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HOE HET ALLEMAAL BEGON… 17

momentmangoHET

VAN...
Heerlijk om je weer even een gewone  
mama te voelen 25
ilse en emma 

Vertrouwen is geven en nemen 29
annemie

De mooie verhalen krijg je er gratis bij 35
thibaut

De roddels uit de blaadjes 39
veerle
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Die momenten maken mijn werk als arts  
zoveel leuker 45
mirre

Vriendelijkheid is het toverwoord 49
chahrazad 

De behoefte aan sfeervol licht 53
véronique 

Met glühwein in de sneeuw 57
christiane en andré 

Dit raakt de kern van goede zorg 61
marjolein 

Eerst in de ogen kijken, dan pas in de mond 65
philippe 

De kansen zien en ze grijpen 71
lisa

Tien euro armer, een goed humeur rijker 75
niek 

HET MANGOMOMENTMODEL 79
kris vanhaecht, elly van bael,  
charlotte van der auwera, deborah seys,  
ellen coeckelberghs en barbara lommers 
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momentREFLECTIE

VAN...
reflecties vanuit patiënt en maatschappij 

It takes two to mango 90
dirk de wachter  

Patiëntgerichtheid als bouwsteen 92
ilse weeghmans 

Zijn we op zoek naar gestisch leiderschap? 95
wilma van der scheer en pauline meurs 

reflecties vanuit management 

Mango’s vallen niet ver van de boom 98
herman daems 

Het ziekenhuis als gasthuis in GDPR-tijden 101
mark waer en wim robberecht 

Robots en Mangomomenten: een antithese? 104
margot cloet en fenna heyning

reflecties vanuit zorgprofessionals 

Het Mangomoment als kers op de taart,  
maar vergeet de taart niet 107
wim schellekens en dirk ramaekers 
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Mangomomenten in tijden van  
verpleegkundige schaarste 110
hester vermeulen en walter sermeus 

De pit in de mango 113
anne vandenhoeck en simon evers 

Over driehoeken en de plaats van  
tevreden artsen 116
herwig van dijk en sander de hosson 

reflecties tot verbreding 

De deugd van het Mangomoment 119
yvonne denier en paul van tongeren

Blijft het deeg rijzen? 122
jan peers 

Mango’s op het werk 125
luc sels 

SLOTWOORD 129
jean-jacques cassiman en marc michils


