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VOORWOORD DIRECTIE
Beste lezer,
In deze publicatie vindt u een bloemlezing van
allerlei initiatieven die binnen MKL in 2021 werden
genomen.
Ondanks het feit dat de covid-pandemie nog een
duidelijke stempel heeft gelegd op de normale
werking mogen wij terecht fier en dankbaar zijn
voor wat onze medewerkers hebben gepresteerd.
Op de eerste plaats gaat het over het aanbieden
van kwaliteitsvolle en mensgerichte zorg voor onze
patiënten en bewoners. Ondanks de soms moeilijke
werkomstandigheden (door de beperkende covidmaatregelen) blijft de inzet van alle teams die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij de zorg zijn
betrokken, groot. Met passie en deskundigheid
worden patiënten en bewoners begeleid, met
respect voor hun individuele verwachtingen en
noden. Samenwerking binnen multidisciplinaire
teams is hierbij het magisch recept waarmee
resultaten bereikt worden.

Organisatiebrede
projecten
zoals
de
welzijnsbevraging bij alle teams en de strategieoefening met alle leidinggevenden tonen keer op
keer aan hoe sterk het MKL-team is, en getuigen
ook van een grote onderlinge openheid en
bereidheid om naar mekaar te luisteren en samen
na te denken over hoe we de toekomst vorm
geven.

Maar de echte schoonheid vinden we in de
dagelijkse werking, de betrokkenheid, passie en
engagement van iedereen binnen MKL, ook in
moeilijke tijden. We hebben dit als directie overal
kunnen vaststellen. Het werk dat binnen MKL
Maar ook samen vieren en genieten is belangrijk. wordt verzet is het resultaat van het engagement
Het bezoek van de Koningin was hierbij zeker van velen, voor en achter de schermen. Elke
een mijlpaal. Met veel respect en warmte ging medewerker in het (zorg)proces is van grote
hare majesteit in gesprek met patiënten en waarde en draagt bij tot het resultaat. En dat
medewerkers, en toonde zij interesse in de nieuwe resultaat mag gezien worden, en wordt door onze
revalidatietechnieken. Een opsteker en echte patiënten en bewoners ook erkend.
erkenning voor onze teams, dat is zeker.
Aan allen hiervoor een oprecht woord van dank.
Het optreden van de blockbusters (Radio Gaga)
tijdens de volle covid-crisis was een ander ijkpunt. Veel leesplezier in dit eerste MKL-magazine
Ontroerende getuigenissen van zowel patiënten vanwege de voltallige MKL-directie!
als zorgverleners toonden hoe beide partijen op
mekaar betrokken zijn, en samen resultaten en
vooruitgang boekten.
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WELZIJNSBEVRAGING
Onze medewerkers aan het woord
over wat medewerkers kunnen verwachten op dat
vlak van een werkgever. Niets is zo frustrerend als
onhaalbare verwachtingen scheppen, voor beide
partijen.
Het is goed gesteld met het personeelswelzijn
als je over het algemeen enthousiaste,
toegewijde medewerkers hebt. Ik denk dat we
moeten inzetten op gemotiveerde, gezonde,
geïnformeerde, gelukkige en getalenteerde
Hallo Karen, waarom werd er gekozen voor medewerkers.
deze persoonlijke en intensieve manier van Er bestaat helaas geen toverformule om dit
personeelsbevraging ?
te bereiken, maar met de bereidheid om te
luisteren, een open cultuur, duidelijke communicatie
Ik geloof sterk in een zo persoonlijk mogelijke op alle vlakken, begeleiding en de kans geven om
aanpak. Het is belangrijk om een sfeer van te groeien, kan je al heel wat bereiken.
vertrouwen te creëren en bereidheid te tonen
om echt te luisteren. Pas dan maak je kans dat
mensen willen vertellen.
“Het is belangrijk dat de
Het moment waarop me gevraagd werd om te
focus op welzijn in het DNA
peilen naar het welzijn, was ik nog niet lang in
dienst en leek me een persoonlijke aanpak een
van een instelling zit”
mooie gelegenheid om iets dichter bij de mensen
Karen De Winter
te komen en de instelling beter te leren kennen.
HR-manager MKL vzw
In 2021 vond er een welzijnsbevraging plaats
voor alle MKL-medewerkers. Initiatiefnemer
hiervoor was HR-manager Karen De Winter.
De keuze voor deze manier van personeelsbevraging was geen evidente keuze, want deze
is erg werkintensief. Toch blikt Karen met een
tevreden gevoel terug op dit traject.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste vooren nadelen van dit traject?
De voordelen van het traject zijn het persoonlijk
contact: je ziet, hoort, voelt veel meer dan een
bevraging op papier en je kan doorvragen zodat
je geen nuances mist.
Het is zeer tijdsintensief en niet iedereen is even
mondig of voelt zich comfortabel bij vertellen in
groep. Dat zijn de belangrijkste nadelen.
Wat betekent personeelswelzijn voor jou ?
En hoe wil je dit graag in de praktijk bij MKL
verwezenlijken?
Als werkgever is het belangrijk om stil te staan bij
waar je de grens wil leggen voor welzijn op het
werk. Het is zeer belangrijk om duidelijk te zijn
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Is er plaats voor het thema “welzijn” in Welke resultaten uit deze welzijnscrisistijden zoals we deze de afgelopen bevragingen zullen navolging krijgen in het
coronamaanden kenden?
HR-beleid van MKL de komende jaren?
Naast de welzijnsbevraging bij de medewerkers,
is er ook een strategiedag geweest met de
leidinggevenden en een dag met de Raad van
Bestuur. Het is nu de kunst om uit al de waardevolle
informatie die we verzameld hebben de juiste
prioriteiten te stellen en gerichte actie te nemen.
Er lijkt heel wat tijd over te gaan, maar ik kan
verzekeren dat we intussen niet stil gezeten
hebben en dat we er met de directie volop mee
Klopt het dat de balans werk-privé hoe bezig zijn. We hopen er binnenkort meer over te
langer hoe bepalender is voor een tevreden kunnen communiceren. Ik kan al wel zeggen dat
welzijn aandacht zal blijven krijgen.
werknemer?
Als je als werkgever nooit echt hebt ingezet op
welzijn, kan je dat niet ineens goedmaken in tijden
van crisis. Het is belangrijk dat focus op welzijn in
het DNA van een instelling zit of geraakt en te allen
tijde aandacht krijgt, niet enkel tijdens een crisis.
Uiteraard is het belangrijk om extra waakzaam
te zijn tijdens kritische periodes zoals tijdens de
coronaepidemie.

Absoluut. Het welzijn van iemand wordt nu
eenmaal bepaald door een combinatie van ‘geluk’
in het privéleven en ‘geluk’ op het werk, dat kan
je onmogelijk volledig scheiden.
Als werkgever heb je hier maar tot op zekere
hoogte impact op. Het is belangrijk om in kaart
te brengen welke factoren op het werk kunnen
bijdragen tot een goed evenwicht om te weten
waar je aandacht moet voor hebben. Dit betekent
uiteraard niet dat je als werkgever aan alles kan of
moet tegemoetkomen. Het gaat om een evenwicht
vinden.

“Het welzijn van iemand is
een combinatie van ‘geluk’
in het privéleven en ‘geluk’
op het werk. Je kan dit
onmogelijk scheiden”
Karen De Winter
HR-manager MKL vzw
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Zullen er in de toekomst nog nieuwe
welzijnsbevragingen volgen? Of was dit
eenmalig?
Ik zou niets liever willen dan de bevraging
regelmatig te herhalen. Of dit haalbaar zal zijn in
de vorm zoals ik vorig jaar heb gedaan, is niet
zeker. We denken volop na over verschillende
manieren, maar ik blijf geloven in een zo persoonlijk
mogelijke aanpak. Suggesties zijn altijd welkom
(glimlach).
Wat waren de reacties op deze manier van
personeelsbevraging?
Naar mijn aanvoelen positief. Verschillende
medewerkers hebben na de bevragingen verteld
dat het ‘deugd’ deed om te merken dat de tijd
en moeite werd genomen om te luisteren. Dit
werd erg geapprecieerd. Dit gaf ook mij heel veel
voldoening. Bij deze wil ik iedereen nogmaals
bedanken voor de deelname en de openheid.
Uiteraard besef ik dat dit verwachtingen creëert
en dat we er moeten voor zorgen dat er nu
ook gerichte acties worden genomen en dat
medewerkers op termijn bepaalde verschillen zien
en voelen. Hier werken we aan.

REALISATIES OP HR-GEBIED
Salarisverbeteringen
In 2021 werd door de Vlaamse regering een
ernstige poging gedaan om de lonen te verbeteren.
Via compensatiechecques en IFIC-versnellingen
verbeterde het gemiddelde salaris met 6 %. Dit is
het resultaat van een goede samenwerking tussen
werkgevers, vakbonden en overheid. De VIA6
akkoorden waren dan weer eerder gericht op het
uitbreiden van de staffing.
Nieuw voordelenplatform You-P
MKL heeft zich in 2021 aangesloten bij het nieuwe
voordeelplatform YOU-P. Dit platform bundelt
aankoopvoordelen voor werknemers uit de sociale
sector. De naam YOU-P komt van YOUr Present for
YOUr Profit (‘uw cadeau voor uw voordeel’).
Op YOU-P kan je honderden voordelen en
aankoopkortingen
terugvinden.
Van
grote
winkelketens tot kleinere lokale handelaars. Voor
aankopen van o.a. voeding, kleding, doe-het-zelfmaterialen en gereedschappen, elektrotoestellen,
vervoer (auto, fiets, …), decoratie, wellness,
sportartikelen, bioscooptickets, dagjes-uit, reizen,
restaurants, verzekeringen, … en veel meer.
Kortom voor ieder wat wils!

Opstart van coachingtraject voor
hoofdverpleegkundigen in RevArte
Op 24 juni 2021 startte een coachingtraject voor
de hoofdverpleegkundigen van RevArte onder
leiding van een gespecialiseerde teamcoach.
Doel van het (proef)traject is de leidinggevenden
te ondersteunen in de complexe uitdagingen
eigen aan hun functie. In de toekomst zullen we
meer van dergelijke ondersteuning aan alle MKL
leidinggevenden aanbieden.
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In november lanceerden we de oproep aan onze
medewerkers dat ze steeds terecht kunnen bij hun
leidinggevende, directie, vertrouwenspersonen of
via de personeelsdienst bij de arbeidsgeneeskundige
dienst Mensura wanneer zij hier nood aan hebben.
Ook de Vlaamse Overheid heeft geïnvesteerd in
het uitbouwen van een doorverwijssysteem voor
zorgprofessionals: www.flanderswellweb.be.
Via dit platform worden zorgprofessionals die nood
hebben aan een gesprek of begeleiding, binnen
24u opgepikt om het gesprek/ het traject te
starten. Met dit project wilt de Vlaamse Overheid
snelle en gratis hulpverlening aanbieden.

REVACADEMIE
De RevAcademie geeft levenslang leren
een concrete vorm
Binnen de campusmuren van revalidatieziekenhuis
RevArte is er in 2021 een heel mooi initiatief
gegroeid waarmee de directie de medewerkers de
kans wilt geven om in te zetten op persoonlijke
ontwikkeling, op bijleren en het onderhouden van
kennis: de RevAcademie. Bezieler van het project
is verpleegkundig directeur Bart van Dijck.
Bart, hoe is de RevAcademie tot stand
gekomen?
De groei van een organisatie zit voor een deel vervat
in de individuele groei van haar medewerkers.
Levens Lang Leren als concept doet al langer zijn
intrede in de zorg, maar wordt concreter als we
dit een formelere invulling geven. Die invulling
kreeg vorig jaar meer en meer vorm tijdens de
totstandkoming van de postgraduaatopleiding
revalidatiezorg die we met partner Odisee, de CoHogeschool, creëerden. Door onze inbreng hieraan
te formaliseren door er het ‘label’ RevAcademie
aan te verbinden leek het me een sterke start van
onze doelstelling om meer te investeren in Kennis
en Kunde van onze medewerkers.

“De groei van een
organisatie zit voor een deel
vervat in de individuele groei
van haar medewerkers”
Bart Van Dijck
verpleegkundig directeur
RevArte

Wie werkte mee aan dit project van het
postgraduaat revalidatiezorg?
Zoals gezegd is de RevAcademie geruisloos
ontstaan tijdens de samenwerking met Odisee,
de Co-Hogeschool. De toenmalige stuurgroep
was samengesteld uit experten van RevArte en
externe partners van Odisee en het netwerk Vitas.
Samen concretiseerden we het programma van de
opleiding revalidatiezorg. Het is trouwens pas tegen
het einde van dit traject dat het ‘postgraduaat’ (20
studiepunten) werd gerealiseerd.
Met welke interne partners werk je samen
aan de RevAcademie?
Wat betreft de interne organisatie van de
RevAcademie: Daar wordt nog aan gesleuteld.
Voorlopig maken collega’s Christophe Lafosse,
Karen De Winter en mezelf deel uit van de ‘Kern’
van de Academie.
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CADEMIE
RevArte Kennis & Exper�se

Welke realisaties/opleidingen heeft de
RevAcademie in 2021 tot stand gebracht?
De Postgraduaat Revalidatiezorg is de belangrijkste
realisatie, maar we organiseerden ook met partner
UZA de BLS-opleiding en de opleiding 6000
basismodule 2 klinische vorming.
Met partner KDG kwam de in-house opleiding
Klinisch redeneren tot stand. Een driedaagse
onderdompeling in de klinische benadering
van onstabiele patiënten. Met dezelfde partner
organiseren we tevens een in-house training van
verpleegkundige vaardigheden.
Moest ik er vroeger aan gedacht hebben, dan
zouden we ons symposium van 19 mei ook vanuit
de RevAcademie georganiseerd kunnen hebben,
maar dat is alvast voor onze volgende editie de
bedoeling.
Wat is jouw
RevAcademie?

toekomstdroom

voor

de

Ik moet voorzichtig zijn met dromen, want dat
kan al wel eens doorslaan bij mij (lacht). In ieder
geval is het de bedoeling om de RevAcademie
nog verder uit te bouwen als coördinatieorgaan
voor alle interne opleidingen in RevArte. Ze zal
in de toekomst vanuit onze multidisciplinaire
samenstelling opleidingsprogramma’s creëren,
organiseren en evalueren. Ze zal de interne
‘school’ van RevArte worden waarin aandacht
voor de opleidingsnoden van alle medewerkers
en dit met de doelstelling om onze expertise
van revalidatiezorg continu te verhogen. Externe
partnerschappen zijn hiervoor essentieel en
dienen dan ook nog verder uitgebouwd te
worden.
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Wil je de RevAcademie uitbreiden tot een
MKL-Academie?
Dit zou zeker mogelijk zijn. Dit mooie concept
kunnen we uitbreiden naar een MKL academie
waarin we focussen op niet-revalidatie gerichte
opleidingen. De basisdoelstelling blijft ook
hier gelden: Levens Lang Leren als basis voor
individuele én organisatiegroei.

VLOTTERE INFORMATIEDOORSTROMING
VONK-vergaderingen voor een aangenamere
werkomgeving
VONK staat voor Visie – Overleg – Nabijheid –
Kwaliteit. Het is een maandelijks overleg (behalve
in de zomermaanden) waarbij van elke discipline
en elke afdeling iemand aanwezig is. Op dit
overleg worden allerlei onderwerpen besproken,
zodat iedereen op de hoogte is van wat er gaande
is in Hof ter Schelde. Als er bepaalde beslissingen
genomen zullen worden op beleidsniveau, wordt
dit ook toegelicht tijdens dit overleg. Er worden
ook vaak meningen gevraagd van de verschillende
disciplines om hen ook inspraak te geven bij
beslissingen.

Open communicatie is een belangrijk element om
goede beslissingen en betrokkenheid te realiseren.
In het VONK-overleg komt alles aan bod zodat
iedereen op de hoogte is en mee kan nadenken/
beslissen. We zetten minder in op hiërarchie en
meer op opnemen van verantwoordelijkheid door
iedere medewerker. Hierdoor creëren we ook een
aangename werkomgeving.
Er wordt telkens een agenda doorgestuurd voor
de vergadering van start gaat en tijdens de
vergadering is er ook een variaronde waarbij
iedereen die aanwezig is vragen kan stellen of
bezorgdheden kan uiten.

“Open communicatie is een
belangrijk element om
goede beslissingen en
betrokkenheid te realiseren.”

Koen Aerts,
directeur zorgcampus Hof ter Schelde

We zetten MKL beter op de kaart met onze
medewerker communicatie
In oktober 2021 startte Katrien De Koninck, onze
medewerker communicatie. Zij kreeg als opdracht
om MKL en de verschillende sites zowel intern als
extern beter op de kaart te zetten. Dit kadert in
een strategische visie om door het delen van de
vele mooie initiatieven en realisaties binnen onze
instellingen een grotere aantrekkingskracht uit
te oefenen op patiënten, bewoners en potentiële
toekomstige medewerkers.
Katrien kende al onmiddellijk haar vuurdoop met
de organisatie van het bezoek van de Koningin,
wat heel succesvol is verlopen en veel weerklank
kreeg.
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HOF TEN DORPE BOUWT AAN DE
TOEKOMST
Een blik vooruit
De bouwplannen voor woonzorgcentrum Hof ten
Dorpe liggen al even op tafel, maar 2021 is een
scharnierjaar gebleken in de stappen vooruit.
Graag informeren wij bij Johan D’Eer directeur
algemene diensten MKL en Paul Stevens, directeur
woonzorgcentrum Hof te Dorpe naar het waarom
van deze plannen en hoe deze passen in de
toekomstvisie van MKL.
Welke stappen werden er in 2021 gezet in
dit bouwproject?
In 2021 werden belangrijke stappen gezet in de
ontwikkeling van het nieuwe project in Hof Ten
Dorpe. Nadat de beslissing door de Raad van
Bestuur werd genomen dat het nieuwe WZC op
de huidige site in de Welkomstraat zou gebouwd
worden, zette een bouwteam zich aan het werk
om een innovatief concept van een dementieexpertisecentrum op te zetten, vertrekkende
vanuit de principes van kleinschalig genormaliseerd
wonen. Het ontwerp werd ook door de gemeente
en de medewerkers van Hof ten Dorpe positief
onthaald. Een complex financieel plan werd
uitgewerkt, en toonde aan dat het project financieel
haalbaar was. Momenteel gebeurt de aanstelling
van de studieburelen technieken en stabiliteit om
dit project te realiseren in de periode 2023-2027.

architectenbureau SVR-ARCHITECTS.
De visie van MKL VZW werd verder uitgebouwd en
versterkt. Dankzij de dichte verbintenis onder de
drie vestigingen, de kennis en expertise vergaard
doorheen de jaren wat betreft het begrip ‘Niet
Aangeboren Hersenletsel’ (NAH), zijn we op zoek
gegaan naar een nieuw geïntegreerd zorgaanbod.
Een zorgconcept dat in hoofdzaak gericht is op
mensen met dementie. Dit was onze drijfveer om
een gebouw neer te zetten dat niet enkel financieel
verantwoord is maar ook kwalitatief van aard
is. Heel dit traject zal 5 tot 7 jaar duren omdat
het gebouw en zijn werking ‘live’ blijft tijdens de
werken. Hierdoor zal de bouw van dit project in
fases worden uitgevoerd. Het straatvolume wordt
hertekend, de voorkant van het nieuwe gebouw
wordt toebedacht voor de administratieve diensten,
somatische zorg en de ambulante revalidatie. In
de achterkant van het gebouw, met name de tuin,
wordt het hele dementieverhaal uitgewerkt.
Hoe ziet de planning er verder uit?
Johan D’Eer: Tijdens het voorjaar 2022 worden de
plannen nog meer verfijnd. De effectieve start van
de bouwwerken wordt gepland begin 2023.

Met welke belanghebbenden moest er
Hoe past de nieuwbouw in de toekomstvisie rekening gehouden worden bij de opmaak
van MKL?
van de plannen?
Johan D’Eer: In 2021 werd er een studie gedaan
naar het concept van kleinschalig wonen. Na
een half jaar plannen en met kwalitatieve
zorg in het achterhoofd werd samen met het
bouwteam een nieuw ontwerp opgesteld door het
10

Paul Stevens: De realisatie van een nieuwbouw heeft
uiteraard te maken met heel wat belanghebbenden.
Het project begon met een marktstudie en vooral
een visie op de toekomst. Na verschillende
interne overlegmomenten, referentiebezoeken en
gesprekken met experten werd in samenwerking
met de Raad van Bestuur beslist om ons in de

toekomst in hoofdzaak te focussen op bewoners
met dementie. Samen met onze architect gingen
we van start met “schetsen” van een nieuwbouw,
rekening houdend met onze focusgroep (bewoners
met dementie) en de bouwvoorschriften. Na een
aantal overlegmomenten met de gemeente, werd
de inplanting van de nieuwbouw op het bestaande
perceel verder uitgewerkt.
In een volgende fase zullen we medewerkers,
bewoners, families en de omgeving actief
betrekken bij de verdere ontwikkeling van onze
nieuwbouw.
Graag wonen, Graag werken en Graag komen blijft
voor mezelf het uitgangspunt om, samen met alle
belanghebbenden, te komen tot de realisatie van
dit prachtige project.
Waarom is de nieuwbouw een troef voor de
medewerkers van Hof ten Dorpe.
Paul Stevens: Door de nadruk te leggen op
“kleinschalig genormaliseerd wonen” spelen
we zowel in op een optimale leefomgeving
voor onze bewoners, als op een aangename
werkomgeving voor onze medewerkers. Onze
bestaande afdelingen van meer dan 50 bewoners
zijn binnen alle zorgsectoren voorbijgestreefd. De
toekomstige werking biedt meer mogelijkheden om
alle bewoners voldoende te kennen en zodoende
ook optimaal te verzorgen. Zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van kleinere teams, die zorg

dragen voor een beperkt aantal bewoners krijgt
hier alle kansen. Des te meer voor bewoners met
dementie, een doelgroep waar we ons binnen dit
project extra op willen focussen.
Hoe gaan jullie de werking verder zetten
tijdens de bouwwerken?
Paul Stevens: Omwille van de ideale ligging in het
centrum en onze prachtige tuin werd er beslist om
het nieuwbouwproject te realiseren op deze site.
Een hele uitdaging omdat we tijdens de werken ook
operationeel willen blijven. Dit heeft tot gevolg dat
we in verschillende fasen gaan werken die zullen
verlopen over een tijdspanne van meerdere jaren.
In een eerste fase, waar we een deel van het
bestaande gebouw afbreken om de nieuwbouw
te realiseren, zullen we tijdelijk woongelegenheid
kunnen bieden aan 80 bewoners. In de aanloop
naar deze fase zullen we stapsgewijs minder
bewoners een verblijf aanbieden, zodat we op een
“natuurlijke manier” kunnen starten met de eerste
fase. De volledig afgewerkte nieuwbouw zal terug
woongelegenheid bieden aan 100 bewoners, 5
plaatsen voor kortverblijf en een Centrum voor
dagverzorging.
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Johan D’Eer, directeur algemene diensten MKL en Paul Stevens, directeur WZC Hof ten Dorpe

ANDERE REALISATIES BINNEN
MKL

Vaardigheidsparcours in RevArte
In de tuin van RevArte werd een uitgebreid
vaardigheidsparcours
aangelegd
met
een sportveld, petanqueterrein, een fito-meter met verschillende toestellen en
een overdekt hindernissenparcours. Dit
vaardigheidsparcours werd medegefinancierd
door de vzw. Sorea.
Op het vaardigheidsparcours doen patiënten
op een veilige manier succeservaringen op.
Ze trainen tot ze er voldoende vertrouwen in
hebben dat het hen in de ‘echte’ wereld ook
zal lukken.
Groendaken

Zonwerende folies in RevArte

In 2021 werden er groendaken voorbereid op
het vaardigheidsparcours op de campus van
RevArte en op de assistentiewoningen op de
campus van Hof ter Schelde.

Op alle patiëntenkamers die georiënteerd
zijn naar het zuiden of het oosten werd
een zonwerende folie voorzien. Door het
aanbrengen van deze folie werd niet alleen de
warmte van het zonlicht verminderd maar ook
vervelende reflecties dat sterke zonnestralen
veroorzaken.
Optimalisering verwarming en
ventilatie in Hof ter Schelde

Opfrissing in Hof ten Dorpe
In Hof ten Dorpe werden een 8-tal kamers
opgefrist en voorzien van een nieuwe vloer.
De gasleiding werd aangepast voor nieuwe
keukentoestellen en een aantal buitendeuren
werden voorzien van een toegangscontrole.
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Op de campus van Hof ter Schelde
werden optimalisaties uitgevoerd aan de
assistentiewoningen en de stookinstallatie
van het woonzorgcentrum. De verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem waren
nog niet optimaal ingeregeld omdat er nog
moest worden gekeken naar hoe het gebouw
doorheen de 4 seizoenen zou optreden. Op
basis van de bemerkingen van het eerste jaar
zijn er een reeks aanpassingen doorgevoerd
om het gebouw zo optimaal mogelijk te laten
functioneren.

ZORGEN IN COVIDTIJDEN
In 2021 is corona is eigenlijk nooit weggeweest.
Alhoewel het aantal besmettingen en quarantaines
beperkt bleef, heeft de covid-pandemie toch een
grote en permanente invloed gehad op onze
werking en procedures.
Er vielen heel wat personeelsleden tijdelijk uit door
ziekte of door besmettingen in hun omgeving.
De extra druk die hierdoor gelegd werd op de
collega’s werd met veel verantwoordelijkheidszin
en collegialiteit opgevangen, wat zeker niet
evident was en dit over alle sites heen. Graag
blikken we vanuit al onze campussen even terug
op deze bewogen tijden. We vroegen verschillende
MKL-collega’s wat hen het meest is bijgebleven
uit deze periode of wat voor hen de belangrijkste
getrokken les is.

Revalideren in covid-tijden
“De belangrijkste les die covid ons heeft geleerd
is dat we veel kunnen leren uit crisissen. We zijn
in extreem moeilijke tijden in staat geweest om te
schakelen en onze procedures te verbeteren met
het oog op de beperking van de verspreiding van
een virus.”
- Hinde Ouarde,
ziekenhuishygiënist revalidatieziekenhuis Revarte
“Covid heeft ons geleerd om snel te schakelen
in uiterst onzekere tijden. Dit zorgde voor heel
wat moeilijkheden, maar het bracht ook mooie
opportuniteiten met zich mee. Zo hebben we
binnen ons revalidatieziekenhuis een vijfde klinisch
zorgpad opgericht waarmee we een antwoord
kunnen bieden op de zorg-/revalidatievraag van
personen die lange tijd op de dienst intensieve
zorg verbleven. Omwille van een covidinfectie of
andere oorzaken.”
- Dirk Claes,
hoofdarts revalidatieziekenhuis RevArte
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Crisiscellen
Tijdens de covid-pandemie werd er op
alle sites regelmatig samen gezeten in
crisiscellen zodat de besmettingen en de
situatie op de werkvloer nauwlettend in
de gaten gehouden kon worden.
Op die manier konden we snel schakelen
en onze medewerkers goed informeren.

Ouderenzorg in covid-tijden
“Afgelopen jaar lag de focus bij ons ook nog op het
managen van Covid-19. Maatregelen die werden
afgesproken waren gebaseerd op de richtlijnen
van de overheid maar hielden ook rekening met
het welzijn van bewoners, hun belangrijke naasten
en onze medewerkers. Deze afstemming was
mogelijk dankzij ons VONK-overleg.
In het kader hiervan werden er bijscholingen over
preventieve hygiënemaatregelen georganiseerd.
Een open communicatie vonden we een belangrijk
instrument om het vertrouwen in de organisatie
te behouden. Zo werden bewoners, familieleden
en medewerkers regelmatig via mail geïnformeerd
over de Covid-19 situatie op de zorgcampus.”
- Koen Aerts, directeur Hof ter Schelde
“Drukte, eenzaamheid, verlies en machteloosheid…
De harde realiteit van corona!
Samen beleefd en samen doorstaan
Door het beste van onszelf te geven
Door het warmste in elkaar te ervaren”
- Ines Meuris,
verantwoordelijke bewonerszorg Hof ten Dorpe

Zorgen voor personen met beperking
tijdens covid
“Elke uitdaging is een mogelijkheid tot leren en
groeien. Die onbekende situatie maakte het team
hechter en iedereen zette zijn beste beentje voor
om alles in goed banen te leiden.
De belangrijkste les die ik leerde uit de Covidperiode, is dat structuur en sereniteit in alle
omstandigheden belangrijk zijn voor onze mensen
met een NAH. Meer individuele aandacht ter
compensatie van minder bezoek en minder
buitenshuise activiteiten, bracht onze bewoners
de nodige rust en de welkome afleiding.”
- Bea Vande Putte,
sociaal verpleegkundige De Stroming
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MKL-TEAMS IN DE KIJKER
Technische dienst
Wat is er zo tof aan jullie team?
De technische dienst van MKL zorgt er dag in dag
uit voor dat alles op wieltjes loopt op de drie sites.
Giel: Het is plezant werken bij de technische
We zetten hen daarom graag in de kijker in dit
dienst. De sfeer zit vrijwel altijd goed.
magazine en stellen hen graag voor door middel
Ivo: We kennen soms een grote werkdruk, maar
van een interview.
door de luchtige sfeer en de humor is dit iets wat
we wel aankunnen.
Wat doet jullie team?
Shana Verbakel, hoofd technische dienst MKL:
Ons team heeft een uitdagend en afwisselend
takenpakket. Ze staan dag in dag uit klaar om
aanvragen voor de technische dienst aan te
pakken en eventuele storingen op te lossen
en dit op de drie campussen, maar ook voor
bedrijvencentrum 3oaks. Dit centrum is gelegen
naast de gebouwen van Revalidatieziekenhuis
RevArte in de Drie Eikenstraat, is de thuishaven
voor kleine, jonge en/of groeiende ondernemingen
die zich in een rustige omgeving willen ontplooien
en/of verder ontwikkelen. Deze bedrijven zijn
actief in verschillende sectoren: IT, chemie,
juridisch advies, … Hiervoor worden een 30-tal
private lokalen ter beschikking gesteld, uitgerust
als kantoor-, werk-, labo- of opslagruimte. Als
eigenaar van de gebouwen zorgt MKL er, naast de
grote onderhoudswerken, o.a. ook voor dat het
complex aan de eisen inzake wettelijke controles
en keuringen voldoet.
Giel Wuyts, technisch medewerker: Eigenlijk
doen we elke dag onze uiterste best om het
de patiënten, bewoners én medewerkers zo
aangenaam mogelijk te maken.
Jullie komen bijna dagelijks in Hof ter
Schelde, Hof ten Dorpe en RevArte. Zijn er
grote verschillen?
Ivo Van Praet, technisch medewerker: Er heerst
overal een toffe sfeer, en de procedures zijn op
de sites gelijk. Er zijn natuurlijk wel andere noden
op de drie sites, welke afhankelijk zijn van de
populatie en de aangeboden zorgverlening.
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Wist-je-datjes
In 2021 kwamen er 6514 meldingen
binnen voor onze technische dienst.
Het betreffen hier zowel aanvragen als
storingen.
In 70% van de gevallen werd een
werkbon binnen de vooropgestelde
responstijd behandeld.

Team aankoop en logistiek: een nieuw
team binnen MKL
In 2021 werd een nieuwe centrale organisatie
voor aankoop en logistiek opgericht voor alle
sites: RevArte, Hof ten Dorpe, Hof ter Schelde
en De Stroming. Zowel voor de aankopen van
verbruiksartikelen als van investeringsartikelen zal
deze cel alle aanvragende afdelingen/specialisten
ondersteunen wat betreft marktonderzoek, het
consulteren van de interne adviesorganen, het
opstellen van bestekken en bestelbonnen, het
opvolgen van leveringen en facturatie. Zonder alle
informatie van de aanvrager en specialist kan niet
efficiënt worden aangekocht. Het nieuwe team
bestaat uit Anniek Baetens, Kevin Smet, Sabina
Huygens, Marie-Ann Vermeulen en Karin Lepoutre.
Waarom is een centrale aankoopdienst een
meerwaarde voor MKL?
Karin Lepoutre: Wanneer we de drie sites betrekken
in een contractonderhandeling beschikken we over
een betere onderhandelingspositie om gunstigere
voorwaarden te bekomen. Daarnaast zorgt het
ook voor meer uniformiteit in de werking en heel
wat processen.
Er werden in 2021 heel wat contracten
herzien en afgesloten. Hoe werd dit
aangepakt?
Karin Lepoutre: Er werden zoveel mogelijk
contracten afgesloten met een looptijd van 4
jaar, een win-winsituatie voor de leveranciers/
dienstverleners maar ook voor ons.
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Aanbestedingen in de
kijker
Volgende aanbestedingen werden in het
jaar 2021 gerealiseerd:
• Multiparametertoestel voor
O²saturatie-, bloeddruk- en
temperatuurmeting (Hospidex)
• Maaltijden aangepast aan de eisen
van elke patiënt/bewoner (Compass
Group)
• Was en linnen (Cleanlease &
Gaverland)
• Incontinentiemateriaal (WM Supplies)
• Printers (Konica Minolta)
• Bain-mariewagens (Sabemaf)
• IT infrastructuur en security MKL,
Edge switches (Jarviss)
• Aanlevering medicatie en steriel
materiaal apotheek woonzorgcentra
(Verheijen)
• Armrevalidatie met spiegeltherapie,
Vinger en handrevalidatie met
vingerpads (Arseus Medical)
• Klinische voeding en bijvoeding
(Nutricia)
• Raamfolies (BVX)
• Property Insurance m.n.
brandverzekeringen MKL (Ethias)
• Hindernissenparcours REV (aangelegd
door Hertsens), sportterrein met
rubberen vloer (Coussens) en sportkooi
(Produlic)

Het IT-team en de FAB’s
Iedereen die werkt binnen MKL komt rechtstreeks
of onrechtstreeks in contact met het IT-team en
de Functioneel Applicatiebeheerders (FAB’s).
De FAB’s zijn een vrij recente toevoeging aan het
IT-team, maar zij vullen een broodnodige vraag
in. Zij vertrekken vanuit prangende vragen die
er bestaan op de werkvloer en denken hiervoor
processen uit.
Om deze processen meer gedragen te maken
werden er in mei 2021 stuurgroepvergaderingen
in het leven geroepen. Deze vergaderingen
zorgen ervoor dat de processen nog meer
afgestemd zijn op de eindgebruiker en dat
de processen goedkeuring ontvangen van de
directie. Een belangrijke meerwaarde dus om
als organisatie ervoor te zorgen dat éénzelfde
visie gedeeld is en dat iedereen dezelfde richting
uitgaat.

“ Onze belangrijkste drijfveer is
zorgen voor gedragen processen
die perfect zijn afgestemd op de
eindgebruiker.”
Maurice Van Noten
Functioneel Applicatiebeheerder

Van li naar re: Ward van Deuren, externe IT consulent
Torben Moennaert, IT Support Professional
Charlotte Lemmens, Functioneel Applicatiebeheerder
Benny Verschueren, Process & IT Manager
Maurice Van Noten, Functioneel Applicatiebeheerder
Kim Clinckemaillie, Functioneel Applicatiebeheerder
Ontbreekt op de foto:
Martine Mast, IT Support Professional

Enkele realisaties uit 2021
Voorbereidingen voor de aansluiting van
RevArte aan Mynexuzhealth

Booqit
Deze externe applicatie werd gelanceerd in
RevArte in oktober 2021. Hiermee kan verpleging
op een zeer gebruiksvriendelijke manier vanuit
KWS vervoer aanvragen voor gehospitaliseerde
patiënten en de status ervan overzien.
Artsentool
Door deze tool worden artsen binnen KWS
getriggerd deze meldingen te behandelen.
Opnieuw een stap verder in digitaal werken.
Koppeling Care Solutions aan Alivio
Alivio is een software toepassing voor
voedingsbeheer en ondersteunt vanaf nu
onze woonzorgcentra bij het aanbieden van
gevarieerde maaltijden aan de bewoners.
17

Via mynexuzhealth.be of de app mynexuzhealth
hebben patiënten eenvoudig toegang tot
hunvolledige medische dossier. Na het
aanmelden ziet men in het dashboard meteen
een overzicht van de belangrijkste afspraken,
gegevens, toegangen en instellingen. Om deze
aansluiting mogelijk te maken werd er heel
wat voorbereiddend werk verricht vanuit de
functioneel applicatiebeheerders.
Nieuw EKG-toestel
We namen een nieuw en gesofisticeerd EKGtoestel in gebruik waarmee de parameters
nog nauwlettender uitgelezen kunnen worden.
Deze worden nu in een eerste fase via een
PDF ingelezen in KWS. In de toekomst zal dit
via een DICOM-toepassing gebeuren zodat
artsen onmiddellijk aan de slag kunnen met de
gegevens.

VRIJWILLIGERS OM
OP TE BOUWEN
Bert afdelingsvrijwilliger RevArte
“Ik breng als vrijwilliger bezoekjes aan de patiënten
op de afdeling 3A. Daar liggen (o.a.) mensen met
een dwarslaesie. Ik ben daar begin vorig jaar (2021)
mee begonnen. En ik moet zeggen, hoe langer ik
het doe, hoe leuker ik het ga vinden. Ik merk echt
dat het een grote meerwaarde is. Ik heb een eigen
zaak, dus ik heb het erg druk. Maar het leven is meer
dan werken alleen. Daarom heb ik besloten om een
halve dag per week vrijwilligerswerk te gaan doen,
op vrijdagnamiddag. Ik kijk er echt iedere week naar
uit, het is ook echt iets dat ik heel belangrijk vind
en waar ik bewust tijd voor vrijmaak. De patiënten
vinden het ook waardevol, wat wel fijn is.”

Magda bibliotheekvrijwilliger RevArte
“Vrijwilligerswerk is ook een leerschool voor jezelf,
je leert echt veel uit hoe mensen omgaan met wat
hen is overkomen. Zo was er een mevrouw die
een zwaar ongeval had gehad, maar nog steeds zo
positief was. Dan vraag ik me wel eens af: “Hoe zou
ik reageren?” Je leert ook om niet te oordelen: wat
voor iemand zwaar is, kan heel verschillend zijn.”

Johnny, vrijwilliger Hof ten Dorpe
“Zo’,n 20 jaar ben ik kind aan huis bij Hof ten Dorpe.
M’n ouders verhuisden in 2001 naar get WZC. Sinds
m’n pensioen ben ik er vrijwilliger en help ik het
animatieteam. Dit ben ik blijven doen ondanks mijn
ouders intussen overleden zijn. We worden steeds
met open armen ontvangen en worden regelmatig
in de bloemetjes gezet. Het geeft me een warm
gevoel en veel voldoening dat kleine extraatje te
kunnen bieden door een praatje, het bakken van
lekkers of het samen tuinieren.”
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Vrijwilligers bedanken daar is bijna geen
beginnen aan
omdat er voor het woord “Bedankt”
geen superlatieven bestaan
Bedankter of bedanktst, het klinkt ook
niet.
Misschien is gewoon “bedankt” genoeg,
als je er echt het mooie in ziet.
Wat jullie voor medewerkers en
bewoners betekenen is met geen Euro’s
te berekenen…
Bedankt dat jullie met ons mee willen
werken, samen voor dat ene doel
Voor jezelf EN voor de ander:
Een goed gevoel.
Tekstje voor de vrijwilligers van Hof ten
Dorpe vanwege Paul Stevens, directeur
Hof ten Dorpe
Simone vrijwilliger WZC Hof ter Schelde
“De vriendschap die wij als vrijwilligers krijgen
van de bewoners is hartverwarmend, daarom
zijn wij ook met zoveel helpers die heel graag
hun vrije tijd voor hen willen vrijhouden.”

BIJZONDERE MOMENTEN
Radio Gaga in RevArte
Op 19 maart 2021 mocht RevArte “De Blokbusters”
ontvangen. Dit is het collectief van Joris Hessels,
Dominique Van Malder en Showbizz Bart.
Zij maakten live radio met interviews aan de
hoofdingang van RevArte volgens het concept
“Radio Gaga”: een radioprogramma voor onze
medewerkers in Revarte, samengesteld door
getuigenissen van eigen medewerkers en
patiënten.
Het initiatief kaderde in de Week van de Zorg,
en wil een hart onder de riem steken van de
patiënten, die hun zorg aan ons toevertrouwen, Koningin Mathilde op bezoek in RevArte
en onze medewerkers die dagelijks het beste van
zichzelf geven.
Op dinsdag 26 oktober 2021 bracht Koningin
Mathilde een bezoek aan RevArte. Het werd een
We zorgden ervoor dat iedereen deze fijne hartverwarmend bezoek waarbij de Koningin
gebeurtenis kon mee volgen. Zo konden patiënten ondergedompeld werd in de kennis en kunde van
via de televisietoestellen op de kamers en in de vijftig jaar expertise op het vlak van revalidatie,
eet-en zitruimtes volgen. Daarnaast was het ook en dit sinds tien jaar op de locatie te Edegem.
mogelijk om via ons centrale radiosysteem de Ze kreeg een voorproefje van de modernste
uitzendingen te volgen.
behandeltechnieken, ondersteund door artificiële
Daarnaast voorzagen we de mogelijkheid voor intelligentie.
collega’s om via een livestream de uitzending te Tijdens de rondleiding in het revalidatieziekenhuis
volgen.
en in de therapiezaal werd er geregeld halt
gehouden om een praatje te maken met aanwezige
Het was een warme ondersteuning voor iedereen patiënten en personeelsleden. De dankbaarheid
die zich in volle Covid-pandemie voor 200 % van het personeel, de patiënten en de directie
had ingezet, en toch ook een indrukwekkende voor dit hartverwarmend bezoek is dan ook enorm
weergave van hoe onze patiënten en families groot.
kijken naar onze dienstverlening.
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Vijf jarig bestaan De Stroming
In de zomer van 2021 vierden we het 5-jarig
bestaan van De Stroming. Een moment dat we
niet zomaar aan ons konden laten voorbij gaan. De
voorziening biedt gespecialiseerde ondersteuning
en woongelegenheid aan 20 personen tussen
16 en 65 jaar oud met een Niet Aangeboren
Hersenletsel en MS.
De bewoners werden op de dag zelf getrakteerd
op een ijsje en later hielden we met bewoners,
familieleden en medewerkers een barbecue.
Tijdens dit evenement werden alle medewerkers
op een fijne manier verrast met een goody bag.

Opnieuw genieten van samenzijn
Na de vele lockdowns kenden we in de
woonzorgcentra in 2021 eindelijk terug wat
lichtpuntjes van samenzijn. Zo konden de
bewoners van Hof ten Dorpe de bloemenstoet
in Wommelgem bezoeken en was er zelfs een
verrassingsconcent van de Schranser muzikanten
(K.H. De Verbroedering Wommelgem). In Hof ter
Schelde werden de zwembeurten ter mogelijk
en konden de bewoners genieten van een
najaarslunch. Dit alles mits het respecteren van
de toen geldende coronamaatregelen.

Vaccinatiecampagne van start
We begonnen 2021 met hoopvolle vooruitzichten
toen bleek dat de vaccinatiecampagne voor
zorgpersoneel in februari - maart van start kon
gaan. We begonnen met de basisvaccinatie die
bestond uit de toediening van 2 prikken. Eind
2021 volgden dan de “boostervaccins”. We blikken
terug op een succesvolle vaccinatiecampagne die
ervoor zorgde dat we stapsgewijs leerden leven
en werken met het coronavirus.
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NAAR ÉÉN MKL-BELEID
Een eengemaakte en eensgezinde
MKL-directie
Tot 2021 waren er twee directiecomités
actief binnen MKL: een directiecomité MKL
(ouderenzorg, zorg voor personen met een
beperking en gemeenschappelijke diensten) en
een directiecomité RevArte (revalidatie). Sinds juni
2021 werken we binnen MKL met een ééngemaakt
directieteam. We interviewen Peter De Becker,
algemeen directeur van MKL hierover.
Waarom werd er gekozen
ééngemaakt directieteam?

voor

een

Peter De Becker: De unieke structuur van
MKL met erkenningen binnen drie sectoren
(revalidatieziekenhuis, ouderenzorg, zorg voor
personen met een beperking) maakt dat er binnen
de groep meerwaarde en expertise opgebouwd
wordt, die bruikbaar is voor de andere sectoren.
In dit magazine vindt u verschillende voorbeelden
hiervan.
In het kader van de schaalvergroting, die overal in
de gezondheidszorg bezig is, we denken maar aan
de ziekenhuisnetwerken of de grote zorggroepen
voor ouderenzorg, past het dan ook om het
algemeen beleid op een MKL-niveau te tillen. Dit
ééngemaakt directieteam is sinds juni 2021 een
feit.

“We willen de eigenheid van
elke campus respecteren en
anderzijds een
gemeenschappelijke
toekomststrategie
uitschrijven”
Peter De Becker,
Algemeen Directeur MKL en RevArte

De samenstelling is als volgt:
Peter De Becker: algemeen directeur MKL/RevArte
Bart Van Dijck: verpleegkundig directeur RevArte
Dirk Claes: medisch directeur RevArte
Christophe Lafosse: Paramedisch-wetenschappelijk
directeur RevArte
Johan D’Eer: directeur algemene diensten MKL
Paul Stevens: directeur WZC Hof ten Dorpe
Koen Aerts: directeur zorgcampus Hof ter Schelde
Karen De Winter: manager HR
Sophie Sambre: kwaliteits- en project coördinator
(ontbreekt op de foto)

Lut Van den Putte: verslaggever directiecomité
Is het een verbetering voor MKL?
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Peter De Becker,
Algemeen Directeur MKL en RevArte

Peter De Becker: De samenspraak binnen dit
team is verrijkend en legt de basis voor een
gemeenschappelijk
MKL-beleid,
waarbinnen
enerzijds de eigenheid van elke campus wordt
gerespecteerd en anderzijds de toekomststrategie
gemeenschappelijk wordt uitgetekend.
Het is de ambitie om in de volgende jaren de
directiefuncties meer en meer op MKL-niveau te
definiëren.

Strategiebepaling
Een gedragen keuze
Een van de belangrijkste oefeningen
van 2021 was het nadenken in brede
groepen over de strategie voor de
volgende 5 jaar. Alle medewerkers (via
de welzijnsbevraging), leidinggevenden,
artsen
en
bestuurders
werden
hierin betrokken in verschillende
overlegmomenten. Het leverde boeiende
ontmoetingen, goede samenspraak en
luisteren naar mekaar en interessante
resultaten op. Ondertussen worden al
deze informatie en inzichten verwerkt
in strategische krachtlijnen en tal van
concrete doelen en acties. Hierover
wordt meer gerapporteerd in 2022.

Audits voor verbetering
In het voorjaar is er een audit uitgevoerd binnen het
financieel-administratief departement.
Op basis van de resultaten werden een aantal
reorganisaties uitgevoerd, en werd een vacature
geopend voor een financieel-administratief directeur
om het directieteam te vervoegen.
Door alle betrokken teams (onthaal, medisch
secretariaat, boekhouding, facturatie) werd hard
gewerkt om een achterstand in de facturatie weg te
werken.
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PATIËNTENPARTICIPATIE
Onze revalidanten en bewoners aan het
woord
In 2021 werden er binnen MKL heel wat stappen
vooruit gezet om actiever te luisteren naar onze
revalidanten en bewoners, en hun familieleden.
Drijvende kracht achter dit project in Sophie
Sambre, accreditatie- en kwaliteitscoördinator
binnen MKL vzw.
Wat is patiëntenparticipatie, Sophie?
Sophie Sambre: Er komt steeds meer besef
binnen zorgorganisaties dat actief luisteren
naar ervaringen van patiënten en bewoners
en hun naasten de kwaliteit en veiligheid van
de zorg sterk kan verbeteren zonder dat daar
grote veranderingstrajecten voor nodig zijn. Ook
binnen MKL is dit besef al een hele tijd aanwezig.
Afgelopen jaar hebben we hier dan ook wel wat
initiatieven rond genomen.
Waarom neemt dit besef toe?
Sophie Sambre: Het betrekken van revalidanten en
het gebruik maken van hun kennis en ervaringen
en hun wensen kan de kwaliteit van het verblijf en
de revalidatie op meerdere manieren verhogen.
Participatie van revalidanten en bewoners in wonen
en leven draagt bij aan een beter begrip van wat
clientwensen zijn en wat het het verblijf en/of de
revalidatie kan opleveren voor de revalidant en de
bewoner.

“Actief luisteren naar
patiënten en bewoners kan
de kwaliteit en veiligheid
van de zorg sterk verbeteren
zonder dat hier grote
verandertrajecten voor
nodig zijn”
Sophie Sambre
accreditatie- en
kwaliteitscoördinator MKL vzw

Binnen De Stroming hebben we een kwaliteitsbevraging gedaan en hebben we familieraden en
collectief overleg.
In RevArte worden focusgroepen georganiseerd
op elke afdeling. We trachten elke afdeling jaarlijks
aan bod te laten komen. Hun suggesties worden
meegenomen in het patiëntveiligheidscomité en in
werkgroepen.
Voor elk zorgpad werd er per pathologiegroep als
Hoe krijgt patiëntenparticipatie vorm
actiepunt besproken om patiënten uit te nodigen
binnen MKL?
om met hen af te toetsen wat volgens hen beter kan
in de klinische werking en afstemming (zowel voor
Sophie Sambre: Binnen onze woonzorgcentra
zorgpad “dwarslaesie” als voor “knieprothese”).
zijn we al langer bezig met patïenten-, of
Ook hier werken we met tevredenheidsenquêtes.
beter bewonersparticipatie. We werken er met
Deze worden meegegeven door de sociale dienst
tevredenheidsenquêtes en bewonersraden.
wanneer de patiënt in ontslag gaat. Elk kwartaal
analyseer ik deze cijfers.
Bij opname van de revalidant wordt een therapiedag
afgestemd met revalidant en zijn naasten. Op deze
dag komen revalidanten en familie in contact met
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de betrokken revalidatie therapeuten, artsen en
het revalidatieconcept en kunnen zij hun vragen
formuleren en inbreng of bemerkingen uiten.
Tijdens de wekelijkse “dokterstoer”, een
multidisciplinair overlegmoment met de (hoofd-)
verpleegkundige, behandelende afdelingsartsen
en de sociale dienst wordt iedere revalidant
gehoord en gezien door dit team. Dit is een
perfecte gelegenheid voor overleg en afstemming.
Wat is de visie op patiëntenbewonersparticipatie binnen MKL?

en

Sophie Sambre: Het belang neemt steeds meer
toe. Ook zaken zoals shared decision making
en cliënt empowerment worden meer en meer
belangrijk. Eigenlijk zijn we zowel met onze
woonzorgcentra als ons revalidatieziekenhuis echt
wel een voorbeeld hierin door onze mensgerichte
insteek. We bevragen zowel revalidanten als
bewoners actief met ondermeer volgende vragen:
Heb je trappen thuis? Wat wil je zeker kunnen
vooraleer je naar huis kan? Wat zou je graag
doen vandaag? Hoe heb je je koffie graag? Welke
activiteiten maken je gelukkig?

Een sessie patiëntenparticipatie op
afdeling 1B in RevArte in april 2021
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Hoe zie je dit verder evolueren in de toekomst
binnen MKL? Wat is het vervolgtraject?
Sophie Sambre: In de toekomst willen we meer
ervaringsdeskundigen
inzetten,
structureler
werken met de input die we krijgen en vooral over
communiceren en openbaar maken.
We doen al heel wat en werken al lang op deze
principes, maar ze mogen zichtbaarder worden.
We willen verbinding maken tussen shared decision
making, patiëntempowerment en participatie.

PROFESSIONALISERING
Streven naar kwaliteit als intrinsieke
waarde en als uitdaging
Christophe Lafosse is gedoctoreerd in de klinische
neuropsychologie. Sinds enkele jaren is hij
paramedisch en wetenschappelijk directeur in
het revalidatieziekenhuis RevArte. Hij is ook
gastprofessor in de gedragsneurowetenschappen
en neuropsychologie aan de KULeuven, VUB en
Thomas More University College te Antwerpen.
Christophe, zijn er bepaalde thema’s uit de
revalidatie die volgens jou ook van belang
zijn voor heel MKL ?
De missie van RevArte vermeldt het volgende „Het
revalidatieziekenhuis RevArte wil een voortrekker
zijn in de revalidatiezorg aan personen met recent
verworven beperkingen met als doel het verhogen
van hun leefwaarde.“
Een originele invalshoek. Het woord ‘leefwaarde‘. is
een samenstelling tussen enerzijds ‘levenskwaliteit‘
en anderzijds ‘zorgwaarde‘. Waarde verwijst hier
naar de kwaliteit van handelen en de kwaliteit
die de revalidant ervaart. Maar dat kan ook over
een bewoner gaan. Het zijn de professionele
handelingen gericht op het invullen van de zorg
en de behoeften van de zorggebruiker en die dus
waarde creëren voor de afnemers van de zorg.
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“Het individu komt steeds
meer centraal te staan waardoor de cure & care dit zal
moeten ondersteunen met
zorg die meer aansluit op
hetgeen het individu (nog)
wilt in het leven.”
Christophe Lafosse,
paramedisch en wetenschappelijk
directeur RevArte

Wat betekenen dan die professionele
handelingen in het kader van zorgwaarde
en levenskwaliteit ?
Ons professioneel handelen past thuis in een
waardeketen die enerzijds bestaat uit de
activiteiten die samen het inhoudelijk zorgproces
vormen (kernactiviteiten), en anderzijds de
activiteiten die de zorgorganisatie ondersteunen
om goede zorg te bieden, zoals kennisbeheer,
informatiemanagement, ICT en facilitaire en
logistieke zaken.
Naar mijn mening moet deze waardeketen
gericht zijn op zowel op de cure als de care en
niet alleen rekening houden met het perspectief
van de professionele zorgaanbieder maar ook
vanuit het perspectief van de zorggebruiker
(en zijn omgeving). Iedereen heeft nu eenmaal
zijn eigen manieren en strategieën om met
ouder worden, ziekte en gezondheid om te
gaan. Voor de inrichting van de zorg van de
toekomst en de rol van technologie is het nodig
niet alleen de zorggebruiker te betrekken bij de
zorgwaarde-cyclus, maar ook de informele zorg,
de mantelzorgers en de vrijwilligers. Het individu
(dus de revalidant of bewoner) komt steeds meer
centraal te staan waardoor de cure en care dit zal
moeten ondersteunen met zorg die meer aansluit
op de hetgeen een individu (nog) wil in het leven.
Revalidanten en bewoners ontwikkelen zich meer

en meer tot mondige zorggebruikers en co-creators Wat zijn volgens jou dan de kerntaken
die een duidelijke opinie en advisering vragen, binnen MKL ?
ongeacht de mate van hun zelfredzaamheid.
We steunen op een zorgvisie die aandacht voor
Door sociaal-maatschapelijke ontwikkelingen, de mens als eenheid als professioneel kenmerk
voortschrijdende technologische ontwikkelingenen omvat, d.w.z. waarin naast fysieke, psychologische
de druk op het zorgsysteem vanuit de samenleving, en sociale effecten ook levensbeschouwelijke en
de economie, de overheid en de zorgsector zelf, ethische aspecten te onderscheiden zijn. “Goede
zullen professionele zorgaanbieders meer dan dingen doen op een goede manier”. Dit vat mijn
in het verleden over de grensen van hun eigen inziens onze kerntaak van kwaliteit van zorg en
instellingen en domeinen moeten samenwerken dus ook onze kwaliteit van samen-werken samen.
met andere zorg- en dienstverleners (inclusief de Het draait in onze visie om het vinden van een
revalidant/bewoner en diens familie en sociale juiste balans tussen enerzijds de waarden,
behoeften en verwachtingen van de revalidant en
netwerk).
bewoner en anderzijds de unieke toegevoegde
Leefwaarde, als aansluiting bij de zorgwaarde- waarde van de professional in het stimuleren
cyclus, is bedoeld om op een andere manier van de zelfstandigheid en het verminderen van
te kijken naar de kwaliteit van leven van de de beperkingen van de patiënt of bewoner. Meer
zorggebruiker en naar de (ondersteunende) rol die Kwaliteit van Leven of MKL.
de zorg darbij speelt of kan spelen. De discussie Wat betreft Revalidatieziekenhuis RevArte streven
begint en eindigt bij het individu en niet bij de we als lerende organisatie continu naar excellente
revalidatiezorg, waarbij iedereen de ruimte moet
zorg.
krijgen om hierin zijn verantwoordelijkheid te
nemen. Dit wordt gerealiseerd door het leveren
van professionele zorg, veilige zorg, betrouwbare
en transparante zorg. RevArte streeft zo naar een
hoge patiënttevredenheid en naar professionals
die zich gerespecteerd voelen in de uitoefening
van hun vak.
Om dit te realiseren is het bepalen van de
juiste beleidsaccenten wel belangrijk neem
ik aan ?

Figuur 1. De Zorgwaarde-Cyclus toegelicht. Centraal staan
de kwaliteit van leven en de vitalitiet en het welbevinden.
Hiermee worden ook de coping-processen bedoeld ikv het
omgaan met de gevolgen van een ziekte of aandoening.
De drie kleuren in de circel verwjzen naar de mate van
zelfredzaamheid met betrekking tot de kwaliteit van leven
van de zorggebruiker. Het is de mate waarin men de regie
kan voeren over het eigen leven. Hoe meer rood, hoe lager
de mate van autonomie en onafhankelijkheid. Daaruit volgt
dat de zorg meer dan in het verleden moet zijn gericht op het
ondersteunen van de revalidant met het oog op versterking
of herstel van zijn of haar zelfredzaamheid.
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Een ziekenhuis is een complexe organisatie.
Daarom is een complexere strategie noodzakelijk,
zeker indien we die strategie willen concretiseren
in uitvoerbare acties. Een strategisch plan mag
echter geen document worden dat onvoldoende
aanspreekt en immobiliseert. Wij gaan voor
mobiliseren. We structureren daarom ons voorstel
van strategie doelbewust rond een aantal centrale
thema’s of krachtlijnen. We hopen dat ze een
invloed hebben op alle medewerkers van MKL.

Op deze wijze wil MKL een professionele, veilige,
betrouwbare en transparante zorg neerzetten.
Hierdoor willen we zowel een hoge patiënt-/
bewonerstevredenheid als medewerkersvoldoening
realiseren.
Hoe kan dan volgens jou een hoge patiënten bewonerstevredenheid worden bereikt ?

Deze zorg en behandeling resulteert in een
hoog percentage van revalidanten die naar hun
oorspronkelijke thuissituatie kunnen terugkeren.
Het revalidatieziekenhuis werkt continu aan een
‘best evidence based practice’ voor het gehele
zorgpakket om de optimale zorg voor de revalidant
te waarborgen. Dit proces vergt een afstemming
van ons handelen op recente wetenschappelijke
ontwikkelingen
en
nieuwe
invalshoeken.
Revalidatieziekenhuis wil zich daarom regionaal en
(inter)nationaal onderscheiden als een revalidatieexpertisecentrum ter ondersteuning bij en
evaluatie van zorgvernieuwing en zorgverbetering.
Revalidatieziekenhuis Revarte voert daarom ook
een beleid van wetenschappelijk onderzoek,
innovatie, onderwijs en opleiding in samenwerking
met universitaire instellingen en hogescholen,
deskundigen uit andere ziekenhuizen en
overheidsinstanties.

Het is belangrijk oog te hebben voor de manier
waarop de organisatie vanuit de strategie en beleid
haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst
en waar nodig verbetert of vernieuwt.
Een aantal aspecten hierbij zijn vragen over de te
volgen stappen, prestatie-indicatoren want meten
is weten, verantwoordelijkheden in de processen,
de wijze waarop mensen en middelen op elkaar
afgestemd worden, het analyseren van bronnen van
afwijkingen op gestandaardiseerde zorgprocessen
om tot verbetering te komen. Daarbij wordt ook
aandacht besteed aan de professional die met Het valt me op hoe iedereen binnen MKL
zijn kennis en kunde autonoom in uiteenlopende streeft naar kwaliteit. Hoe sta jij daar
situaties moet optreden.
tegenover ?
Inzetten op kennis en kunde zijn inderdaad
heel belangrijk. Ik heb de indruk dat er
in RevArte al heel wat aandacht gegeven
wordt aan opleidingen en wetenschappelijk
onderzoek.

Het
realiseren
van
kwaliteit
is
een
verantwoordelijkheid én een bron van inspiratie
en motivatie. Kwaliteit is een intrinsieke waarde
maar ook een uitdaging. Wat we willen doen, het
leveren van professioneel goede zorg, willen we
uitmuntend doen. Niet alleen kwantiteit, maar
We hebben de ambitie om een kennis – ook opvolging van kwaliteit is erg belangrijk. De
en expertisecentrum te zijn. Binnen het basisvoorwaarden die ontwikkeling van kwaliteit
gespecialiseerde revalidatielandschap hebben we mogelijk maken of bevorderen, verdienen onze
de nodige expertise en competenties opgebouwd aandacht.
op basis van ons kwalitatief hoogstaand Om kwaliteit te leveren moet er een minimum
wetenschappelijk onderbouwde zorgaanbod. aan ‘kwali’-tijd zijn. In het bijzonder gaat het ook
om de zorg voor de kwaliteit van de menselijke
omgeving en het respect en de waardering voor
personen en hun werk. Verder kunnen we de
groei van kwaliteitsvolle zorgverlening versterken
door personen, middelen en infrastructuur ter
beschikking te stellen om hun taken efficiënt en
met voldoening uit te voeren. Hier zal ook de
RevAcademie een rol spelen binnen het thema
Levenslang Leren in MKL.
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Verdere vorming van al onze medewerkers Maar alles hangt er natuurlijk uiteindelijk
is dan volgens jou ook een belangrijk van af wat de revalidant of bewoner er van
speerpunt ?
vindt ?
Mensen in de organisatie vormen de organisatie.
De kracht van de organisatie zit verborgen in
het specifieke potentieel van de werknemers.
Dit potentieel bepaalt de kwaliteit van de
revalidatiezorg.
Kennis en kunde worden
daarom gestimuleerd door het volgen van
specialisatieopleidingen: de dingen goed doen.
Professionaliteit bestaat echter niet alleen uit
vaktechnische competentie. Medewerkers moeten
geïnspireerd worden om het optimale uit henzelf
te halen. Hiervoor willen we een omgeving van
vertrouwen en respect creëren. Hierin kan op
een aandachtige, aanwezige, verantwoordelijke,
competente en responsieve wijze zorg gegeven
en ontvangen worden. Goede zorg is de goede
dingen goed doen.

Patiënttevredenheid is een uitdrukking van de
waardering van de zorg die aan hem of haar
is verleend. Het gaat daarbij grofweg om de
discrepantie tussen impliciete en expliciete
verwachtingen en wat feitelijk ervaren is. Veel
factoren kunnen tevredenheid beïnvloeden, zoals
persoonsfactoren, de effectiviteit van de geboden
zorg, de medewerkerstevredenheid, het imago
van de organisatie, en de gezondheidstoestand
van de persoon zelf. De patiënt of bewoner
kan als kritische consument een aantal zaken
goed beoordelen zoals de behandelingen, zijn
of haar ontvangst, de maaltijden en de verdere
dienstverlening tijdens de behandeling. Dankzij
ons kwaliteitsbeleid wordt nu veel aandacht
besteed aan de registratie en communicatie rond
patiënt- of bewonerstevredenheid. De resultaten
Maar men zegt ook wel dat “de kwaliteit worden steeds in een ‘dashboard’ overzichtelijk
van elke schakel de sterkte van de ketting weergegeven.
bepaalt” ?
Maar is zo een tevredenheidsenquête niet
Bij de uitvoering is het naast vakinhoudelijke kennis heel subjectief ?
fundamenteel om te kunnen samen-werken,
waarbij verder wordt gekeken dan de grenzen van Het is inderdaad zo dat naarmate een patiënt of
het eigen werk.
bewoner meer in beslag wordt genomen door
In RevArte hechten we veel belang aan de zijn medische toestand, zijn afhankelijkheid
samenwerkingsvormen binnen multidisciplinair en onzekerheid toenemen. Men kan dan niet
teams. Dit wil zeggen dat revalidatie op een verwachten dat zijn of haar tevredenheid eenduidig
gecoördineerde wijze wordt aangeboden door in verband staat met de dienstverlening. Het gaat
meerdere beroepsgroepen of disciplines die hier dan niet meer om het tevreden stellen van
gezamenlijk in één behandelteam werken. Het de persoon met een vriendelijke glimlach of een
multidisciplinaire team spant zich in om de geroutineerd oogcontact. Bij onze patiënten en
revalidatiedoelen en het revalidatieplan te bepalen bewoners spelen meer gecompliceerde waarden
in overeenstemming met de doelen van de
patiënt en diens familie. Om optimaal rekening te
houden met de behandelnoden van de revalidant
(professionele richtlijnen), en een individuele
continue bijsturing op basis van zijn/haar
zorgvraag, verwachtingen, voorkeuren en inbreng,
werkt het team aan de complexe implementatie
van transdisciplinaire samenwerkingsvormen
binnen het revalidatieprogramma. Dit wil zeggen
dat alle zorgverleners elkaar ondersteunen in
het realiseren van de revalidatiedoelstellingen
per revalidant via het uitwisselen van elkaars
deskundigheid en competenties.

28

een rol met betrekking tot autonomie, participatie,
angst, onzekerheid.
Bovendien heeft het
beoordelen van een ander van wie je je afhankelijk
voelt, een paradoxaal element. Deze opmerkingen
maken het meten van de tevredenheid echter
niet onbruikbaar. Ze geven wel aan dat het
begrip genuanceerd moet worden gehanteerd
wil het gebruik ervan enige zin hebben. Bij het
zoeken naar patiënttevredenheid gaat het erom
te achterhalen waar klanten écht ontevreden over
zijn om die onvrede weg te nemen. Natuurlijk ook
om te achterhalen waarover men wél tevreden is
om dit verder te ontwikkelen, en misschien om de
patiënt of bewonder ook wel eens onverwacht te
kunnen verrassen.

eenheden, waarvan de leiding bevoegdheden of
verantwoordelijkheden van het directiecomité
gedelegeerd krijgen. Eenheden of klinieken
met een resultaatgerichtheid. Dit betekent dat
elke eenheid
ook
een resultaatgerichtheid
draagt en rapporteert wat betreft patiëntenzorg,
kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en innovatie,
beleidsontwikkeling en jaarplanning, human
resource management, middelenbeheer (dus zijn
er ook bevoegdheden voor de operationele en
tactische aansturing van een kliniek).
Op basis hiervan kunnen we in de toekomst
evolueren van een functiegerichte naar een meer
procesgerichte structuur en de integratie van zowel
een verticale (centrale) en horizontale (decentrale)
(‘kliniek’-management) beleidsstructuur (partiële
Waar zie je binnen RevArte nog belangrijke kanteling). En daar liggen mijn inziens ook
interessante pistes open voor de samenwerking
ontwikkelingen ?
tussen de sites van MKL.
Onze revalidatie stelt de patiënt en zijn zorgproces
centraal. Daarom is ons behandelend team
georganiseerd in zorgclusters die wij ook ‘klinieken‘
noemen. We bieden een residentieel en ambulant
zorgaanbod aan met focus op 5 diagnosegroepen,
met name :
•
locomotorische kliniek
•
hersenletsel kliniek
•
amputatie kliniek
•
dwarslaesie kliniek
•
kliniek voor revalidatie na een post-intensive
care syndroom
In overleg staan wij ook open voor elke recente
aandoening of ingreep waarbij het volgen van een
intensief revalidatieprogramma noodzakelijk is.
Per kliniek zijn er één of meerdere klinische
zorgpaden uitgewerkt om het multidisciplinair
team optimaal op elkaar af te stemmen en
taakafspraken te maken rondom de specifieke
revalidatie-aanpak.
Het lijkt me zinvol om onze klinieken of zorgclusters
in de toekomst geleidelijk te laten groeien tot

29

2021 IN CIJFERS
Werken bij MKL

Onze medewerkers in kaart

Gemiddeld aantal werknemers in VTE in 2021
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52,4 31,6

185,9

133,5

Mannen

Vrouwen

Totaal

Gemiddeld aantal werknemers voltijds
Gemiddeld aantal werknemers deeltijds
Gemiddeld aantal werknemers totaal of VTE
Worden niet meegeteld: interim, bestuurder, werkend vennoot, gepensioneerde, SWT
Beroepsloopbaanonderbrekers worden als voltijdse werknemers geteld, voor zover zij voltijds presteerden
voor deze onderbreking.

Wanneer we kijken naar de
verdeling van de voltijds werkende
medewerkers versus de deeltijds
werkende medewerkers stellen we
vast dat het grootste deel van onze
medewerkers deeltijds in dienst is
bij MKL.
Wanneer we kijken naar de
verhouding mannen/vrouwen in
ons personeelsbestand stellen we
vast dat mannen 14% van onze
medewerkers vertegenwoordigen
en vrouwen 86%. Mannen zijn
binnen onze organisatie vakker
voltijds aan de slag zijn dan
vrouwen.

Aantal medewerkers in VTE volgens geslacht en volgens
scholingsgraad bij afsluiting boekjaar 2021
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Personeelsverloop in 2021
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In dienst in 2021

Constant personeelsbestand
Als we gaan kijken naar de verhouding van uit dienst tredende
medewerkers in 2021 versus de nieuwe medewerkers stellen we vast
dat het aantal VTE’s vrij constant is gebleven met een hele lichte
stijging.

Aantal gevolgde opleidingsuren
In 2021 volgden onze medewerkers
in totaal 7869,13 opleidingsuren.
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CIJFERS HOF TEN DORPE
Opnames

Doorverwijzingen

Doorverwijzende instantie bij opname
35

Net als in de vorige jaren blijkt
dat in 2021 de meeste bewoners
die opgenomen zijn in het WZC
doorverwezen werden door een
mantelzorger.
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30
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10

8

5

0

0

Reden tot opname

3

1

0

De belangrijkste reden tot
opname blijft, zoals ook
terug te vinden is in vorige
jaarverslagen, een verminderde
zelfredzaamheid.

Reden tot opname in WZC
Andere

Reden keuze voor Hof ten
Dorpe

5

2

Het advies van een kennis,
familie of huisarts blijft een
belangrijke reden waarom
mensen voor Hof ten Dorpe
kiezen.
Ook de afstand
van de woonplaats van de
mantelzorgers
blijkt
een
belangrijke factor in de keuze
van het WZC.
In 2021 deden we meer
opnames van bewoners die
reeds in het verleden in contact
kwamen met ons CVK of DVC.

9

Zorgverlening aan gebruikers met dementie
1

Afwezigheid mantelzorger

2

Sociaal isolement

3

Crisisopvang
Proefperiode voor definitieve opname

0
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8
23
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Reden voor keuze voorziening
Reeds gebruik makend van DVC/KV
1

Partner reeds aanwezig in de voorziening
Richtbij woonplaats mantelzorger(s)
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Dicht bij eigen woonplaats
Eigen voorkeur
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Overlijdens

Gemiddelde leeftijd bij overlijden

Totaal

In 2021 zijn 24 bewoners
overleden.
Van
deze
overledenen is 79% in het
woonzorgcentrum gestorven.
De gemiddelde leeftijd van de
overledenen was 86,88 jaar.
In 2021 was de gemiddelde
leeftijd van de bewoners bij
opname 85,61 jaar.

86,88

Zorggraden

0

20

40

60

80

100

Zorggraden bewoners
35,00%

32,00%

Bezettingscijfers

30,00%

25,00%

25,00%

25,00%

20,00%
15,00%
10,00%

8,00%

8,00%

5,00%
0,00%

2,00%
O

A

Deze tabel toont de gemiddelde
verdeling van de aanwezige
zorgprofielen van het WZC op
31 december 2021 in Hof ten
Dorpe.
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31/dec/21

We zien dat de bezetting in
2021 lager was dan in 202
voor wat betreft het WZC.
Kortverblijf kende wel betere
bezettingcijfers dan in 2020. Ook
ons
dagverzorgingscentrum
kende opnieuw een betere
bezetting na een lange sluiting
omwille van de Covid-19
pandemie.

Bezettingscijfers Hof ten Dorpe in % op jaarbasis
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WZC

KV

WZC+ KV

Dagverzorgingscentrum

2017

98,70%

70,70%
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10,40%

2018
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52,90%

CIJFERS HOF TER SCHELDE
Opnames

Doorverwijzingen

Doorverwijzende instantie bij opname
35

Net als in de vorige jaren blijkt
dat in 2021 de meeste bewoners
die opgenomen zijn in het WZC
doorverwezen werden door een
mantelzorger. Dit is het eerste
jaar waarop minder dan de
helft van de nieuwe opnames
doorverwezen
werd
door
een mantelzorger. Daarnaast
hebben ook familieleden en
ziekenhuizen een belangrijke
rol in de doorverwijzing van
bewoners.
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30
25
20
15
10
5

15

13
5

8
3

1 1

2

1

1

0

2020

2021

Reden tot opname

Reden tot opname in WZC
Andere
Zorgverlening aan gebruikers met dementie

1
1

Afwezigheid mantelzorger

1

Sociaal isolement

1

De belangrijkste reden tot
opname blijft, zoals ook
terug te vinden is in vorige
jaarverslagen, een verminderde
zelfredzaamheid.
Opvallend
is dat ontlasting van de
mantelzorger in 2021 een
meer voorkomende reden is tot
opname dan in 2020.

3

3

Crisisopvang
Proefperiode voor definitieve opname

1

Ontlasting mantelzorger

1

11

(Tijdelijk) verminderde zelfredzaamheid
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21
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2021
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10
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35

2020

Reden voor keuze voorziening
Partner reeds aanwezig in de voorziening

4

1
2

Op advies van huisarts/ziekenhuis
Dicht bij eigen woonplaats

3
12

4

Eigen voorkeur

Reden keuze voor Hof ter
Schelde
Het advies van een kennis of
familie en de eigen voorkeur
zijn net als het jaar voordien de
grootste redenen om voor Hof
ter Schelde te kiezen. In 2021
weegt eigen voorkeur harder
door dan advies van een kennis
of familie dan in 2020.
26

8

Op advies kennis/familie

34

40
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2021

2020

15
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Overlijdens

Gemiddelde leeftijd bij overlijden
Vrouwen

89,24

Mannen

83,58

Totaal

87,17

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Zorggraden

Zorggraden bewoners
47

50

Onderstaande tabel toont de
gemiddelde verdeling van de
aanwezige zorgprofielen van
het WZC op 31 december 2020
en 31 december 2021.
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Bezettingscijfers

13

13

10

7

5
0

O

A

B

C

31/dec/20

31/dec/21

In 2021 zijn 46 bewoners
overleden (23 mannen en
23
vrouwen).
Van
deze
overledenen is 95,65% in het
woonzorgcentrum gestorven en
12 van de overleden bewoners
hadden een palliatief dossier.
De gemiddelde leeftijd van de
overledenen was 87,17 jaar
(83,58 voor mannen en 89,24
voor vrouwen).
De gemiddelde leeftijd van de
bewoners in Hof ter Schelde in
2021 was 86,6 jaar.

Cd

D

We zien dat de bezetting in
2021 laag bleef maar iets
hoger was dan in 2020. Deze
lagere bezetting is o.i. nog
steeds een gevolg van de
Covid-19 pandemie en de
negatieve beeldvorming in de
maatschappij over ouderenzorg.

Bezettingscijfers Hof ter Schelde in % op jaarbasis
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

35

WZC

KV

WZC+ KV

Assistentiewoningen

Dagverzorgingscentrum

2017

99%

59,50%

97,10%

0

15,10%

2018

84,80%

87,20%

84,90%

0

94,50%

2019

93,80%

69,50%

92,20%

0

92,30%

2020

87,90%

69,20%

86,70%

31,10%

53,90%

2021

90,50%

78,30%

89,70%

38,70%

69,90%

CIJFERS REVARTE
Bezetting cijfers RevArte in 2021
Bezettingscijfers RevArte in % op jaarbasis
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

jan.

feb.

maa.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

G

98,20%

102,75%

105,40%

103,78%

102,92%

106,54%

102,17%

104,09%

96,99%

103,29%

97,50%

100,81%

Sp

80,03%

83,85%

84,19%

88,00%

87,28%

88,64%

86,19%

87,55%

89,93%

89,41%

88,62%

87,26%

Sp excl. CH

81,05%

87,12%

86,49%

89,74%

89,15%

90,81%

88,62%

88,42%

92,31%

90,68%

90,37%

89,03%

CH

71,40%

56,19%

64,73%

73,33%

71,40%

70,22%

65,59%

80,22%

69,78%

78,71%

73,78%

72,26%

Totaal

84,90%

88,92%

89,87%

92,23%

91,47%

93,44%

90,47%

91,99%

91,82%

93,13%

91,00%

90,89%

Bezettingscijfers en patiënten

Verdeling opnames Sp- en G-dienst
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Geriatrie

Centrum
Herbosch

Sp

Totaal

2018

446

31,36%

9

63,29%

76

5,34%

1422

2019

453

32,52%

876

62,89%

64

4,59%

1393

2020

422

35,05%

726

60,30%

56

4,65%

1204

2021

433

31,24%

876

63,20%

77

5,56%

1386

2018

2019

2020

2021

Wanneer we de bezettingscijfers van
Revarte op jaarbasis overschouwen
stellen we vast dat deze zich in
de loop van 2021 terug hersteld
hebben naar een normaal, précovidscenario. Dit zien we ook in de
cijfers van de verdeling opnames
Sp- en G-dienst.
Wanneer we naar de inschrijvingen
van de ambulante patiënten kijken
zien we dat deze zich ook opnieuw
hersteld hebben tov. het jaar 2020.

Ambulante patiënten (aantal inschrijvingen)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

817
664

14 11 9 14
Ambulante
psychologie

254

85105106139
Dagrevalidatie

525
314346
233211

Geriatrisch
Ambulante kiné
dagziekenhuis

1 0 1 5

0 0 0 2

Ambulante
Ergo

Ambulante
Logo

2018

14

85

664

314

1

0

2019

11

105

817

346

0

0

2020

9

106

254

233

1

0

2021
36

14

139

525

211

5

2

2018

2019

2020

2021

Opnames

Onze klinieken

Verdeling opnames per kliniek
1600
1400

104

81

129

1200

113

1000
937

800

948

600
400

48

200
0

52

47

882

727
47

39

46

35

286

273

282

269

2018

2019

2020

2021

Hersenletsel

Dwarslaesie

Amputatie

Locomotorisch

55

Andere

Evolutie leeftijdsverdeling revalidanten
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Voor alle leeftijden

10-19j 20-29j 30-39j 40-49j 50-59j 60-69j 70-74j 75-79j 80-89j 90-99j

2021

7

39

23

57

131

270

200

225

362

72

2020

7

16

25

48

129

231

166

192

337

53

2019

5

21

36

61

151

269

204

213

367

66

2018

11

31

43

61

150

276

208

202

389

49

2018

2019

2020

Het grootste deel van onze
revalidanten verblijft in RevArte
omwille van een locomotorische
revalidatie. Daarna volgen de
patiënten die een niet-aangeboren
hersenletsel opliepen en degene
die een amputatie van één of
meerder
ledematen
hadden.
Op de vierde plaats staan de
patiënten met een dwarslaesie.
De overige patiënten zijn patiënten
die dienen te revalideren om een
andere reden zoals bijvoorbeeld een
langdurig verblijf op een afdeling
intensieve zorgen.

2021

Evolutie gemiddelde verblijfsduur in dagen

RevArte wil een brede doelgroep
revalidanten aanspreken, ongeacht
de leeftijd. Door het groot aantal
patiënten die voor locomotorische
revalidatie beroep doet op RevArte
ligt het zwaartepunt van de
leeftijdsverdeling tussen 60 en 80
jaar.
Constante in verblijfsduur
De gemiddelde verblijfsduur is al
enkele jaren stabiel en dit over de
verschillende afdelingen heen.

60
50
40

46,15
42,04

47,86

48,53

43,41

43,12

37,74

38,29

2018

2019

36,73

44,74
42,74
39,33

30
20
10
0

2020

2021

Evolutie gemiddelde verblijfsduur in dagen Centrum Herbosch
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Evolutie gemiddelde verblijfsduur in dagen Geriatrie
Evolutie gemiddelde verblijfsduur in dagen Sp

Ontslagbestemming

Ontslagbestemming 2021
Totaal
Sp
Geriatrie
Centrum Herbosch
0
Huis

200
Ziekenhuis

400
WZC

600

800

Psychiatrische opvang

1000
Overige

1200

1400

Overleden

Globaal gezien gaan de meeste
revalidanten na een revalidatietraject
in RevArte opnieuw naar huis. Dit
blijft dan ook de ultieme doelstelling
die we ons als revalidatieziekenhuis
stellen: het re-integreren van onze
patiënten in de maatschappij.
Wanneer dit door omstandigheden
niet mogelijk is gaan we met de
1600
naasten naar de meest gepaste
oplossing zoeken. Dit kan een
woonzorgcentrum
of
andere
opvangmogelijkheid zijn.
Bij de opnames in het ziekenhuis gaat
het voornamelijk over patiënten die
tijdens hun verblijf in Revarte voor
een onderzoek of ingreep naar het
ziekenhuis moeten, en achteraf hun
verblijf in RevArte verderzetten.
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Supraregionale functie
Revalidatieziekenhuis heeft een supraregionale
functie. Wanneer we kijken naar de oorsprong van
de opgenomen revalidanten stellen we vast dat
in 2021 55,90 % locoregionaal afkomstig was en
44,10% supraregionaal.

Supraregionale functie 2021

609
772

Opname regio
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Locoregionaal

Alle foto’s zijn genomen volgens de toen geldende corona maatregelen.
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