Terugblik VTDV Congres
Tekst en beeld: Jeroen Schreurs

VTDV wordt Zorg.tech op
jaarlijkse congres in Genk
VTDV, de vereniging van technische diensthoofden in verzorgingsinstellingen, organiseerde 19 mei haar laatste congres.
Grootste nieuwsfeit was de naamsverandering van de organisatie. Die gaat vanaf nu als Zorg.tech door het leven. Verder
zoomden enkele sprekers in op de moeilijke thematiek van de overheidsfinanciering.

Eddy De Coster, voorzitter van Zorg.tech.

VTDV wordt Zorg.tech.

‘Het nieuwe logo doet
moderner aan en legt de
link met digitalisatie’
Overheidsfinanciering

Ook op de beursvloer was het weer druk.

De vlag dekte de lading niet meer. Dat zei Eddy De
Coster, voorzitter van Zorg.tech aan het aanwezige
publiek. “De VTDV is al lang geëvolueerd naar een
organisatie die verder reikt dan enkel de diensthoofden
en ook diverse facility management professionals wil
betrekken. Met Zorg.tech willen we ook verder gaan
en kennis opdoen buiten de zorgsector. Daar zijn
genoeg studiebureaus, ontwerpers en installateurs die
ons ook in onze zorginstellingen kunnen helpen. En
ook belangrijk: het letterwoord VTDV was gewoon niet
makkelijk om te onthouden of uit te spreken. Zorg.tech
maakt ons op die manier een stuk herkenbaarder.”
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Digitalisatie en een schroefdraad
Het nieuwe logo doet meteen ook moderner aan
en legt de link met digitalisatie, een pad dat Zorg.
tech vanaf nu meer wil bewandelen. “De ‘dot’ in
de naam staat voor die digitalisatie. De drie strepen staan voor onze drie kringwerkingen, al zien
sommigen er ook een schroefdraad in”, lacht De
Coster. De doelstellingen van het nieuwe Zorg.
tech blijven wel zo goed als onveranderd: het
bevorderen van contacten, een goede netwerking
uitbouwen, vormingen organiseren en kennis
onderhouden en verbeteren.

Burgemeester Wim Dries verwelkomde de bezoekers in de Genkse Limburghal. Hij is blij dat Zorg.
tech in Genk neerstreek, want de zorgsector is
een belangrijke pilaar van zijn gemeente. Hij ziet
ook de opportuniteiten van de link tussen zorg
en techniek. “Een tiental jaar geleden rustten we
bijvoorbeeld heel wat gebouwen, waaronder het
ziekenhuis Oost-Limburg uit met een fibernetwerk. Nu we stilaan naar Smart Cities evolueren,
dringen nieuwe investeringen zich op. Die kunnen
we wel niet op een kleine schaal aan, maar
moeten we groter aanpakken.”

Die ‘kennisverbetering’ spitste zich deze congresdag
toe op het financiële luik. Met de wijzigingen in de
overheidsfinanciering die eraan zitten te komen,
viel daar wel wat over te vertellen. Door Elke Panis
bijvoorbeeld, financieel directeur bij het Ziekenhuis
Oost-Limburg. “De nieuwe financiering is in grote
lijnen bekend. De gebruiker moet betalen voor de
huisvestingskost, de overheid komt tussen voor
het zorggerelateerde en collectieve karakter van
het gebouw. Dat zal via twee forfaits gebeuren, in
plaats van met parameters: een strategisch forfait
om nieuwe projecten op te starten en een instandhoudingsforfait voor grote onderhoudswerken en
herconditioneringen na tien, twintig of dertig jaar.”
Het nieuwe verhaal lijkt een bedreiging voor de
sector, maar zo moet je het volgens Panis niet zien.
“Het kan een opportuniteit zijn, want je gaat zelf
meer kunnen beslissen welke projecten voor jouw
instellingen écht belangrijk zijn.”

Samenwerken
Benny Stevens, manager van HospiLim, kwam de
werking van die Limburgse vzw uit de doeken doen
voor leden uit andere provincies. HospiLim is immers
een mooi voorbeeld van een samenwerkingsverband dat de provinciale zorginstellingen vooruit

Elke Panis, financieel directeur bij het Ziekenhuis Oost-Limburg, kwam vertellen over de nieuwe
ziekenhuisfinanciering.

helpt, onder andere met een gemeenschappelijk
aankoopbeleid. “Al is de sleutel van HospiLim dat
niemand verplicht is om in elk project mee te stappen”, zegt Stevens. “Voor elk project zijn er wel
trekkers en anderen die de trein even laten passeren.
Die vrijblijvendheid zorgt mee voor het succes van
HospiLim. De zorginstellingen zelf maken de beslissingen, wij faciliteren.”
Stevens wil HospiLim verder uitbreiden richting
2020, met onder andere een zorglogistiekplatform,
een Limburgse opdrachtencentrale voor de hele

zorgsector. “We blijven vorm geven aan de samenwerking, in kleine stapjes als dat nodig is.”

Radio Ac’cent
Op het einde van de dag werd er traditiegetrouw
nog een prijs voor het beste sociaal project uitgereikt. Het is een initiatief van Zorg.tech waarmee de
vereniging ondersteuning wil bieden aan projecten
in de Vlaamse provincie waar het congres dat jaar
plaatsvindt. ‘Radio Ac’cent’, een initiatief waarbij
dagcentrum Ac’cent zelf radio wil maken voor het
dagcentrum, ging met de eer lopen.

•
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DE 360° CITY APP
DE 3D-WERELD VAN DORMAKABA

ERIBEL: MEER DAN PU-KANTLATTEN
Elke bouwheer weet ondertussen waarom zij voor polyurethaan
(PU) kantlatten moeten kiezen. Zij krijgen:
• robuustere deuren (maximale stootvastheid)
• en een pak duurzamer
• esthetische deurgehelen aangezien dat de kleur van de
kantlatten exact dezelfde kan zijn als van de deur zelf of
van de omlijsting, en dit zonder naad
• hygiënischere deurgehelen dan met houten kantlatten,
aangezien PU geen organisch materiaal is.

De dormakaba 360° City App neemt u mee in
de 3D-wereld van dormakaba. De app toont
interactief de concrete toepassingen van het
volledige dormakaba-portfolio in realistische
gebruiksomgevingen zoals een industriecomplex, een luchthaven en een particuliere
woning, telkens vanuit het perspectief van
de gebruiker. De app werd recent nog uitgebreid met enkele nieuwe producten en in
de productbrowser kunnen de dormakabaproducten nu ook met een virtual reality-bril
(bijvoorbeeld Google Cardboard) worden
bekeken. De app biedt gedetailleerde informatie over de producten en oplossingen
van dormakaba, de kenmerken, onderdelen
(exploded views), uitleg omtrent configuratieen gebruiksmogelijkheden, factsheets, films
en foto's. De app kan gedownload worden via
www.dormakaba.com/360-city

‘FLEXIBILITEIT VOOR ZIEKENHUISGEBOUWEN
IS EEN ABSOLUTE NOODZAAK’
Ook tijdens het voorbije VTDV-congres kwamen in onze gesprekken met de technische diensten van verzorgingsinstellingen duidelijke noden naar boven. “Wij zoeken gebouwstructuren die ons de flexibiliteit geven om in de toekomst te
renoveren of te veranderen. Met Airdeck is die flexibiliteit perfect mogelijk”, vertelt Raf Poppe. “Door Airdeck ontstaat
een lichte gebouwstructuur met grote overspanningen zonder balken of ondersteunende muren. Daardoor ontstaat
maximale ruimte in de systeemplafonds voor het integreren van technische installaties. Ook toekomstige structurele
wijzigingen en het doorboren van vloeren zijn perfect mogelijk. Het is dan ook de ideale oplossing voor de lange termijn.”
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ERIBEL biedt hen nog extra voordelen:
• Esthetisch: Full Color keuze
• Hygiënisch: opgegoten scharnieren zodat scharnieren (en
schroeven) minder zichtbare zijn
• Esthetisch en hygiënisch: flush glaslatten in PU

c=96 / m=93 / y=12 / k=4

c=73 / m=71 / y=62 / k=75

c=0 / m=100 / y=81 / k=4

pantone 2735

pantone black

pantone 186

c=0 / m=0 / y=0 / k=0

En dit voor alle deurconcepten (standaard, brandwerend,
akoestisch, inbraakwerend…), ongeacht of het draai-, zwaaiof schuifdeuren zijn, en zowel voor enkele als dubbele deuren.

KRANEN
VOOR DE
ZORGSECTOR
De vertegenwoordigers van DELABIE, producent van kranen en
sanitaire toestellen voor de utiliteitsbouw, overtuigden de VTDVleden van hun oplossingen voor de
gezondheidszorg. Het bedrijf staat
er om bekend specifieke producten
te hebben die zijn ontwikkeld om
het risico op bacteriegroei te beperken. Tijdens het VTDV-congres
stelde DELABIE opnieuw enkele
recent gelanceerde producten voor:
de BIOSAFE wastafelmengkraan,
die een eervolle vermelding kreeg
van de German Design Award, de
BIOSAFE kraanuitgang en de MINERALCAST PMR wastafel.

SCHINDLER: SPECIALIST IN INNOVATIEVE
MOBILITEITSOPLOSSINGEN
Al meer dan 140 jaar is Schindler succesvol in de ontwikkeling van innovatieve
mobiliteitsoplossingen. Schindler liften,
roltrappen en diensten zijn ontworpen
met een focus op het bevorderen van
kwaliteit, innovatie, veiligheid en duurzaamheid. Met een full-range portfolio
van liften en roltrappen biedt het bedrijf
technologie voor alle typen gebouwen en
mobiliteitsbehoeften. Zo is de Schindler
5500 de perfecte oplossing voor zorginstellingen. Zijn uitstekende ritkwaliteit en
nauwkeurige nivellering waarborgen een
veilige en comfortabele rit voor patiënten.
Met de standaard indirecte verlichting en
het eenvoudig schoon te maken interieur
voldoet hij aan de belangrijkste vereisten
voor een zorginstelling. De monitoringen diagnoseservice volgt de liftprestaties
op en past proactief de onderhoudsroutine aan om de beschikbaarheid veilig te
stellen. Betrouwbaarheid en efficiëntie
waar ze meest van tel zijn. Wilt u meer
weten over hoe Schindler dagelijks een
miljard mensen verplaatst? Kijk dan op
www.schindler.be
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GEZE VRIJLOOPDEURDRANGERS NEEM UW ZORGCOMMUNICATIE
BARRIÈREVRIJHEID ÉN
ONDER DE LOEP
BRANDVEILIGHEID PERFECT EN BESPAAR!
GECOMBINEERD
De nieuwe generatie GEZE vrijloopdeurdrangers combineert de voordelen van vrijloopdeurdrangers en
vastzetvoorzieningen in één product. De unieke standaard comfort vergrendelfunctie maakt het mogelijk
de deur aan het eind van het vrijloopgebied te vergrendelen. Zowel de opliggende variant TS 5000 EFS
als de geïntegreerde versie Boxer EFS zijn geschikt voor grote en zware brandwerende deuren, 1- of
2-vleugelig. Het voordeel van de vrijloopdeuren is dat ze zonder krachtinspanning geopend en gesloten
kunnen worden.
Openstaande deuren maken het dagelijkse leven en werk in ziekenhuizen, rusthuizen of klinieken waar
het vervoer van patiënten snel en soepel moet functioneren eenvoudiger. Of het nu gaat om openen
zonder weerstand of permanent vastzetten, in geval van gevaar sluit de nieuwe generatie vrijloopdrangers deuren veilig en betrouwbaar, ze zijn in een zorgomgeving een perfecte oplossing.

De herfinanciering van de overheidsbudgetten in
de zorgsector heeft ertoe geleid dat vele woonzorgcentra, ziekenhuizen en rusthuizen slim moeten
omgaan met het financieren van hun toekomstige
projecten. Essec-BNS kan u hiermee helpen.
‘Ons verpleegoproepsysteem iCall heeft geen
nieuwe bekabeling nodig en kan aangesloten
worden op uw huidige signaalbekabeling. Deze
kostenbesparende maatregel maakt iCall erg
geschikt voor renovatieprojecten met een beperkt
budget waar het communicatienetwerk vernieuwd
of uitgebreid moet worden. Draadloze oproepen,
videofonie, dwaaldetectie en andere functionaliteiten kunnen met een minimale investering worden
toegevoegd aan uw huidig systeem zonder dat we
hiervoor bestaande bekabeling moeten vervangen’, aldus het bedrijf.

UW INTERIEUR,
ONZE ZORG

INTERALU – AKOESTISCHE
KLIMAATPLAFONDS
Kiest u voor een Interalu klimaatplafond, dan kiest
u voor comfort (temperatuur, verluchting en akoestiek), flexibiliteit en betaalbaar maatwerk. Een
Interalu klimaatplafond koelt op hoge temperaturen
en verwarmt op lage temperaturen. Zo verdient u
uw investering snel terug en scoort u hoge punten
op het gebied van duurzaamheid, EPB-normen,
BREEAM, enzovoort.
Interalu onderscheidt drie typen klimaatplafonds:
• Easy-KlimaPlus®: dit systeem wordt opgebouwd
met panelen met gesloten voegen. Dankzij zijn
lage inbouwhoogte is de Easy-KlimaPlus® ook
zeer geschikt voor renovatieprojecten.
• SAPPceiling®: zijn open structuur (40-70%) maakt
de SAPPceiling® uniek in de wereld van klimaatplafonds. De SAPPceiling® heeft een zeer hoog vermogen.
• SAPPceiling®Hybrid: uiterst energievriendelijk, mogelijk om de massa van het gebouw via nachtspoeling te integreren in het energieconcept van uw project.

LCC-Plafonds – akoestische metalen plafonds voor elke ruimte
Bent u op zoek naar een flexibel, akoestisch en duurzaam plafond, dan bent u bij LCC-Plafonds aan het
juiste adres. LCC-Plafonds produceert in Antwerpen. De plafonds staan bekend om hun veelzijdigheid en
hun lange levensduur. Ze passen in elke ruimte, van rond tot vierkant en alles daartussen:
• Het CL-Plafond bestaat uit lineaire panelen met gesloten voegen en is zeer geschikt voor patiëntenkamers, auditoria, cafetaria…. Dit type is verkrijgbaar in verschillende breedtes en uitvoeringen.
• Het XL-300-Plafond, met brede panelen van 300 mm is bijzonder geliefd in ziekenhuisgangen. Alle
technieken worden mooi weggewerkt boven het plafond maar blijven altijd eenvoudig bereikbaar.
Verlichting, sprinklers, rookdetectie etc. worden naadloos ingebouwd. In de akoestische uitvoering
bereikt u met het XL-Plafond uitzonderlijk hoge absorptiewaarden tot aW 0,95!

Poels NV is al meer dan zeventig jaar een referentie in de totaalafwerking en maatschrijnwerkerij. ‘Met een uitgebreid team van specialisten
en onderaannemers zorgen we voor een perfect
verloop van ieder project. Naast onze specialisatie
in de zorg- en ziekenhuissector zijn wij in staat om
ieder project te coördineren en tot in de puntjes
af te werken. Een persoonlijke aanpak en continu
overleg zorgen voor een perfecte afwerking van
ieder interieur, van vloer tot plafond. Maatmeubilair wordt door onze interieurarchitect ontworpen
en vervolgens vervaardigd in onze modern uitgeruste schrijnwerkerij. Dit steeds in nauw overleg
met de opdrachtgever. Ook uw tevredenheid is
onze zorg’. www.poelsnv.be
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