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500ste bevalling kondigt topjaar
aan op kraamafdeling AZ Alma
26 oktober 2011 – De geboorte van Florine Strobbe, op vrijdag 21
oktober, was de vijfhonderdste bevalling van dit jaar op de
kraamafdeling in AZ Alma. Omdat nu reeds deze kaap van vijfhonderd
bevallingen werd gerond, kan AZ Alma zich opmaken voor een topjaar
met meer dan zeshonderd bevallingen. En dat is meer dan vijftien jaar
geleden! Vandaag verlieten Florine en haar mama het ziekenhuis.
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Florine Strobbe: baby van 500ste bevalling

Toen vrijdagmiddag 21 oktober om 13.27 uur mama Kerlijn Ginneberge met de
hulp van dokter Karl Brack beviel van haar dochtertje Florine Strobbe was dit de
vijfhonderdste bevalling van dit jaar op de kraamafdeling van AZ Alma. Het feit
dat die kaap eind oktober reeds werd gerond, wijst erop dat tegen het eind van
dit jaar zeker het totaal van zeshonderd bevallingen zal bereikt worden. En dat is
bijzonder goed nieuws, want het is al vijftien jaar geleden (van 1996) dat nog
eens meer dan zeshonderd bevallingen gebeurden in AZ Alma.
De directie van het ziekenhuis wilde dit heuglijke feit niet onopgemerkt laten
voorbij gaan en wuifde het Kaprijkse gezinnetje met papa Kevin, mama Kerlijn
en baby Florine Strobbe uit met een ruiker bloemen en een glaasje bubbels.
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Verschillende oorzaken succesverhaal

Dokter Michel Bafort, diensthoofd gynaecologie, schrijft het succes van de
kraamafdeling toe aan meerdere factoren. De complete vernieuwing van de
afdeling in 2006 begint volgens hem nu volop vruchten af te werpen. Niet alleen
de kamers op de kraamafdeling kregen meer luxe en comfort, ook de arbeidsen verloskamers werden toen comfortabeler gemaakt om de komst van de baby
in optimale omstandigheden te kunnen meemaken.
Maar het zijn niet alleen de infrastructurele wijzigingen die tot het succesverhaal
van de kraamafdeling leiden. Dokter Michel Bafort: ‘Ook de constant aanwezige
kwaliteit bij het personeel speelt een belangrijke rol. Zo zijn we een erkend
opleidingscentrum voor vroedvrouwen, waardoor we de beste elementen zelf
kunnen rekruteren voor ons ziekenhuis. Maar de teamgeest van onze
medewerkers is ook van belang: dit is een schip met veel matrozen, maar we
varen allemaal samen in dezelfde richting. En als de sfeer goed zit, ontstaan ook
spontane initiatieven, die evenzeer bijdragen tot de goede naam van onze
afdeling. Ik denk daarbij aan de ‘tiende maand’, waarbij vroedvrouwen bij de
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mama’s thuis langs lopen. Of aan de prenatale lessen voor toekomstige ouders
in samenwerking met Kind en Gezin, of aan de babymassage na de bevalling…’
Tenslotte denkt dokter Bafort ook aan het team van vijf gynaecologen, dat
recent werd verjongd en dat prima samenwerkt met behoud van de eigenheid
van elke arts. ‘Onze aanpak is vrij uniek: de patiënt kiest voor één bepaalde
gynaecoloog. Die begeleidt de patiënt tijdens de zwangerschap, maar doet
(behoudens enkele uitzonderingen) ook zelf de bevalling, ook al is hij of zij op
dat moment niet de dokter met wachtdienst. Die zekerheid wordt door de
patiënten wel gewaardeerd.’
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