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Voorwoord

wijl ook wij mogen verwachten dat zij zich respectvol gedra-
gen. Aandacht voor deze menselijke kant geeft onze patiënten 
een goed gevoel en creëert een omgeving waarin we graag en 
geëngageerd komen werken.
 
AZ Turnhout is een dynamische organisatie. Alle initiatieven 
van 2014 bundelen in dit jaarverslag, was helaas niet mogelijk. 
Toch geeft de selectie die we voor u in petto hebben, een mooi 
en representatief beeld. Voor meer info over onze projecten 
en realisaties kunt u natuurlijk ook terecht op onze website 
www.azturnhout.be.
 
 

Ik wens u veel leesgenot.
 
Jo Leysen
Gedelegeerd bestuurder

Beste lezer,
 
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van AZ Turnhout. Hoewel dit 
verslag ondertussen een jaarlijkse traditie is geworden, blijft 
de inhoud me keer op keer verrassen. Want ondanks de woe-
lige tijden in de gezondheidszorg, zijn we er dankzij de inzet 
en betrokkenheid van onze medewerkers en artsen opnieuw 
in geslaagd om mooie projecten te realiseren.
 
2013 was voor AZ Turnhout een keerpunt. De grootschalige 
verhuisbewegingen als gevolg van de fusie lagen achter ons 
en stilaan konden we evolueren naar een stabielere omgeving 
met ruimte voor nieuwe initiatieven. Die opportuniteit heb-
ben we in 2014 ten volle benut. Naast de focus op de verdere 
uitbouw van gespecialiseerde zorg dicht bij huis, ging ook veel 
aandacht naar mensgerichte zorg en kwaliteit.   
 
AZ Turnhout heeft in het verleden al heel wat inspanningen 
geleverd om het kwaliteitsniveau van zijn zorgprocessen te 
verhogen. Kwaliteit zal de volgende jaren nog verder ingebed 
worden in elk zorgproces en elke vorm van dienstverlening 
naar de patiënt. We willen streven naar een cultuur van per-
manente verbetering waarin onze zorg naar een steeds hoger 
niveau wordt getild. Daarom heeft het ziekenhuis in 2014 niet 
alleen de ambitie geuit, maar ook de eerste voorbereidingen 
gestart voor het behalen van een internationale accreditatie.
 
Mensgerichte zorg, vertaald in onze vier kernwaarden, betrok-
ken, inlevend, ondernemend en samenwerkend (BIOS), moet 
het DNA worden van onze organisatie. AZ Turnhout ambieert 
een ‘gast-huis’ te zijn in de letterlijke betekenis van het woord. 
We willen patiënten ontvangen zoals we thuis gasten ontvan-
gen: met respect voor ieders verwachtingen en eigenheid, ter-
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•	 paaseierenverkoop	maart	2014;
•	 benefietconcert	2014;
•	 sponsorloop	Dwars	door	Turnhout	augustus	2014;
•	 kaart-	en	posterbeurs	november	2014;	
•	 individuele	stortingen	op	de	Fataki-rekening.

Fataki	heeft	de	bijdrage		van	AZ	Turnhout	besteed	aan	de	aan-
koop van medicatie (8.176 euro) en transportmiddelen in de 
vorm	van	fietsen	en	een	motor	(3.999	euro).	

Betrokken01b e t r o k k e n

Samen maken we deel uit van AZ Turnhout 
      en daar zijn we fier op.

Focus op mensgerichte zorg

Sinds 2013 kunnen medewerkers in AZ Turnhout deelnemen 
aan belevingsdagen. Belevingsdagen helpen medewerkers om 
te handelen volgens de vier kernwaarden van onze organisa-
tie: betrokken, inlevend, ondernemend en samenwerkend (sa-
men BIOS). Op een ontspannen, interactieve manier maken 
ze kennis met wat mensgerichte zorg inhoudt en hoe zij dit 
kunnen toepassen in hun eigen functie. Het opzet is dat alle 
medewerkers, niet alleen verpleegkundigen, minstens één 
keer aan een belevingsdag deelnemen. De belevingsdagen 
worden begeleid door interne trainers: eigen medewerkers 
die hiervoor een speciale opleiding hebben genoten. In 2014 
werden 37 belevingsdagen georganiseerd. In totaal 470 mede-
werkers namen deel.  

AZ Turnhout steunt Fataki

AZ Turnhout wil structureel meewerken aan een wereldwijde 
kwalitatieve basisgezondheidszorg. Daarom ondertekende 
het ziekenhuis in 2012 een vijfjarige overeenkomst met de vzw 
Memisa voor het project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’. Het 
partnership	 behelst	 jaarlijkse	 financiële	 steun	 van	minstens	
12.500 euro, uitwisseling van kennis en het uitbouwen van een 
duurzame relatie met het ziekenhuis en de gezondheidszorg 
in	Fataki	(Noordoost-Congo).	

Initiatieven voor het goede doel
In 2014 spaarde AZ Turnhout maar liefst 14.618 euro bij elkaar 
ten	voordele	van	Fataki.	Daarvoor	werden	verschillende	initi-
atieven op touw gezet:

•	 bijdrage	van	medewerkers	en	artsen	voor	vestiaire	op	 
	 nieuwjaarsreceptie	januari	2014;
•	 ‘Koffie	voor	Congo’:	 sinds	 februari	2014	betaalt	 ieder- 
	 een	 10	 eurocent	meer	 voor	 een	 koffie	 in	 de	 cafetaria	 
	 en	drankautomaten	van	het	ziekenhuis;	
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Bedankt aan iedereen die het afgelopen jaar mee zijn steentje 
heeft bijgedragen!

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

AZ Turnhout liep voor Fataki
Op zaterdag 30 augustus 2014 nam het ziekenhuis deel aan de 
jaarlijkse stadsloop Dwars door Turnhout. Maar liefst 112 me-
dewerkers en artsen meldden zich aan de start en liepen voor 
het goede doel. De aanwezigheid van AZ Turnhout ging niet 
onopgemerkt voorbij: de opvallende loopshirts in blauw en  
limoengroen, kleurden de Turnhoutse straten. De sponsor-
loop	bracht	meer	dan	4.000	euro	voor	Fataki	in	het	laadje.

Schenkingen voor AZ Turnhout 

Oncologisch dagziekenhuis krijgt tablet pc’s  
van vzw Kempenfietst

In	 mei	 2014	 overhandigde	 Kempenfietst	 tablet	 pc’s	 en	 bij-
horende tafeltjes aan het oncologisch dagziekenhuis, als 
tijdverdrijf voor patiënten die een chemobehandeling onder-
gaan.	Guy	Van	Roey,	 voorzitter	Kempenfietst:	 “De	duur	 van	

Onze medewerkers in de kijker

Op verschillende momenten tijdens het jaar neemt AZ Turn-
hout de tijd om zijn medewerkers en artsen in de bloemetjes 
te zetten en hen te bedanken voor hun dagelijkse inzet en  
betrokkenheid. 

Zo was in januari iedereen van harte welkom op de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie in het Paterspand waar men kon genieten 
van lekkere hapjes en drankjes. De avond werd opgeluisterd door 
een	 spetterend	 live-optreden	 van	 coverband	 ‘Bar	 Clochard’.	

Tijdens de Internationale Dag van de Verpleegkunde op 12 mei 
trakteerde het departement zorg iedereen op een lekker taar-
tenbuffet. Patiënten die op de verpleegafdelingen verbleven, 
schreven complimenten neer voor de verpleegkundigen. 

Op 20 juni waren het facilitair en administratief departement 
aan de beurt. Naar jaarlijkse gewoonte plaatsten zij op beide 
campussen een frietkraam. Het initiatief werd gesmaakt door 
onze medewerkers en artsen: meer dan 800 frietjes gingen 
die dag over de toonbank.  

Personeelsvereniging zorgt voor ontmoetings-
momenten buiten de werkuren

De personeelsvereniging zorgde het afgelopen jaar voor een 
uitgebreid programma aan activiteiten waar onze medewer-
kers met veel plezier aan deelnamen: 

•	 Op	1	maart	leefden	onze	medewerkers	en	hun	kinderen	 
 zich uit op de schaatsbaan tijdens ‘AZT on ice’.
•	 Op	10	en	11	mei	zat	AZ	Turnhout	op	de	eerste	rij	tijdens	 
 de spektakelmusical 14 - 18.
•	 De	familiedag	 in	het	Zilvermeer	 in	Mol	was	een	groot	 
 succes. Jong en oud genoten van de talrijke activiteiten.  
 De dag werd afgesloten met een lekkere barbecue. 
•	 Op	30	november	werden	personeelsleden	en	hun	gezin	 
	 uitgenodigd	 op	 de	 filmmatinee	 in	 Utopolis,	 voor	 de	 
	 première	 van	 de	 film	 ‘Paddington’.	 De	 film	 boeide	 

W
W

W
een chemobehandeling voor patiënten in het dagziekenhuis 
loopt soms op tot zes à acht uur. Door de aanwezigheid van 
tablet pc’s die gratis voor de patiënten ter beschikking worden  
gesteld, kunnen ze deze wachttijd aangenamer besteden.” 

Kleuterschool Het Moleke schenkt 3.000 euro aan Yolo

In juni 2014 schonken de kleuters van basisschool Het Moleke 
3.000 euro aan Yolo, de begeleidingsruimte in AZ Turnhout 
voor kinderen van (groot)ouders met kanker. Voor de geldin-
zamelingsactie verkocht de school leuke hebbedingen met 
afbeeldingen van kunstwerkjes die de kleuters zelf hadden 
gemaakt. AZ Turnhout nam de cheque dankbaar in ontvangst 
en besteedde het geld aan de aankoop van nieuw meubilair en 
knutselmateriaal. 

Verpleegafdeling oncologie neemt iPad’s en dvd’s van 
vzw Smiley in ontvangst
In november 2014 schonk de vzw Els Smiley vijf iPad’s en een 
stapel dvd’s aan de afdeling oncologie. Patiënten die er lang-
durig in isolatie moeten verblijven, gebruiken het materiaal 
om verveling tegen te gaan en de tijd vlotter te laten verlopen. 
Met de iPad’s kunnen patiënten surfen op het internet. Boven-
dien worden ze mee ingezet om patiënten over hun ziekte te 
informeren.   
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 niet alleen de kinderen, ook de volwassenen waren  
 enthousiast. 
•	 De	 jaarlijkse	quiz	 in	november,	waarbij	de	personeels- 
 vereniging op zoek gaat naar de slimste ploeg, was de  
 perfecte afsluiter van een gezellig jaarprogramma. 

Jobstudent toont hart voor AZ Turnhout

Astrid Kamst, voormalig jobstudent in AZ Turnhout en doch-
ter van een verpleegkundige op de palliatieve eenheid, zette 
in september 2014 AZ Turnhout in de kijker tijdens een wan-
deltocht van vzw Bindkracht ten voordele van mensen met 
een beperking. Astrid, die enkele weken voor de beproeving 
een ingreep onderging aan de knie, wandelde in totaal 111 km 
(van Leuven tot in het Nederlandse Oisterwijk) in 23 uur en 17 
minuten.	Proficiat!		
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02i n l e v e n d

Inlevend
van andere afdelingen, werd een mooi resultaat behaald van 
200 km. De keuken bevoorraadde de sportievelingen met lek-
kere bananen en fruitsap. 

Diëtisten gaan voor gezonde tussendoortjes

Tijdens de Week van de diëtist van 24 tot 29 maart 2014, lie-
ten onze diëtisten bezoekers en patiënten kennismaken met 
gezonde tussendoortjes. In de centrale hal van campus Sint-
Jozef en Sint-Elisabeth trakteerden zij passanten op lekkere 
proevertjes en deelden zij folders uit met meer info, handige 
tips en lekkere recepten.

Wij maken graag tijd 
      voor de patiënt en onze collega.

Wereldnierdag: bijna 300 bezoekers 
lieten zich gratis testen

Op	13	maart	2014	was	het	Wereldnierdag	met	als	thema	‘Uw	
nieren verouderen… samen met u!’. In de campagne lag de 
klemtoon op preventie en aandacht voor risicofactoren. Ook 
in AZ Turnhout ging deze dag niet onopgemerkt voorbij. Be-
zoekers, patiënten en medewerkers konden bij het team dia-
lyse gratis hun bloeddruk, suiker en cholesterol laten testen. 
En met succes: bijna 300 mensen namen deel. 

Week van de valpreventie zet patiënten 
in beweging

In april 2014 vond naar jaarlijkse gewoonte de Week van de 
valpreventie plaats. De afdeling geriatrie sprong mee op de 
kar en maakte van de gelegenheid gebruik om oudere pati-
enten te informeren en sensibiliseren over het belang van 
bewegen. Elke dag konden patiënten deelnemen aan diverse 
bewegingsactiviteiten	 zoals	 een	 hindernissenparcours,	 fit-o-
meter en gymnastiek. Als kers op de taart organiseerde het 
team	geriatrie	de	laatste	dag	een	fietsevenement,	met	als	doel	
om samen zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Dankzij de 
inspanningen van de geriatrische patiënten en van patiënten 
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Blijde gedachten zorgen voor verstrooiing

In juni 2014 werd op de polikliniek oncologie van AZ Turnhout 
het kunstproject ‘Blijde Gedachten’ gelanceerd. Het project 
dat is gebaseerd op het geloof dat kunst het genezingsproces 
bevordert, is een unieke samenwerking tussen het ziekenhuis 
en leerlingen van het secundair onderwijs van het Heilig Graf.

Chris	Campers,	leerkracht	plastische	opvoeding	van	het	Heilig	
Graf:	“Onze	leerlingen	moesten	persoonlijke	voorwerpen	mee	
naar school brengen die hen blij maakten. Daarmee gingen 
ze in de les aan de slag. Met poëzie, tekeningen en verhalen 
schreven ze hun blijde gedachten neer.” Het resultaat is te 
bewonderen in de wachtzaal van de raadpleging oncologie in 
AZ Turnhout. Dr. Katrien Geboers van de afdeling oncologie: 
“Wij	waren	meteen	enthousiast	over	het	initiatief.	De	kunst-
werken in onze wachtzaal bieden patiënten die vaak kampen 
met angstgedachten, een aangename vorm van verstrooiing.” 

In oktober 2014 viel het project ‘Blijde Gedachten’ in de prij-

zen	tijdens	de	jaarlijkse	Innovation2Care-wedstrijd.	Dit	is	een	
wedstrijd om innovatie in de zorgsector aan te moedigen en 
nieuwe	ideeën	onder	de	aandacht	te	brengen.	Uit	13	inzendin-
gen werd ‘Blijde Gedachten’ door de vakjury bekroond met de 
hoofdprijs. Ook bij de publieksjury, waarbij het publiek online 
moest stemmen, behaalde het project een eervolle tweede 
plaats. 

Patiënten verwend tijdens Dag tegen Kanker

Naar jaarlijkse gewoonte vond op 18 september 2014 de Dag 
tegen Kanker plaats. In het onthaal van beide campussen 
waren vrijwilligers al vroeg op post om bij iedereen die pas-
seerde, het gele lintje op te spelden. Her en der had Kom op 
tegen	Kanker	gezellige	koffiehoekjes	ingericht	waar	kankerpa-
tiënten en hun familie terechtkonden voor een deugddoend 
gesprek. De ganse dag door werden oncologische patiënten 
in de watten gelegd tijdens tal van verwenactiviteiten, gaande 
van hand-, voet- en schedelmassages, tot gelaatsverzorging, 

yoga en zumbasessies. Lynn Wesenbeeck tot slot, nam de tijd 
voor een bezoek aan de oncologische afdelingen van AZ Turn-
hout. Ze ontmoette er tal van patiënten en had met hen een 
hartverwarmend gesprek. 

Pijncentrum informeert en sensibiliseert patiënt

Tijdens de Week van de Pijn van 6 tot 12 oktober 2014 moe-
digde het pijncentrum van AZ Turnhout de gehospitaliseerde 
patiënten aan om over pijn te praten en er aandacht aan te 
besteden. Patiënten kregen elke dag een flyer bij het ontbijt 
met meer info over de pijnschaal, het pijnteam in AZ Turnhout 
en het belang van een goede pijnbehandeling.  

Ergonomische tips houden medewerkers gezond

Ergonomie op de werkvloer is voor iedereen belangrijk: of je nu 
werkt achter een beeldscherm, fysieke handelingen verricht 
aan het bed van de patiënt of vrachten van de ene naar de an-
dere locatie vervoert. Als je de regels correct toepast, pluk je op 
lange termijn de vruchten: je voorkomt lichamelijke klachten 
en	je	blijft	fit.	Om	medewerkers	rond	dit	thema	te	sensibilise-
ren, werd oktober 2014 in AZ Turnhout uitgeroepen tot maand 
van de ergonomie. Elke week, en dit gedurende vier weken, ver-
spreidde het team ergonomie een handige, praktische tip. Me-
dewerkers konden ermee aan de slag en voelden het verschil. 

Verwennerij tijdens Dag van de oudere 
zorgvrager

De Dag van de oudere zorgvrager op 18 november stond vol-
ledig in het teken van veilige zorg. De afdeling geriatrie van 
AZ Turnhout informeerde en sensibiliseerde oudere patiënten 
en hun familieleden over slikproblemen en valrisico’s. Boven-
dien kregen ze concrete tips mee voor thuis. Maar er was ook 
tijd voor verwennerij. Oudere patiënten werden getrakteerd 
op een croissant en biscuit en konden deelnemen aan bewe-
gingsactiviteiten.

Jani Kazaltzis was cliniclown in AZ Turnhout 

In november 2014 bracht de bekende stylist Jani Kazaltzis een 
bezoek aan de kinderafdeling 
van het ziekenhuis. Niet om 
onze verpleegkundigen styling-
advies te geven, maar wel om 
cliniclown te spelen voor één 
dag. Onder begeleiding van de 
echte cliniclowns, slaagde hij 
erin om een brede glimlach te 
toveren op de gezichten van 
onze jongste patiënten.   
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Ondernemend03o n d e r n e m e n d

Wij hebben er zin in 
          en nemen initiatief.

Automatisering klinisch labo zorgt 
voor efficiëntie en tijdswinst  

In 2014 werd een volledige automatisering doorgevoerd van 
de werking van het klinisch labo op campus Sint-Elisabeth. 
Om dit proces mogelijk te maken, werd de ruimte waarin het 
labo is gevestigd uitgebreid door de plaatsing van een sys-
teembouw. In deze ruimte staat nu een geautomatiseerde 
labostraat van 25 meter waar vijf analysetoestellen en een 
koelkast met een capaciteit voor 9.000 stalen, op aangesloten 
zijn. De straat vervangt alle handelingen die eerder manueel 
moesten gebeuren, gaande van centrifuge, verwijderen van 
dop, staal naar juiste analysetoestel sturen, verzegelen van 
staal tot stockage in de koelkast. Door de aanwezigheid van 
vijf analysetoestellen blijft de continuïteit in werking (bv. bij 
onderhoud) gegarandeerd. Bovendien is de straat zo ingericht 
dat in de toekomst verdere uitbreiding mogelijk is. 

De	automatisering	bracht	meer	efficiëntie	in	de	werking	van	
het klinisch labo. Naast de enorme tijdswinst, is de kans op 
menselijke fouten beduidend kleiner geworden.  

Meer info op 
www.azturnhout.be/labo.

Stralingsdosis CT-scans AZ Turnhout 
lager dan Belgische gemiddelde

Begin 2014 boekte de dienst medische beeldvorming mooie 
resultaten	op	het	vlak	van	stralingsvermindering	bij	CT-scans,	
dankzij een revolutionaire software voor beeldverwerking 
van Siemens Healthcare in combinatie met een intensief trai-
ningsprogramma. Dr. Nico Mollet, radioloog in AZ Turnhout: 
“De	hoeveelheid	straling	bij	een	CT-scan	bepaalt	de	kwaliteit	
van het beeld. De nieuwe beeldverwerkingssoftware zorgt dat 
er minder beeldinformatie nodig is om toch tot een kwalitatief 
beeld	te	komen.	Bovendien	geldt	niet	langer	de	filosofie	‘hoe	
mooier de beelden, hoe beter’, maar zoeken de radiologen 
continu naar de optimale balans tussen een zo laag mogelijke 
stralingsdosis en de meest accurate beeldvorming. Hiervoor 
werd een intensief trainingstraject afgelegd samen met de 
leverancier.	Zo	kan	de	stralingsdosis	van	de	CT-scanner	dras-
tisch (25 tot 50%) verminderd worden, wat natuurlijk beter is 
voor de patiënt.” 

AZ Turnhout is het eerste ziekenhuis in Vlaanderen dat de re-
constructiesoftware van Siemens in combinatie met het volle-
dige trainingsprogramma heeft afgewerkt. Hierdoor behoort 
het ziekenhuis tot de beste leerlingen op het vlak van lage 
stralingsdosis	bij	CT-scans.	De	stralingsdosis	nodig	voor	een	
CT-scan	van	de	borstkas	ligt	in	AZ	Turnhout	bijvoorbeeld	27%	
lager dan het Belgisch gemiddelde.

Meer info op 
www.azturnhout.be/radiologie.

W
W

W
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Revaliderende patiënten kunnen terecht 
op nieuwe afdeling SP-neuro 

In januari 2014 is de nieuwe afdeling SP-neuro op campus 
Sint-Elisabeth geopend. Op de nieuwe afdeling ligt de focus 
uitsluitend op de behandeling en revalidatie van patiënten 
met neurologische problemen. De afdeling heeft een eigen re-
validatiezaal. Bovendien kan de bestaande multidisciplinaire 
werking er nog verder worden uitgebouwd.

Kempens Hartcentrum vult blinde vlek in

In maart 2013 kreeg de associatie 
UZ	Leuven	–	AZ	Turnhout	van	de	
Vlaamse overheid groen licht voor 
de uitbating van een hartcentrum 
voor interventionele cardiologie 
(cathlab). Eén jaar later waren 
alle verbouwingswerken en oplei-

dingstrajecten afgerond en konden de eerste patiënten in fe-
bruari 2014 in het gloednieuwe hartcentrum op campus Sint-
Elisabeth terecht.  

Jo	Leysen,	gedelegeerd	bestuurder	AZ	Turnhout:	“Het	zieken-
huis was al vele jaren vragende partij voor het hartcentrum. 
Hart- en vaatziekten komen vaak voor in België en zijn een 
belangrijke oorzaak van sterfte. Bij een verstopping van een 

bloedvat is het van levensbelang dat het probleem zo snel mo-
gelijk opgelost geraakt (liefst binnen de 90 minuten). Terwijl 
patiënten uit de Kempen voorheen moesten doorverwezen 
worden naar een gespecialiseerd of universitair centrum bui-
ten de regio (Antwerpen of Leuven), kunnen zij voortaan dicht 
bij huis worden behandeld.”

Hooggespecialiseerde zorg
In het hartcentrum levert een medisch team van ervaren 
specialisten hooggespecialiseerde zorg op het vlak van in-
terventiecardiologie. Niet alleen voeren zij diagnostische ka-
theterisaties uit, waarbij vernauwingen in de kransslagaders 
met contraststof en röntgenstralen in beeld kunnen worden 
gebracht. Patiënten kunnen er ook terecht voor invasieve 
ingrepen, waarbij een vernauwing in de kransslagader wordt 
opengemaakt met behulp van een ballon of via het plaatsen 
van een stent. 

Samenwerking tussen verschillende zorgpartners
De uitbating van het hartcentrum gebeurt in samenwerking 
met	het	UZ	Leuven.	Dit	universitaire	ziekenhuis	beschikt	over	
een zorgprogramma cardiologie met ook cardiochirurgie. De 
deelname van andere Kempense ziekenhuizen en hun cardio-
logische teams wordt progressief verder uitgebouwd. De car-
diologen van AZ Turnhout, AZ Herentals en het Heilig Hart-
ziekenhuis Mol vormden één associatie en behandelen samen 
patiënten uit deze ziekenhuizen. Samen met de huisartsen, 
die participeren in het cardiaal netwerk, engageren de betrok-
ken partners zich om het cardiaal zorgaanbod in de regio op-
timaal uit te bouwen en de medische expertise maximaal op 
elkaar af te stemmen.

Officiële opening in aanwezigheid 
van minister Vandeurzen
De opening van het Kempens Hart-
centrum ging niet onopgemerkt 
voorbij. In aanwezigheid van Vlaams 
minister Jo Vandeurzen organiseerde 
AZ Turnhout op 15 maart een groot-
schalig openingssymposium waarop 
alle Kempense partnerziekenhuizen, 

huisartsen en beleidsmakers vertegenwoordigd waren. Aan-
sluitend konden de genodigden een bezoek brengen aan het 
nieuwe cathlab. Een week later, op 21 maart, opende het cath-
lab opnieuw zijn deuren voor alle medewerkers en artsen van 
AZ Turnhout. Onder begeleiding van de cathlabverpleegkun-
digen en interventiecardiologen kregen ook zij een blik achter 
de schermen. 
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Oprichting stomaconsultatie in AZ Turnhout

Met de oprichting van de stomaconsultatie in maart 2014, 
kwam AZ Turnhout tegemoet aan een belangrijke behoefte. 
Leven met een stoma heeft namelijk een belangrijke impact 
op het dagelijkse leven van de patiënt en is zeer complex. De 
stomaconsultatie is opgericht voor patiënten die voor hun 
operatie een preoperatief gesprek wensen, patiënten die pro-
blemen ervaren met hun stoma of patiënten die na ontslag 
uit het ziekenhuis nog ambulant willen opgevolgd worden. De 
consultaties gebeuren door verpleegkundigen met ervaring 
en specialisatie in stomazorg. 

Betere opvolging van patiënten met pijn op de 
borst dankzij Chest Pain Unit 

Dankzij	de	oprichting	van	de	nieuwe	afdeling	Chest	Pain	Unit	
(CPU)	 in	 juni	 2014,	 worden	 risicopatiënten	 met	 pijn	 op	 de	
borst	voortaan	nog	sneller	opgevolgd.	CPU	 is	een	gespecia-
liseerde hartafdeling die deel uitmaakt van de hartbewaking 
(CCU).	

De	Chest	Pain	Unit	zorgt	ervoor	dat	de	eerste	uren	van	een	
ziekenhuisopname voor een risicopatiënt met pijn op de borst 
vlotter verlopen, onder meer door een snellere doorstroming 
vanuit de dienst spoedgevallen. Patiënten met mogelijk acute 
hartproblemen worden er nauwkeurig geobserveerd en snel 
en adequaat behandeld. Afhankelijk van de diagnose blijft de 
patiënt	op	CCU	of	wordt	hij	overgebracht	naar	het	cathlab,	de	
afdeling cardio of een andere verpleegafdeling.  

De	oprichting	van	de	Chest	Pain	Unit	in	AZ	Turnhout	was	een	
primeur voor de Kempen. 

Meer info op 
www.ccazt.be.
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“Ik	voelde	me	in	het	ziekenhuis	behandeld	als	mens	
en niet als nummer. De zorgverstrekkers hielden rekening 
met hoe ik me voelde, met mijn persoonlijke situatie 
en voorgeschiedenis.”

Bron: ombudsdienst AZ Turnhout
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Veiliger werken dankzij scansysteem Mobitrace

Mobitrace is een scansysteem voor het veilig toedienen van 
bloed en bloedproducten. Het systeem vergemakkelijkt en be-
veiligt het werk van verpleegkundigen. AZ Turnhout was het 
eerste ziekenhuis in Vlaanderen dat het scansysteem op grote 
schaal gebruikte. In 2013 ging campus Sint-Elisabeth met het 
nieuwe systeem aan de slag, later volgde ook campus Sint-
Jozef. 

Door de positieve ervaring met het nieuwe systeem heeft het 
klinisch labo van AZ Turnhout in 2014 actief meegewerkt aan 
de	opbouw	van	een	algemene	instructie-	en	PR-film	voor	zorg-
kundigen.  

Nieuw bestralingstoestel is sluitstuk van 
vijf jaar vernieuwing op dienst oncologie

In augustus 2014 nam het centrum voor oncologie en hemato-
logie van AZ Turnhout een nieuw bestralingstoestel in gebruik. 
Samen met de upgrade van het bestaande bestralingstoestel 
met	een	specifieke	software	(mARC)	en	de	renovatie	van	de	
hele afdeling, was dit het sluitstuk van vijf jaar vernieuwing.
“De	cyclus	 is	rond”,	zegt	dr.	 Jean	Meyskens,	medisch	dienst-
hoofd.	“Vijf	jaar	geleden	hadden	we	een	ambitieus	doel	voor	
ogen, waarbij we de oncologische patiënt een hooggespeci-
aliseerd zorgaanbod wilden bieden. Vijf jaar later hebben we 
twee van de meest vooruitstrevende bestralingstoestellen, 
een kwaliteitscontrole uniek in België, een splinternieuwe 
en aangename accommodatie, een eigen parking met aparte 
toegang naar de bestralingsafdeling, radiotherapiebunkers 
met rustgevende lichtkoepels en bovenal een enthousiast en 
professioneel multidisciplinair team van 7 artsen en 60 me-
dewerkers van diverse disciplines (bv. verpleegkundigen, psy-
chologen, diëtisten,…).”

Kortere bestralingstijd door nieuwe software
Op het vlak van kwaliteitscontrole, dosismeting en preci-
sie van positionering van een te bestralen patiënt, stond AZ 
Turnhout	al	ver.	Enkele	jaren	geleden	werd	immers	al	een	CT-
scanner in gebruik genomen waarmee de radiotherapeuten 
een optimaal beeld krijgen van de te behandelen tumor met 
een	stralingsdosis	die	veel	 lager	 is	dan	bij	een	klassieke	CT-
scanner. Nu het bestralingstoestel werkt volgens de nieuwe 
software	(mARC),	is	ook	de	bestralingstijd	voor	de	patiënt	nog	
korter geworden. Door de aankoop van een nieuw bestralings-
toestel dat op dezelfde manier is afgesteld als het bestaande, 
kunnen patiënten zowel op het ene als het andere toestel be-
handeld worden. Zo kan bijvoorbeeld bij onderhoud van het 
ene toestel, de behandeling gewoon doorlopen op het andere. 

Mensgerichte zorg staat centraal
Naast de investeringen op het vlak van medisch hoogstaande 
technologieën, heeft de dienst ook hard gewerkt aan mensge-
richte zorg. Patiënten die voor een bestraling komen, hoeven 

niet meer langs de hoofdingang van het ziekenhuis binnen 
te gaan maar kunnen een aparte toegang nemen die recht-
streeks uitkomt op de radiotherapieafdeling. Alle accommo-
datie werd vernieuwd en voelt nu open, licht en warm aan. In 
de bunkers waar de bestraling gebeurt, werden lichtkoepels 
voorzien met natuurelementen die patiënten afleiden en rus-
tiger maken tijdens de bestraling. Op de polikliniek oncologie 
zijn kunstwerkjes rond het thema ‘Blijde Gedachten’ van leer-
lingen van het Heilig Graf tentoongesteld. 

Meer info op 
www.azturnhout.be/centrumvooroncologie

Pijncentrum AZ Turnhout vernieuwd en dubbel 
zo groot

In oktober 2014 verhuisde het pijncentrum van AZ Turnhout 
naar een nieuwe, grotere locatie op campus Sint-Jozef. Het 
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vernieuwde pijncentrum heeft een drievoudige rol:
•	 Interventionele	 pijnkliniek:	 voor	 patiënten	 met	 sub- 
 acute of chronische pijn die worden verder geholpen via  
 medicatie en behandelingen in dagopname. 
•	 Multidisciplinair	 centrum	 voor	 de	 behandeling	 van	 
	 chronische	 pijn	 (MDCCP):	 voor	 ambulante	 patiënten	 
 die een behandelplan op maat krijgen en waarbij de  
 nadruk ligt op een biopsychosociale aanpak. Dit wil  
 zeggen dat er een nauwe samenwerking is tussen de  
 pijnartsen en verschillende disciplines zoals psycho- 
 logen, fysio- en ergotherapeuten, sociaal werkers, ver- 
 pleegkundigen, enzovoort. 
•	 Algologisch	team:	staat	in	voor	de	opvolging	van	pijn	bij	 
 gehospitaliseerde patiënten en is verantwoordelijk voor  
 het uitstippelen van het ziekenhuisbrede pijnbeleid.

Het multidisciplinair pijncentrum wil bovendien een kennis-
netwerk uitbouwen op het vlak van pijnbehandeling met de 
omliggende Kempense ziekenhuizen. Via een overlegplatform 
komen de betrokkenen van de verschillende ziekenhuizen op 
regelmatige basis samen om inzichten te delen en ervaringen 
uit te wisselen. 

Tijdens de interne opendeurdag op 6 november konden alle 
medewerkers en artsen een kijkje komen nemen in het nieuwe 
pijncentrum. Eén dag later, op 7 november, werden specialis-
ten en zorgverleners uit de ruime regio uitgenodigd op het 
medisch symposium. 

Meer info op 
www.azturnhout.be/pijncentrum

Safe room creëert bewustzijn rond 
patiëntveiligheid

In het kader van de nationale Week van Patiëntveiligheid in 
november 2014, konden alle diensten en afdelingen in AZ 
Turnhout een bezoek brengen aan de safe room. Dit is een na-
gebouwde ziekenhuiskamer (ingericht op beide campussen) 
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waarin allerlei factoren die aanleiding kunnen geven tot ge-
vaarlijke situaties voor de patiënt, in beeld worden gebracht. 
De afdeling of dienst die het meeste risico’s in kaart brengt, is 
de winnaar. Het initiatief van de safe room heeft als doel om 
de cultuur rond patiëntveiligheid in het ziekenhuis te bevor-
deren. 

Team kortverblijf neemt wisselbeker in ontvangst
Het team van de afdeling kortverblijf bracht de meeste risico’s 
in kaart en werd uitgeroepen tot winnaar van de editie 2014. 
In het bijzijn van de directie namen zij de wisselbeker gevuld 
met	 lekkernijen	 dankbaar	 in	 ontvangst:	 “Als	 klein,	 flexibel	
team zaten we in de positie van de underdog. We zijn dan ook 
bijzonder	fier	dat	we	in	de	opdracht	geslaagd	zijn	en	de	eerste	
plaats hebben behaald. Onze concrete aanpak verklappen we 
natuurlijk niet, wel was het zo dat we een student van de afde-
ling mee hebben laten deelnemen. En dat vonden we zeker 
een meerwaarde! Zowel voor ons als voor de student was het 
bijzonder leerrijk. Wat ons betreft, zijn zulke initiatieven zeker 
voor herhaling vatbaar!”

Recordaantal bevallingen in 2014

In 2014 zijn in AZ Turnhout maar liefst 1.687 baby’s geboren, 
een stijging van 11% t.o.v. 2013. Voor het ziekenhuis is dit een 
nieuw	 record.	 Volgens	 dr.	 Steven	 Van	 Calenbergh,	 dienst-
hoofd gynaecologie, liggen verschillende factoren aan de ba-
sis van dit succes.  

Team gynaecologie: forse uitbreiding
 en verbeterde organisatie
De dienst gynaecologie van AZ Turnhout (Gynesis) heeft in 
2014 fors geïnvesteerd in de uitbreiding van het team. Het 
aantal arts-assistenten steeg van twee naar vijf en begin 2015 
is nog een nieuwe gynaecoloog gestart. Dit brengt het totaal 
op	11	gynaecologen	die	zich	allen	specialiseren	in	een	specifiek	
domein.  

Om de patiënt nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft 
Gynesis de afgelopen maanden werk gemaakt van een ver-
beterde organisatie en bereikbaarheid. Zo brengt de nieuwe 
telefooncentrale patiënten snel en gericht bij de juiste con-
tactpersoon. 

Samenwerken in het belang van de patiënt
Multidisciplinaire samenwerking is belangrijk voor de dienst 
gynaecologie.	Dr.	Van	Calenbergh	 licht	 toe:	 “Niet	alleen	het	
werk van de gynaecologen, maar ook de inspanningen van de 
vroedkundigen, kinderartsen en anesthesisten, dragen bij tot 
het succes. Door ons aanbod op elkaar af te stemmen, kunnen 
we maximaal inzetten op de verdere uitbouw van kwalitatieve 
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zorg. Dit zowel voor, tijdens als na de zwangerschap. De aan-
wezigheid van medische expertise in combinatie met moder-
ne apparatuur en  infrastructuur, maakt dat te vroeg geboren 
baby’s al vanaf 32 weken in AZ Turnhout terechtkunnen.”  

Materniteit en prematurenafdeling grondig gerenoveerd
Ook de vernieuwde infrastructuur, tot slot, verklaart mee de 
stijgende tendens. Naast de nieuwe, moderne ruimte voor de 
raadpleging, zijn zowel de materniteit als de prematurenafde-
ling grondig gerenoveerd. De nieuwe afdelingen zijn ruim en 
fris en bieden pasgeboren baby’s en hun ouders alle comfort. 

Meer info op 
www.gynesis.be.

AZ Turnhout bouwt aan uw gezondheid

Om onze patiënt kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden 
en bij te blijven met de nieuwe ontwikkelingen in het zorg-
landschap, blijft vernieuwing van gebouwen en infrastructuur 
noodzakelijk. Een beknopt overzicht van de werkzaamheden 
in 2014:

•	 Om	 het	 automatiseringsproces	 mogelijk	 te	 maken,	 
 werd het klinisch labo op campus Sint-Elisabeth in  
 januari 2014 uitgebreid en dubbel zo groot.
•	 Begin	 2014	 werd	 er	 naarstig	 doorgewerkt	 op	 campus	 
 Sint-Elisabeth om het cathlab zo snel mogelijk gebruiks- 
 klaar te maken. In februari opende het hartcentrum zijn  
 deuren en konden de eerste patiënten er terecht.
•	 In	februari	2014	verhuisde	de	afdeling	neonatologie	op	 
 campus Sint-Jozef van een tijdelijke prefab naar de  
 vernieuwde, ruimere afdeling.  
•	 Van	 april	 tot	 juni	 2014	 werd	 de	 keuken	 op	 campus	 
 Sint-Jozef volledig gerenoveerd.
•	 In	 oktober	 2014	 waren	 de	 werkzaamheden	 voor	 de	 
 inrichting van het nieuwe pijncentrum op campus  
 Sint-Jozef afgerond. De nieuwe locatie beantwoordt aan  
 alle hedendaagse normen en is dubbel zo groot.
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Kennisuitwisseling via symposia   

•	 Op	5	februari	2014	organiseerde	de	dienst	gynaecologie
een symposium voor een ruim publiek van artsen en 
huisartsen. De vernieuwde werking en nieuwe naam 
(Gynesis)	en	huisstijl	werden	er	officieel	voorgesteld.		

•	 In	 het	 bijzijn	 van	 minister	 Jo	 Vandeurzen	 werd	 op	
15 maart de opening van het Kempens Hartcentrum ge-
vierd	 tijdens	het	officiële	openingssymposium	 in	Uto-
polis Turnhout. Aansluitend brachten de genodigden 
een bezoek aan het nieuwe cathlab.

•	 Op	 20	 september	 organiseerde	 de	 dienst	 kinder-
geneeskunde het symposium ‘5 jaar kindergeneeskunde 
in AZ Turnhout’. Meer dan 150 specialisten en huis-
artsen uit de ruime regio waren aanwezig. Eén van de 
hoogtepunten was de voorstelling van het project kind-
vriendelijkheid,  waarbinnen sinds 2013 heel wat con-
crete realisaties zijn gebeurd. 

•	 Op	 27	 september	 organiseerde	 Medacta	 Interna- 
	 tional	 in	 samenwerking	 met	 het	 Orthopedisch	 Cen-

trum Turnhout het congres ‘Welcome to the world of 
the anterior approach’.  Het congres vond plaats op 

“Het	initiatief	van	de	safe	room	was	zowel	voor	ons	 
verpleegkundigen, als voor de studenten, bijzonder  
leerrijk en zeker voor herhaling vatbaar!”

Team kortverblijf AZ Turnhout

campus Sint-Jozef. Een internationaal gezelschap van 
gerenommeerde artsen trad op als spreker en leverde 
inhoudelijke expertise. 

•	 Op	18	oktober	vond	in	Utopolis	Turnhout	naar	jaarlijkse	
gewoonte	 het	 Oncologisch	 Congres	 Kempen	 editie	
2014	plaats.	Het	congres	 is	een	initiatief	van	het	Cen-
trum voor Oncologie van AZ Turnhout, in samenwer-
king met AZ Herentals, het Heilig Hartziekenhuis Mol 
en de Huisartsenvereniging regio Turnhout.

•	 Op	 7	 november	 2014	waren	 alle	 specialisten	 en	 zorg-
verleners uit de ruime regio van harte welkom op het 
symposium van het nieuwe pijncentrum. Aansluitend 
kregen de aanwezigen een rondleiding op de nieuwe 
locatie.

•	 Op	zaterdag	 13	december	2014	vond	de	tweede	editie	
plaats	van	het	OCT-symposium.	Het	symposium	is	een	
initiatief	 van	 het	Orthopedisch	 Centrum	 Turnhout	 en	
richt zich voornamelijk tot huisartsen en kinesithera-
peuten. De inhoud was voornamelijk toegespitst op de 
behandeling en opvolging van aandoeningen ter hoogte 
van de wervelkolom. Meer dan 200 zorgverstrekkers 
waren aanwezig.   
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04s a m e n w e r k e n d

Groei in medische expertise

In 2014 verwelkomde AZ Turnhout vijf nieuwe artsen:

•	 Thomas	Roza:	gestart	als	uroloog	in	januari	2014
•	 Inge	Vrelust:	gestart	als	hematoloog	in	augustus	2014
•	 Livia	Bajan:	gestart	als	specialist	in	de	nucleaire	
 geneeskunde in september 2014
•	 Bart	Bryon:	gestart	als	anesthesist	in	oktober	2014

Meer info over raadplegingsuren artsen op 
www.azturnhout.be/raadplegingen. 

Samen werken aan kwaliteitsvolle 
en veilige zorg

AZ Turnhout hecht veel belang aan kwaliteitszorg. Kwaliteit 
moet de komende jaren verder geïntegreerd worden in elk 
zorgproces en elke vorm van dienstverlening naar de patiënt. 

Het ziekenhuis wil streven naar een cultuur van permanente 
verbetering, waarin de kwaliteit van onze zorg steeds verder 
wordt geoptimaliseerd en naar een hoger niveau wordt getild.

AZ Turnhout gaat voor internationale accreditatie
Het ziekenhuis heeft zich geëngageerd om een internationale 
accreditatie te behalen. Dit betekent dat het ziekenhuis de kwa-
liteit van de zorg laat evalueren door een externe organisatie, 
het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). 
NIAZ	baseert	zich	op	de	Nederlandse	versie	van	de	Canadese	
Qmentum-normenkaders. Vanuit deze normenkaders zal de 
organisatie de werking van AZ Turnhout en zijn zorgprocessen 
volledig doorlichten. De organisatie legt verbeterpunten bloot 
en gaat na of er in het ziekenhuis een cultuur heerst om deze 
punten aan te pakken en te streven naar optimalisering. 

In 2014 zijn in AZ Turnhout de eerste voorbereidingen voor 
accreditatie opgestart. Vier pilootafdelingen, met name on-
cologie, medische beeldvorming, orthopedie en het opera-
tiekwartier, hebben afgelopen zomer hun werking afgetoetst 
aan de vooropgestelde normenkaders en op basis hiervan een 
concreet actieplan opgesteld. Begin 2015 gaan ook de andere 
afdelingen en disciplines met hun normenkaders aan de slag. 

AZ Turnhout zal de accreditatie aanvragen in de loop van 2015 
en hoopt de audits door NIAZ effectief te kunnen laten plaats-
vinden begin 2017. 

Labo voor pathologische anatomie in 2014 al geaccredi-
teerd
Sinds 25 november 2014 werkt het laboratorium voor patho-
logische anatomie volgens de normen zoals vastgelegd in ISO 
15189:2012. Na een audit van twee dagen werd door een team 
van	 drie	 personen	 onder	 supervisie	 van	 BELAC	 (=	 Belgische	
accreditatie-instelling) het labo conform deze ISO-norm ver-
klaard.

Aan de audit is heel wat werk voorafgegaan. De volledige wer-
king van het labo met al zijn procedures werd minutieus onder-
zocht en doorgelicht. Alle processen werden gedocumenteerd 

Samenwerkend

Samen staan we sterk.
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en eenvoudig toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers. 
Daarnaast werd een transparant kwaliteitssysteem opgesteld. 
Het laboratorium heeft vier jaar geleden al de eerste stap ge-
zet in het behalen van een kwaliteitsnorm door de aankoop van 
een toestel (als eerste in België) dat de continue verwerking 
van de geleverde monsters organiseert. Hierdoor kon al sneller 
een diagnose worden gesteld en de onderzoeksresultaten snel-
ler naar de aanvragende arts worden verstuurd. 

Door het behalen van deze accreditatie kan het laboratorium 
voor pathologische anatomie nu zelf twee testen uitvoeren 
(HER2-ISH-bepaling en HPV-bepaling) met het oog op snelle 
resultaten en dus een vroege opstart van de behandeling voor 
de patiënt.

Kritische zelfreflectie resulteert in betere zorg
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	oktober	–	november	2014	wer-
den de diensten en afdelingen in het kader van de 100% 
Check	It	Out	verrast	door	onaangekondigde	controles	op	
het	vlak	van	medewerkersidentificatie,	handhygiëne,	pa-
tiëntenidentificatie	en	contactgegevens	anamneseblad.

•	 In	het	kader	van	het	nalevingstoezicht, komt de zorg-
inspectie van de Vlaamse overheid in de loop van 2015 
onaangekondigd langs voor een doorlichting van het 
internistisch zorgtraject. Ter voorbereiding richtte AZ 
Turnhout in 2014 met de betrokken afdelingen project-
groepen op. Bovendien werden de interne audits, die het 
ziekenhuis regelmatig uitvoert en waar concrete verbe-
teracties uit voortkomen, afgestemd op de normenka-
ders van het nalevingstoezicht. 

•	 Aan	de	basis	van	kwaliteitsvolle	zorg	ligt	een	transparant
documentbeheersysteem.	Voor	een	efficiënt	document-

beheer doet AZ Turnhout beroep op Infoland. In 2014 
lag de focus bij Infoland vooral op de aanmaak van speci-
fieke	portaalsites	voor	diensten	en	afdelingen.	Hierdoor	
kunnen documenten gerelateerd aan deze diensten of 
afdelingen, nog makkelijker en sneller worden terugge-
vonden. 

•	 In	Infoland	is	een	specifiek	luik	voorzien	voor	incident-
melding. Onder het motto ‘Zij die melden, zijn helden’ 
moedigt AZ Turnhout zijn medewerkers en artsen aan 
om incidenten zoveel mogelijk te melden. Een project-
groep neemt elk incident ter harte en stelt samen met 
de betrokkenen een verbetertraject op om gelijkaardige 
incidenten in de toekomst te vermijden.  

VIP2-indicatoren geven inzicht in kwaliteit zorgprocessen
Sinds enkele jaren neemt AZ Turnhout - als één van de pioniers 
- deel aan het Vlaams indicatorenproject voor Patiënten en Pro-
fessionals (VIP2), een initiatief van Icuro, Zorgnet Vlaanderen 
en de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen. De resultaten van 
de indicatoren van VIP2 geven het ziekenhuis inzicht in de kwa-
liteit van de zorgprocessen en vormen een stimulans om het 
kwaliteitsniveau verder te optimaliseren. 

In 2014 maakte VIP2 resultaten bekend over de indicato-
ren	 borstcarcinoma,	 handhygiëne	 en	 patiëntidentificatie,	 de	
Vlaamse Patiëntenpeiling en de doorlichting van de ziekenhuis-
websites.
 

•	 Borstkankerindicatoren	 geven	 zorgprofessionals	 en	
patiënten inzicht in de diagnose, behandeling en overle-
ving van vrouwen met borstkanker in AZ Turnhout. Het 
ziekenhuis scoorde zeer goed op de resultaten van de 
metingen	uitgevoerd	in	de	periode	2009	–	2011.	Deze	re-
sultaten zijn terug te vinden op www.azturnhout.be.

•	 In	mei	 2014	 kreeg	 AZ	 Turnhout	 in	 het	 kader	 van	 VIP2

onaangekondigd bezoek van externe zorgprofessionals, 
die de verpleegafdelingen bezochten en controleerden 
op	 een	 correcte	 	 handhygiëne	 en	 patiëntidentificatie.	
Het ziekenhuis behaalde mooie resultaten, maar nog 
geen 100%. En dus blijven we verder timmeren op de 

“AZ	Turnhout	streeft	naar	een	cultuur	van	permanente	 
verbetering, waarin de kwaliteit van onze zorg steeds  
verder wordt geoptimaliseerd en naar een hoger niveau 
wordt getild.”

Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout 
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ingeslagen weg. Mede dankzij de inzet van het team zie-
kenhuishygiëne wordt permanent de aandacht gevestigd 
op het belang van een goede handhygiëne, onder meer 
door een jaarlijkse sensibiliseringscampagne, metingen 
op diensten en afdelingen en een medewerkersbrochure 
met praktische tips. 

•	 Voor	het	tweede	 jaar	op	rij	nam	AZ	Turnhout	deel	aan	
de Vlaamse Patiëntenpeiling van VIP2. In juni en oktober 
2014 kregen patiënten van 13 hospitalisatieafdelingen de 
gelegenheid om een gestandaardiseerde vragenlijst in te 
vullen over hun opname, verblijf en ontslag. AZ Turnhout 
behaalde een mooi resultaat op algemene tevredenheid: 
8,54/10.

•	 In	 het	 kader	 van	 VIP2 voerde het Vlaams Patiënten-
platform (VPP) afgelopen zomer een grootschalig on-
derzoek naar de patiëntgerichtheid van 34 ziekenhuis-
websites, waaronder de site van AZ Turnhout (www.az-
turnhout.be). VPP ging na in welke mate de informatie 
op de websites relevant en makkelijk vindbaar is voor de 
patiënt. Onze site behaalde een mooie score van 58% en 
behoort daarmee, samen met 9 andere ziekenhuisweb-
sites, tot de beste categorie. 

AZ Turnhout werkte mee aan preventiefilm GHB

De spoeddienst van AZ Turnhout heeft in het voorjaar van 2014 
meegewerkt	aan	de	preventiefilm	‘In	een	ander	land’.	De	film	

wijst jongeren en ouders op de gevaren van partydrug GHB, 
een veel voorkomende drug in onze regio. Door actief mee te 
werken, willen ook onze hulpverleners een signaal geven en 
hun bezorgdheid uiten over deze zeer verslavende en gevaar-
lijke drug. 

De	film	werd	officieel	gelanceerd	op	23	april	2014,	onder	mas-
sale belangstelling van scholen en pers.  

Samenwerking met huisartsen

In 2014 werd de bestaande samenwerking met de huisartsen 
voortgezet:

•	 Op	 regelmatige	 basis	 vinden	 gezamenlijke	 vergaderin-
gen plaats van de stuurgroep HVRT (Huisartsenvereni-
ging regio Turnhout) en AZ Turnhout.

•	 Na	een	testfase	van	een	half	 jaar,	werken	de	medische	
disciplines in AZ Turnhout sinds begin 2014 met het nieu-
we afsprakensysteem I-plan. Deze nieuwe toepassing 
biedt aan huisartsen de mogelijkheid om zelf afspraken 
voor patiënten in te plannen. 

•	 In	 november	 2014	werden	 de	 artsen	 van	AZ	 Turnhout
en de huisartsen van HVRT uitgenodigd voor een net-
werkevent op campus Sint-Jozef. De avond werd opge-
luisterd door een lezing van Nathalie Bekx, trendwatcher 
en columniste.

Samenwerking binnen 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: 

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

•	 Start	van	het	Kempens	Hartcentrum	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	 
 Herentals. 
•	 Een	doorgedreven	beleid	rond	samenaankoop	onder	de

naam ‘Taxandria’ werd verder geconcretiseerd in de af-
stemming van aankoopprocedures en het gezamenlijk 
afhandelen van heel wat aankoopdossiers. 

Samenwerking Kempense ziekenhuizen 

Met het oog op een structurele samenwerking werd in 2014 op 
regelmatige basis overleg gepleegd tussen de directies van de 
ziekenhuizen in de Kempense regio (Turnhout, Herentals, Mol 
en Geel). Binnen dit forum krijgt onder andere de gezamenlijke 
uitbating van het Kempens Hartcentrum verder vorm. Daar-
naast zijn werkgroepen gestart over het zorgprogramma onco-
logie, moleculaire biologie, PET-scan en samenaankoop.    32 33



05b e s t u u r

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		 Francis	Stijnen			 Bart	Van	Daele		
	 Ann	Verrydt	 Hugo	Casteleyn	 Rob	van	den	Oever

Directiecomité

Op 1 februari 2014 werd Jo Leysen aangesteld als gedelegeerd bestuurder van AZ Turnhout vzw. 
Tot september 2014 bleef hij ook waarnemend medisch directeur. 
Sinds	1	september	neemt	Frank	Weekers,	voormalig	medisch	directeur	in	het	Jessaziekenhuis,	
de functie van medisch directeur in AZ Turnhout waar. 

Gedelegeerd bestuurder:
 Jo Leysen (sinds 01/02/2014)

Medisch directeur:
	 Frank	Weekers	(sinds 01/09/2014)

Directeur	administratie	en	financiën:
 Guy Tormans
Directeur patiëntenzorg:
 Geert Debbaut
Directeur human resources:
 Keyne De Backer
Directeur facilitair management:
 Jeroen Hendrickx
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“Een	compliment	krijgen	van	een	tevreden	patiënt,	
daarvoor doe je het. Het geeft je zelfvertrouwen 
en je wordt er sterker van.”

Bron: focusgesprekken medewerkers 2013
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Financieel resultaat

AZ	Turnhout	heeft	2014	afgesloten	met	een	positief	financieel	
resultaat van 2,4 miljoen euro. Liquiditeit (1,57), solvabiliteit 
(35%) en rendabiliteit (resultaat is 1,14% 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 24/06/2015.
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Resultatenrekening

  RESULTATENREKENING 31.12.2014 31.12.2013 VERSCHIL
 I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN 251.234.466 238.987.197 12.247.269
 A. OMZET 212.420.761 202.820.473 9.600.288 
	 B.	 GEACTIVEERDE	INTERNE	PRODUCTIE	 0	 0	 0
	 C.	 OVERIGE	BEDRIJFSOPBRENGSTEN	 38.813.705	 36.166.724	 2.646.981

 II. BEDRIJFSKOSTEN -248.951.717 -233.988.471 -14.963.246
 A. VOORRADEN EN LEVERINGEN -45.683.559 -43.132.634 -2.550.925 
 B. DIENSTEN EN BIJKOMENDE LEVERINGEN -102.216.571 -91.630.971 -10.585.600
	 C.	 BEZOLDIGINGEN	EN	SOCIALE	LASTEN	 -85.677.280	 -85.247.948	 -429.332
	 D.	 AFSCHRIJVINGEN	EN	WAARDEVERMINDERINGEN	 -14.719.993	 -13.259.789	 -1.460.204
	 G.	 OVERIGE	BEDRIJFSKOSTEN	 -654.314	 -717.129	 62.815	
   
  BEDRIJFSWINST 2.282.749 4.998.726 -2.715.977
	 IV.	 FINANCIËLE	OPBRENGSTEN	 1.062.548	 1.055.102	 7.445
	 V.	 FINANCIËLE	KOSTEN	 -2.427.148	 -2.850.715	 423.567
    
  COURANTE WINST 918.148 3.203.113 -2.284.965
	 VII.	 UITZONDERLIJKE	OPBRENGSTEN	 2.920.115	 898.592	 2.021.523
	 VIII.	 UITZONDERLIJKE	KOSTEN	 -1.416.842	 -1.557.111	 140.269
    
  WINST VAN HET BOEKJAAR 2.421.422 2.544.595 -123.173

Balans

  ACTIVA 31.12.2014 31.12.2013 VERSCHIL
  VASTE ACTIVA 155.786.880 153.147.509 2.639.371
	 I.	 OPRICHTINGSKOSTEN	 699.861	 838.567	 -138.706
	 II.	 IMMATERIËLE	VASTE	ACTIVA	 628.703	 984.863	 -356.161
	 III.	 MATERIËLE	VASTE	ACTIVA	 154.362.636	 151.228.148	 3.134.488
	 IV.	 FINANCIËLE	VASTE	ACTIVA	 95.680	 95.930	 -250
    
  VLOTTENDE ACTIVA 97.539.915 81.321.743 16.218.172
 V. VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 75.000 75.000 0
	 VI.	 VOORRADEN	EN	BESTELLINGEN	IN	UITVOERING	 2.477.753	 2.319.355	 158.399
 VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 67.480.989 60.694.817 6.786.171
 VIII. GELDBELEGGINGEN 24.202.060 15.208.951 8.993.109
	 IX.	 LIQUIDE	MIDDELEN	 1.618.301	 1.467.083	 151.218
 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 1.685.812 1.556.537 129.274
  TOTAAL DER ACTIVA 253.326.795 234.469.252 18.857.544
  PASSIVA 31.12.2013 31.12.2012 VERSCHIL
  EIGEN VERMOGEN 89.242.693 83.962.155 5.280.538
	 I.	 DOTATIES,	INBRENG	EN	GIFTEN	IN	KAPITAAL	 4.567.425	 4.567.425	 0	
 III. RESERVES 63.711.536 61.290.115 2.421.422
	 IV.	 OVERGEDRAGEN	RESULTAAT	 6.951.061	 6.951.061	 0	
	 V.	 INVESTERINGSSUBSIDIES	 14.012.670	 11.153.554	 2.859.117	
    
  VOORZIENINGEN 4.078.251 3.555.141 523.110 
	 VI.	 VOORZIENINGEN	VOOR	RISICO’S	EN	KOSTEN	 4.078.251	 3.555.141	 523.110
    
  SCHULDEN 160.005.851 146.951.956 13.053.896
	 VIII.	 SCHULDEN	OP	MEER	DAN	ÉÉN	JAAR	 94.889.727	 85.342.644	 9.547.082
	 IX.	 SCHULDEN	OP	TEN	HOOGSTE	ÉÉN	JAAR	 65.042.362	 61.556.415	 3.485.947	
 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 73.763 52.896 20.867 

  TOTAAL DER PASSIVA 253.326.795 234.469.252 18.857.544
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Aantal chirurgische daghospitalisaties

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

8.112
8.554

6.465

7.135 7.283
7.578 7.513

2011

8.338

2012 20132006 2007 2008 2009 2010

9.091

2014

Ziekenhuisactiviteit in cijfers

Het aantal klassieke opnames (patiënt verblijft minimum één 
nacht in het ziekenhuis) in 2014 bedraagt 25.877.

Aantal klassieke opnames
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De stijgende trend in het aantal chirurgische daghospitalisa-
ties zet zich voort. In 2014 bedroeg het aantal daghospitalisa-
ties 9.091.

42 43



Gemiddelde ligduur
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Het aantal verpleegdagen in 2014 (dit is het aantal dagen dat 
patiënten in het ziekenhuis verbleven) bedraagt 156.700.
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De gemiddelde ligduur in 2014 bedraagt 6,06 dagen.
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Aantal dialyses
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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 2014 voerde het dialysecentrum van AZ Turnhout 16.524 
dialyses uit.

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.

In 2014 zijn in AZ Turnhout 1.687 baby’s geboren, een stijging 
van 11% t.o.v. 2013. Voor het ziekenhuis is dit een nieuw re-
cord. Verschillende factoren liggen aan de basis van dit succes 
(meer info hierover op p.24).
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Aantal voltijds equivalenten (FTE)
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Het aantal voltijds equivalenten is in vergelijking met 2013 
ongeveer hetzelfde gebleven. In 2014 waren in AZ Turnhout 
1.361 mensen voltijds aan het werk. Geteld op aantal ‘hoofden’ 
komt dit aantal voor 2014 uit op 1.841.
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naar de sitepagina’s over de verschillende onderwerpen.w

w
w

“De	verpleegkundigen	maakten	tussendoor	tijd	voor	een	
babbeltje en deden me vergeten dat ik ziek was. 

Dat vond ik zeer aangenaam.”
Bron: ombudsdienst AZ Turnhout
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Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
Tel.: 014 40 60 11
Fax: 014 40 68 71

Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
Tel.: 014 44 41 11
Fax: 014 44 41 09

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
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