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PositionAZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV:
Een nieuwe identiteit, 
een beter gevoel



“
Living Stone is erin geslaagd om onze 

communicatiekanalen op een consistente 

manier een nieuwe visuele identiteit aan te 

meten. Diverse doelgroepen van het ziekenhuis 

zoals huisartsen, specialisten en interne artsen 

vinden de nieuwe manier van communiceren 

een zeer geslaagd initiatief.

dr. Hans Rigauts
Algemeen directeur
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

De algemene visie van AZ Sint Jan Brugge-Oostende AV 

is om zich te profileren als het beste alternatief voor een 

academisch ziekenhuis in de regio. 

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wil zich 

onderscheiden van andere ziekenhuizen op basis van 

zijn klinische competentie, zorgkwaliteit met persoonlijke 

aanpak en zijn innovatieve karakter.



Algemeen directeur dr. Hans Rigauts had het beeld al duidelijk 

in zijn hoofd en zocht de juiste manier om zijn collega’s in het 

verhaal te doen stappen: “Als ziekenhuis willen we een duidelijke 

visie naar buiten brengen. Living Stone heeft ons daarbij 

geholpen en de samenwerking verloopt uitstekend. Living Stone 

drong geen ideeën op, maar volgde het denkpatroon van  

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Ook het telefonisch contact en 

de communicatie via e-mail zijn bijzonder vlot.”

Persbericht Privacy cartoon



Mini gids

Iedere schakel telt

Iedere schakel telt

Minigids voor Maxizorg

Iedere schakel telt

Telefoonnummers

SJ SFX HS 

Apotheek 2500 2500 5168

Bedplanning 2081 1470 5200

Brand 2085 1999 5220

Helpdesk ICT 2269 2269 5050

Helpdesk technische dienst 3900 1500 5060

Interne MUG 2003 1999 MUG-knop

Labo 9900 9900 5867

Security/portiers 3900 1165 5060

Spoedgevallen 2000 2000 5101

Telefooncentrale 2111 1470 5111

Wachtdienst verpleging 3700 3700 2082

Iedere schakel telt

Brandbeveiliging

 Voorkomen

• Respecteer het rookverbod. 

• Plaats materialen in de gang aan één kant.

• Houd branddeuren, nooduitgangen, blusmiddelen en elektrische kasten vrij.

• Zet niets op of naast elektrische toestellen.

• Bewaar ontvlambare producten, gasfl essen en brandbare materialen veilig.

 Melden

• Druk op de brandmelder.

• Bel het noodnummer 2085 (SJ), 1999 (SFX) of 5220 (HS).

• Geef belangrijke informatie door: 

 Waar en hoe groot is de brand? Wat brandt er? Zijn er mensen in gevaar?

!

MELDBRAND? BLUS EVACUEER

Iedere schakel telt

Brandbeveiliging

 Blussen

• Bij een kleine/beginnende brand: doe één bluspoging.

• Geef een update via het noodnummer.

 Evacueren

• Evacueer bij mislukte bluspoging en/of blijvende rookhinder.

• Sluit ramen en deuren.

• Verzamel iedereen achter de branddeur.

• Houd doorgangen en trappen vrij.

• Volg de instructies van MUG en brandweer.
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Basic Life Support: Volwassenen

1. Controleer het bewustzijn

• Schud aan de schouders.

• Vraag luid “hoort u mij?”

2. Controleer de ademhaling

• Open de luchtweg: druk op het voorhoofd 

en zorg voor een kinlift.

• Controleer de ademhaling: kijk - luister - 

voel (maximaal 10 sec). 

Geen normale ademhaling?

3. Roep de interne MUG op

• SJ: druk op de reanimatieknop of bel 2003

• SFX: bel 1999 

• HS: druk op de reanimatieknop

4. Start met 30 compressies 

• 5 cm, maximum 6 cm diep. 

• Houd een ritme aan van 100-120 compressies 

per minuut.

5. Beadem twee keer 

6. Wissel af: compressies en   
beademing

• Blijf de 30 compressies, afgewisseld met 

twee beademingen, herhalen. 

7. Gebruik de AED
(indien beschikbaar)

• Bevestig zo snel mogelijk de kleefelektroden 

op het lichaam.

• Volg de richtlijnen van het toestel.
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Basic Life Support: Kinderen

1. Controleer het bewustzijn – kijk na 
op tekenen van leven

• Stimuleer het kind en vraag luid “Gaat het?”

2. Vraag hulp aan collega’s 
of omstanders 

3. Controleer de ademhaling

• Open de luchtweg: druk op het voorhoofd 

en zorg voor een kinlift.

• Controleer de ademhaling: kijk - luister - 

voel (maximaal 10 sec). 

Geen normale ademhaling? 

4. Geef 5 beademingen

Reageert het kind nog steeds niet?

5. Start met 30 compressies 

• Ongeveer 1/3 van de borstkas: ongeveer 

4 cm bij zuigelingen, 5 cm bij kinderen.

• Houd een ritme aan van 100-120 compressies 

per minuut.

6. Beadem en herhaal de compressies

• Beadem twee keer. 

• Blijf de 30 compressies, afgewisseld met 

twee beademingen, herhalen. 

7. Roep na 1 minuut de interne MUG op

• SJ: druk op de reanimatieknop of bel 2003

• SFX: bel 1999 

• HS: druk op de reanimatieknop

8. Blijf herhalen

• Blijf de 30 compressies, afgewisseld met 

twee beademingen, herhalen. 
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SBARR-methode

Hanteer de SBARR-methode voor een optimale communicatie over de patiënt met andere hulp-

verleners. 

 Situation (situatie): Waar gaat het over?

• Geef aan wie je bent en op welke afdeling je werkt.

• Controleer of je met de juiste persoon spreekt.

• Vertel over welke patiënt uit welke kamer het gaat.

• Vermeld kort de reden van je oproep. 

• Geef de meest recente vitale functies mee: pols, bloeddruk, temperatuur, ademhaling,

saturatie,…

 Background (achtergrond): Wat is de relevante achtergrondinformatie?

• Vermeld de reden van opname en de opnamedatum.

• Geef de relevante medische voorgeschiedenis weer.

• Vermeld de relevante medicatie.

• Geef relevante informatie door: operatiedatum, uitzicht van de wonde, drain,…

• Meld eventuele behandelbeperkingen, bv. DNR-code of allergieën.
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Iedere schakel telt

SBARR-methode

 Assessment (analyse): Hoe beoordeel je de situatie?

• Vertel wat volgens jou het probleem is.

• Geef aan waarom je denkt dat er een probleem is: gaat de patiënt achteruit?

• Omschrijf de mogelijke oorzaak: is het respiratoir, circulatoir, neurologisch, infectieus,…

 Recommendation (aanbeveling): Wat wil je dat er gebeurt?

• Geef aan wat je concreet verwacht.

• Vermeld de EWS.

• Vraag of stel voor wat je zelf kan of moet doen.

• Vraag wat de ander denkt dat moet gebeuren.

• Spreek af wanneer er opnieuw contact genomen moet worden.

 Read-back (herhalen): Wat is de conclusie of afspraak?

• Herhaal de gemaakte afspraken.

• Laat de afspraken mondeling bevestigen.

• Noteer de afspraken in het verpleegdossier.

A

R

R



Kloof tussen uitstraling 
en gewenst imago

Het imago van het ziekenhuis vertoonde grote 

onevenwichten, die moeilijk te managen bleken en 

een duidelijke perceptie van de echte competenties 

in de weg stonden, zo bleek uit onderzoek. Dr. Rigauts: 

“We zagen dat ons imago in het nieuws, bij patiënten 

en verwijzers niet consistent was en niet strookte met de 

uitstraling die we wensten. Tegelijk stelden we vast dat 

andere ziekenhuizen uit de regio er wel in slaagden om 

een eenduidig imago te creëren.”

Flyer patiëntenrecht



Communicatie optimaal 
afgestemd op doelgroepen 
ziekenhuis

Living Stone bereikte de verschillende doelgroepen 

van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV door 

communicatiekanalen te selecteren en die optimaal 

op een bepaalde doelgroep af te stemmen. 

De kern van de nieuwe communicatie-strategie 

van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende  AV is azlink, een 

periodiek magazine voor de doorverwijzende 

huisdokters, specialisten en interne artsen. Living  Stone 

stroomlijnde het redactieproces van azlink en 

stelde een redactieraad samen voor het opstellen, 

verbeteren en inpassen van artikels. De redactieraad 

heeft als bij komend voordeel dat ze de inspraak van 

het medisch personeel in de communicatie van het 

ziekenhuis verhoogt.

Social media post



Via deze zorgvuldige en kwalitatieve 

aanpak krijgen de huisartsen een 

duidelijke perceptie van de clinische 

en organisatorische competenties die 

in het ziekenhuis aanwezig zijn. Het is 

een boodschap die de artsen en staf 

van het ziekenhuis evenmin ontgaan 

is. 

Living Stone versterkte immers het 

imago van het ziekenhuis door de 

nieuwe visuele identiteit consistent toe 

te passen in zowel externe als interne 

communicatie, waarbij de interactie 

druk-web aanzienlijk werd versterkt. 

Poster handhygiëne Flyer telefonie app

Artsenlijst AZ Sint-Jan

Meer dan 350 telefoonnummers 
binnen handbereik

De handige artsenlijst
van AZ Sint-Jan 

Brugge - Oostende AV

Zoek op arts of dienst

Alle gegevens in 1 oogopslag

MagAZien

Hal�aarlijkse publicatie voor de medewerkers van AZ Sint-Jan Brugge - Oostende AV - editie 1

MAGAZIEN
“ Soms vind ik een briefje 

tussen de vuile borden 
om ons te bedanken ”

Een dag in het leven van Borhane Touati

Materniteit campus Sint-Jan krijgt label 
‘BABYVRIENDELIJK ZIEKENHUIS’

Innoveren voor het leven 
nieuwe PET/CT-scanner

Dag en nacht, voor het leven



Slideshow best practice - bariatrie



2018-2019

 + Endocrinologie    

dr. Sara Vandewalle

 + Hematologie    

dr. Sylvia Snauwaert 

 + Microbiologie    

dr. Jens Van Praet

LOK-avond
Interpretatie van laboratoriumtesten: 
praktijkgericht overzicht voor de eerste lijn 11

DEC

2018

DATUM

Dinsdag 11 december 2018

TIJDSTIP

20u30

LOCATIE

Auditorium campus Sint-Jan, 

Ruddershove 10, 8000 Brugge

MODERATOR

prof. Michel Langlois en   

dr. Lut Depoorter

ACCREDITERING AAN TE VRAGEN 

DOOR LOK-VOORZITTER

 + Opbouw en werking van de Spine Unit  

dr. Jan De Neve

 + Wat verwacht de orthopedisch chirurg van de Spine Unit? 

dr. Jan Van Meirhaeghe 

 + Wat verwacht de neurochirurg van de Spine Unit? 

dr. Nikolaas Vantomme 

 + Wat verwacht de algoloog van de Spine Unit?  

dr. Mayken Gorissen

Symposium
Spine Unit: een multidisciplinaire 
benadering 08

JAN

2019

DATUM

Dinsdag 8 januari 2019

TIJDSTIP

20u30

LOCATIE

Auditorium campus Sint-Jan, 

Ruddershove 10, 8000 Brugge

MODERATOR

dr. An Bouwen

ACCREDITERING AANGEVRAAGD

INSCHRIJVEN:

Inschrijven voor onze azcolloquia kan via azlink Academy 

(azlink.be en ga naar Academy), een uniek referentiepunt 

in het domein van opleidingen en seminaries voor 

zorgprofessionelen. Via azlink Academy kunt u uw 

professioneel leertraject eenvoudig plannen. Als u op 

azlink.be op een activiteit klikt die u interesseert, wordt 

u automatisch doorverwezen naar azlink Academy.

Na registratie kunt u zich met één klik inschrijven voor 

een activiteit naar keuze en ze aan uw Outlookkalender 

toevoegen. 

ORGANISATOREN:

dr. Katia Brouns, dr. Barbara Brouwers, dr. Jan Claeys,  

dr. Jan De Letter, dr. Lut Depoorter, dr. Marco Lanckneus, 

dr. Hans Van Der Meersch en dr. Piet Vermeire

BEREIKBAARHEID TIJDENS DE COLLOQUIA:

t: 050 45 39 14 of t: 050 45 22 53

MAAK DE KENNISLINK

Heeft u al kennisgemaakt met de online versie van azlink?

Op azlink.be vindt u de artikels uit azlink magazine digitaal 

terug en krijgt u bovendien rechtstreeks toegang tot azlink 

Academy. U kan er inschrijven voor de azcolloquia, maar 

treft er ook informatie aan over andere events die uitgaan 

van of gelinkt zijn aan het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

www.azlink.be
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Visuele identiteit 
consistent toegepast

De visuele identiteit werd ondersteund door diverse 

media, zoals een jaarlijkse azcolloquiumbrochure, 

uitnodigingen voor symposia en de beleidsnota van 

de Hoofdgeneesheer-directeur. Het jaarrapport werd 

opgefrist met professionele foto’s die in en rond het 

ziekenhuis werden genomen, en perfect passen bij 

de nieuwe stijlvolle en moderne uitstraling van het 

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. 

Ook aan het gebruiksgemak werd gedacht.   

Living Stone ontwikkelde verschillende huisstijlsjablonen 

die het personeel van AZ Sint-Jan AV toelaten om de 

visuele identiteit eenvoudig zelf te gebruiken. 

De huisstijl wordt door het personeel zelf eenvoudig 

toegepast in vacatures, interne en externe briefwisseling 

en de nieuwsbrieven van de verschillende diensten.

az colloquia



Video keuken 

Video kuisdienst



Begeleiding stap naar 
online communicatie

Alle gedrukte communicatie van het   

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV werd  

door Living Stone ook online toegankelijk 

gemaakt via azlink.be. Naast azlink, zijn 

ook de presentaties en verslagen van de 

azcolloquia en azsymposia snel beschikbaar 

voor geïnteresseerde medici via azlink.be. 

Herinneringsberichten en online accre-

ditatieattesten voor azcolloquia verlagen de 

drempel om in te schrijven. Dankzij de online 

communicatie tellen de evene-menten nu 

beduidend meer aanwezigen dan vroeger.

azlink n°38 | editie september 20184

De ambitie van de dienst Oogziekten 
op campus Sint-Jan is een zinvolle 
dienstverlening met een daadwerkelijke 
meerwaarde realiseren binnen een 
snel veranderend medisch landschap. 
De sleutel daartoe ziet de dienst in 
een doorgedreven subspecialisatie met 
een sterke ondersteuning vanuit het 
multidisciplinaire kader dat een groot 
ziekenhuis kan bieden.

Dienst Oogziekten:  
toegankelijke, hoogkwalitatieve, 
subspecialistische zorg
dr. Bart Lafaut // dienst Oogziekten, campus Sint-Jan

EXPERTISE ACCUMULEREN

Nu een hertekening van het 

ziekenhuislandschap zich aandient en steeds 

meer privépraktijken in een patiëntvriendelijke 

formule ambulante oogchirurgie aanbieden, 

zoekt de dienst Oogziekten op campus Sint-

Jan zijn kracht in een toegankelijke, continue, 

hoogkwalitatieve subspecialistische zorg. Om 

toegevoegde waarde te kunnen aanbieden, 

legt elk van de zes voltijdse stafleden zich 

binnen de beheersing van de algemene 

oftalmologie toe op een deelgebied van de 

oogheelkunde. Via hechte samenwerking en 

vlotte onderlinge doorverwijzing accumuleren 

ze deze expertise. Patiënten weten dit te 

De technologie voor een oftalmologisch 
basisonderzoek, de biomicroscopie en  
de indirecte oftalmoscopie, is sinds de jaren 50  
niet wezenlijk veranderd.

waarderen en het helpt om sneller meer 

diepgang te bereiken bij zeldzamere of 

complexere problematiek. Ook de goede 

contacten met de andere diensten binnen 

het ziekenhuis dragen hiertoe bij. In West-, 

Oost- en Zeeuws-Vlaanderen wist de dienst 

alvast een stevige reputatie op te bouwen. 

De artsen kennen weliswaar hun grenzen: 

dankzij de goede relaties met universiteiten 

en gespecialiseerde centra zullen ze niet 

aarzelen om zeldzame casussen verder door 

te verwijzen.

EFFICIËNTER EN MINDER INVASIEF

De algemene tendensen binnen de 

oftalmologie zijn stijgende e�ciëntie en 

dalende invasiviteit. De technologie voor 

het basisonderzoek, de biomicroscopie en 

de indirecte oftalmoscopie, is sinds de jaren 

50 niet wezenlijk veranderd. De optische 

coherentietomografie (OCT) en de fluoro-

angiografie zijn wel belangrijke recentere 

evoluties, die nieuwe inzichten en verfijnde 

diagnostiek mogelijk maken. Wat de 

behandeling zelf betreft, is het motto steeds 

preciezer, fijner en gerichter werken. Steeds 
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Stijgende e�ciëntie en 

dalende invasiviteit zijn  

de algemene tendensen 

binnen de oftalmologie

Voor courante operaties zoals ooglidchirurgie 
ligt de focus op een steeds patiëntvriendelijkere 
setting. Sinds 2017 beschikken de oftalmologen 
hiervoor over een gloednieuw O.K. op de 
polikliniek.

De verhuis van reguliere facoemulisificatie-ingrepen naar de polikliniek creëerde extra capaciteit in het 
hoofd-O.K., wat zich vertaalt in een gestage toename van het aandeel moeilijkere cataracten.

BEST PRACTICE

kleinere tunnelincisies voor cataractchirurgie 

en inmiddels 27 gauge trocars voor electieve 

vitreoretinale chirurgie zorgen voor incisies 

die zelfs geen hechting meer vereisen. Dit 

resulteert in een sneller herstel en betere 

resultaten. Veel patiënten kunnen de dag 

zelf al naar huis of ze verblijven hoogstens 

een nacht op de verpleegafdeling.

NIEUWE TECHNIEKEN BEHEERSEN

Voor zowel courante operaties zoals cataract- 

en ooglidchirurgie als voor medische 

retinaprocedures ligt de focus op een 

steeds patiëntvriendelijkere setting. Hiertoe 

beschikken de artsen sinds 2017 deeltijds 

over een nieuwe O.K.-faciliteit op de in 2013 

gerenoveerde polikliniek. Zo kunnen ze in 

het hoofd-O.K. plaats maken voor wat er 

thuishoort, met name de vitreoretinale en 

de glaucoomchirurgie, maar ook cornea- en 

orbitachirurgie. Om de laatste lamellaire 

corneatransplantatietechnieken te kunnen 

toepassen, is in nieuwe infrastructuur 

geïnvesteerd. Er blijft natuurlijk ook nood aan 

de mogelijkheid tot toediening van anesthesie 

voor complexe cataracten, al dan niet met 

vitreoretinale benadering in stand-by. Deze 

capaciteit geeft op zich al meerwaarde en 

vertaalt zich in een gestage toename van het 

aandeel moeilijkere cataracten.

LAMELLAIRE TRANSPLANTATIE

Met de aanwerving van dr. Sophie De 

Craene werpt campus Sint-Jan zich 

op als pionier in West-Vlaanderen 

voor de toepassing van de nieuwste 

transplantatietechnieken. De uitbouw 

van deze activiteit geniet actueel 

prioritaire aandacht. Aan het Hôpital 

Quinze-Vingts in Parijs bij prof. Vincent 

Borderie, zelf gespecialiseerd in 

infectieuze pathologie, specialiseerde dr. 

De Craene zich in voorsegmentpathologie 

en in het bijzonder in de cornea. 

Voor cornea-ulcussen, een minder 

frequente pathologie, kan zij in 

samenwerking met het laboratorium en 

de ziekenhuisapotheek een optimale 

behandeling voorzien. Treedt er 

littekenvorming op na zo’n infectieuze 

pathologie of na trauma of wordt bij een 

patiënt dystrofie vastgesteld, dan neemt 

zij de corneatransplantatie voor haar 

rekening. Daarin volgt zij de nieuwste 

technieken op de voet: de penetrerende 

keratoplastie ruimde recent plaats voor 

overwegend lamellaire transplantaties. 

Naast snellere recuperatie en genezing 

verlaagt dit het risico op afstoting van 

de endotheellaag zelfs van 8-20% naar 

1-3%. Verder behandelt dr. De Craene in 

samenwerking met de dienst Hematologie 

graft-versus-host disease. Bij patiënten 

die een ernstige droge ogenpathologie 

ontwikkelen, superviseert zij de lokale 

behandeling met ciclosporinedruppels. 

Is er sprake van verdunningen, zwakke 

zones of slecht genezende wondjes, dan 

gaat ze over tot een transplantatie van 

amnionmembraan en laat ze autoloog 

serumoogdruppels bereiden.

Bij cataractchirurgie zorgen steeds kleinere 
tunnelincisies ervoor dat er zelfs geen hechting 
meer vereist is, wat resulteert in een sneller 
herstel en betere resultaten.

azlink magazine
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Om zorgverlening  

met reële meerwaarde te realiseren 

steunt de dienst Oogziekten  

op doorgedreven subspecialisatie

azlink
Pulse voor de medische praktijk
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Tevreden reacties 
op resultaten samenwerking

Alle communicatie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 

wordt ondersteund en versterkt door een herkenbare, 

vooruitstrevende en vertrouwen scheppende huisstijl. 

Na de realisatie van het project is ook de communicatie 

tussen de verschillende professionele groepen binnen 

het ziekenhuis gevoelig verbeterd. azlink wordt immers 

gedragen door personeel, medische staf en management 

dankzij inspraak in de redactieraad. 

Ook de azsymposia en azcolloquia van het   

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV genieten van een 

grotere bijval dankzij de verhoogde zichtbaarheid en de 

vlotte online inschrijf- en accreditatieprocedure.  

AZ Sint-Jan Brugge -Oostende AV, profileert zich 

meer dan ooit als een van de meest vooruit strevende 

zorgverstrekkers in de regio.

“
We slagen er steevast in om onze 

deadlines te halen en azlink op tijd 

te versturen

dr. Hans Rigauts
Algemeen directeur
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Hoe werd uw artikel
onthaald op azlink.be?

In het belang van de pneumologiepatiënt zet de 
dienst Longziekten in op interne en externe 

samenwerkingsverbanden
dr. Christel Haenebalcke

TOTAAL: 447

Endoscopische submucosale dissectie (ESD): naar een 
endoscopische en-bloc resectie van oppervlakkige 

tumoren in de gastro-intestinale tractus
dr. Christophe Snauwaert

TOTAAL: 897

Nieuwe PET/CT-scanner: patiënten sneller 
en dichter bij huis bediend

dr. Frank De Geeter

Het invriezen van embryo's in het 
CRG-Brugge-Kortrijk: een succesverhaal

dr. Arne van de Vijver

TOTAAL: 685

TOTAAL: 240

Aantal keer gelezen op azlink.be
azlink 36
Cijfers van maart 2018 tot augustus 2018
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azlink is een periodieke publicatie. Ze wordt op 3500 exemplaren gedrukt en verzonden naar een professioneel publiek. Een nieuwe editie 

aankondigen gebeurt via een e-newsletter. Die geeft een volledig overzicht van de artikels en vertrekt telkens naar bijna 1000 e-mailadressen. 

Alle artikels krijgen ook aandacht op onze LinkedIn-pagina. Wie in de newsletter of op LinkedIn op een artikel klikt, komt op azlink.be terecht. 

De statistieken hieronder hebben alleen betrekking op de lezers van de digitale publicatie. Digitale artikels hebben een lang leven. Gezien hun 

permanente aanwezigheid op azlink.be brengt elke e-newsletter alle artikels opnieuw onder de aandacht van de lezers. Zo krijgt onze medische 

competentie de aandacht die ze verdient.

Hartelijk dank voor uw medewerking aan azlink. 

Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

U kan uw voorstel bezorgen via dr. Rigauts of rechtstreeks aan het azlink-team via info@azlink.be
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Infographic azlink feedback



About
Living
Stone

About
Living
Stone

To B2B organizations with a strong knowledge component or technological 

component in their products or services, who want to have a significant 

share of voice in their markets, Living Stone is a partner that will enable 

them and their brands to adapt successfully to changing market dynamics 

and achieve above-market growth through di�erentiation strategies that 

keep the end-user in mind.

At Living Stone, we specialize in helping B2B marketers to make their mark. 

To share their company’s story, to present information in a way that makes 

a di�erence – to plant a flag that proclaims excellence and value. We are 

experts in conventional as well as digital marketing. Our tools are easy 

to implement and build on the existing corporate tradition, sales 

customs and market ambitions of our customers. We’ve 

been helping B2B marketers make an impact 

for more than 25 years.

Living Stone® nv
Oudenweg 42
B-9630 Beerlegem (Zwalm)
Tel.: +32 (0)55 59 10 01
Fax: + 32 (0)55 59 10 29
E-mail: info@livingstone.eu
www.livingstone.eu


