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Jobs op maat in je mail-

box? Registreer je nu op  

jobat.be/limburg

CONTACT VARIA

99000838

HUWELIJKEN
VIA AGENSCHAP

98053215

VRAAGT PLAATS

99000810

98052337

PERSONEEL GEVRAAGD

_bafbkab= ÖÉîê= íÉÅÜåáëÅÜ= ÄÉJ
ÇáÉåÇÉ= îççê= ÖêçåÇJ~ÑÄê~~âïÉêJ
âÉåJ= Éêî~êáåÖ= îÉêÉáëí= JíïÉÉí~äáÖ
kÉÇK= cê~åëJ= ìêÉå= ÄÉëéêÉÉâÄ~~ê
JáåÑç]ÖìóJÖÜáàëÉåëKÄÉ

99006559.01

99006694

99006273

99006276

98052099

`e^rccbro= ÖÉîê= Éêî~êÉåK
ÅÜ~ìÑÑÉìêIîççê=Åçåí~áåÉêëóëíÉÉã
áå=ÇÉ=ÄçìïI=`b=êáàÄÉïáàë=I=dÜáàJ
ëÉåë=ks=I=íÉä=MNOLTQKNQKOV=çÑ=dpj
MQTRLUQKQPKSN=íëëKNMKMM=ì=Éå=NUKMMì

99006561.01

99006280

`e^rccbro= ÖÉîêKÅÜ~ìÑÑÉìêI
çéäÉÖÖÉêJâáééÉêI= `b= êáàÄÉïáàë= I
dÜáàëÉåë=ks= I= íÉä= MNOLTQKNQKOV= çÑ
dpj= MQTRLUQKQPKSN= íëëKNMKMM= ì= Éå
NUKMMì

99006560.01

`e^rccbro= ÖÉîêKÅÜ~ìÑÑÉìêI
íê~ÅíçêJÇìãéâ~êI=`b=êáàÄÉïáàë= I
íÉä=MNOLTQKNQKOV=çÑ=dpj=MQTRLUQKQPKSN
íëëKNMKMM= ì= Éå= NUKMMìIáåÑç]ÖìóJ
ÖÜáàëÉåëKÄÉ

99006557.01

99006697

99006556

98047008

99006720

98032166

99006554

ho^^kj^`efkfpq= ÖÉîêKÉêî~J
êÉå=âê~~åã~ÅÜáåáëí=îççê=ïÉÖÉåJ
ÄçìïI= íÉä= MNOLTQKNQKOV= Jdpj
MQTRLUQKQPKSN=íëëKNMKMMì=Éå=NUKMMì

99006558.01

99003989

99006552

99005334

99003103

99006690

99006553

98037491

98042852

99006863

99007022

HUISPERSONEEL

^`qfbsb= mlbqpa^jbp= @^ä
ÖÉÜççêÇ= î~å= aáÉåëíÉåÄêáÖ~ÇÉ= \
táà=ÄáÉÇÉå=çåãáÇÇÉääáàâ=íçÑÑÉ=àçÄë
~äë=ÜìáëÜçìÇÜìäé=áå=êÉÖáç=aáÉéÉåJ
ÄÉÉâ=Éå=e~ëëÉäíI=ãÉí=ÖçÉÇÉ=îççêJ
ïêÇÉå= Éå= ììêêççëíÉê= å~~ê= àçìï
ïÉåëK`çåí~Åí=çåë=çé=MNNLQOKSOKNU=

98047336.01

HORECAPERSONEEL

_^oj^k=EjLsF=sllo=`^cbq^of^I
_^o=_lrccb=wli=dbkh===òâíK
ÅçääÉÖ~= ãÉí= Éêî~êáåÖK= ^~åÄçÇW
criiqfjb= àçÄI= ãççáÉ= ìêÉåI
ÅçêêÉÅí= äççåK= bäâÉ= Ç~Ö= çéÉå= íçí
ã~ñK=OMìPMK=qbi=gçÜ~åW=MQSULNQMMTO

99005796.01

99005207

99006674

99002288

99006850

99003747

99007111

hbikbo= ÖÉòçÅÜí= _ê~ëëÉêáÉ
iáåÇÉåÜçÑ= íÉ= wìíÉåÇ~~äK=sçäíáàÇJ
ëÉ=ÄÉíêÉââáåÖK=bêî~êáåÖ=îÉêÉáëíK
lçâ= ÑäÉñáàçÄë>= ÖëãW= MQUQUQVONN
áåÑç]Äê~ëëÉêáÉäáåÇÉåÜçÑKÄÉ=

99006514.01

hbikbo=ãÉí=ÉåáÖÉ=Éêî~êáåÖ=îê
êÉëí~ìê~åí=iÉ=_çìèìÉí=d~êåá= íÉ
píJqêìáÇÉåI= PM= ˛= PO= ìLïÉÉâK= =tç
Éå=Çç=ëäìáíáåÖëÇ~ÖK==MNNLSUVTPQ=çÑ
MQVQQMRMRMK

99006279.01

hbikboIhlhLdofiibo= aDÉåJ
íêÉÅçíÉ= Éå= Öêáää=aÉ=táããÉê= òâí
ÇêáåÖÉåÇ= ÉêîK= ÑLí= âÉäåÉêIâçâKçåJ
ãáÇÇÉääáàâÉ= áåÇáÉåëíêÉÇáåÖKwÉäÑëíK
âìååKïÉêâÉåKdçÉÇäççåIÄÉÇêáàÑëï~J
ÖÉå= Éå= ÉîÉåíKïççåëí= båâÉä= ÉêåJ
ëíáÖÉ= ëçääáÅáí~åíÉå= ÄÉä= MQTPRMUOTT

99006511.01

99000367

hlh= jLs=eÉí=hêçã=sÉåI=pÅÜçJ
íÉäëíê~~í= NPI= píçâêççáÉK= RÇÖå
ïÉÉâI= îçäíáàÇëK= MQVULNSOUOS

99005885.01

hlhLerimhlh= îççê= Äê~ëëÉêáÉ
ÇÉ= ÖçìÇÉå= í~â= _áäòÉåKQ= Ç~ÖÉå
ïÉÉâ= âÉìâÉå= ëäìáí= çã= ONÜPMK
sÉêòçêÖí=îççêâçãÉå=Éå=ÉÉå=ÖçÉJ
ÇÉ= íÉ~ãÖÉÉëí= áë= ÉÉå= ãìëí= K
MUVLQNSNQV

98051302.02

lopelc=áå=kÉÉêÖä~ÄÄÉÉâI=òçÉâí
âÉäåÉê=EãLîF=ãÉí=Éêî~êáåÖK=s~ëí
çÑ= ÑäÉñáJàçÄK= aÉÉäJ= çÑ= îçäíáàÇëK
MUVUNMUMM=çÑ=àçÄë]çêëÜçÑKÄÉ

98040053.02

99002145

obpq^ro^kq= _fpqol= bääÉå
òçÉâí= ÉÉå= ÖÉãçíáîÉÉêÇÉ= âÉäåÉê
ãÉí=Éêî~êáåÖ=îççê=ÇÉ=ÄÉÇáÉåáåÖK
jáå=PU=ììêKj~~åJI=ÇáåëJÉå=ïçÉåëJ
Ç~Ö=îêáàK=dê~~Ö=ïÉêâÉå=áå=íÉ~ãJ
îÉêÄ~åÇ= MQTRLTMNVUT= e~ëëÉäíëÉJ
ëíê~~í=TO===_áäòÉåK=mÉêëK~~åÄK

99001162.02

98047686

99006818

99000460

VAKLUI / BAR / PRIVÉ

^Nj^pp^dbe^ppbiqK`lj=òçÉâí
åçÖ=äÉìâÉ=ãÉáëàÉëLÇ~ãÉë=çã=çåë
íÉ~ã=íÉ=îÉêëíÉêâÉå=MQUVLOO=NP=VR

99005217.01

Helemaal onbeslagen komt Ulri-
ke niet op het ijs. “Ik ben inder-
daad actief in verschillende func-
ties die direct bij patiënten betrok-
ken zijn”, vertelt ze. “Zo ben ik
adjunct-directeur bij een patiën-
tenorganisatie, voorzitter van het
Observatorium voor de chroni-
sche ziekten bij het Riziv en be-
stuurslid van het Vlaams Patiën-
tenplatform. Maar dit gaat me 
nog dichter bij de mensen zelf 
brengen.” 

Wereld van verschil
Pypops zal concreet in overleg tre-
den met patiënten, maar vanzelf-
sprekend ook met de zorgver-
strekkers. Dat ze diploma’s theo-
logie en rechten op zak heeft en 
zich specialiseerde in medische
ethiek, sociaal ziekenhuis- en me-
disch recht, helpt haar ongetwij-
feld. Maar vooral praten met de
mensen zal belangrijk zijn, en 
daarvoor is het aardige mondje

Arabisch (en Thai) dat ze spreekt
een bijkomend pluspunt.
De relatie met patiënten is al lan-
ger een aandachtspunt in zieken-
huizen, maar in het Jessa wil Py-
pops nog een stap verder gaan. 
“We bouwen verder op al be-
staande initiatieven die de patiënt
centraal stellen. We stappen in de
schoenen van de zorgvrager en be-
kijken hoe we nog beter kunnen
inspelen op zijn behoeften. Een
simpel voorbeeld: de manier 
waarop je aangesproken wordt in
een ziekenhuis, kan voor een pati-
ent een wereld van verschil ma-
ken. We moeten daarom anders
durven kijken naar situaties die
‘standaard’ ogen. Elke patiënt is 
verschillend en dus moet de zorg-
verlening ook verschillen naar ge-
lang de patiënt.”
De PEO voorziet daarbij een be-
langrijke rol voor huisartsen.
“Die hebben door hun vertrou-
wensrelatie met de patiënt een be-

HASSELT

“Stem van patiënt wordt doorslaggevend”

In Nederland, Duitsland en de VS bestaat de job al, maar Ulrike Pypops 
(41) wordt vandaag de eerste ‘Patient Experience Officer’ in een 
Belgisch ziekenhuis. In het Hasseltse Jessa Ziekenhuis om precies te 
zijn.  “Ik mag de job zelf definiëren”, zegt de Leuvense. “Mijn plan is 
patiënten en hun familie centraal te stellen in de gezondheidszorg.” 
“Ze zal hen een stem geven in het ziekenhuisbeleid”, vult Jessa-
directeur Yves Breysem aan.

Dirk JACOBS

Ulrike Pypops (Jessa) is eerste ‘Patient Experience Officer’ van ons land

Of ik de ombudsman 
overbodig maak? In een
grote organisatie zal er 
altijd wel iets voorvallen
waar iemand geen 
vrede mee neemt

Ulrike PYPOPS
Patient Experience Officer

langrijke signaalfunctie.” 
Patiënten moeten volgens Pypops
het ziekenhuis vol vertrouwen
kunnen binnenstappen en bij hun
thuiskomst in staat zijn hun leven
op een zo kwalitatief mogelijke
manier verder te zetten. “Voor mij
wordt de grote uitdaging het ver-
haal van de patiënten te vertalen 
naar een concreet actieplan bin-
nen het ziekenhuis”, benoemt ze
haar rol in dat verhaal. 
Dokter Yves Breysem, algemeen 
directeur van Jessa, gaat mee in 
haar verhaal. “We willen meer 
dan topgeneeskunde en innova-
tieve zorg aanbieden. Patiënten én
hun familie willen betrokkenheid
in hun zorgpad. Met de aanstel-
ling van Ulrike krijgt die evolutie
de aandacht die ze verdient. En
geven we patiënten en hun familie
een stem in het ziekenhuisbeleid.”

Ombudsman 
Of Pypops de ombudsman op
termijn overbodig moet maken?
“We zijn complementair aan el-
kaar. Er zal in een grote organi-
satie als de onze altijd wel iets 
voorvallen waar iemand geen 
vrede mee neemt. Dan is er de
ombudsdienst. Wij zullen dan
trachten te voorkomen dat 
een voorval zich herhaalt.” 

Ulrike Pypops start vandaag als ’s 
lands eerste Patient Experience 
Officer.  Foto RR


