van 
COVID-19 was vaccinatie van gezond-
heidswerkers opnieuw essentieel. 

autootjes is de beleving voor kinderen zo 
aangenaam en positief mogelijk te maken. 
Een ziekenhuis hoeft geen plaats te zijn om 
angst voor te hebben. We willen hier volop 
op inzetten. Ook de virtual reality bril die 
op de kinderafdeling gebruikt wordt voor 
bloedafnames dient hetzelfde doel. 

 
Bovendien is het zo dat uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat het voorkomen van angst 
en stress voor een snellere genezing en minder 
trauma’s zorgt.” De charmante mini-Volvo’s 
kwamen er dankzij een samenwerking met de 
Volvo-groep Automobilia.

Week van de Fiets
Het wordt een traditie, de Week van de Fiets 
in het Sint-Andriesziekenhuis. Het fietsbeleid 
van het Sint-Andriesziekenhuis is een van 
de HR-gezondheidspijlers. Zo kunnen de 
medewerkers een gratis Sint-Andriesfiets voor 
woon-werkverkeer gebruiken of kunnen ze een 
nieuwe fiets met een mooie korting aankopen. 
Om dit beleid elk jaar kracht bij te zetten, werd 

de Week van de Fiets in het leven geroepen. 
Mensen die tijdens die week met de fiets naar 
het werk komen ontvangen een goodiebag met 
gezonde snacks en er komt ook telkens een 
bekend gezicht uit de wielerwereld langs om 
hen extra te motiveren. Na Yves Lampaert en 
Stijn Steels, mochten we dit jaar Elke Bleyaert 
verwelkomen, enthousiast wielrenster en 
vriendin van profwielrenner Jasper Stuyven. Ze 
kwam de medewerkers warm maken om (nog) 
meer te fietsen.

Foto: v.l.n.r.: Shirley, Ines en Eline van de kinderafdeling,  
en Sokhna aan het stuur
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Schenking KBC  
Mediservice
KBC Tielt en KBC Mediservice schonk KBC 
Vindr-knuffelbeertjes aan onze kinderafdeling. 
Een warm gebaar als dank voor de zorgver-
leners en een fijne manier om het verblijf van 
onze kleinste patiënten op te vrolijken. Hartelijk 
dank!

 

Paasgeschenk voor 
kinderafdeling
De paashaas kwam langs op onze 
kinderafdeling! De federatie Fedibel 
schonk aan de groothandels van 
elektriciteit een smaakvolle paasattentie 
en de firma Rexel Belgium heeft die 
op zijn beurt aan onze kinderafdeling 
geschonken. Een warme dankjewel 
hiervoor!

Youcadag 
 
Voor YOUCA Action Day hadden we dit jaar drie 
enthousiaste scholieren op bezoek die even 
kwamen meedraaien op enkele van onze dien-
sten. Fran nam een deeltje administratie voor 
haar rekening aan het onthaal, Ine en Sarah 
werkten mee op de ergotherapie. In totaal 
engageerden zich dit jaar maar liefst 13.000 
leerlingen en meer dan 7.000 werkgevers in 
Vlaanderen. Met het loon dat ze die dag ver-
dienden, 55 euro, steunen ze de jongerenpro-
jecten van KIYO in Brazilië en de Filipijnen. Van 
harte bedankt voor jullie inzet!

2 YOUCA-scholieren en patiënt

Foto: v.l.n.r. Bart Kerkhof, Gerdy Dezutter, Els Vanackere, dr. Kristien De 
Jaeger, Eline Dobbelaere

Foto: v.l.n.r. Koen Algoet (Rexel) en Shirley en Eline 
(kinderafdeling)

Obesitaskliniek in  
‘Durf te vragen’
In mei 2020 nam Sara de beslissing om, na 
heel wat diëten en pogingen om gewicht 
te verliezen, te kiezen voor een gastric 
bypass. Voor haar operatie kwam ze terecht 
in het team van de obesitaskliniek. Samen 
met dokter Biglari en verpleegkundige 
Vanessa bracht ze het succesverhaal van 
haar ingreep in het Eén-programma ‘Durf te 
vragen’ met Siska Schoeters.
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Lions serveren  
gastronomische soep
In december werd twee opeenvolgende 
woensdagen gastronomische soep 
geserveerd in het ziekenhuisrestaurant. 
Het Sint-Andriesziekenhuis wilde zijn 
medewerkers hiermee bedanken voor 
de aanhoudende inzet in de bijzonder 
moeilijke werkomstandigheden sinds 
de uitbraak van de coronapandemie. 
De soep kreeg daarom een ‘upgrade’ 
tot gastronomische soep. Die werd 
trouwens aangekocht bij de plaatselijke 
Lions Club.

OK-team verkoopt  
sokken t.v.v. de  
Warmste Week
Het OK-team zette zijn schouders onder de 
Warmste Week en verkocht sokken waarvan 
de opbrengst integraal naar de Warmste Week 
ging. In totaal werden 252 boxen (met twee 
paar kousen) en 120 paar enkele sokken ver-
kocht wat een bedrag van 2.560 euro oplever-
de. Bijzondere dank aan dr. Patricia Laporte en  
dr. Sandra Huysentruyt die het project trokken 
en uiteraard ook aan alle enthousiaste kopers! 

Foto Sam Vanacker (HLN): dr. Steven De Coninck, stagiar-
keukenmedewerker, dhr. Peter Lauwyck

Cupcakes voor  
Alzheimer
Stichting Alzheimer Onderzoek riep ook dit 
jaar op om als zorginstelling deel te nemen 
aan de Cupcake-actie. In september bakten 
vele wzc’s, ziekenhuizen en verenigingen 
cupcakes ten voordele van de Stichting. Het 
dagziekenhuis geriatrie bond op woensdag 
29 september graag de bakschort om. Met 
veel enthousiasme werden heel wat cupcakes 
gebakken en versierd met de mooiste 
smaken en kleuren. Dank aan de collega’s en 
patiënten voor hun culinaire inzet!

Foto: v.l.n.r. boven: Sofie Desimpelaere, Ariane Vannieuwkerke, dr. Julien Dekoninck,  
Katy Allaert, Linda Vlieghe; onder: patiënten van de afdeling geriatrie
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Bedankt voor de inzet en 
betrokkenheid
Corona was een wervelwind. De medewerkers en 
vrijwilligers van het Sint-Andriesziekenhuis hebben 
gezwoegd en gezweet, getwijfeld maar nooit 
opgegeven, gehuild en heel af en toe gelachen ... 
Toen we net voor de zomer na 230 dagen eindelijk 
coronavrij waren, stond een evenement op de planning 
om iedereen te bedanken voor de geleverde inzet. 
Helaas was dat toen vanwege de overheidsmaat-
regelen niet mogelijk. Donderdag 2 september kon 
dit event alsnog doorgaan. Het werd een gezellige én 
feestelijke gelegenheid, coronaproof en opgefleurd 
met foodtrucks, drinks en muziek. Actrice Triene 
Vanhaverbeke en haar zus zorgden voor een ludieke 
noot tussendoor. 
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