Gent, 1 oktober 2015

PERSBERICHT

Het vernieuwde Jan Palfijn opent deuren tijdens Open Bedrijvendag
Wandelingen op het dak, rampenoefeningen, Harley-Davidson en nog veel meer.
Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste persrelatie

Op zondag 4 oktober 2015 opent het volledig vernieuwde AZ Jan Palfijn Gent de
deuren tijdens Open Bedrijvendag. Naast een exclusieve blik achter de schermen,
kunnen bezoekers zich verwachten aan enkele verrassende initiatieven. Zo ontvangt
het ziekenhuis vandaag 50 Harley-Davidson bikers om de start van de jaarlijkse
griepvaccinatiecampagne op gang te trappen.

OPEN BEDRIJVENDAG:
JAN PALFIJN SCHUIFT STERKE TECHNIEK EN WARME ZORG IN ELKAAR

Tijdens deze editie van Open Bedrijvendag zet het Jan Palfijnziekenhuis de combinatie van
sterke techniek en warme zorg centraal. Beide aspecten bepalen de essentie van onze
zorgverlening en garanderen de kwaliteit van dit ziekenhuis.
1. Exclusieve blik achter de schermen van hoogtechnologische diensten
Via een uitgestippelde wandeling krijgen bezoekers een blik op de performante toestellen
van de dienst Medische Beeldvorming en het Labo, de activiteiten van de Spoed, het digitale
Operatiekwartier en de moderne Centrale Sterilisatie. Stuk voor stuk hoogtechnologische
afdelingen met verrassende mogelijkheden waarbij ook warme zorg voor de patiënt niet uit
het oog wordt verloren.
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2. Spectaculaire rampenoefeningen
In de namiddag demonstreren artsen en medewerkers van de Spoed samen met de
Brandweer Gent diverse technieken die toegepast worden tijdens rampenbestrijding.
Centraal staan het bevrijden van een gekneld slachtoffer uit een verkeerswrak en de
evacuatie

van

een

immobiel

persoon

vanop

de

achtste

verdieping

van

het

ziekenhuisgebouw. De oefeningen gaan door op het toegangsplein aan de Watersportlaan.
3. Unieke wandeling op het dak
In samenwerking met het team van architecten en ingenieurs die de renovatie van het
ziekenhuis in goede banen leidden, kunnen bezoekers de technieken op het dak van het
ziekenhuis gaan bewonderen. De imposante stoomketels, krachtige noodgeneratoren,
koelmachines en de milieuvriendelijke warmtekrachtkoppeling bieden een verrassende blik
op de verborgen technieken die een zorginstelling draaiende houden. Wie zich waagt op het
dak, geniet meteen van een prachtig uitzicht over Gent.

START GRIEPVACCINATIE:
STOERE BIKERS HEBBEN GEEN SCHRIK VAN DE PRIK

Het ziekenhuis maakt van Open Bedrijvendag meteen ook de start van zijn jaarlijkse
griepvaccinatiecampagne onder personeelsleden. Griep is een uiterst besmettelijke ziekte
die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt één op de tien mensen griep. Meestal
geneest men vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan de ziekte ernstige
gevolgen hebben. Daarom zet het Gentse Jan Palfijnziekenhuis jaarlijks in op een intensieve
griepvaccinatiecampagne bij medewerkers en artsen. De campagne wordt elk jaar met een
opmerkelijke actie gelanceerd. Dit jaar nodigde het ziekenhuis hiervoor 50 stoere HarleyDavidson bikers van de Westpoort 66 Chapter uit om zich als eersten te laten vaccineren.
Want van de griepprik, heeft niemand schrik. En zeker geen stoere bikers, toch?
Investering in griepvaccinatie is meer dan de moeite waard
Binnen een ziekenhuiscontext is de ‘winst’ van een vaccinatiecampagne dubbel. Als
voldoende zorgverstrekkers zich laten vaccineren, beschermen ze niet enkel zichzelf en hun
huisgenoten, maar ook de patiënten die vaak reeds te kampen hebben met een zwakke
gezondheid. Dankzij een aantal interne acties slaagt het Gentse Jan Palfijnziekenhuis er elk
jaar opnieuw in om meer dan 600 zorgverleners te vaccineren.
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HET NIEUWE JAN PALFIJN, EEN TERUGBLIK
Bestuur, Directie en artsen hebben samen hun schouders gezet 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 knowhow in welgekozen specialismen. Maar
tegelijkertijd wil het ziekenhuis zijn toegankelijke en laagdrempelige werking, met
tariefzekerheid voor elke patiënt, niet uit het oog verliezen.
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 grondig nagedacht over een vlotte doorstroming. Zo zijn alle raadplegingen nu
gecentraliseerd op de eerste verdieping en is het Klinisch Laboratorium gemakkelijk te
bereiken. Daarnaast 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.

Deze opendeurdag is mede mogelijk gemaakt dankzij de gewaardeerde steun van de
aannemer, Cordeel Zetel Temse NV, en de inzet van de architecten van Arch & Teco
Architecture & Engineering.
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