
Ingenieur met passie voor 
geneeskunde
Burgerlijk ingenieur Peter Dierickx (48) 
heeft negentien jaar ervaring in Facility 
Management. Als student twijfelde hij tus-
sen geneeskunde en burgerlijk ingenieur, 
en koos uiteindelijk voor het laatste. De 
interesse voor geneeskunde bleef echter 
hangen en hij behaalde ook het diploma 
biomedische en klinische ingenieurstech-
nieken. Na zijn doctoraat aan de faculteit 
ingenieurswetenschappen van de UGent 
ging hij van start in het UZ Leuven, waar 
hij meer dan tien jaar diensthoofd medi-
sche instrumentatie was. Ter voorberei-
ding van de JCI-accreditatie maakte hij 
er vanaf 2008 deel uit van het FMS-team 
(Facility Management and Safety).
In 2011  kwam Peter Dierickx in contact 

met AZ Maria Middelares, waar men in 
de aanloop van de nieuwbouw een facili-
tair directeur zocht voor de soft facilities 
(schoonmaak, voeding/catering, voorraad-
beheer en inkoop) en medische appara-
tuur. In het kader van de JCI-accreditatie, 
die voor het eerst in 2016 en in 2019 voor 
de tweede keer behaald werd, neemt hij 
een leidende rol op binnen het FMS-team, 
met bijzondere aandacht voor (pragma-
tiek in) kwaliteit en veiligheid. Daarnaast 
stimuleert en ondersteunt hij innovatie, 
zowel in zorg als in zorgondersteuning. 
Peter Dierickx: “Op die manier draag ik 
samen met de andere collega’s bij aan de 
verschillende strategische doelstellingen 
van het ziekenhuis. Hier heerst een open 
cultuur, waarbij op een menselijke manier 
hard wordt gewerkt. Binnen een model 

van consensus en dialoog kijken we in 
dezelfde richting. Een belangrijk motto 
hierin is: er zijn geen problemen, enkel 
oplossingen.”

‘GezondheidsZorg met een Ziel’
AZ Maria Middelares situeert zich in de 
groene rand van Gent. In april 2015 ver-
huisde het ziekenhuis naar een gloed-
nieuw, modern complex op dezelfde site. 
De te onderhouden gebouwen op twee 
campussen omvatten 3.100  lokalen. Mo-
menteel telt het ziekenhuis 1.850  mede-
werkers, meer dan 200  zelfstandige art-
sen en 641 bedden. De oppervlakte omvat 
64.800 m². AZ Maria Middelares beschikt 
over een hoogtechnologische infrastruc-
tuur en de nieuwste medische uitrusting.
Innovatie zit vervat in een van de strate-
gische doelstellingen en beperkt zich in 
AZ Maria Middelares niet tot hoogtech-
nologische expertzorg, maar is evenzeer 
belangrijk in de zorgondersteunende 
diensten. Peter Dierickx: “Succesvolle in-
novatie is pas mogelijk wanneer alle in-
grediënten in een organisatie aanwezig 
zijn: de juiste cultuur, technologie, indus-
triële partners en medewerkers. Het zie-
kenhuis zet al jaren in op deze pijlers en 
accelereerde deze visie twee jaar geleden 
met de introductie van drie thematische 

“Succesvolle innovatie pas mogelijk als 
alle ingrediënten aanwezig zijn”

Peter Dierickx (48) is facilitair directeur bij AZ Maria Middelares, 
dat in 2015 naar een gloednieuwe moderne en groene site 

verhuisde. Hij is er verantwoordelijk voor Facility Management 
and Safety met bijzondere aandacht voor schoonmaak, voeding/
catering, voorraadbeheer, inkoop, medische apparatuur, veiligheid 
en kwaliteit. Onder het motto ‘GezondheidsZorg met een Ziel’ 
zet hij dagelijks mee in op het verbeteren van de kwaliteit en 
veiligheid van zorg, het optimaliseren van de patiëntbeleving, het 
verhogen van de personeelstevredenheid en het realiseren van 
efficiëntiewinst.

Peter Dierickx – facilitair directeur AZ Maria Middelares
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01. Peter Dierickx (facilitair directeur AZ Maria 
Middelares): “Ik vind het belangrijk om medewerkers 
autonomie en verantwoordelijkheid te geven, bereik-
baar te zijn, te luisteren en ondersteunend in plaats 
van controlerend te werken.”
02. Het schoonmaakteam werkt sinds januari 
2020 volledig digitaal. Alle schoonmaakkarren zijn 
uitgerust met een tablet-pc.



innovatiecellen. Als facilitair directeur 
neem ik hier zelf een actieve rol in op, en 
stimuleer en coach ik mijn (staf)mede-
werkers. Het doel is steeds, binnen een fi-
nancieel gezonde context, de kwaliteit en 
veiligheid van zorg te verbeteren, de per-
soneelstevredenheid te verhogen en blij-
vend in te zetten op de patiëntbeleving.”
Het facilitair team van Peter Dierickx 
bestaat uit meer dan 200  medewerkers. 
Binnen het facilitair departement werden 
sinds april 2015  diverse nieuwe proces-
sen gerealiseerd rond logistiek, voeding 
(onder meer van warme naar koude lijn en 
de broodbuffetwagen voor de broodmaal-
tijden) en schoonmaak (zie hieronder).

Digitaal schoonmaakproces
Het schoonmaakteam werkt sinds janu-
ari 2020 volledig digitaal. Peter Dierickx: 

“Onze job bestaat erin om het voor onze 
klant – met name de patiënten, mede-
werkers en bezoekers – gemakkelijker of 
comfortabeler te maken. Ook als dit niet 
evident of moeilijk is. Het is heel belang-

rijk om na ontslag snel en efficiënt pa-
tiëntenkamers opnieuw beschikbaar te 
kunnen stellen. Tot voor kort werden de 
medewerkers van de specifieke schoon-
maakteams telefonisch of via nota’s ge-
informeerd door de verpleegkundigen 
over het vertrek van een patiënt, wat als 
chaotisch en stresserend werd ervaren. 
Via een verbeterproject werd volop de di-
gitale kaart getrokken voor het doorgeven 
en plannen van deze opdrachten, zodat 
de schoonmaakmedewerkers zelfstandig 
hun werk kunnen plannen en ongestoord 
aan de slag kunnen. In 2017  werd het 

volledige proces na het ontslag van een 
patiënt in kaart gebracht door de verschil-
lende betrokken diensten en aansluitend 
in 2018 succesvol gedigitaliseerd. Onder-
tussen zijn alle schoonmaakkarren uitge-
rust met een tablet-pc. De inzichtelijkheid 
in taken en de autonomie in het opnemen 
en plannen hebben een heel positieve, 
stimulerende dynamiek van collegialiteit 
tussen de schoonmaakmedewerkers in de 
hand gewerkt. Dat is onder meer merk-
baar in de mooie stijging van het aandeel 
schoonmaak van patiëntenkamers na 
ontslag dat in de voormiddag wordt uit-
gevoerd: in 2016 was dit 5%, in 2019 15%. 
Dit op een totaal van 35.000 ontslagen op 
jaarbasis voor de (gewone) verpleegafde-
lingen.”
De schoonmaakmedeweker wordt gecon-
fronteerd met heel wat taken, checklists en 
procedures. Parallel met voorgaand project 
werd ook hier de digitale kaart getrokken 
en werd een externe partner aangezocht 
om in 2019  een gepast digitaal intuïtief 
platform voor al deze taken, checklists en 
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“Technologie introduceren 
moet een toegevoegde 
waarde hebben. Introduceer 
technologie niet om een 
proces te verbeteren of te 
veranderen als het proces zelf 
nog niet in orde is.”

02
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procedures te ontwikkelen. Peter Dierickx: 
“Voortaan kan de medewerker zich binnen 
onze beveiligde omgeving via single sign-
on inloggen met zijn persoonlijke badge 
en alle informatie elektronisch raadple-
gen. De schoonmaakmedewerkers kregen 
opleiding en begeleiding. De tevredenheid 
uit zich in een daling van het aantal mede-
werkers met hoog ziekteverzuim en in een 
verhoogde retentie.”

Asset tracking
AZ Maria Middelares besteedt veel aan-
dacht aan het zorgpad van patiënten. Pe-
ter Dierickx: “Het is heel belangrijk om 
efficiënte, gestroomlijnde processen te 
hebben. Die zijn het resultaat van een 
dynamische symbiose van personeel, pati-

enten, instrumenten, apparaten en machi-
nes. Begin 2019 zijn we met verschillende, 
welgekozen industriële partners gestart 
met het ontwikkelen, testen, implemen-
teren, evalueren en integreren van hard-
ware- en softwarecomponenten die de 
verschillende onderdelen van die symbio-
se op elk moment kunnen traceren en lo-
kaliseren. Dit is mogelijk omdat AZ Maria 
Middelares in 2018  en 2019  ziekenhuis-
breed sterk ingezet heeft op technologie 
die niet alleen wifi, maar ook bluetooth 
ondersteunt. In eerste instantie werd de 
aandacht toegespitst op de 2.500  chirur-
gische instrumentensets die permanent 
circuleren tussen het operatiekwartier en 
de centrale sterilisatieafdeling. Momen-
teel implementeren we deze toepassing 

ook op onze medische toestellen. Verder 
zullen we vanaf midden dit jaar toewer-
ken naar het traceren van patiënten, om 
zo hun traject in het ziekenhuis uitgebreid 
in kaart te brengen. Bepaalde datapunten 
kunnen dan automatisch aan het elektro-
nisch patiëntendossier toegevoegd wor-
den. Ook zorgondersteunende diensten 
zullen de technologie kunnen inzetten 
voor onder andere het beheer van bedden, 
(schoonmaak)machines, karren, ….”

Smart building
Heel wat lokalen in het ziekenhuis zijn 
voorzien van bewegingssensoren. Dat 
levert ook waardevolle informatie om 
facilitaire processen mee te sturen. Peter 
Dierickx: “In samenwerking met een aan-
tal industriële partners hebben we in het 
derde kwartaal van 2019  een platform 
gecreëerd waarin deze data geïntegreerd 
worden. De bedoeling is om via geavan-
ceerde data-analyse het gebruik van 
deze ruimtes te optimaliseren, maar ook 
schoonmaak aan te sturen door inzichten 
te geven over bijvoorbeeld de frequentie 
van het gebruik van ruimtes en dergelijke 
meer.”

Eigen beheer
AZ Maria Middelares besteedt veel aan-
dacht aan de patiëntbeleving en stelt 
daarbij een vriendelijke bejegening door 
alle medewerkers voorop. Vanuit de visie 
‘GezondheidsZorg met een Ziel’ en de aan-
dacht voor patiëntbeleving ziet Peter Die-
rickx een grote meerwaarde in het in eigen 
beheer houden van de facilitaire diensten. 

“Op die manier kunnen we borgen dat ook 
de zorgondersteuning volgens dezelfde 
corporate values uitgebouwd wordt. In 
die zin is de werving en selectie van me-
dewerkers heel erg belangrijk. Hiervoor 
werken we actief en nauw samen met de 
hr-coördinatoren. Het succes van techno-
logie en innovatie staat of valt immers 
met de uiteindelijke gebruikers, onze me-
dewerkers. We beschouwen hen dan ook 
als onze meest waardevolle troeven en 
investeren actief in welzijn, werkplekbe-
leving en opleiding. Zo hebben we sinds 
2018  een intensieve samenwerking met 
de VDAB om de juiste mensen te vinden 
voor professionele schoonmaak in de zorg.”
Door Tilly Baekelandt

www.mariamiddelares.be




