
 

 

 

 

 muurschildering 

Muurschildering 

Ben jij ook benieuwd hoe ons ziekenhuis eruit zou kunnen zien? Wij waren dat ook! Daarom 
probeerden we deze droom al een beetje tot leven te wekken…  

Hier is alvast een voorproefje. Ben je benieuwd om de muurschildering eens in levende lijve 
te zien? Met een korte wandeling rond het Nationaal MS Centrum zou je wel al eens verrast 
kunnen worden! 

 

Nieuwe kapster 

Kapster Annika De Witte verlaat het NMSC op 28 februari a.s.  We wensen Annika te bedanken 
voor haar inzet de voorbije 10 maanden. 

Vanaf maandag 6 maart zal de vorige kapster, Melisa Van Heghe, opnieuw aanwezig zijn en 
dit op maandagen om de 2 weken.  We wensen Melisa veel succes toe! 
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Terugblik op de Valentijnsactie 
 
Tijdens de week van maandag 13 
t.e.m. vrijdag 17 februari organiseerde 
de werkgroep Intimiteit en Seksualiteit 
(WIS) opnieuw een Valentijnsactie.  
Ze waren zichtbaar met een ‘ZORG 
bord’ aan de ingang van het 
revalidatiecentrum, alsook met 
affiches in de cafetaria en op de 
verpleegeenheden. 
 
Iedereen werd uitgenodigd om daar 

een boodschap voor elkaar achter te laten rond zelfzorg, zorg dragen voor anderen en respect 
hebben.  

De WIS-actie was opnieuw een warm succes! 

Opvolging FlaQuM 
 

We bouwen verder aan het FlaQuM, een nieuw Vlaams Kwaliteitsmodel dat we samen met 
22 andere ziekenhuizen vorm geven. Na de uitgebreide bevraging van vorig jaar zijn onze 
sterke punten, zoals gelijkheid en vriendelijkheid, duidelijk naar voor gekomen. We zagen ook 
een aantal uitdagingen, zoals aandacht voor efficiëntie, veerkracht, duurzaamheid en 
leiderschap. We willen ons ook blijven profileren als topklinisch en innovatief 
revalidatieziekenhuis.  
Over deze strategische prioriteiten werd met patiënten van de dialoogwerkgroep 
gebrainstormd. Alle leidinggevenden engageerden zich verder om in 2023 rond deze 
prioriteiten te werken met concreet geformuleerde acties. 
 
 

Complimentendag 
 

Woensdag 1 maart is het complimentendag. Dit is de perfecte dag om een compliment 
te geven aan je zorgverlener en hem/haar eens in de bloemetjes te zetten. Een compliment 
geven kost geen moeite en doet enorm veel plezier.   
Er zullen op 1 maart post-its voorzien worden aan het onthaal. Gehospitaliseerden zullen op 
28 februari een blokje post-its krijgen. Neem een post-it, schrijf er je compliment op en bezorg 
het aan je zorgverlener. Of zeg het hem/haar gewoon… 
 
Wij vinden het alvast fijn dat jij hier bent.  
Geniet van het complimenten geven! 


