Gent, woensdag 14 mei 2014

PERSMEDEDLING:

Zo goed als volledig vernieuwd AZ Jan Palfijn Gent neemt frisse start
met voorstelling nieuw logo

Op woensdag 14 mei 2014 blikte een tevreden voorzitter Rudy Coddens, samen met bestuurderdirecteur Marleen Porto-Carrero en eregenodigde Christiaan Decoster (directeur-generaal
Organisatie gezondheidsvoorzieningen FOD), vooruit naar het nakende einde van de renovatie
van de site Watersportbaan. Sinds de eerstesteenlegging in november 2012 werd het ziekenhuis
al voor zo’n 80% vernieuwd. Als afsluiter kregen genodigden, personeel en aanwezige persrelaties
het nieuwe logo van het ziekenhuis te zien: een frisse en kleurvolle honingraat-vorm die
verbondenheid, dynamiek en samenwerking uitstraalt. Het logo symboliseert de frisse start die
het vroegere OCMW-ziekenhuis neemt.

Einde renovatiewerken: terugblik

De herconditionering van de site Watersportbaan is bijna afgerond. Sinds eind 2012 tot nu, werd
ongeveer 80% van het gebouw vernieuwd. Een huzarenstuk. Voorzitter Rudy Coddens had het over een
‘rollercoaster van openingen en sluitingen, vernieuwingen en afbraakwerken’. Enkele in het oog
springende realisaties:


Hedendaagse verpleegafdelingen met uitsluitend één- of tweepersoonskamers. Geen
vierpersoonskamers meer.



Vernieuwde revalidatie-afdelingen met prachtige therapieruimtes en oefenlokalen.



Heroriëntering en renovatie van de kritieke diensten Intensieve zorgen, Recovery, Pre-operatieve
zorgen, Operatiekwartier en de Spoedafdeling. Vanaf nu allemaal vlot onderling te bereiken én
modern uitgerust.



De gloednieuwe Spoedafdeling: ruimer, beter uitgerust én in staat om een belangrijke rol te
spelen in het geval van rampenbestrijding.



Het uitgebreide en volledig gedigitaliseerde Operatiekwartier.



De nieuwe inkomhal waar ruimte, licht en laagdrempeligheid meteen opvallen. In niets te
vergelijken met vroeger waarbij men eerst onze oprijbrug op moest alvorens het Onthaal of onze
dienst Inschrijvingen te zoeken.

Einde renovatiewerken: vooruitblik

De volgende maanden worden de laatste afdelingen van het ziekenhuis vernieuwd met onder meer een
gloednieuwe dienst Medische Beeldvorming, aanpassingswerken aan het Labo en de dienst IVF, de
inplanting van een vernieuwde apotheek en de aanleg van het terrein rond het ziekenhuis. Het einde van
de werken staat dit najaar gepland.

Praktisch: een nieuw bezoekersadres en een nieuwe ingang

De hoofdingang aan de kant van de Watersportlaan wordt deze zomer in gebruik genomen. Vanaf 1 juli
2014 beschikt het ziekenhuis over een nieuw bezoekersadres: Watersportlaan 5 – 9000 GENT. Het
oude adres, Henri Dunantlaan 5, blijft voorbehouden voor leveringen. Op deze manier wordt het verkeer
van patiënten en bezoekers gescheiden van de leveringen met vrachtwagens. Dit biedt grote voordelen
op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming.

Het ziekenhuisgebouw binnenwandelen zal zowel mogelijk zijn vanaf de Watersportlaan als via de
achterzijde van het ziekenhuis. De achteringang ligt vlakbij de parking. Patiënten en bezoekers worden
opgevangen in de volledig nieuwe inkomhal.

Een nieuw logo: de kern van ons zorgverhaal

De frisse start van het ziekenhuis werd extra in de verf gezet met de onthulling van het nieuwe logo van
het ziekenhuis. Bestuur en directie kozen voor een honingraat-vorm bestaande uit zes fris gekleurde
schakels. Het nieuwe beeldmerk belichaamt de kern van het zorgverhaal van het ziekenhuis waarbij
menselijkheid, samenwerken, doorgedreven medische kennis, vertrouwen en innovatie centraal staan.

1. Verbondenheid en menselijkheid
De vlakken in het logo zijn als schakels verbonden met elkaar. Wij voelen ons als hulpverlener
verbonden met onze patiënten en verliezen het menselijke aspect bij een behandeling niet uit het
oog.
2. Samenwerken en netwerk
De verschillende kleuren verwijzen naar de diverse spelers in het zorglandschap
(ziekenhuisdiensten, huisarts, mantelzorger...). De kleuren overlappen elkaar: wij werken in een
netwerk samen met onze andere partners.

Bezoekeradres vanaf 1 juli: Watersportlaan 5 - 9000 Gent. Leveringen/Maatschappelijke zetel: H. Dunantlaan 5 - 9000 Gent
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3. Kennis en wetenschap
Het logo is een zeshoek. De zeshoek of hexagoon is een veel gebruikte vorm in de wetenschap.
Ons ziekenhuis heeft kennis in huis.
4. Vertrouwen en optimisme
De vorm van het logo doet denken aan een honingraat, de bouwsteen van een bijenkorf. Deze
vorm staat symbool voor structuur, houvast, stevige basis. Op ons ziekenhuis kun je vertrouwen.
Wij zijn optimistisch en gaan elke dag voor beter.
5. Vooruitgang en dynamiek
Het logo lijkt te roteren en straalt beweging en dynamiek uit. Ons ziekenhuis staat niet stil. Wij
investeren in infrastructuur, apparatuur én personeel.

Vanaf 1 juli 2014 wordt het nieuwe logo officieel in gebruik genomen.
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Een nieuw logo, de kern van ons zorgverhaal...
VERBONDENHEID & MENSELIJKHEID

De vlakken in het logo zijn als schakels verbonden met elkaar. Wij voelen ons als hulpverlener verbonden met onze patiënten en verliezen het menselijke aspect bij een behandeling
niet uit het oog.

SAMENWERKEN & NETWERK

De verschillende kleuren verwijzen naar de diverse spelers in het zorglandschap (ziekenhuisdiensten, huisarts, mantelzorger...). De kleuren overlappen elkaar:
wij werken in een netwerk samen met onze partners.

KENNIS & WETENSCHAP

Het logo is een zeshoek. De zeshoek of hexagoon is
een veelgebruikte vorm in de wetenschap. Ons ziekenhuis heeft kennis in huis.

VERTROUWEN & OPTIMISME

De vorm van het logo doet denken aan een honingraat, de bouwsteen van een bijenkorf. Deze vorm staat
symbool voor structuur, houvast, stevige basis. Op ons
ziekenhuis kun je vertrouwen. Wij zijn optimistisch en
gaan elke dag voor beter.

VOORUITGANG & DYNAMIEK

Het logo lijkt te roteren en straalt beweging en dynamiek uit. Ons ziekenhuis staat niet stil.
Wij investeren in infrastructuur, apparatuur én personeel.

