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NIEUWSBRIEF www.ZORG.tech  
3-maandelijkse nieuwsbrief, Jaargang 3, Nummer 1, januari 2020 

 

Nieuwjaarsbrief van de voorzitter 
Beste collega's, oud-leden en ereleden,  
 
We wensen jullie en de familie een fijn 2020, vol liefde en geluk, maar vooral een goede 
gezondheid. Moge 2020 een jaar worden waarin uw privé-activiteiten en uw werk in evenwicht 
zijn.  
 
In deze nieuwjaarsbrief willen we enerzijds terugblikken op het voorbije jaar maar zeker ook 
vooruitkijken naar 2020 en de toekomst.  

2019! Wat moeten we onthouden? Politiek instabiel, nieuwe Vlaamse ministers en geen 

federale, in de ziekenhuizen werden zorgnetwerken officieel gevormd en in de woonzorgcentra 
hebben heel wat instellingen te kampen gehad met financiële moeilijkheden en een nijpend tekort 
aan verzorgend personeel, Brexit ja of neen… naar mijn gevoel een doorsnee jaar.  
 
Ook voor ZORG.tech, een klassiek jaar met studiedagen, studiereizen, kringwerkingen in de diverse 
provincies en een congres in Vlaams-Brabant over wat we kunnen leren van de industrie. Ook een 
zomerfietstocht in Limburg en een familiedag in Lier, met dank aan de senioren. Internationaal een 
Europees IFHE-congres in Manchester met maar liefst 3 sprekers van ZORG.tech waarvan 1 uit de 
ouderenzorg. ZORG.tech is er voor de ganse zorgsector. 

En wat voor 2020? Netwerken en kennis delen blijven de steunpalen van ZORG.tech. We starten 

met het organiseren van een ontmoetingsnamiddag voor onze leden: een studienamiddag over 
WATER met nieuwjaarsreceptie in Leuven op dinsdag 21 januari 2020. Inschrijven kan je via deze link: 
Studieavond thema water & nieuwjaarsreceptie 2020 . 
 

En dat is geen toeval. Water, waterbesparing, waterkwaliteit… ook in 2020 zal het klimaat en zijn 
economische gevolgen onze aandacht als technische verantwoordelijken in de zorg blijven opeisen. 
En in Leuven, hoofdstad van het bier in Vlaanderen… een betere plaats om te netwerken in een 
nieuw jaar is moeilijk denkbaar. En ook hier denken we aan het klimaat: vanuit West-Vlaanderen 
vertrekt een bus die iedereen oppikt.  
Maar voor alle duidelijkheid, je hoeft dit niet allemaal te onthouden: vlug naar de website gaan 
kijken www.zorg.tech en je inschrijven voor alle activiteiten.  
 
Zo is er naast onze eerste studiedag al het fabrieksbezoek met culturele activiteit in Noord-Frankrijk 
bij Camfil. Wie hiervoor te laat is, er is eveneens in maart een studiereis naar Duitsland: Viessmann 
en Stiegelmeyer staan op de agenda alsook een cultureel bezoek. Trouwens, zou het geen goed 
voornemen zijn voor 2020 om dagelijks onze website te bekijken? Zo zie je ook ons forum waar je 
aan de collega’s kan vragen hoe zij het doen; en natuurlijk ook je eigen kennis delen.  
We hopen jullie hier allen te mogen begroeten. 
 
Uiteraard voorzien we opnieuw ons jaarlijks congres. Op donderdag 7 mei 2020 in Antwerp Expo zijn 
het onze Antwerpse congresbestuursleden die de organisatie op zich nemen onder de titel ‘ZORG om 
het klimaat, onze ZORG?’   
Met ‘Hoe gaat de zorg om met een snel veranderend klimaat?’ willen we een vervolg geven aan de 

http://www.zorg.tech/
https://www.zorg.tech/activiteiten/activiteit/187/studieavond-thema-water-nieuwjaarsreceptie-2020/about#.XgYQiXdFw2w
http://www.zorg.tech/
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acties in 2019 rond het klimaat. Hou alvast je agenda vrij. Ook op woensdagavond 6 mei 2020 zullen 
jullie weer uitgenodigd worden voor de ondertussen traditionele ontmoeting met ZORG.tech-leden 
en deelnemende firma’s aan het congres op een ontspannende avond met overnachting. Voor het 
congres zelf zijn al heel wat prominente sprekers aangebracht.   
 
Ook zal opnieuw een sociaal project in de provincie van het congres (Antwerpen dus) beloond 
worden met een premie van € 2.500. Alle leden kunnen projecten in de provincie Antwerpen 
aanbrengen. In de bijlage vind je de modaliteiten. 
 
Ook internationaal zal ZORG.tech aanwezig zijn op het internationaal congres van IFHE in  
Rome van 23 tot 28 mei 2020. We hebben enkele lezingen van onze leden ingezonden en 
hopen op positief resultaat.  
Maar we willen meer doen.  
We willen 10 ZORG.tech-leden die meegaan naar Rome ondersteunen met een korting van € 
500 op het congresprogramma. Meer info over het congres in Rome vind je op 
https://www.ifhe2020roma.info/. De eerste 10 leden zullen mits voorlegging van hun betaling 
voor het congres € 500 terugbetaald krijgen via ons secretariaat info@zorg.tech. 
 
Sinds de Algemene Vergadering van 2018 ziet de samenstelling van ons bestuur er als volgt uit:   
 Voorzitter                  Eddy De Coster                          UZ Leuven   

 Ondervoorzitter   Martin Claeys                             Domino vzw Gent  

 Secretaris                 Dirk De Man                            UZ Antwerpen  
 Adjunct-secretaris      Marc Jackmaert                     AZ Vesalius Tongeren  

 Penningmeester Walter Coomans                        WZC Betlehem Herent  

 Adjunct-penningmeester     Jeroen Vidts                             OLV Aalst  
 
 Commissarissen               Roger Albertijn                          GZA Zorg & Wonen Antwerpen 

                                             Rik Persyn                                  Jan Yperman ZH Ieper 
                                             Staf Leën                                    Senior Living Group 
                                             Erik Van De Wauwer                 UZ Leuven    
                                             Philip Verheye                            ZOL Genk                                                                                                                                                                                                                              

  

 Adviseurs:                          Jo Carron                                    Sint-Lievenspoort Gent 
                                             David De Mol                            Senior Living Group 
                                             

Indien u interesse hebt om het één en ander mee te helpen organiseren, bent u altijd welkom: neem 
gewoon contact op met het secretariaat of met één van de bestuursleden. We zullen u met open 
armen ontvangen. 
 
We hopen u dit jaar allen te mogen begroeten op één van onze activiteiten en wensen u veel 
succes in 2020.  
 
Namens het voltallige Zorg.tech Bestuur 
 

 

  

https://www.ifhe2020roma.info/
mailto:info@zorg.tech
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Sociaal Project 2020 
Betreft: Kandidaatstelling voor Steun aan Sociaal Project 2020 
 
Ook in 2020 zal een premie van € 2.500 toegekend worden aan een "Sociaal Project".  
Er zal een project geselecteerd worden uit de provincie Antwerpen, vermits het congres met 
vakbeurs doorgaat in Antwerp Expo op donderdag 7 mei 2020. 
 
Elk lid van ZORG.tech, uit een willekeurige provincie, kan een voorstel indienen voor een "Sociaal 
Project" dat zich echter wel moet bevinden op het grondgebied van de provincie Antwerpen . 
 
Er dient een motivatie bijgevoegd te worden die een toelichting van het project bevat en de 
bestemming van de financiële steun die door ZORG.tech zal toegekend worden. Hiermee moet men 
kunnen aantonen dat het project voldoet aan de voorwaarden zoals deze in het reglement 
beschreven zijn.  
 
Reeds sinds 2004 kent ZORG.tech deze jaarlijkse steun toe aan een sociale instelling.  
Op onze website onder de rubriek "Sociaal Project" kan u de namen van de voorgaande laureaten 
terugvinden.  
 
Indien u zelf een project wenst voor te stellen, dan kan u dit doen via het secretariaat van ZORG.tech 
(info@zorg.tech). Uw voorstel dient ten laatste tegen 16 maart 2020 ingediend te worden. 
De uitreiking van de premie zal plaatsvinden tijdens het congres in Antwerpen. 
 
Voor de volledige procedure verwijzen we u graag naar onze website waar u het reglement en alle 
noodzakelijke informatie kan vinden.  
 

IFHE 2020 Rome: Indienen awards verlengd tot 31/01/2020 

  
 
The deadline for awards submission has been extended! 
Awards submission deadline has been extended to 31 January 2020 
Don't miss the opportunity to apply for the three prestigious awards in Healthcare Engineering and 
Architecture: 
• International Building Award 
• Climate Change and Sustainability of Healthcare System 
• Student Competition Award “Healthcare Engineering – Global Climate Action and Energy 

Requirements”  

Meer info via volgende link: Awards IFHE 2020 Rome 

  

mailto:info@zorg.tech
https://www.zorg.tech/k/n773/news/view/25814/19742/ifhe-2020-awards-new-deadline-submission.html
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IFHE EU: Call for studies 
 
 

 

 
 
IFHE EU GUIDELINES “CALL FOR STUDIES” 
Following 2017 first “Call for studies” and 2018 second “Call for 
studies”, IFHE EU Executive 
Committee decided to launch a third “Call for studies”. 

 
For information, “Sustainable and Climate Resilient Healthcare Facilities – the Challenge” 
developed by SIAIS from Italy was the recipient of the first Call for studies and the final report 
is available on IFHE EU website. 
 
Two more studies are currently being developed : “A study on Smart Solutions for a Surgical  
Unit” by AEIH from Spain and “Preparedness of European hospitals for climate change related  risks. 
Phase 1” by SIAIS from Italy. 
 
De volledige guidelines zijn te verkrijgen via info@zorg.tech . 

 

Nieuwe leden ZORG.tech  
In deze rubriek vermelden we per kwartaal de nieuwe leden.  
Aan alle nieuwe leden: Van harte Welkom! 
 
Oktober 2019 : 
Snauwaert Evy – Verantwoordelijke TD – Kliniek Sint Jan Brussel 
Vanhooren Lore – Consultant infrastructuur – Tabor vzw te Gent 
De Wulf Wim – Verantw infrastructuur, logistiek, aankoop, preventie – vzw Ruyskensveld te 
Erembodegem 
 
November 2019 : 
Vyncke Benoit – Technisch operationeel manager – AZ Groeninge 
Taverniers Wim – Diensthoofd TD – vzw Org. BVL – PK Alexianen (Fracarita) 
Da Silva Nelson – Project Manager – Senior Living Group nv 
 
December 2019 : 
Oudebrouckx Pieterjan – Project ingenieur mechanica – ZOL te Genk 
Mathias Plovie – Projectingenieur bouwkunde – AZ Damiaan te Oostende 
Clarke Ellen – Departementshoofd – UZ Gent 
Borghs Bram – Projectleider nieuwbouw en renovatie – GZA Sint Vincentius ZH 
Croux Bert - Projectcoördinator HVAC,Sanitair en medische gassen – vzw Jessa Ziekenhuis 
 
 

  

mailto:info@zorg.tech
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Andere opleidingen en activiteiten voorjaar 2020 
 

 

 
Studienamiddag thema “WATER” & 
Nieuwjaarsreceptie 2020  vindt plaats op 
dinsdag 21 januari 2020 vanaf 14:00 uur in het 
Thermotechnisch Instituut te Heverlee. 
 
Inschrijven via onderstaande link: 
Studieavond thema water & 
nieuwjaarsreceptie 2020 
 
 

 
 

 

Studiereis met fabrieksbezoek aan Camfil te 
Frankrijk vindt plaats op 12-13-14 februari 
2020. 
 
Aanmeldperiode intussen voorbij. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Studieavond “Alarmering”  vindt plaats op 
woensdag 19 februari 2020 om 17:30 uur in 
WZC Sint Jozef te Rillaar. 
 
Inschrijven via onderstaande link: 
Studieavond “Alarmering” 
 
Bestuur kringwerking Limburg en Vlaams-
Brabant. 
 
 
 

  
 

Bezoek aan AZ Delta te Rumbeke  
Vindt plaats op dinsdag 17 maart 2020.  
Noteer alvast deze datum in je agenda ! 
 
Bijkomende informatie volgt via de website 
www.zorg.tech . 
 
Bestuur kringwerking Oost en West 
Vlaanderen.

 
Dank aan alle leden voor de actieve deelname aan de activiteiten.  
 
  

https://www.zorg.tech/activiteiten/activiteit/187/studieavond-thema-water-nieuwjaarsreceptie-2020/about%23.Xg3tDo-cHyo
https://www.zorg.tech/activiteiten/activiteit/187/studieavond-thema-water-nieuwjaarsreceptie-2020/about%23.Xg3tDo-cHyo
https://www.zorg.tech/activiteiten/activiteit/190/studieavond-alarmering/about#.Xg3umY-cHyo
http://www.zorg.tech/
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Oproep redactiecomité 
Alle 400  leden van ZORG.tech krijgen driemaandelijks het tijdschrift “Zorg & Techniek” in de bus. Dit 
geldt tevens voor onze oud-leden en nog vele andere geïnteresseerden.  

Het tijdschrift is raadpleegbaar op onze website  www.Zorgtech.be.  

Om telkenmale een hoogstaand en variërend tijdschrift te kunnen realiseren zou het redactiecomité 
willen beroep doen op alle ZORG.tech-leden.  

Indien jullie een nieuw project gerealiseerd hebben of een nieuwe technologie hebben toegepast of 
jullie organisatie/TD willen voorstellen of andere rubrieken of items willen gepubliceerd zien  zou het 
redactiecomité het bijzonder appreciëren om hier aan te willen meewerken. Alle initiatieven, klein of 
groot, zullen met open armen ontvangen worden. Geïnteresseerd om deel uit te maken van het 
redactiecomité : laat het ons weten ! 

Er kan contact opgenomen worden  met : 

Kringwerking Oost/West-Vlaanderen :  

 Martin Claeys :  Martin.claeys@dominovzw.be   

 Jeroen Vidts : Jeroen.Vidts@olvz-aalst.be  
Kringwerking Antwerpen :  

 Roger  Albertijn  :  Roger.Albertijn@GZA.BE  
Kringwerking Vlaams-Brabant/Limburg  :  

 Marc Jackmaert  : jackmaert.marc@azvesalius.be  
 
 
 
Het ZORG.tech bestuur 

http://www.zorgtech.be/
mailto:Martin.claeys@dominovzw.be
mailto:Jeroen.Vidts@olvz-aalst.be
mailto:Roger.Albertijn@GZA.BE
mailto:jackmaert.marc@azvesalius.be

