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Toen Chirec in 2006 besliste 
om in Oudergem een 
nieuw ziekenhuis te bou-
wen ter vervanging van 
enkele oudere ziekenhui-

zen in de regio, was dat met de intentie 
om de patiënt centraal te plaatsen. Met 
deze wens werd zowel architecturaal, 
medisch als organisatorisch rekening 
gehouden. Meer uitleg door Dr. Jacques 
Rommens, lid van de raad van bestuur.

Hoe ziet de structuur van het 
nieuwe ziekenhuis eruit?
“Op architecturaal vlak hebben we ervoor 
gezorgd dat de afstanden voor patiënten 
en personeel zo kort mogelijk zijn. Dat 
werd mogelijk door een dubbele kruis-
structuur. Het ziekenhuis voelt hierdoor 
compact aan en de doorstroming ver-
loopt zo erg vlot. De medische en tech-
nische diensten (beeldvorming, spoed-
gevallen, operatiekwartier, intensieve 
zorgen,…) zijn samen op de ondergrondse 
verdieping ondergebracht. Hierdoor ver-
hogen de kwaliteit en de e�ciëntie van 
de geneeskunde.”

“Op de eerste verdieping zijn alle 
consultaties gegroepeerd. De medische 
organisatie is heringericht onder de 
vorm van polen en departementen. De 
polen centraliseren hierbij de discipli-
nes per grote orgaansystemen (hoofd-
hals, moeder-kind, motoriek, cardio-
vasculair, enz.). Dat moet ertoe leiden 
dat de patiënt zich zo weinig mogelijk 
moet verplaatsen en het bevordert de 
multidisciplinaire samenwerking.”

Wat is er gedaan om het 
ziekenhuis toekomstgericht 
te maken?
“Enkele decennia geleden waren de 
noden nog heel anders. Ziekenhuizen 
waren meer gericht op de medische 
organisatie, en niet zozeer op de patiën-
ten. Door de steeds verdere specialisa-
tie geraakten aan elkaar verbonden dis-
ciplines na verloop van tijd verspreid 
over het hele ziekenhuis, wat de e�ci-
entie niet ten goede kwam.”

“Het nieuwe ziekenhuis geeft ons 
dus niet enkel de kans om gloednieuwe 
apparatuur te installeren, maar zorgt 
er ook voor dat we met een blanco blad 
kunnen starten om verwante discipli-
nes te groeperen. Om voorbereid te zijn 
op wijzigende noden of nieuwe inno-
vaties in de toekomst is het ziekenhuis 
bovendien modulair opgebouwd, waar-
door afdelingen gemakkelijk kunnen 
worden heringericht.”

Volgens een recent onderzoek zou een 
Belg op de vier elke dag geconfronteerd 
worden met stress. December blijkt ook de 
meest stresserende maand te zijn, vooral op 
werkgebied.

Stress is een hedendaags probleem. Er wordt van ons 
verwacht dat we voldoende tijd doorbrengen met 
familie, fulltime werken en een druk sociaal leven 
leiden: alles moet perfect zijn. Daarnaast worden we 
overspoeld met e-mails en sociale media. Er is nooit 
een moment van rust. 

Stress bij de oudere generatie
Zou de oudere generatie, de mensen die op pen-

sioen zijn, dan minder last hebben van stress? Hele-
maal niet… Dat blijkt uit een enquête in opdracht van 
onder meer de Gezinsbond. Veel oudere mensen wor-
den geconfronteerd met de snelle en onvermijdelijke 
digitalisering die hun leven niet altijd gemakkelijker 
maakt. Denk maar aan online banking, smartphones 
en een hele waslijst elektronische apparaten die mis-
schien wel meer kunnen maar ook steeds ingewikkel-
der worden. Een Belg op de vijf voelt zich hulpeloos 
en gestresseerd door het gebrek aan vaardigheden om 
altijd online te moeten handelen.  

Slaap- en kalmeermiddelen!
Volgens het Ministerie van Volksgezondheid 

horen de Belgen bij de grootste gebruikers van slaap- 
en kalmeermiddelen. Deze geneesmiddelen, enkel op 
voorschrift verkrijgbaar, zouden enkel voor zeer spe-
cifieke gevallen mogen gebruikt worden en liefst zo 
kort mogelijk. Ze kunnen namelijk nevenwerkingen 
en gewenning veroorzaken. Om stress in bedwang te 
houden, bestaan er wel degelijk alternatieven.

Natuurlijke oplossingen tegen stress
Naast de aanpassing van de levensgewoonten, 

meer beweging, relaxatie, meditatie, enz. kunnen 
bepaalde planten ook een goede oplossing bieden 
tegen de schadelijke gevolgen van stress. Deze plan-
ten, a�omstig uit de traditionele oosterse genees-
kunde, worden vandaag op een moderne wijze bestu-
deerd, door middel van gecontroleerde klinische 
onderzoeken. Het grote voordeel van deze planten is 
dat ze het evenwicht in het lichaam herstellen zon-
der bijwerkingen of gewenning. Ze bevorderen rust 
en relaxatie en tegelijkertijd geven ze meer energie 
om opnieuw positief te kunnen functioneren. De drie 
planten, onder de vorm van extracten, die het best 
bestudeerd zijn in de context van stress, zijn Rho-
diola, Eleutherococcus en Withania. 

Elk hun eigen werking
Ze hebben alledrie een bewezen doeltre�end-

heid tegen de schadelijke gevolgen van stress, maar ze 
hebben elk ook hun eigen activiteiten en profiel. Eleu-
therococcus is vooral actief tegen fysieke vermoeid-
heid en versterkt de immuniteit. Rhodiola werkt 
vooral in op de mentale vermoeidheid en bevordert de 
concentratie en het geheugen. Withania verbetert de 
slaap en het humeur en heeft een positieve invloed 
op het psychologische welzijn. De combinatie van 
die drie planten laat toe om alle facetten van stress te 
benaderen op een natuurlijke en veilige manier.

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.comredactie.be@mediaplanet.com

Nieuw ziekenhuis 
stelt patiënt centraal

1 Belg op de 4 heeft 
dagelijks stress

Door de steeds verdere 
specialisatie geraakten aan 
elkaar verbonden disciplines 
na verloop van tijd verspreid 
over het hele ziekenhuis, 
wat de efficiëntie niet ten 
goede kwam. Het nieuwe 
ziekenhuis biedt hierop een 
antwoord. WWW.CHIREC.BE
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Herwin uw evenwicht !“Ik ben moe, 
gestresseerd, 
prikkelbaar 

en ik slaap slecht, 
de fut is eruit…”
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Sereniteit en energie bij stress-situaties    
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