EDITIE CAMPUS BLANKENBERGE

Waarvoor kan je
bij AZ Zeno campus
Blankenberge
terecht?
• Consultaties binnen 20 medische
disciplines
check www.azzeno.be/consultaties
• Dagziekenhuis
(chirurgisch en oncologisch)
• Geriatrie + dagziekenhuis geriatrie
• Spoedgevallen
• Revalidatiediensten
(Sp cardiopulmonair en Sp locomotorisch)
• Ambulante revalidatie
• Operatiekwartier voor dagchirurgie
• Radiologie
• Laboratorium

AZ Zeno campus Blankenberge
Dr. F. Verhaeghestraat 1
8370 Blankenberge
T +32 (0)50 534 000
www.azzeno.be

1 | infokrant campus Blankenberge

FEBRUARI 2019

Woord vooraf

Ambitieuze toekomstplannen voor
AZ Zeno campus Blankenberge
Nu al meer dan 25 jaar geleden fusioneerde het toenmalige Fabiolaziekenhuis van Blankenberge met het Ter Linden ziekenhuis van Knokke-Heist.
Intussen ben ik als inwoner van Blankenberge erg betrokken bij alles wat in
de badstad leeft. Talrijke onjuiste verhalen verschenen de laatste maanden
op allerlei fora, de een al wat spectaculairder dan de andere. Deze infokrant
geeft jullie de correcte informatie die jullie verdienen. Gesteund door alle
artsen en bestuurders, geldt de belofte om maximaal te blijven inzetten op
kwalitatieve zorg in Blankenberge. De campus wordt uitgebreid en vernieuwd.
Een grote investering die er voor zal zorgen dat zowel patiënten, bezoekers
als medewerkers binnen 2 jaar over heel wat extra comfort zullen beschikken.
De campus blijft als volwaardige site bestaan en zal zonder schroom naast
campus Knokke-Heist kunnen staan. Bedankt voor het vertrouwen in jullie
Blankenbergse campus. Samen bouwen we verder aan een mooie toekomst.
Frank Lescrauwaet,
algemeen directeur AZ Zeno

Consultaties

“Voor oudere mensen
is een ziekenhuis in de
buurt van onschatbare
waarde”
Dokter Evert Vermander is
huidspecialist en werkt al
zes jaar bij AZ Zeno, halftijds op de campus in Knokke-Heist en halftijds in Blankenberge. “De mensen in de
buurt moeten nooit twijfelen om naar hier te komen.
Hier kan iedereen altijd terecht voor een eerste consultatie”, zegt hij.
U werkt op de dienst
dermatologie. Hoe ziet die
dienst eruit?
“Wij werken met z’n drieën:
mijn vader, dokter Campaert
en ik. Dat betekent dat er in
Blankenberge elke dag een
dermatoloog aanwezig is,
wat zeker een sterkte is van
de campus.”

men, zonder hulp van kinderen of kleinkinderen.”
Dus mensen uit de buurt
kunnen hier altijd terecht?
“Ja, zeker voor een eerste
consultatie. Je wordt nooit
direct geopereerd, dus we
bekijken de verdere zorg
rustig samen met de patiënt.
Een kleine ingreep in het
dagziekenhuis kan hier gebeuren. Ook op onze dienst
spoedgevallen kan je dag en
nacht terecht voor de eerste

hulp. Dit ziekenhuis heeft
voor een grote groep van patiënten heel wat te bieden.”
Hoe ziet u de toekomst van
campus Blankenberge?
Ik ben blij dat er geïnvesteerd wordt in een nieuw ziekenhuis. Met de verbouwingen tonen we dat campus
Blankenberge volop voor de
toekomst gaat. Daar ben ik
blij om, want ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt
en zal dat blijven doen.”

Consultaties
CARDIOLOGIE / HARTZIEKTEN
dr. Filip De Vlieghere
dr. Bernardo Grijalba
dr. Flor Kerkhof

+32 (0)50 534 030

dr. Stefan Verstraete
DERMATOLOGIE / HUID- EN HAARZIEKTEN
dr. Evert Vermander
+32 (0)50 534 030
dr. Frank Vermander
FYSISCHE, REVALIDATIE- EN SPORTGENEESKUNDE
dr. Joris Callens
dr. Hans Soete

+32 (0)50 534 615

GERIATRIE
dr. Roland Pieters
dr. Jacques Vanderdonckt

+32 (0)50 43 43 99

GYNAECOLOGIE
dr. Guy Bouwens
dr. Barbara De Brauwer

+32 (0)50 534 030

dr. Jeff De Loose
HEELKUNDE
dr. Bart Devos
dr. Marc Philippe

+32 (0)50 534 030

dr. Johan Vlasselaers
KINDERGENEESKUNDE
dr. Liesbeth Vanderlinden

+32 (0)50 534 030

LABORATORIUM
Apr. Biol. Dirk Janssen
Apr. Biol. Karen Janssen
Apr. Biol. André Trouvé

+32 (0)50 434 090

Dr. Biol. Charlotte Trouvé
LONGZIEKTEN
dr. Piet Goossens
dr. Marieke Rooijakkers

+32 (0)50 534 030

MAAG-, DARM-, EN LEVERZIEKTEN
dr. Sigrid Mareels

+32 (0)50 534 030

NEUROLOGIE

Vinden mensen makkelijk
de weg naar AZ Zeno?
“Hier komen vooral mensen
uit Blankenberge, Wenduine
en De Haan. Mensen uit de
buurt dus. Zeker voor oudere mensen is een ziekenhuis
dicht bij huis van onschatbare waarde. Hier worden ze
geholpen in hun vertrouwde
omgeving. Bovendien kunnen ze voor de deur parkeren en stopt er ook een bus
vlak voor het ziekenhuis. Zo
kan iedereen naar hier ko-

dr. Yvette Geerts
dr. John Lebbink

+32 (0)50 534 030

dr. Michel Van Zandijcke
NEUS-, KEEL- EN OORZIEKTEN
dr. Fanny Mestdagh
dr. Johan Swinnen

+32 (0)50 534 030

dr. Stefanie Terryn
OOGZIEKTEN
dr. Steven Renier
dr. Charlotte Renier
dr. Guus Schulte

+32 (0)50 534 030

dr. Stéphanie Vandenbroucke
dr. Katrien Vandeweghe
ORTHOPEDIE
dr. Guy Arnauw
dr. Dirk Laureys
dr. Kristof Pierets

Consultaties

“Ik woon tussen de patiënten en
vind dat geweldig”

dr. Hilde Van Ransbeeck
dr. Sam Vander Eecken
dr. Pieter-Bas Vererfve
PIJNKLINIEK
dr. Sara Cardinael
dr. Lynn Puissant

+32 (0)50 535 157

PLASTISCHE HEELKUNDE

Dokter Kerckhaert, uroloog
in AZ Zeno, woont al 15 jaar
in Blankenberge en heeft
een hechte band met de
stad en met de ziekenhuiscampus.
“Ik hecht veel belang aan een
nauw en persoonlijk contact
met mijn patiënten. Een goede band tussen patiënt en
dokter zorgt voor vertrouwen en open communicatie.
Ik vind het daarom geweldig
om tussen mijn patiënten te
wonen. Patiënten kunnen
in Blankenberge bijna dagelijks bij de uroloog terecht.
Ingrepen worden op cam-

+32 (0)50 534 520

dr. Ivar Van Heijningen

+32 (0)50 534 580

PSYCHIATRIE
dr. Wim Brabant
dr. Jonas Claeys

+32 (0)50 534 030

RADIOLOGIE
dr. Barbara Collard
dr. Geert Hespel
dr. Pieter Roels
dr. Hussain Qasim

+32 (0)50 534 680

dr. Joke Meersschaert
dr. Francis Vanneste
REUMATOLOGIE
dr. Stefaan Poriau

pus Knokke-Heist uitgevoerd
maar dat is voor mijn patiënten geen probleem. Met de
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uitbreiding van onze shuttledienst raak je heel vlot op de
andere campus.”

+32 (0)50 534 640

STOMATOLOGIE / MOND-, KAAK- EN
AANGEZICHTSCHIRURGIE
dr. Luc Van Doorne

0496 80 40 40

UROLOGIE
dr. Wim Kerckhaert
dr. Zia Malikzada

+32 (0)50 534 030

Spoedgevallen

De enige echte waarheid over
de spoedgevallendienst
Blankenberge in een notendop
De spoedgevallendienst
AZ Zeno campus Blankenberge is nog steeds
erkend en is 24/24u. beschikbaar. Je kan er als
patiënt altijd langs komen voor dringende medische hulpverlening.
• Sinds de verhuis is de
functie veranderd van
gespecialiseerde spoedgevallendienst naar eerste opvang waardoor
geen MUG/PIT functies
en 112-ambulances meer
mogen aanrijden.
• De dienst wordt bemand
door een gespecialiseerde spoedarts en 2 spoedverpleegkundigen
met
bijzondere beroepstitel
(BBT) Spoed- en Intensieve zorgen. Per medische
discipline is een arts van
wacht beschikbaar.

• De PIT-functie vervangt
de MUG-functie. De PIT
(Paramedisch Interventie Team) wordt bemand
door een ambulancier
van de zone 1 post Blankenberge en een spoedverpleegkundige van AZ
Zeno.
• De patiënten die momenteel worden opgehaald
met de 112-ambulance
en PIT worden volgens de
huidige regulatie naar de
dichtstbijzijnde gespecialiseerde spoedgevallendienst gebracht. Momenteel wordt overlegd met
de overheid om een aangepaste regulatie te verkrijgen waarbij 112-ambulances en PIT voertuig
opnieuw mogen aanrijden naar AZ Zeno campus
Blankenberge.

Op 21 januari ontmoetten we Kiran
(7 jaar) op de spoedgevallendienst. Een beetje bleek en aangeslagen vertelt hij dat hij op
school is gevallen. Omdat hij zich niet lekker
voelde na de val, verwittigde de schooldirectie
Kiran’s ouders. Zij aarzelden niet en kwamen
met hun zoontje naar de spoedgevallendienst.
“Het was even schrikken toen we werden opgebeld, maar gelukkig waren we in 5 minuutjes in het ziekenhuis. De school van Kiran is
hier vlakbij. Ik vind het heel belangrijk dat er
in deze regio een spoedgevallendienst is. Ook in de zomer met alle toeristen is dat een
absolute noodzaak” aldus Olivier, papa van Kiran. Kiran mocht dezelfde dag nog naar huis
en hield gelukkig niets aan zijn val over.

Bij een oproep naar het noodnummer 112 wordt in de noodcentrale beslist welke
interventie nodig is, volgens de gegevens van de oproeper:
112 - Ambulance | PIT | MUG
De PIT werd alvast intensief gebruikt:
• Aantal uitrukken met de MUG AZ Zeno (juli – december 2017): 370
• Aantal uitrukken met de PIT AZ Zeno (juli – december 2018): 631

Dagziekenhuis

Verpleegkundige Melissa en patiënt Jan voelen zich in AZ Zeno helemaal thuis

“Hier krijg je persoonlijke zorg
van bekende gezichten”
Samen met haar collega’s
geeft Melissa elke dag het
beste van zichzelf om de patiënten in het dagziekenhuis
te verzorgen. Eén van die
patiënten is Jan. Hij komt
om de twee weken een dag
naar het ziekenhuis voor
chemotherapie, al zeven
jaar lang. “Ik woon op de
markt van Blankenberge en
ben blij dat ze me zo dicht
bij huis kunnen verzorgen”,
zegt hij.
“Voor mij is AZ Zeno niet het
dichtste ziekenhuis, maar
toch kom ik elke dag met
plezier naar hier”, zegt verpleegkundige Melissa. “Een
ander ziekenhuis vind ik te
groot, te onpersoonlijk. In
ons dagziekenhuis kunnen
we de mensen heel persoonlijk verzorgen. In ons
team verdelen we meestal
de patiënten onder elkaar.
Zo zien de mensen die hier
binnen komen de hele dag
hetzelfde gezicht. We zijn

echt de vertrouwenspersoon van onze patiënten.
We leggen ze graag goed in
de watten”, lacht ze.
Dat kan patiënt Jan bevestigen. “Ik vind de dienst hier
ongelooflijk goed”, zegt hij.
“Na 7 jaar heb ik een band
met de verpleegsters. ’t Zijn
lieve mensen. Ze zijn vriendelijk, erg behulpzaam en
kennen mijn gewoontes.
Een babbeltje hoort er natuurlijk ook bij”, zegt Jan tevreden.
“Ik ben enorm blij dat het
ziekenhuis zo dichtbij is. Ik
heb geen auto, dus zou het
moeilijk zijn voor mij om
naar een ander ziekenhuis
te gaan. Nu kom ik met de
belbus van de Lijn. Die stopt
vlak bij mijn huis en voor de
deur van het ziekenhuis. Zo
kan ik makkelijk naar het
ziekenhuis komen zonder
dat ik iemand om hulp moet
vragen”, besluit hij.

3

REDENEN OM
VOOR AZ ZENO
CAMPUS
BLANKENBERGE
TE KIEZEN

1
Persoonlijk contact
met artsen en andere
zorgverleners.

2
Uitgebreid medisch
aanbod ter plaatse.

3
Vlotte bereikbaarheid
en makkelijke
transfer van en naar
campus Knokke-Heist
indien nodig.
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Operatiekwartier

Oogoperaties
gecentraliseerd
op campus
Blankenberge
Het operatiekwartier
in AZ Zeno campus
Blankenberge wordt
gebruikt voor ingrepen waarbij geen
overnachting in het
ziekenhuis nodig is.
Een voorbeeld hiervan zijn oogoperaties
vb. cataract-chirurgie
(behandeling van
grijze staar), strabismus-chirurgie (rechtzetten van schele
oogstand), behandeling van ooginfecties
en -allergieën,…
Gezien wij in campus
Blankenberge de
beste apparatuur
hebben voor oogheelkunde worden
bijna alle operaties
daar gecentraliseerd.

Ambulante revalidatie

“In AZ Zeno ben je
geen nummer”
Johanna werd vorig jaar geopereerd aan haar schouder
en komt sindsdien twee keer
per week naar haar kinesist
Stijn in AZ Zeno. Oorspronkelijk komt ze uit Antwerpen,
maar sinds vijf jaar woont ze
in Blankenberge en ondertussen voelt ze zich volledig
op haar gemak in het ziekenhuis.

Waarom kom je graag
naar AZ Zeno?
“Ik vind de algemene sfeer
hier super. Als iemand mij
om advies vraagt, verwijs ik
die altijd naar hier door. Ik
ben ooit in andere ziekenhuizen geweest, maar daar
ben je een nummer. Bij AZ
Zeno heb ik dat gevoel helemaal niet. Het ziekenhuis is

“Eén of twee keer per week kom
ik naar hier om oefeningen te
doen voor mijn rug. Na een
halfuurtje of drie kwartier
oefenen, blijf ik nog even
gezellig zitten met een koffietje,
de krant en wat mensen
om eens tegen te babbelen.
De sfeer in het ziekenhuis is
heel gemoedelijk én ik kan er
makkelijk naartoe fietsen,
meer heb ik niet nodig!”
Jozef, rugpatiënt
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kleiner, persoonlijker en de
dokters, verpleegkundigen
en therapeuten maken echt
tijd voor je.”
Wat vind je van de
verbouwplannen?
“Ik ben heel blij dat het ziekenhuis vernieuwd wordt.
Verzorgd worden in een
nieuw ziekenhuis is altijd

nog leuker, natuurlijk. Bovendien heb ik een 92-jarige
moeder die bij mij inwoont
en daarom vind ik een goed
ziekenhuis in de buurt belangrijk. Zo heb ik zekerheid:
als het nodig zou zijn, kan
ik makkelijk met haar naar
de spoedgevallen in Blankenberge komen. Daarvoor
moet ik niet ver rijden en ik
weet zeker dat we hier goed
geholpen zullen worden.”

Naast de oogoperaties worden er vooral
kleine orthopedische
ingrepen (vb. arthroscopie van de knie),
heelkundige ingrepen
(vb. behandeling van
spataders) en ingrepen in dermatologie
en mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie
gedaan.

Radiologie

“Voor mij voelt dit niet als een ziekenhuis:
ik hou van het kleinschalige.”
Dokter Hespel startte zijn
carrière als radioloog 21 jaar
geleden in het ziekenhuis
van Blankenberge en is hier
sindsdien altijd gebleven.
“De familiale sfeer bevalt me
hier zo goed, dat ik ben blijven hangen”, zegt hij.
Waarom werkt u zo graag
bij AZ Zeno?
“Wel, eigenlijk wou ik niet in
een ziekenhuis werken. Dat
kwam doordat ik mijn stage had gedaan in een groot
ziekenhuis in de buurt. Dat
beviel me niet zo goed. Ik
miste het nauwe contact
met de mensen, en wou
daarom liever in een privépraktijk werken. Toen er
een interim in Blankenber-

ge vrijkwam, ben ik er toch
voor gegaan. En maar goed
ook, want hier heb ik gevonden wat ik zocht. Ik hou van
het dichte contact met huisartsen, mijn collega’s en de
patiënten.”
Is dat ook de reden
waarom patiënten naar
hier komen, volgens u?
“Zeker. Veel mensen hebben een goed gevoel bij
deze kleine campus. Onze
grote troeven zijn service,
vriendelijkheid en een goeie
ontvangst. Trouwens, mocht
er iemand twijfelen: radiologie gaat hier zeker niet weg.
Wij zijn hier altijd geweest
en zullen hier altijd blijven.
Daarom hebben we recent

ook geïnvesteerd in nieuwe
en moderne apparatuur”
Een kleinere dienst, zorgt
die ook voor kortere
wachttijden?
“Ja. Als een huisarts of een
patiënt naar hier belt voor
een onderzoek, kunnen de
mensen meestal de dag zelf
nog langskomen. Ik zie het
meer als een privéradiologie dan als een ziekenhuis.
Wij blinken uit in service. Dat
hoor ik ook van huisartsen,
voor hen is het heel makkelijk dat wij zo goed beschikbaar zijn. Als de patiënt verder geholpen moet worden
in het ziekenhuis, kan ik ze
snel doorverwijzen.”

Laboratorium

“Het laboratorium van campus Blankenberge beschouwen wij als een volwaardige dienst. Dit vertaalt zich ook
in de investeringen die wij de voorbije jaren deden. De
ambulante patiënt kan nog steeds terecht op de spoedgevallendienst voor bloedafnames. Daarnaast staan onze
chauffeurs dagelijks en flexibel paraat om de stalen op
te halen en hiermee de huisartsen in de buurt een stipte
service te bieden. Persoonlijk hou ik van de dagelijkse
overlegmomenten met de collega’s, en geef ik bij gelegenheid ook graag de patiënt een woordje uitleg.”
Dr. Charlotte Trouvé, klinisch bioloog AZ Zeno

“Ik woon in Knokke-Heist, dus de campus van
AZ Zeno in Knokke is voor mij eigenlijk wel
dichterbij. Waarom ik dan in Blankenberge
blijf? De sfeer is hier opperbest en ik zou mijn
collega’s niet meer kunnen missen.”
Caroline, verpleegkundige Geriatrie
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De verbouwingen: 3 fases

1

2

FASE
(OKTOBER 2018 – MEI 2019)

FASE
(JANUARI 2019 – NOVEMBER 2019)

Buitenaanleg en parking

Voorbereiding en aanloopwerken in het ziekenhuis

De omgeving rond het ziekenhuis krijgt een grondige facelift
en zal er een stuk groener uitzien. In samenwerking met de
gemeente zijn deze werken al gestart. Met de aanleg van een
nieuwe parking zullen in totaal ongeveer 150 parkeerplaatsen
beschikbaar zijn. De fietsenstalling zal verdubbeld worden.

Om het ziekenhuis zo grondig te kunnen verbouwen, moeten we in het bestaande ziekenhuis
één en ander herschikken. Het ziekenhuis zal tijdelijk heringericht worden.

150

PARKEERPLAATSEN

VERDUBBELING
FIETSENSTALLING

Wat er verandert in december 2019:
• De centrale inkomhal en hoofdingang sluiten: ingang, boetiek en opname worden verplaatst richting cafetaria.
• De cafetaria wordt iets kleiner maar blijft waar hij nu is. Je zal er al kunnen genieten van een
nieuw terras midden in de groene omgeving.
• Er wordt vlakbij de nieuwe ingang een nieuwe lift geplaatst zodat bezoekers en patiënten
zich vlot kunnen verplaatsen.
• Einde van de parkeerproblemen: nieuwe parking is op dat moment actief

VOOR

NA

BESTAANDE KAMERS

NIEUWE KAMERS

3,7 m

Badkamer

4,3 m

3m
GEVELUITBREIDING
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Badkamer
met
douche
=
rolstoeltoegankelijk

Degelijke thermische
isolatie en
winddichtheid

3

FASE
(DECEMBER 2019 – ZOMER 2021)

Renovatie Vleugel E

Eens het bestaande ziekenhuis is heringericht, kunnen
de grote werken beginnen. Vleugel E (kant A. Rodenbachstraat) wordt bijna helemaal gestript. De gevel zal
3 meter uitbreiden waardoor de kamers 11m² vergroten en allemaal over een individuele douche beschikken. De ganse vleugel krijgt een compleet nieuwe invulling en er worden overal nieuwe ramen geplaatst.
Tijdens de verbouwingen blijft het ziekenhuis open.
Je kan dus blijvend terecht op alle zorgeenheden en
bij de arts voor je consultatie. Wij doen ons best om
de hinder tijdens de bouwwerken te beperken maar
kunnen niet vermijden dat er op sommige momenten
enige overlast zal zijn. Onze excuses voor het tijdelijke
ongemak en alvast bedankt voor jullie begrip.

Uitbreiding

Huisartsen aan het woord

Vlot naar de andere
campus met de
Zeno shuttlebus
Om patiënten en bezoekers nog beter van dienst te
zijn, wordt de shuttle service tussen AZ Zeno campus
Blankenberge en AZ Zeno campus Knokke-Heist vanaf
15 maart 2019 uitgebreid.
Bezoekers en patiënten (met eventuele begeleider)
die voor een consultatie, opname of patiëntenbezoek
komen, kunnen gratis gebruik maken van deze shuttledienst. Één van de busjes is uitgerust voor rolstoelpatiënten.
• Vertrek campus Blankenberge
weekdagen:
8u. - 9u. - 10u. - 13u. - 14u. - 15u. - 16u.
weekend/ feestdagen: 14u. en 16u.
• Vertrek campus Knokke-Heist:
weekdagen:
9u. - 11u. - 13u. - 14u. - 15u. - 17u. - 18.30u.
weekend/ feestdagen: 15u. en 17u.

Vanaf nu 6 stopplaatsen
1 AZ Zeno campus Blankenberge
2 Markt Blankenberge (nieuw)
3 Station Blankenberge (nieuw)
4 Kerk Zeebrugge
5 Heldenplein Heist
6 AZ Zeno campus Knokke-Heist
Uitgebreide dienstregeling vanaf midden maart op
www.azzeno.be

Dr. Peter Versyck

Dr. Paul De Nys

Zowel voor patiënt als huisarts is het een
meerwaarde een ziekenhuis in de dichte
omgeving te hebben, waar de patiënt nog
als unieke persoon behandeld wordt.

De aanwezigheid van basis tweedelijns-geneeskunde in eigen stad is een pluspunt
gezien bij onze oudere bevolking verplaatsingen niet altijd zo gemakkelijk verlopen. Ik
denk hierbij aan patiënten die geen beroep
kunnen doen op mantelzorgers, kinderen,
familieleden.

huisarts Wenduine

Door de relatieve kleinschaligheid en het
informeel en laagdrempelig contact tussen
specialist en huisarts is de patiënt snel en efficiënt geholpen.
Een vlotte interactie in omgekeerde zin verduidelijkt dikwijls snel medicatie, familiale situaties of sociaal onderliggende problemen.
De campus van Blankenberge is een meerwaarde voor het verrichten van spoed, beeldvorming en voor ambulante consultaties.
De afdeling geriatrie blijft een plaats waar
de senior volledig wordt bekeken en de tijd
krijgt om zich voor te bereiden om terug
naar huis te komen.
De verbouwplannen van de campus Blankenberge bewijzen dat het AZ Zeno niet enkel investeert in Knokke maar ook zorgt dat
de patiënt voor en na zijn operatie dicht bij
huis zijn specialist kan raadplegen of kan revalideren dichtbij zijn familie.

huisarts Blankenberge

De spoed hulpverleningsdienst blijft een
belangrijke troef voor snelle hulp gezien de
technische mogelijkheden tot diagnosestelling.
Jarenlange samenwerking met de specialisten van het AZ Zeno schept een vertrouwensband die in beide richtingen gaat. Ik
heb hierbij ook ondervonden dat een relatief
kleinschaliger ziekenhuis drempelverlagend
werkt.
Over de verbouwingswerken ben ik enthousiast want het gebouw is aan wat opfrissing
toe. De uitbreiding van de parking lijkt noodzakelijk, temeer door gemeenschappelijk gebruik met het woonzorgcentrum.

“Ik ben een old timer: ik werk al 34 jaar
in de keuken van AZ Zeno. Ik hou van
de afwisseling in mijn job. En met de
verbouwingen staan er zeker grote
veranderingen op til. We geloven in de
toekomst!”
Sabine, keukenploeg

Wil je zwanger worden,
ben je zwanger of
pas mama geworden?
In AZ Zeno campus Blankenberge kan je terecht met al je vragen op het wekelijkse
spreekuurtje van de vroedvrouwen. Dit gaat elke maandag door van 9 tot 12u. Je kan
een afspraak maken via T +32 (0)50 535 060.
Daarnaast worden het ganse jaar door boeiende infoavonden georganiseerd:
• Babyvoeding: 1 april, 15 juli en 21 oktober
• Babymassage en huilbaby’s: 29 april en 23 september
• Een gezonde zwangerschap: 13 mei, 19 augustus en 18 november
Alle infoavonden starten om 19u. in kinderdagverblijf ‘t Schelpje, Rood-Kruisstraat 17
in Blankenberge. Gelieve per mail (materniteit@azzeno.be) in te schrijven.
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Kleurwedstrijd

NIAZkwaliteitslabel als
garantie
voor kwaliteitsvolle
en veilige
zorg
AZ Zeno behaalde het internationale NIAZ-kwaliteitslabel, een garantie voor kwaliteitsvolle en veilige zorg in
een organisatie die streeft
naar continue verbetering.

Volg de
evoluties
van AZ Zeno
campus
Blankenberge
op
www.azzeno.be

AlgemeenziekenhuisZeno

Kleur Piep de Muis en fleur onze inkomhal op. Tekeningen mogen gepost worden in de postbus in de centrale inkomhal.
Opsturen kan ook: AZ Zeno campus Blankenberge – Dr. F. Verhaeghestraat 1 – 8370 Blankenberge. Een onschuldige
hand zal op 29 maart een winnaar kiezen. Hij/zij wordt met de klas uitgenodigd voor een unieke blik achter de schermen
van het ziekenhuis.
NAAM:
KLAS:
SCHOOL:
E-MAIL/TEL:

Vacatures
AZ ZENO ZOEKT ENTHOUSIASTE COLLEGA’S
VOOR CAMPUS BLANKENBERGE EN
CAMPUS KNOKKE-HEIST.
Interesse?
Ontdek alle openstaande vacatures op www.azzeno.be/vacatures
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