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Voorwoord

gesprekken aangegaan met de diensten om de resultaten nog 
beter te kunnen kaderen, te begrijpen en tegelijk op zoek te 
gaan naar verbeteracties. 

Voorzichtig uit ik het gevoel dat er het voorbije jaar een kente-
ring is ingezet en dat stemt hoopvol. Want wat óók uit de me-
dewerkersbevraging kwam, is dat wij zeer geëngageerde en 
loyale medewerkers hebben die zich ten volle willen inzetten 
om de kwaliteit van onze zorg tot een hoger niveau te bren-
gen. De initiatieven die werden opgezet in 2013 zijn hiervan 
een levend bewijs. 

We hebben dit jaar het jaarverslag bewust bondig gehouden 
en hebben dan ook een selectie gemaakt uit al deze initiatie-
ven. Op onze website azturnhout.be vindt u over verschillen-
de onderwerpen meer uitleg. 

Dan rest mij niet meer dan u veel leesgenot te wensen.

Jo Leysen
Gedelegeerd bestuurder 

Beste lezer,

Traditiegetrouw willen we u met dit jaarverslag een gebalde 
samenvatting geven van de realisaties van ons ziekenhuis in 
2013. Realisaties, die zonder het enthousiasme en inzet van 
onze medewerkers en artsen, nooit mogelijk zouden zijn. 

Meer dan ooit werd er het voorbije jaar door iedereen extra 
aandacht geschonken aan mensgerichte zorg. Zorg die verder 
gaat dan puur excellente medische expertise. Zorg met res-
pect voor de eigenheid van de patiënt en zijn of haar familie. 
Maar ook zorg waarin samenwerking tussen collega’s en dien-
sten cruciaal is voor meer dan gewoon tevreden patiënten. 
We willen een ‘Gast-Huis’ zijn in de letterlijke betekenis van 
het woord: patiënten en bezoekers ontvangen, zoals we onze 
gasten thuis ontvangen, met aandacht voor hun wensen en 
voorkeuren, terwijl wij er ook vanuit gaan dat zij zich als gas-
ten gedragen. Het BIOS- en Planetree gedachtengoed moet in 
het DNA van onze organisatie ingebed geraken. 

We beseffen ten volle dat de fusie – ondertussen 5 jaar ge-
leden – die mensgerichte zorg soms tijdelijk naar de achter-
grond heeft gedrukt. Onzekerheid over wat de toekomst voor 
onszelf zou brengen, verhuisbewegingen, verschuivingen in 
teams en afdelingen, nieuwe werkwijzen en andere methodes 
bleken de voorbije jaren soms een bron van ontevredenheid 
bij onze medewerkers en artsen. 

Dit bleek ook uit de medewerkerstevredenheidsenquête die 
werd georganiseerd in het najaar van 2012 en waarvan de re-
sultaten bekend werden gemaakt begin 2013. Het waarom van 
de fusie bleek voor velen niet duidelijk. We zijn als directie 
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In 2012 keurde het bestuur de opdrachtverklaring van AZ 
Turnhout goed. Ze geeft een antwoord op de vraag waarom 
we doen wat we doen en definieert daarmee onze reden van 
bestaan. 

Uit de opdrachtverklaring werden vier kernwaarden gedistil-
leerd: Betrokken, Inlevend, Ondernemend en Samenwerkend. 
Kortweg BIOS. Het zijn de vier windstreken van ons waarden-
kompas. Ze wijzen ons de weg, ze geven richting aan ons han-
delen. Op weg naar de haven – onze opdrachtverklaring – alle 
vier even noodzakelijk om het noorden niet kwijt te raken. 

•	 Wij	zijn	betrokken, want wij maken samen deel uit van  
 AZ Turnhout en zijn daar trots op. 
•	 Wij	zijn	 inlevend, want wij maken graag tijd voor onze  
 collega, de patiënt en zijn bezoeker. 
•	 Wij	zijn	ondernemend, want wij hebben er zin in en ne-  
 men initiatief. 
•	 Wij	zijn	samenwerkend, want samen staan we sterk. 

Na de lancering van BIOS op een kaderdag in december 2012, 
gaven we in 2013 verder handen en voeten aan onze kernwaar-
den. BIOS zegt onze medewerkers niet wát ze moeten doen, 
maar hoe ze het moeten doen.  Want net door te weten waar 
we samen voor staan, wordt AZ Turnhout een steeds sterkere 
organisatie waarin mensen centraal staan.

Sensibiliseringscampagne BIOS

Het doen leven van de kernwaarden gebeurt in fases : eerst 
BIOS leren kennen, daarna ervaren, vervolgens ermee wer-
ken en tenslotte borgen door BIOS in te bedden in de human 
resource-instrumenten.

Onze doelstelling voor 2013 was om BIOS geleidelijk aan te 

laten binnensijpelen in alle geledingen van het ziekenhuis, 
zodat tegen het einde van het jaar elke medewerker en arts 
minstens gehoord zou hebben van het bestaan van onze kern-
waarden. Enerzijds hebben we dat gedaan via een interne sen-
sibiliseringscampagne waarbij elke maand een andere waarde 
in de kijker werd gezet. 

Anderzijds zijn we in 2013 gestart met het vertalen van de 
kernwaarden in de HR-instrumenten. Ze werden omschreven 
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in vier waardengebonden gedragscompetenties. Deze worden 
in de nieuwe functiekaarten opgenomen, als basis voor de se-
lectie van nieuwe medewerkers. Tijdens de onthaaldag wordt 
er al wat concreter op ingegaan en wordt de link met zowel 
BIOS als Planetree gelegd. Tenslotte hebben alle medewer-
kers personeelsbeleid een opleiding Planetree gevolgd, hetzij 
tot begeleider van de belevingsdagen, hetzij tot begeleider 
van de focusgroepen. 
 

Planetree helpt ons BIOS te worden 

Planetree is de concrete manier waarop we de komende jaren 

gaan werken aan een meer mensgerichte zorg in ons zieken-
huis. Het helpt ons om BIOS te worden. In 2012 is AZ Turn-
hout in zee gegaan met de Stichting Planetree. Planetree is 
een innovatief zorgmodel dat streeft naar de best mogelijke 
zorg voor patiënten en tegelijkertijd 
een inspirerende cultuur voor mede-
werkers wil scheppen. 

Planetree is een middel om de op-
drachtverklaring en kernwaarden 
van onze organisatie waar te maken, 
zodat ze niet alleen een wens blijven, 
maar ook echt gerealiseerd worden. 
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Door samen te luisteren naar de patiënt, gerichte opleidingen 
te organiseren en concrete acties uit te werken, hoopt het zie-
kenhuis binnen enkele jaren het Planetree-label te behalen.  

Oprichting van een stuurgroep Planetree
In januari 2013 werd de stuurgroep Planetree opgericht, waar-
in zowel directie, artsen als stafmedewerkers zetelen. Zij zijn 
de trekker van het Planetree-gedachtengoed in AZ Turnhout . 
Dat betekent onder meer dat zij bepalen welke ziekenhuisbre-
de initiatieven binnen de 12 componenten thuishoren, dat zij 
het Planetree-gedachtengoed vertalen in bestaande projec-
ten en dat zij de timings en implementatieschema’s bewaken.

Belevingsdagen doen mensen stilstaan bij dagelijkse 
mensgerichte zorg
Van willen naar doen ...
 
In AZ Turnhout worden sinds half 2013 wekelijks belevingsda-
gen georganiseerd. Het opzet is dat álle medewerkers van het 
ziekenhuis, dus niet enkel mensen met een zorgfunctie, hier 
op zijn minst één keer aan deelnemen. We willen met zo’n be-
levingsdag medewerkers onderdompelen in het Planetree- en 
BIOS-verhaal.
 
De belevingsdagen worden telkens begeleid door een duo van 
interne Planetree-trainers die hiervoor in 2013 werden opge-
leid. Tijdens die dag maken medewerkers, op een ontspannen 
manier, kennis met wat mensgerichte zorg inhoudt en hoe dit 
ook vertaald kan worden op de werkvloer. Aan de hand van 
interactieve oefeningen, uitwisselen van ideeën en creatieve 
sessies plaatst men zich in de schoenen van de patiënt of de 
collega.

Focusgroepen zeggen ons waar we staan op vlak 
van mensgerichte zorg
Om brede input te krijgen van zowel medewerkers, artsen als 
patiënten en om te weten hoe we er als ziekenhuis voorstaan 

op vlak van mensgerichte zorg, werden in mei 2013 de eerste 
focusgesprekken georganiseerd. In totaal vonden 16 groeps-
gesprekken plaats met 133 patiënten en medewerkers.
 
De resultaten van deze gesprekken geven ons een realistisch 
beeld over hoe patiëntvriendelijk en mensgericht wij momen-
teel zorg verstrekken en op welke punten we een extra tandje 
moeten bijsteken om een BIOS-organisatie te zijn. 

Er kwamen heel uiteenlopende onderwerpen aan bod tijdens 
de gesprekken zoals de ontvangst van patiënten, de manier 
waarop de patiënt door verschillende medewerkers wordt be-
naderd, hoe de patiënt geïnformeerd wordt, de kwaliteit van 
de zorg. Het resultaat was een lijvige bundel met veel waarde-
volle gegevens op basis waarvan gericht verbeteracties kun-
nen worden opgestart.

Artsenprogramma Planetree
In november 2013 namen negen artsen deel aan het eerste 
deel van het artsenprogramma Planetree. Ook in het medisch 
departement leeft de wens om patiëntenzorg verder te verbe-
teren. Tijdens deze eerste kennismaking wisselden de artsen 
ideeën uit over de rol die zij zouden kunnen spelen en werden 
alvast enkele concrete problemen en hun mogelijke aanpak 
op tafel gelegd, zoals rookstopbeleid van het ziekenhuis, be-
groeten van patiënten op consultatie en het promoten van 
beweging door het nemen van de trap in plaats van de lift.  

Meer info over onze opdrachtverklaring, kernwaarden 
en mensgerichte zorg op www.azturnhout.be/bios. W

W
W
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02Betrokken zijn is bij de zaak zijn. Want AZ Turnhout is 
mijn ziekenhuis en daar ben ik trots op. Ik denk mee 
en zoek samen met de vraagsteller naar oplossingen. 
Ik hou rekening met mens én middelen, met genezing 
én budget op een positieve manier.

Hoe tevreden zijn onze medewerkers 
en artsen?

In het voorjaar van 2013 werden intern de resultaten van een 
grootschalig medewerkerstevredenheidsonderzoek bekend-
gemaakt. Het onderzoek liep in samenwerking met het ex-
terne bureau Bing Research en polste naar het engagement, 
de loyaliteit en de tevredenheid van onze medewerkers en 
artsen. De resultaten waren niet echt goed. De directie be-
greep hier alvast uit dat de fusie op het terrein nog lang niet 
verteerd is. Omdat de resultaten sterk verschilden tussen de-
partementen en afdelingen, ging de directie het voorbije jaar 
gesprekken aan met alle diensten om hen de kans te geven 
meer toelichting en feedback te geven bij hun individuele re-
sultaten. Hieruit werden samen verbeteracties gedefinieerd. 

Respons en medewerking
Alle medewerkers, die de laatste 12 maanden actief waren in 
het ziekenhuis, hebben de kans gekregen om de vragenlijst in 
te vullen. In totaal heeft 69% van de medewerkers deze kans 
gegrepen, wat zeer positief is en ons een representatief beeld 
gaf van de tevredenheid, onze sterktes en onze zwakke punten.  

Hoe tevreden zijn de medewerkers in het algemeen? 
Op het vlak van globale tevredenheid blijkt 56%  van de res-
pondenten tevreden tot heel tevreden. Echter, ook een groot 
aantal van de medewerkers (25%) was op het moment van de 
meting ontevreden (score 1-5) met duidelijke verschillen tus-
sen departementen en diensten. 

Betrokken

Hoe loyaal en geëngageerd zijn we? 
Uit het onderzoek bleek 71% van onze collega’s bereid om AZ 
Turnhout aan te bevelen aan een kennis die een job zoekt. 67% 
van de huidige medewerkers blijft zeker of waarschijnlijk wer-
ken bij AZ Turnhout in het geval een andere werkgever een 
vergelijkbare functie aanbiedt. 

De engagementsindex geeft aan in welke mate medewerkers 
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“Ik ben enorm aangenaam verrast door de warmte, 
empathie en vriendelijkheid van iedereen, van dokter tot 
kinesist, van verpleging tot poetsdienst. Ondanks mijn 

verdriet een hartverwarmende ervaring.”
(bron: ombudsdienst)
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willen meewerken aan het realiseren van de doelstellingen, 
aan veranderingen of verbeterprocessen. 79% van de mede-
werkers antwoordde hierop: “ja, zeker” of “ja waarschijnlijk”. 
Bij leidinggevenden was dit zelfs 97%.

AZ Turnhout helpt Fataki !

In 2012 ondertekende AZ Turnhout een vijfjarige overeen-
komst met de ngo Memisa vzw voor het project ‘Ziekenhuis 
voor Ziekenhuis’. Het partnership behelst een jaarlijkse finan-
ciële steun van minstens 11.500 euro, uitwisseling van kennis 
en het uitbouwen van een duurzame relatie met het zieken-
huis en de gezondheidszone van Fataki (Noordoost-Congo). 
AZ Turnhout wil hiermee structureel meewerken aan een we-
reldwijde kwalitatieve basisgezondheidszorg.

Het eerste werkingsjaar met de werkgroep Help Fataki was 
een oriënteringsjaar waarin we merkten welke acties op veel 
steun konden rekenen, maar waarin vooral het goede doel be-
kendheid moest krijgen binnen en buiten het ziekenhuis. 

Welke acties hebben geld voor Fataki in het laadje 
gebracht?
Graag willen we iedereen bedanken die ons partnerziekenhuis 
in Congo mee gesteund heeft door zijn of haar deelname aan 

georganiseerde acties of door losse stortingen. 
Op een jaar tijd hebben we 9.294,97 euro bij elkaar gespaard 
(het resterende deel werd bijgestort door het ziekenhuis) met 
volgende initiatieven:

•	 Individuele	stortingen	op	de	Fataki-rekening
•	 Paaseierenverkoop	maart	2013
•	 Wijnverkoop	maart	2013
•	 Frietjes	op	het	personeelsfeest	maart	2013
•	 Benefietconcert	april	2013
•	 Posterbeurs	november	2013

Waar heeft Memisa ons geld aan besteed?
•	 Medisch	materiaal:	1.025	euro
•	 Batterij	en	omvormer:	617,25	euro
•	 Motorfiets	en	helm:	2.678	euro
•	 Renovatie	waterbronnen:	553,53	euro
•	 Medicatie:	6.626,22	euro

U ziet het… elke cent heeft iets bijgedragen tot de verbetering 
van de gezondheidszorg in Fataki. 

Alle info over deze samenwerking op 
www.azturnhout.be/helpfataki.W

W
W
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Betrokkenheid van medewerkers stimuleren

De boog hoeft niet altijd gespannen te staan. Het ziekenhuis 
tracht via diverse activiteiten en events de collegialiteit en 
teamspirit tussen medewerkers en artsen te stimuleren. De 
traditionele nieuwjaarsreceptie werd vorig jaar apart georga-
niseerd van een heuse personeelsfuif in de gemeentehal van 
Vosselaar einde maart. Op de danstonen van de coverband 
Pope Fiction kon iedereen de benen losgooien op de dans-
vloer. 

Ook de Internationale Dag van de Verpleegkunde lieten we 
niet ongezien voorbij gaan. Op 12 en 13 mei konden patiën-
ten complimentenkaartjes schrijven voor hun verpleegkundig 
team. Alle medewerkers en artsen werden door het departe-
ment zorg getrakteerd op fruitsmoothies en een broodje ge-
zond. Een maand later zetten we het facilitair en administra-
tief departement in de bloemetjes en stonden er frietkramen 
op beide campussen.   

Activiteiten van de personeelsvereniging 
in 2013

Ook de personeelsvereniging heeft  in 2013 niet stilgezeten. 
Tal van activiteiten brachten medewerkers bij elkaar buiten 
de werkuren:

•	 Op	 9	 maart	 trokken	 personeelsleden	 en	 hun	 kids	 de	 
 schaatsen aan op de Turnhoutse schaatsbaan.
•	 ‘AZT	on	bike’	op	4	mei	was	een	familiefietstocht	van	25	 
 km door de groene regio Turnhout-Kasterlee.
•	 Een	240-tal	medewerkers	namen	deel	 aan	de	 familie- 
 dag in Bokrijk op 25 mei.
•	 Kinderen	van	personeelsleden	 leefden	zich	op	 18	 sep- 
 tember volledig uit in Megaspeelstad in Wechelder- 
 zande.
•	 Voor	de	vierde	keer	op	rij	ging	op	11	oktober	de	perso- 
 neelsvereniging op zoek naar ‘de slimste ploeg’ tijdens  
 de quizavond in Vosselaar.
•	 De	 personeelsvereniging	 regelde	 VIP-plaatsen	 voor	 

 onze medewerkers voor de musical West Side Story op  
 20 november.
•	 De	 Kerstmarkt	 in	 Dortmund	 op	 7	 december	 was	 een	 
 gezellige afsluiter van 2013.

Preventiedienst lanceert campagne 
‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’

Gevaarlijke stoffen zijn alom aanwezig in een ziekenhuis. Rei-
nigingsproducten voor het algemeen onderhoud van machi-
nes of specifieke materialen zoals endoscopen zijn hiervan 
voorbeelden. Hoe groter het ziekenhuis en hoe meer speci-
alismen, hoe uitgebreider de lijst van gevaarlijke stoffen. Het 
beheer ervan vraagt bijzondere aandacht en is gekoppeld 
aan strikte richtlijnen. Uit risicoanalyses en inspecties die in 
AZ Turnhout werden uitgevoerd, bleek dat er op diensten en 
afdelingen nog te veel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, die 
men niet meer gebruikt of waarvan men niet weet waarvoor 
ze dienen. 

De preventiedienst lanceerde daarom in het najaar van 2013 
een interne campagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’. 
Het doel van deze campagne was:

•	 een	 duidelijk	 overzicht	 creëren	 van	 welke	 gevaarlijke	 
 stoffen op welke dienst/afdeling aanwezig zijn;
•	 waar	nodig	ingrijpen	en	alle	overbodige	agentia	volgens	 
 de voorgeschreven procedures laten verwijderen;
•	 medewerkers	bewuster	 leren	omgaan	met	het	beheer	 
 van gevaarlijke stoffen.  

De campagne loopt over verschillende jaren en de registraties 
zullen de preventiedienst een duidelijk inzicht verschaffen in 
de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op dienst/afdelings-
niveau, welke stoffen overbodig zijn en moeten worden ver-
wijderd en welke stoffen eventueel kunnen vervangen worden 
door een minder gevaarlijke variant. 
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Met een vriendelijke blik, met mijn oren wijd open, 
met een lach op mijn gelaat,… maak ik tijd voor elke 
patiënt, elke bezoeker, elke collega. Hun goed voelen 
is mijn zorg.  Ik luister actief en straal rust en kalmte 
uit. Want een mens is niet alleen een spoedgeval, een 
ziekte,… Ik ben er voor de patiënt, maar ook voor zijn 
familie en vrienden.

Kindvriendelijk ziekenhuis

AZ Turnhout hecht belang aan een kindvriendelijke aanpak. 
Want kinderen, voor wie een ingreep of opname in het zie-
kenhuis ingrijpend kan zijn, verdienen zorg op hun maat. Kiko 
de aap is hét symbool van kindvriendelijkheid in AZ Turnhout 
en tegelijk de mascotte van de kinderafdeling. Kiko staat voor 
‘Kind is Koning’. Hij steekt kinderen een hart onder de riem en 
zorgt er mee voor dat een onderzoek, ingreep of opname een 
stuk vlotter verloopt.

In 2012 werd het beleid uitgestippeld. In 2013 vertaalden de 
medewerkers van de kinderafdeling samen met de kinder- 
artsen deze kindvriendelijkheid in de dagelijkse praktijk van 
AZ Turnhout. Dit uitte zich op verschillende manieren:

•	 De	 kinderafdeling	 is	 uitgerust	met	 vrolijke	 kleuren	en	 
 mooie foto’s.
•	 Kinderen	zijn	fier	als	 ze	bij	een	prik	of	onderzoek	een	 
 dapperheidsdiploma behalen. 
•	 Ouders	en	kinderen	krijgen	speciale	informatiebrochu- 
 res met Kiko de aap. Zo zijn ze goed voorbereid op de  
 ingreep of het onderzoek dat hen te wachten staat. 
•	 Bij	een	ingreep	mogen	de	ouders	bij	het	kind	blijven	tot	 
 het in slaap wordt gebracht. Na de ingreep mogen zij  
 bij hun kind zijn vanaf het moment van ontwaken in de  
 recovery. 

•	 Kinderen	worden	niet	op	afdelingen	voor	volwassenen	 
 opgenomen tenzij bij overmacht.
•	 Op	de	kinderafdeling	kunnen	mama’s	en	papa’s	op	een	 
 toewijzingsbord onmiddellijk zien wie die dag voor hun  
 kind zorgt.
•	 De	 kinderafdeling	 heeft	 de	 belangrijkste	 punten	 van	 
 zijn kindvriendelijke aanpak omschreven in een kind- 
 vriendelijk protocol.
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De aftrap voor het kindvriendelijk ziekenhuis werd gegeven 
met een opendeur op de vernieuwde kinderafdeling voor alle 
medewerkers en artsen in juni 2013. 

Alle info over kindvriendelijk ziekenhuis op 
www.azturnhout.be/kinderen

Opening begeleidingsruimte voor 
(klein)kinderen van kankerpatiënten 

Op 20 maart opende AZ Turnhout in samenwerking met de 
Vlaamse Liga tegen Kanker een begeleidingsruimte voor 
(klein)kinderen van kankerpatiënten. In deze ruimte, die de 
naam ‘Yolo’ (You Only Live Once) kreeg, kunnen kinderen vei-
lig en ongestoord op zoek naar informatie over en ondersteu-
ning bij de ziekte van hun ouders of grootouders. De mede-
werkers van het psychosociaal team van AZ Turnhout hebben 
ervoor gezorgd dat er aangepast materiaal beschikbaar is voor 
alle leeftijden (0 tot 18 jaar).

Met het initiatief wil AZ Turnhout bijdragen tot een juiste 
voorstelling bij kinderen over wat kanker is, de behandeling 
ervan en de mogelijke gevolgen. Hierdoor zal ook de com-
municatie binnen het gezin, tussen het kind en de ouder of 
grootouder, vlotter verlopen. Het project is een primeur voor 
de Kempen en werd gefinancierd door de federale overheid in 
het kader van het Nationaal Kankerplan. 

W
W

W
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Chris Lomme steekt kankerpatiënten 
een hart onder de riem 

Op 12 september nam naar jaarijkse gewoonte AZ Turnhout 
actief deel aan de Dag tegen Kanker. Er werden talrijke ver-
wensessies voor kankerpatiënten georganiseerd zoals kleur- 
en stijladvies, schoonheidsverzorging en make-up en massa-
ges. De Zumba light sessies waren al snel volzet. In gezellige 
koffiehoekjes konden patiënten of familie praten met VLK-
vrijwilligers. En als kers op de taart kwam actrice Chris Lomme 
langs in AZ Turnhout om alle kankerpatiënten persoonlijk een 
hart onder de riem te steken.  

Europese dag voor orgaandonatie 

België was dit jaar gastland voor de Europese dag voor or-
gaandonatie op 12 oktober. Het doel hiervan is om zoveel 
mogelijk mensen te sensibiliseren en zich als donor te laten 
registreren. Want orgaandonoren kunnen mensenlevens red-
den en zijn broodnodig. Ons ziekenhuis plantte die dag een 
symbolische levensboom om de actie Beldonor te ondersteu-
nen en om ook bij ons in de regio blijvend aandacht te vragen 
voor orgaandonatie. 
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Dansen voor de palliatieve eenheid 

In november werden er op  drie verschillende plaatsen in 
Vlaanderen waarvan ook Oud-Turnhout, dansmarathons ge-
organiseerd. Het initiatief Danshart wilde hiermee meer dan 
duizend 50-plussers in Vlaanderen aan het dansen krijgen. De 
opbrengsten van Danshart werden geschonken aan de pallia-
tieve eenheden van Turnhout, Zaventem en Aalst, ter onder-
steuning van hun vrijwilligerswerking.  

Studenten bezoeken AZ Turnhout in kader 
van Zorgbeurs

Dinsdag 8 oktober bezochten een 300-tal leerlingen tussen 16 
en 18 jaar uit Turnhoutse scholen ons ziekenhuis in het kader 
van de Zorgbeurs in de Warande. Het doel van de Zorgbeurs 
was om deze jonge mensen warm te maken voor het beroep 
van zorgverlener vlak voor hun keuze voor verdere studies. 

Naast een infostand van AZ Turnhout in de Warande, kregen 
de leerlingen op beide campussen een rondleiding en kregen 
ze op een aantal diensten een korte toelichting. De rondlei-
ding werd afgesloten met een algemene presentatie en verha-
len uit de praktijk van onze collega’s. 

Geriatrie en SP loco doen mee met 
‘Dag van de oudere zorgvrager’ 

Op 21 november organiseerde de Belgische Vereniging voor 
Gerontologie & Geriatrie (BVGG) de ‘Dag van de oudere zorg-
vrager’, met als centraal thema: ‘een gezonde huid, stralende 
dag’. De afdelingen geriatrie en SP loco van AZ Turnhout orga-
niseerden tal van activiteiten voor patiënten. Ze konden een 
concert bijwonen van een zangkoor, er werden hapjes en drank-
jes voorzien, en patiënten en hun familieleden konden infomo-
menten bijwonen over malnutritie en decubituspreventie.  
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04 Ik neem graag de touwtjes in handen. Elke dag heb ik 
zin om erin te vliegen. Ik wacht niet alleen maar op een 
opdracht. Ik neem ook zelf initiatief. Ik doe wat nodig 
is, als een ‘goede huisvader’.  Ik neem mijn verantwoor-
delijkheid en werk samen op een creatieve en motive-
rende manier. Zo wordt AZ Turnhout een efficiënt en 
innovatief ziekenhuis.

Groen licht voor de opening van het Kempens 
Hartcentrum

In maart 2013 kreeg AZ Turnhout 
van de Vlaamse overheid groen 
licht voor de oprichting en de uit-
bating van een hartcentrum voor 
interventionele cardiologie, ook 
wel ‘cath lab’ genoemd. (nvdr.: 
Het Kempens Hartcentrum is 
ondertussen operationeel sinds 
eind februari 2014). Dankzij deze erkenning mag AZ Turnhout 
voortaan naast diagnostische procedures ook gespecialiseerde 
en dringende beperkt invasieve ingrepen uitvoeren, waarbij 
een vernauwing van een ader kan worden opengemaakt met 
behulp van een ballon of een stent (= metalen veertje dat in 
een bloedvat in het lichaam van de patiënt wordt geplaatst). 
Terwijl patiënten uit de Kempen voor dit soort ingrepen voor-
dien moesten worden doorverwezen naar een gespecialiseerd 
of universitair centrum buiten de regio (Antwerpen of Leuven), 
kunnen zij vanaf begin 2014 dicht bij huis worden behandeld op 
campus Sint-Elisabeth. 

De oprichting en de uitbating van het hartcentrum in Turnhout 
gebeurt samen met het UZ Leuven dat beschikt over een hartcen-
trum waar ook hartchirurgie wordt uitgevoerd. Andere Kempi-
sche ziekenhuizen werden uitgenodigd om mee te participeren.

Princiepsbeslissing uitbouw ziekenhuis op 
campus Sint-Jozef

De raad van bestuur van AZ Turnhout heeft op 3 mei 2013 be-
slist om alle ziekenhuisactiviteiten op lange termijn samen te 
brengen op één campus, de campus Sint-Jozef. Deze beslissing 
kadert in de toekomstvisie van AZ Turnhout om in de Kempen 
zijn rol als regionaal centrumziekenhuis op te nemen. De streef-

Ondernemend
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datum die het bestuur vooropstelt, is 2025. De realisatie van dit 
grootschalige project hangt natuurlijk af van veel externe fac-
toren, waar het ziekenhuis zelf geen vat op heeft. Voor campus 
Sint-Elisabeth zal in de toekomst een geschikte herbestemming 
gezocht worden.

Dat het centrumziekenhuis op lange termijn wordt uitgebouw 
op campus Sint-Jozef, heeft geen rechtstreekse impact op de 
huidige situatie. De komende jaren blijft AZ Turnhout verder 
werken op twee campussen, met Sint-Elisabeth als campus 
voor alle intensieve en spoedgerelateerde opnames en Sint-Jo-
zef als campus voor alle planbare opnames. Bovendien blijft de 
verdere optimalisatie van deze campusindeling alsook renova-
tie en nieuwbouw de komende jaren een belangrijke opdracht. 
Alleen zo kan AZ Turnhout verder specialisaties ontwikkelen, 
groeikansen creëren en de patiënt de kwalitatieve zorg geven 
waar hij recht op heeft.

Op 19 juli 2013 werd het zorgstrategisch plan ingediend bij de 
Vlaamse overheid, als eerste stap naar het verkrijgen van de no-
dige vergunningen en subsidies voor het lange termijn master-
plan. In dit plan omschrijft het ziekenhuis zijn rol als regionaal 
centrumziekenhuis op lange termijn en hoe die rol is afgestemd 
op het zorgaanbod in de ruime regio.

Documentbeheer en infoverspreiding 

Begin juni lanceerde het ziekenhuis een nieuw ziekenhuisbreed 
intranetsysteem met de naam ‘Intrazet’. Het systeem is ge-
bouwd met Sharepointsoftware, waarmee op langere termijn 
ook datasharing en projectsites kunnen ontwikkeld worden. 
Intrazet verving de twee verouderde bestaande campusge-
bonden intranetten en is de centrale toegangspoort naar alle 
interne informatie.

Intrazet bestaat naast Infoland dat reeds sinds 2010 operatio-
neel is, maar de twee systemen sluiten wel nauw op elkaar aan. 
Infoland is een documentbeheersysteem. Intrazet is een infor-
matiekanaal. Op Infoland staan alle documenten, richtlijnen en 

procedures die regelmatig moeten geactualiseerd worden. Ook 
(bijna-) incidenten kan men melden via Infoland. Op Intrazet 
staat vluchtige informatie zoals nieuws en mededelingen, maar 
ook informatie die niet regelmatig moet geactualiseerd wor-
den. Via een geïntegreerde zoekfunctie kan de eindgebruiker 
via Intrazet ook zaken op Infoland terugvinden.

Toonaangevende live surgery voor 
heupingrepen

Op 5 december 2013 werden in het operatiekwartier van cam-
pus Sint-Elisabeth drie verschillende heupingrepen uitgevoerd 
door een team van toonaangevende orthopedisch chirurgen, 
waaronder dr. Roos van AZ Turnhout. De ingrepen werden live 
gefilmd en werden getoond en besproken tijdens de “1st Euro-
pean Hip Arthroscopy Course” op 6 en 7 december in Brussel. 

Dr. Jaak Roos van de dienst orthopedie van AZ Turnhout voerde 
samen met de Nederlandse chirurg dr. Minne Heeg de zwaar-
ste ingreep uit: een Ganz peri-acetabulaire osteotomie. Een in-
greep die wordt uitgevoerd bij patiënten (voornamelijk tussen 
16 en 45 jaar) die kampen met heupdysplasie. Naast de Ganz os-
teotomie, vonden nog twee andere heupingrepen plaats. Deze 
ingrepen – kijkoperaties – werden uitgevoerd door de Duitse 
dr. Michael Dienst en de Amerikaanse dr. Martin Hal, twee ge-
renommeerde artsen op het vlak van heupchirurgie. 
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“Ik heb me nooit een nummer gevoeld, altijd een mens.”
(bron: focusgesprek mei 2013)
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Orthopedische chirurgen simuleren operaties 
in mobiele operatiezaal

Op 27 maart konden de orthopedische chirurgen van AZ Turn-
hout samen met hun collega’s uit andere Kempense ziekenhui-
zen unieke simulaties uitvoeren in een mobiele operatiezaal op 
het parkeerterrein van campus Sint-Jozef.

“Voor ons, orthopedische chirurgen, biedt de mobiele zaal een 
unieke kans om nieuwe technieken in te oefenen samen met 
onze voltallige ploeg van assistenten en verpleegkundigen aan 
de hand van waarheidsgetrouwe operaties. Vroeger moesten 
we voor dergelijke opleiding naar het buitenland en kon niet 
het hele team mee.” Zo zegt Erik Vanlommel, medisch dienst-
hoofd van het Orthopedisch Centrum Turnhout. 

De mobiele operatiezaal is een vrachtwagen die volledig inge-
richt is met het nieuwste artroscopisch materiaal. Naast enkele 
andere Vlaamse ziekenhuizen was AZ Turnhout trots om in de 

Kempen gastheer te mogen zijn van deze innovatieve oplei-
dingsmethode voor chirurgen.  

AZ Turnhout bouwt verder aan uw gezondheid

Ook al werd door de raad van bestuur in mei 2013 beslist dat 
de uitbouw van AZ Turnhout op lange termijn op de terreinen 
van campus Sint-Jozef zal gebeuren, wil dit niet zeggen dat alle 
renovatie- en nieuwbouwprojecten worden stil gelegd. Om de 
patiënt kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden en bij te blij-
ven met de nieuwe ontwikkelingen in het zorglandschap, blijft 
vernieuwing van de gebouwen en infrastructuur noodzakelijk. 
Wel zullen we toekomstige investeringen en bouwwerken ge-
richter kunnen plannen van zodra de overheid het zorgstrate-
gisch plan (2025) goedkeurt. 

In de loop van 2013 werd er op beide campussen nog naarstig 
gewerkt. We geven u graag een beknopt overzicht.
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Campus Sint-Elisabeth
•	 Verdere	afwerking	van	de	buitenaanleg	rondom	de	zie- 
 kenhuiscampus met onder meer een fiets- en voetpad,  
 fietsenstalling, luifel, wegmarkeringen, rokersterras en  
 aanplanting.
•	 De	dienst	medische	beeldvorming	op	de	eerste	verdie- 
 ping nam een volledig nieuwe gang in gebruik met extra  
 zalen. Ambulante en gehospitaliseerde patiënten kun- 
 nen nu maximaal van elkaar gescheiden worden.
•	 Renovatie	van	de	spoedafdeling,	uitbreiding	met	behan- 
 delboxen en heraanleg van de buitenomgeving rond  
 spoed.
•	 Herinrichting	van	het	gelijkvloers	aan	de	diensten	radio- 
 therapie, het mortuarium en nucleaire geneeskunde. 
•	 Bouw	van	het	 cathlab	op	de	vierde	verdieping	maakte	 
 dat tal van diensten tijdelijk hun onderkomen kregen in  
 containers. 
•	 Nieuwe	bureaus	voor	de	sociale	dienst	en	psychologen,	 
 een nieuwe vergaderzaal en slaapplaatsen voor artsen  
 op de tweede verdieping.

Campus Sint-Jozef
•	 Renovatie	van	vier	operatiezalen	en	uitbreiding	van	het	 
 operatiekwartier.
•	 Uitbreiding	en	aanpassingen	op	het	verloskwartier	en	de	 
 afdeling prematuren.  
•	 Herschikking	van	de	parking	en	de	opstart	van	betalend	 
 parkeren.
•	 Renovatie-	 en	 uitbreidingswerken	 aan	 de	 cafetaria	 en	 
 omliggende vergaderzalen met onder meer een aparte  
 eetruimte voor personeel.
•	 Verderzetting	 renovatie	 van	 verouderde	 verpleegafde- 
 lingen.

Kennisuitwisseling via symposia

2013 was weerom een druk jaar wat betreft symposia en con-
gressen georganiseerd door onze medische diensten. We geven 
u hier een opsomming. Uitgebreide sfeerverslagen en presenta-
ties vindt u www.azturnhout.be onder de rubriek ‘Ik ben zorg-
verlener’ > ‘Vormingen en symposia’.

•	 Op	 5	 oktober	 2013	 vond	 naar	 jaarlijkse	 gewoonte	 het	 
 ‘Oncologisch Congres Kempen’ plaats in ’t Schaliken in  
 Herentals. 
•	 Op	 13	 november	 organiseerde	 het	 medisch	 ethisch	 
 comité (MEC) en het palliatief support team (PST) van  
 AZ Turnhout een symposium waarop het onderwerp  
 “Palliatieve sedatie is geen euthanasie: een praktische  
 richtlijn in AZ Turnhout” vanuit verschillende hoeken  
 werd benaderd. 
•	 Op	 29	 november	 stelden	 de	 projectpartners	 van	 Hart	 
 voor Werk de resultaten van “Een hart voor werk” voor  
 aan een breed publiek van geïnteresseerden, via het  
 symposium “Opnieuw aan de slag na een hartaandoe- 
 ning”.
•	 Op	 12	 december	 organiseerde	 de	 cluster	 neurologie- 
 neurochirurgie AZ Turnhout in samenwerking met de  
 HVRT, een avondsymposium ‘Neurologische casuïstiek  
 in de huisartsenpraktijk’ . 
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24 uren zorg verstrekken kan ik niet alleen. Collegiaal 
staan we sterk. We luisteren naar elkaar en respecteren 
onze afspraken. En als het er echt op aan komt, is een 
doorgedreven multidisciplinaire aanpak de beste ga-
rantie voor het welzijn van de patiënten. Onze team-
spirit draait rond hetzelfde doel: goede zorg in een pa-
tiëntgericht ziekenhuis.

Uitbreiding medische staf met zes artsen

In 2013 verwelkomde AZ Turnhout zes nieuwe artsen:
•	 Rogier	van	Dokkum:	gestart	als	spoedarts	op	1	juni	2013
•	 Dana	 Van	 Kerkhoven:	 gestart	 als	 klinisch	 bioloog	 op	 
 1 juli 2013
•	 Kris	Vermeylen:	gestart	als	anesthesist	op	1	oktober	2013	
•	 Luc	Van	Os:	gestart	als	oogarts	op	1	oktober	2013	
•	 Roy	Brummans:	gestart	als	anesthesist	op	1	oktober	2013	
•	 Mark	Coosemans:	gestart	als	cardioloog	op	2	december	 
 2013 

Stefanus Andy Wiyono, cardioloog, heeft op 1 november 2013 
dankbaar afscheid genomen van AZ Turnhout en bouwt zijn 
verdere carrière uit in Azië. Wilfried Schelfhout, uroloog, is 
met pensioen gegaan op 31 december 2013.

Kwalitatieve patiëntenzorg in een veilige 
omgeving

Kwaliteitsgarantie is zeer belangrijk voor AZ Turnhout. De 
kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg is bij uitstek een be-
leidsprioriteit, die niet bij één enkele dienst, de dienst kwali-
teit en patiëntveiligheid, kan geconcentreerd worden. Enkel 
door intensieve samenwerking en het gemeenschappellijk 
belang dat we hechten aan patiëntveiligheid en kwalitatieve 

zorg kunnen we resultaten boeken. Een belangrijke mijlpaal in 
2013 was de keuze van NIAZ/Qmentum 3.0 als normenkader 
voor accreditering, omwille van het internationale normenka-
der met lokale flexibiliteit, ruimte voor groei en stimulans tot 
permanente verbetering.

In 2013 werd actief ingezet op kwaliteit en patiëntveiligheid 
door middel van interne en externe audits, sensibiliserings-
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campagnes en een degelijk documentbeheer. Er werd bewust 
gekozen om heel open en transparant te communiceren over 
alle vormen van kwaliteitsmetingen en resultaten. 

U vindt dan ook alle details over kwaliteit en 
patiëntveiligheid in AZ Turnhout op onze website 
www.azturnhout.be/kwaliteit. 

Infoland als centraal documentbeheersysteem
In 2013 werden de documenten in Infoland verder geactuali-
seerd en werd het systeem eigen gemaakt op alle diensten 

en afdelingen. Het is een documentbeheersysteem met een 
uitgebreide beveiliging inzake juistheid van procedures en 
documenten, uitgebreide zoekmogelijkheden en workflows 
voor goedkeuringen en beoordelingen van documenten. In 
de eisen voor het behalen van accreditering is dit van niet te 
onderschatten belang.

Methoden voor kwaliteitstoetsing
Een kritische blik op de dagelijkse werking van het ziekenhuis, 
resulteert in betere zorg. Het houdt ons alert voor mogelijke 
verbeterpunten. Het ziekenhuis heeft zelf enkele initiatieven 
uitgewerkt om het kwaliteitsniveau op diensten en afdelingen 
kritisch onder de loep te nemen en verder te optimaliseren. 

•	 Check it Out is een duurzaam instrument voor zelf-
reflectie en kwaliteitsverbetering op het niveau van 
diensten en afdelingen. In november 2013 werden 28 
afdelingen en diensten in AZ Turnhout verrast door 
onaangekondigde controles op vlak van medewerkers- 
identificatie, handhygiëne en patiëntenidentificatie in 
het kader van de 100% Check It Out!

•	 Om	de	kwaliteit	van	de	zorg	te	verbeteren,	voeren	in-
terne auditoren van AZ Turnhout sinds 2011 op regel-
matige basis interne audits uit op het niveau van een 
dienst of afdeling. Op basis van een auditrapport wor-
den gerichte verbeteracties opgestart. 

•	 In	 augustus	 2013	 kreeg	AZ	 Turnhout	 onaangekondigd	
bezoek van de Zorginspectie voor de evaluatie van het 
chirurgisch zorgtraject. Ons ziekenhuis behaalde een 
goed resultaat. Er werden geen risico’s vastgesteld die 
noopten tot een tweede inspectie. Dit nalevingstoe-
zicht (vroegere visitatie) is verplicht voor alle zieken-
huizen en is één van de wezenlijke instrumenten om de 
kwaliteit van de zorg aantoonbaar te maken en continu 
te verbeteren.

Deelname aan kwaliteitsmetingen
Transparantie over de kwaliteit van de zorg vindt AZ Turn-
hout belangrijk. Daarom neemt het ziekenhuis sinds enkele 
jaren als pionier deel aan indicatorenfora, die als doel hebben 
om de zorgprocessen in ziekenhuizen inzichtelijk te maken.

W
W

W
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•	 Vlaamse Patiëntenpeiling: Tijdens juni en oktober 2013 
kregen patiënten van 13 hospitalisatieafdelingen in AZ 
Turnhout, de gelegenheid om een gestandaardiseerde 
vragenlijst met betrekking tot  hun opname, verblijf en 
ontslag in te vullen. AZ Turnhout haalde een goede ge-
middelde score op algemene tevredenheid: 8,42/10.

•	 In	 2013	werden	 de	performantie-indicatoren van 2012 
verder uitgebreid met de indicatoren voor decubitus 
(doorligwonden) en patiëntidentificatie.

•	 AZ	 Turnhout	 nam	 als	 pionier	 op	 vrijwillige	 basis	 deel	
aan het VIP²-indicatorenproject van Icuro. Half de-
cember 2013 heeft de overheid naar de deelnemende 
ziekenhuizen gerappor-
teerd over de resultaten 
van de borstkankerindi-
catoren uit het domein 
oncologie. Deze indica-
toren geven een inzicht 

in de diagnose, behandeling en overleving van vrouwen 
met borstkanker in ons ziekenhuis.  

Sensibilisering van medewerkers en patiënten 
•	 In	 maart	 lanceerde	 de	 dienst	 ziekenhuishygiëne	 op-

nieuw een sensibiliseringscampagne rond handhygiëne 
‘Ik deed het zonder … u ook?’. Zo werden onder meer 
handafdrukken genomen  van onze zorgverleners en 
kregen zorgverleners die niet goed scoorden, een per-
soonlijke postkaart met richtlijnen voor handhygiëne. 

•	 AZ	Turnhout	scoort	op	vlak	van	griepvaccinatie al goed, 
maar het kan nog steeds beter. Via een jaarlijkse sen-
sibilisering van onze medewerkers en artsen trachten 
we iedereen te overtuigen van het belang van griepvac-
cinatie in de gezondheidszorg. 

•	 De	 ‘safe room’ was een nagebouwde ziekenhuiskamer 
waarin allerlei onveilige situaties die aanleiding kunnen 
geven tot minder goede zorg en incidenten, werden 
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nagebootst. Alle diensten en afdelingen konden een 
bezoek brengen aan de ‘safe room’ en moesten zo veel 
mogelijk risicovolle situaties in kaart brengen. Dit kon 
gaan van een losliggende kabel op de grond tot een ver-
lopen vervaldatum op een infuus. De dienst cardiologie 
wist de meeste risico’s te ontdekken, kreeg een wissel-
beker en mag de titel dragen van ‘meest veiligheidsbe-
wuste afdeling van AZ Turnhout’. 

•	 Het	Vlaams	 Patiëntenplatform	organiseerde	 half	 april	
2013 een grootschalige campagne ‘Ken je patiënten-

rechten’ om patiënten vertrouwd te maken met hun 
rechten als patiënt. AZ Turnhout ondersteunde deze 
campagne onder meer via posters in de poliklinieken.

Naar een systeem van bedcontingentering

In het najaar 2013 startte AZ Turnhout met het systeem van 
bedcontingentering of bedtoewijzing. Dit betekent dat bed-
den aan medische disciplines worden toegewezen in functie 
van hun activiteit. De methode moet leiden tot een efficiënte 
en objectieve toewijzing van de bedcapaciteit en een meer 
evenwichtige werkbelasting over de verschillende afdelin-
gen. Intern vergde dit op de meeste verpleegafdelingen een 
grote aanpassing en ook bijkomende verschuivingen tussen 
diensten waren hiervoor nodig. Ook het ‘Turbo Poets Team’ 
werd in het leven geroepen. Dit poetsteam heeft als prioriteit 
om kamers van patiënten die net uit het ziekenhuis zijn ont-
slagen, binnen het uur te poetsen en klaar te maken voor de 
opname van een nieuwe patiënt.

Samenwerking met huisartsen 

In 2013 werd de bestaande samenwerking met huisartsen 
voortgezet:

•	 Met	 het	 Lokaal	 Multidisciplinair	 Netwerk	 werden	 de	 
 zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie  
 verder uitgewerkt en opgevolgd.
•	 AZ	Turnhout	nam	deel	aan	de	stuurgroep	van	het	pre- 
 ventiecentrum Turnhout.
•	 Er	vonden	op	regelmatige	basis	gezamenlijke	vergade- 
 ringen plaats van de stuurgroep HVRT (Huisartsenver- 
 eniging regio Turnhout) en AZ Turnhout.
•	 AZ	Turnhout	participeerde	in	het	LiCalab,	in	samenwer- 
 king met de Hogeschool Thomas More, stad Turnhout  
 en de huisartsenvereniging. 
 Meer info op www.licalab.be. 
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Samenwerking met vzw HETU

In mei 2011 werd de vzw HETU opgericht. Deze vzw heeft tot 
doel om de bestaande samenwerkingsinitiatieven tussen AZ 
Turnhout en AZ Herentals te coördineren en nieuwe tot stand 
te brengen. Op die manier wordt de zorg nog beter afgestemd 
op de behoeften van de patiënt in de Kempense regio. In 2013 
werden er in het kader van HETU enkele belangrijke stappen 
gezet.

•	 De	groeperings-	 en	associatieovereenkomst	werd	 ver- 
 taald in een meer structurele en praktische werking van  
 raad van bestuur, directiecomité en medisch comité.

•	 Voorbereiding	van	het	cathlab	met	de	nadruk	op	het	op	 
 elkaar afstemmen van de concrete werking.
•	 Samenwerking	van	de	klinische	labo’s	met	een	uitwisse- 
 ling van klinisch biologen tussen beide ziekenhuizen.
•	 Uitbreiding	van	de	openingsuren	van	de	NMR	in	Heren- 
 tals. 
•	 Een	doorgedreven	beleid	rond	samenaankoop	onder	de	 
 naam ‘Taxandria’ werd geconcretiseerd in de afstem- 
 ming van aankoopprocedures en het gezamenlijk afhan- 
 delen van heel wat aankoopdossiers. 

Gesprekken in het Kempense 
ziekenhuislandschap

In 2013 werden de gesprekken tussen de ziekenhuizen Mol, 
Geel en Herentals op initiatief van de respectievelijke voor-
zitters van de raden van bestuur opnieuw opgestart met het 
zicht op een verdere samenwerking tussen deze ziekenhui-
zen. 33
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Bestuur
Raad van Bestuur

Voorzitter : Guy Peeters

Ondervoorzitter : Luc Op de Beeck 
 en Marc Peeters

Leden : Erwin Bormans  Erik De Quick  Guido Helsen  Guy Heyns     
 Frank Rademakers    Tonnie Steeman  Peter Van Bogaert Bart Van Daele  
 Ann Verrydt Hugo Casteleyn Rob van den Oever

Samenstelling raad van bestuur op 31/12/2013. 

Directiecomité

Hans Ramaekers ruilde in september 2013 zijn functie van algemeen directeur van AZ Turnhout in voor een nieuwe job als OCMW-
secretaris in Opglabbeek. De reden voor zijn beslissing lag in het feit dat de drukke job en de dagelijkse afstand naar zijn woonplaats 
in Opglabbeek niet langer combineerbaar was met zijn gezinsleven als vader van drie jonge kinderen. Medisch directeur Jo Leysen 
werd waarnemend algemeen directeur vanaf 15 juli 2013.

Waarnemend algemeen directeur:
 Jo Leysen (gedelegeerd bestuurder sinds 01/02/2014)

Medisch directeur:
 Jo Leysen (waarnemend medisch directeur sinds 01/02/2014)

Directeur administratie en financiën:
 Guy Tormans
Directeur patiëntenzorg:
 Geert Debbaut
Directeur facilitair management:
 Jeroen Hendrickx
Directeur human resources:
 Keyne De Backer

Samenstelling directiecomité op 31/12/2013
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“Jullie werken enorm hard met een hart voor de patiënt. 
Gedreven en met veel enthousiasme. Jullie zijn uitverkoren 
voor dit beroep. Het is niet iedereen gegeven. Wij doen 
onze pet af voor jullie.”

(compliment op Dag van de Verpleegkunde)
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“De vriendelijkheid en bereikbaarheid van de verpleging 
wil ik graag nogmaals benadrukken. Bedankt voor alles en 
succes verder in dit mooie ziekenhuis.”

(bron: ombudsdienst)
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Financieel resultaat

AZ Turnhout heeft 2013 afgesloten met een positief financieel 
resultaat van 2,5 miljoen euro. Liquiditeit (1,30), solvabiliteit 
(36%) en rendabiliteit (resultaat is 1,25% van de omzet) liggen 
op het sectorgemiddelde. 

Goede financiële ratio’s blijven in de toekomst een prioriteit. 
Immers, een financieel gezonde organisatie vormt de absolute 
basis voor de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle patiënten-
zorg. 

*onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van AZ 
Turnhout op 25/06/2014.
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Balans

  ACTIVA 31.12.2013 31.12.2012 VERSCHIL
  VASTE ACTIVA 153.147.509 140.289.078 12.858.430
 I. OPRICHTINGSKOSTEN 838.567 1.082.445 -243.878
 II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 984.863 1.484.237 -499.374
 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 151.228.148 137.626.357 13.601.791
 IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 95.930 96.039 -109
    
  VLOTTENDE ACTIVA 81.321.743 84.485.702 -3.163.959
 V. VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 75.000 0 75.000
 VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 2.319.355 2.440.860 -121.505
 VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 60.694.817 59.338.637 1.356.180
 VIII. GELDBELEGGINGEN 15.208.951 16.036.283 -827.332
 IX. LIQUIDE MIDDELEN 1.467.083 5.252.622 -3.785.539
 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 1.556.537 1.417.300 139.237
  TOTAAL DER ACTIVA 234.469.252 224.774.780 9.694.471

  PASSIVA 31.12.2013 31.12.2012 VERSCHIL
  EIGEN VERMOGEN 83.962.155 82.241.080 1.721.075 
 I. DOTATIES, INBRENG EN GIFTEN IN KAPITAAL 4.567.425 4.567.425 0 
 III. RESERVES 61.290.115 58.745.520 2.544.595 
 IV. OVERGEDRAGEN RESULTAAT 6.951.061 6.951.061 0 
 V. INVESTERINGSSUBSIDIES 11.153.554 11.977.074 -823.520 
    
  VOORZIENINGEN 3.555.141 3.958.770 -403.629 
 VI. VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN 3.555.141 3.958.770 -403.629 
    
  SCHULDEN 146.951.956 138.574.930 8.377.026 
 VIII. SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 85.342.644 84.398.392 944.253 
 IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 61.556.415 54.117.071 7.439.343 
 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 52.896 59.467 -6.571
  TOTAAL DER PASSIVA 234.469.252 224.774.780 9.694.471
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Resultatenrekening

  RESULTATENREKENING 31.12.2013 31.12.2012 VERSCHIL
 I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN 238.987.197 230.256.141 8.731.057
 A. OMZET 202.820.473 195.642.393 7.178.080
 B. GEACTIVEERDE INTERNE PRODUCTIE 0 0 0
 C. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 36.166.724 34.613.748 1.552.976

 II. BEDRIJFSKOSTEN -233.988.471 -225.074.036 -8.914.435
 A. VOORRADEN EN LEVERINGEN -43.132.634 -41.675.789 -1.456.845
 B. DIENSTEN EN BIJKOMENDE LEVERINGEN -91.630.971 -88.283.506 -3.347.465
 C. BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN -85.247.948 -81.386.997 -3.860.951
 D. AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN -13.259.789 -13.113.415 -146.373
 G. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN -717.129 -614.328 -102.801
    
  BEDRIJFSWINST 4.998.726 5.182.105 -183.379
 IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN 1.055.102 1.296.849 -241.746
 V. FINANCIËLE KOSTEN -2.850.715 -3.309.432 458.717
    
  COURANTE WINST 3.203.113 3.169.521 33.592
 VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 898.592 4.664.348 -3.765.755
 VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN -1.557.111 -3.505.561 1.948.450
    
  WINST VAN HET BOEKJAAR 2.544.595 4.328.308 -1.783.713
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Ziekenhuisactiviteit in cijfers

Het aantal klassieke opnames (patiënt verblijft minimum één 
nacht in het ziekenhuis) in 2013 bedraagt 25.196.
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Aantal chirurgische daghospitalisaties
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De stijgende trend van het aantal chirurgische daghospitalisa-
ties zet zich verder. In 2013 bedroeg het aantal daghospitalisa-
ties 8.554.
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Het aantal verpleegdagen in 2013 (dit is het aantal dagen dat 
de patiënten in het ziekenhuis verbleven) bedraagt 160.077.
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Gemiddelde ligduur
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De gemiddelde ligduur in 2013 bedraagt 6,35 dagen.
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Aantal bevallingen
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Het aantal bevallingen in AZ Turnhout schommelt sinds 2001 
tussen 1.500 en 1.600. In 2013 bevielen er 1.515 vrouwen in ons 
ziekenhuis. Een sterke daling ten opzichte van 2012 dat deels 
te verklaren is door de sluiting van het asielcentrum in Merks-
plas. 
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Aantal dialyses
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ALTERNATIEVE

Sinds 2002 is het aantal dialyses in AZ Turnhout aanzienlijk 
gestegen. Deze stijging is enerzijds te verklaren door de uit-
breiding van de infrastructuur, anderzijds door de vergrijzing 
van de bevolking en de daarmee toenemende nood aan dialy-
se. In 2013 voerde het dialysecentrum van AZ Turnhout 16.202 
dialyses uit. Een forse stijging ten opzichte van 2012.

Ook de alternatieve dialyses kennen sinds enkele jaren een 
sterke stijging. Sinds 2004 voert de overheid immers een ac-
tief beleid op het vlak van alternatieve vormen van dialyse 
(thuisdialyse, autodialyse in Mol). Ook financieel worden deze 
initiatieven door de overheid gesteund.
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Aantal voltijds equivalenten (FTE)
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Het aantal voltijds equivalenten is in vergelijking met 2012 
ongeveer hetzelfde gebleven. In 2013 waren er in AZ Turnhout 
1.355 mensen voltijds aan het werk (langdurig zieken niet mee-
geteld). Geteld op aantal ‘hoofden’ komen we voor 2013 uit op 
1.840 (langdurig zieken wel meegeteld).
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“We waarderen mekaar vaak te weinig, weten het wel, 

maar doen het niet genoeg.”
 (medewerker AZ Turnhout)
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“De manier waarop de medewerkers van intensieve met de familie 
omgingen was meer dan fatsoenlijk en heeft (achteraf) voor de 
nodige steun gezorgd. De betrokkenheid en de manier waarop jullie 
met de voor ons moeilijke situatie omgingen was hartverwarmend. 
Ook de kaart achteraf geeft aan dat het om meer gaat dan alleen 
maar een volgende klant.”

(bedanking via mail)
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