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PERSBERICHT

Campus Sint-Jan ontvangt ambulante
geriatrische patiënt in gloednieuw pand
Brugge, 12 december 2018 – Op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan BruggeOostende AV neemt de dienst Geriatrie een gloednieuwe consultatie en dagziekenhuis
in gebruik. Naast de zeer hedendaagse uitstraling van het gebouw, zijn alle
voorzieningen erop gericht de geriatrische patiënt in optimale omstandigheden
doorheen het consultatie- en dagziekenhuistraject te loodsen.
Gelegenheid tot eigen inbreng
Wie op campus Sint-Jan een beroep doet op de ambulante zorgverlening van de dienst
Geriatrie komt allesbehalve in een verloren hoekje of aftands bijgebouw terecht. De
polikliniek en het dagziekenhuis zijn er nu gevestigd in een nieuwbouw.
Omdat de medewerkers van de dienst Geriatrie bij de uitstippeling en realisatie van de
constructiewerken ruim gelegenheid tot eigen inbreng kregen, kan de patiënt er rekenen op
een ontvangst en verblijf in optimale omstandigheden.
Hoogtechnologische voorzieningen
Om te beginnen is er voldoende ruimte voorzien om de privacy van elke patiënt ten volle te
kunnen garanderen. Naast zes onderzoeksruimtes zijn er in totaal elf ‘posities’. Het gaat om
vijf zittende posities, twee liggende posities, een kamer voor twee personen en twee kamers
voor één persoon. Alle posities zijn hoogtechnologisch ingericht met alle voorzieningen op
het vlak van perslucht, zuurstoftoediening, oproepsystemen … en de kamers hebben in het
plafond geïntegreerde tilliften.
Alles beantwoordt uiteraard perfect aan de strenge normen van de JCI-accreditering. Zo zijn
bijvoorbeeld alle lokalen waar medicatie of gevaarlijke producten opgeborgen zijn, voorzien
van toegangscontrole.
Ruim en sfeervol
Ook voor multidisciplinaire consulten, bijvoorbeeld in het kader van de samenwerking in het
Centrum voor Cognitieve Stoornissen, zijn er de nodige voorzieningen. De artsen kregen
bureaus ter beschikking die hen enigszins afzonderen van de bedrijvigheid van de
consultatie en het dagziekenhuis. Tot slot wacht een tot in de puntjes uitgeruste
kinesitherapie- en ergotherapiezaal nog op de laatste afwerkingen.
Er is natuurlijk ook aandacht uitgegaan naar sfeerschepping. In de wachtzaal trekt een grote
foto van het oude Sint-Jansziekenhuis de aandacht, terwijl een beeld van Brugge met een
knipoog naar de Triënnale Brugge 2018 het dagziekenhuis zelf opfleurt.
Gedeeld onthaal en patio
Omdat het nieuwe gebouw apart staat van het hoofdgebouw en rechtstreeks toegankelijk is
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vanaf de parking, is het onthaal ontdubbeld. Dit aparte onthaal naar analogie van het
centrale onthaal zal de dienst Geriatrie delen met de diensten Kinderziekten en Neurologie.
De eerste verdieping zal naderhand namelijk zowel de hospitalisatie als de consultatie en het
dagziekenhuis van de dienst Kinderziekten huisvesten en op de tweede verdieping komt een
gespecialiseerde dienst voor neurorevalidatie.
De patio is eveneens een realisatie waar de dienst Geriatrie fier op is. Geriatrische en
pediatrische patiënten zullen er gezamenlijk kunnen vertoeven. Naast enkele speeltoestellen
voor de kindjes komt hier ook een oefenterrein voor gangrevalidatie en enkele bankjes
waarop patiënten van beide diensten samen kunnen verpozen.
Comfortabel hedendaags kader
In het nieuwe gebouw kunnen ambulante geriatrische patiënten voortaan in een comfortabel
hedendaags kader een beroep doen op de medische expertise van onze vier geriaters,
ondersteund door een gedreven multidisciplinaire equipe.

Over het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open (zieken)huis waar elke patiënt terecht kan
voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis investeert doelbewust om in
een aantal medische domeinen top- en referentiezorg te bieden. Dit kan enkel door aandacht
te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking van de
zorgverstrekkers.
Daarom zorgt het ziekenhuis voor een werkomgeving en -structuur die de creativiteit van de
medewerkers toelaat en continue verbetering stimuleert. Elke medewerker krijgt de nodige
ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen. Het ziekenhuis neemt bovendien
initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een
brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren.
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