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PERSBERICHT

Minister Jo Vandeurzen geeft startschot Dag van de Zorg
in vernieuwde AZ Jan Palfijn Gent
Het AZ Jan Palfijn Gent duidt de Dag van de Zorg dit jaar met stip aan in de
agenda. Deze jaarlijkse opendeurdag van zorginstellingen is voor het
ziekenhuis hét moment om zijn volledig vernieuwde infrastructuur aan het
grote publiek te tonen. De dag wordt op gang getrapt met een officiële opening
in aanwezigheid Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin. Daarna kunnen bezoekers voor het eerst het verfrissend staaltje
architectuur langs de Gentse Watersportbaan ook achter de schermen
bewonderen.
Maak een hart voor de zorg en hang het op in ons ‘Zorgbos’
De Dag van de Zorg zette de zorg- en welzijnssector een week lang in de kijker met
het thema ‘Maak een hart voor de zorg’. Bedoeling was om zoveel mogelijk harten
voor de zorg te maken en iedereen die actief is in de zorg of op één of andere manier
zorgt draagt voor iemand anders een hart onder de riem te steken.
Het Jan Palfijnziekenhuis biedt elke bezoeker de kans om vandaag zijn zorgwens op
een papieren hart te schrijven. Een steunbetuiging voor een ziek familielid, een
bedanking voor de mensen uit de zorgsector, een woordje voor het ziekenhuis. Alles
wordt opgehangen in ons symbolisch ‘Zorgbos’ voor de hoofdingang van het
ziekenhuis.
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Minister Jo Vandeurzen, Geert Van Hijfte (organisator Dag van de Zorg), Rudy
Coddens (voorzitter AZ Jan Palfijn Gent) en Marleen Porto-Carrero (bestuurderdirecteur AZ Jan Palfijn Gent) openden de Dag van de Zorg met het ophangen van
de eerste hartjes in het ‘Zorgbos’.

Dag van de Zorg in Jan Palfijn Gent: een interactief programma
Bezoekers kunnen zich de volledige dag inleven op een interactieve wandeling.
Verschillende medische disciplines stellen er hun dienstverlening voor met
infostanden en diverse demonstraties. Berekenen van je BMI? Testen van je
hartritme? De kunstwerken van onze psychiatrische patiënten bekijken? Als kind je
pols eens laten gipsen? Of je stem laten analyseren bij de logopedisten? Tijdens de
Dag van de Zorg is het allemaal mogelijk… en nog veel meer!
De wandeling vervolgt met een bezoek achter de schermen van onder meer het
digitale Operatiekwartier, de moderne Centrale Sterilisatieafdeling en de Medische
Beeldvorming. Stuk voor stuk hoogtechnologische afdelingen met verrassende
mogelijkheden.
Na de middag kan iedereen van dichtbij twee types rampenoefeningen meemaken.
Zowel de evacuatie- als ontzettingsoefening worden uitgevoerd in samenwerking met
de Brandweer van Gent.
In de inkomhal kan men binnenstappen in het dokterskabinet van stadsdichter David
Troch. Onder het mom ‘Stadsdichter houdt spreekuur’ is iedereen welkom voor een
poëtisch medicijn. Verrassend, grappig en soms ontroerend.
Gebeten door de ziekenhuismicrobe? Op de jobstand wordt de grote
verscheidenheid aan jobs in het AZ Jan Palfijn Gent meteen duidelijk. Wie wil, krijgt
meteen de kans voor een eerste verkennend gesprek.
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Het nieuwe Jan Palfijn Gent
Bestuur, directie en artsen zetten in 2012 samen hun schouders onder een
grootschalige en grondige verbouwing van het ziekenhuis. Het gebouw werd volledig
gemoderniseerd, het comfort voor patiënten, bezoekers en personeel gevoelig
verhoogd en de circulatie in het ziekenhuis geoptimaliseerd.
De ambitie was en is om het Jan Palfijnziekenhuis te positioneren als een op en top
modern algemeen ziekenhuis met specifieke know how in welgekozen specialismen.
Maar tegelijkertijd wil het ziekenhuis zijn toegankelijke en laagdrempelige werking
niet uit het oog verliezen met tariefzekerheid voor elke patiënt.
Bij de meest opvallende ingrepen van de renovatie horen onder meer de creatie van
een volledig nieuwe hoofdingang aan de Watersportlaan, de vernieuwing van alle
verpleegafdelingen (inclusief de afschaffing van alle vierpersoonskamers), de
inplanting van een grotere Spoedafdeling, een ruimer en gedigitaliseerd
Operatiekwartier en de uitgebreide, gloednieuwe dienst Medische Beeldvorming.
Er is ook hard nagedacht over een vlottere doorstroming. Zo zijn alle raadplegingen
nu gecentraliseerd op de eerste verdieping en werd de Medische Beeldvorming
strategisch ingepland tussen de inkomhal en de Spoedafdeling. Zowel patiënten als
personeel moeten zo minder grote afstanden afleggen.
Het renovatieproject AZ Jan Palfijn Gent werd op 3 oktober 2014 beloond met de
publieksprijs bij de Innovation2Care-award in de categorie 'concept’. Bedoeling van
deze wedstrijd is innovatie in de zorgsector aan te moedigen en om nieuwe ideeën
de aandacht te geven die ze verdienen.
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