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•“De patient staat  
centraal in alles 

wat we Doen: wij zijn 
echt een ziekenhuis op 

mensenmaat, in het  
miDDen van De staD.”

- Katrien Van Gerven, algemeen directeur -



Als regionaal ziekenhuis staan we - net 
zoals alle andere actoren uit de zorg-
sector - voor een enorme uitdaging. 
Het zorglandschap in ons land onder-
gaat razendsnel ingrijpende verande-
ringen, o.a. door de vergrijzing van de 
bevolking. De zorgvraag wordt steeds 
complexer, de zorgkosten stijgen aan-
zienlijk, terwijl de druk op de financiële 
ketel ook steeds groter wordt.

Door onze krachten slim te bunde-
len en continu te blijven vernieuwen, 
houden we als dynamische zorginstel-
ling goed stand. 

Elke dag gaan onze competente mede - 
werkers er gedreven en betrokken 

tegenaan, met 1 doel voor ogen: kwali-
teitsvolle zorg verlenen op mensen-
maat door de patiënt centraal te stellen 
en aandacht te hebben voor het totaal- 
plaatje.

Onze zorginstelling is een echte parel 
in het hartje van Leuven. Met ‘Dichtbij 
beter’ zetten we onze specifieke eigen-
heid, sterke positie, unieke troeven en 
degelijke beleid bewust in de kijker. 
De boodschap dekt veel ladingen en 
past perfect bij onze 4 kernwaarden: 
‘aandacht geven’,  ‘zorg bieden’, ‘uit- 
blinken’ en ‘samenwerken’. Die be- 
paalden we in nauw overleg met alle 
medewerkers en betrokkenen via 
diverse werkgroepen. 

We lijsten ze graag kort voor u op, net 
zoals enkele belangrijke realisaties uit 
2014 die er naadloos op aansluiten. 

Veel leesplezier!

Algemeen directeur
Katrien Van Gerven

VOORWOORD



AANDACHT GEVEN

warmmenselijk contact, Daar Draait het om. 

Onze medewerkers hebben niet alleen oog voor medische aspecten, maar 
zien ook het totaalplaatje. Achter elke patiënt gaat immers een persoonlijk 
verhaal schuil… Grote betrokkenheid tonen en oprecht luisteren: dat zijn 
de sleutels tot een optimale zorgverlening. In een warme, vriendelijke sfeer 
wekken onze mensen het nodige vertrouwen op, een belangrijke eerste 
stap in elk genezingsproces. 



Een jonge hoofd- 

verpleegkundige getuigt

“Dag in, dag uit zorgen we voor pa- 
tiënten en hun familie… Dat vergt 
voortdurende aandacht van alle leden 
van ons team. Jaar na jaar slaagt onze 
afdeling erin om dicht bij de patiënten 
te staan. Hun dagelijkse verzorging en 
welzijn, de nodige aandacht voor pijn 
en verdriet, elke stap vooruit naar reva-
lidatie of herstel, … Dat zijn én blijven 
onze drijfveren. 

De toenemende zorgvraag van de pa- 
tiënten - in combinatie met een strak 
personeelsbudget - zorgt ervoor dat ons 
zorgteam weleens onder druk staat. En 
uiteraard heeft het welbevinden van de 
medewerkers een invloed op de patiënt-
bejegening. Daarom wil ik er als hoofd-
verpleegkundige echt zijn voor mijn 
team. Als er iets goed gaat - hoe klein 
ook - zorg ik ervoor dat mijn mensen 

weten dat ik hun inspanningen waar-
deer. Dat doe ik aan de hand van feiten 
omdat dit geloofwaardiger overkomt. 
Zo start ik elke dienstvergadering met 
positieve feedback: een bedankings-
mail of brief van patiënten en/of familie,  
resultaten van een patiëntentevreden-
heidsenquête, … Verder probeer ik mijn 
team regelmatig te informeren zodat  
iedereen zich betrokken voelt en de 
communicatie transparant blijft. 

Samen zetten we alles op alles om  
‘patiëntenklachtenvrij’ door het werkjaar 
te geraken en daar slagen we wonderwel 
in. Zijn er patiënten die extra onder-
steuning en aandacht nodig hebben, 
dan schakelen we advies of hulp in van 
anderen. Als team proberen we elkaar 
voortdurend enthousiast te maken, o.a. 
door tips en goede ervaringen te delen.

Tot slot vind ik het als hoofdverpleeg-
kundige belangrijk om zelf het goede 
voorbeeld te geven, want mijn inzet en 
motivatie hebben een directe invloed op 
iedereen. Tijdens drukke zorgmomenten 
probeer ik mijn team dan ook zoveel 
mogelijk te ondersteunen door bepaalde 
taken over te nemen (logistiek, patiënten-
vervoer, inschakeling in patiëntenzorg, ...).  
Bij ons zijn patiënten het allerbelang-
rijkste en daar gaan we samen voor.”

Annelies Van Hoof, hoofdverpleeg- 
kundige O2, Geriatrie / SP Reva



Bloemen voor onze  

deel name aan het  

VIP2 project

De Vlaamse overheid ontwikkelde het 
VIP² project, een initiatief om zorgkwa-
liteit te meten en zichtbaar te maken. 
Ziekenhuizen kunnen vrijwillig instappen 
in dit traject. Aangezien kwaliteitsvolle 
zorg bieden aan patiënten onze grootste 
bekommernis is, twijfelden we niet lang 
over onze deelname. Zo lieten we de 
indicatoren ‘cardiologie’, ‘orthopedie’, 
‘moeder-kind’ en een aantal ziekenhuis-
brede indicatoren zoals ‘patiënterva-
ringen’ meten. Het doel? Een duidelijk 
beeld krijgen van waar we precies staan 
en op welke vlakken we nog kunnen 
verbeteren.

Voorlopig zijn enkel de resultaten van 
de indicator ‘patiëntervaringen’ bekend. 
Die werden gedistilleerd uit anonieme 
enquêtes die patiënten invullen na hun 
verblijf in het ziekenhuis. Van de 314 
patiënten die onze enquête invulden 
kregen we van 81% een score tussen 8 
en 10 voor hun opname in het zieken-
huis. 21% gaf ons zelfs een 10/10. 

Bovendien zou 67% onze zorginstelling 
zeker aanbevelen aan anderen. Onze 
website scoort wel ondermaats wat  
patiëntgerichte info betreft, maar daar 
komt spoedig verandering in. In het 
najaar van 2015 wordt onze nieuwe 
site immers gelanceerd en die zal wél 
voldoen aan de kwaliteitseisen. 

Voor de deelname aan de meting van 
onze patiëntgerichtheid overhandigde 
het Vlaams Patiëntenplatform ons 
ziekenhuis een oorkonde. Die werd in 
ontvangst genomen door Marc D’hondt, 
directeur verpleging en paramedische 
diensten. 

Ondanks deze mooie erkenning en de 
eerste vrij positieve resultaten van de 
beoordeling rusten we zeker niet op 
onze lauweren. Ook minder positieve 
patiëntervaringen nemen we ter harte 
om er lessen uit te trekken en ons zorg-
aanbod verder te optimaliseren. 

Meer weten? 
Kijk op www.zorgkwaliteit.be voor de 
resultaten van alle ziekenhuizen.

Palliatieve zorgeenheid 

‘De brug’ bestaat 15 jaar

Ondanks alle ontwikkelingen blijven 
palliatieve zorgen een kwetsbaar onder-
werp waar moeilijk over gesproken 
wordt. Naarmate het levenseinde 
nadert, wordt aandacht voor patiën- 
ten en familieleden steeds belangrijker. 
Daarom biedt het palliatief team van ons 
ziekenhuis rustige en professionele zorg 
en ondersteunt het mensen maximaal bij 
het afscheid nemen. 
Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan 
van de afdeling werd bijzondere aandacht 
gevraagd voor familieleden en andere 
mantelzorgers die zelf niet altijd op de 
voorgrond staan, maar ieders waarde-
ring verdienen. Liedewij Bosman, een 
Nederlandse journaliste, kwam haar boek 
‘Naupaka’ voorstellen dat veel stof deed 
opwaaien in de pers. Zij verloor haar 
vriend aan een slopende ziekte en trok 
er tijdens zijn laatste weken alleen op uit 
naar Hawaï. Hiervoor werd zij zwaar bekri-
tiseerd en beoordeeld. De kwetsbaarheid 
en onmacht van de mantelzorger was het 
centrale thema van haar schrijven en een 
echte eyeopener in onze viering. Natuurlijk 
mochten een hapje en drankje, fijne muzi-
kale omlijsting door Elie De Prijcker en vele 
dankbetuigingen voor alle leden van het 
team niet ontbreken.

Overhandiging oorkonde



Uitmuntende resultaten 

in het nieuwe IVF-labo

De unit voor reproductieve geneeskunde 
(URG) heeft zijn eerste werkingsjaar ach-
ter de rug, na de verhuis naar de nieuwe 
afdeling in het najaar van 2013. 

Bij de bouw van het IVF-laboratorium 
hebben we zwaar ingezet op enerzijds 
een maximale stof-, kiem- en geurre-
ductie en anderzijds de handhaving van 
de temperatuur tijdens heel het proces 
van in-vitrofertilisatie, vanaf de eicelas-
piratie tot de embryotransfer. Dat heeft 
zich vertaald in uitzonderlijke resultaten. 
In de leeftijdsgroep onder de 36 jaar 
worden meer dan 75% van de patiën-
ten zwanger binnen de 2 eerste pogin-
gen (van de 6 pogingen die de overheid  
terugbetaalt). In de leeftijdsgroep tussen 
40 en 43 jaar is nog altijd 43% zwan-
ger binnen de 2 eerste pogingen. Een 
prestatie waar het hele URG-team te-
recht fier op kan zijn! Het onderzoek om 
technieken te verfijnen en het comfort 
van patiënten te verhogen gaat steeds 
verder. Niet voor niets kan dit team heel 
wat internationale publicaties op zijn 
naam schrijven…

En wat brengt de toekomst? Het ferti-
liteitscentrum wil de kwaliteit van be-
handeling en veiligheid voor patiënten 
nog verder verhogen. Zo werd onlangs 
het ‘Matcher’ systeem geïnstalleerd, een 
primeur in België. Dit systeem voorziet 
al het materiaal dat in contact komt met 
zaadcellen, eicellen en embryo’s van een 
label en een voor die cyclus unieke bar-
code. De labels zijn voorhanden in alle 
maten en soorten en zijn resistent tegen 
extreme omstandigheden zoals in vloei-
bare stikstof op -196° C. Tijdens elke 
cruciale stap in het verwerkingsproces 
vraagt het systeem om een ‘match’ of 
verificatie van de unieke barcode voor 
die specifieke cyclus van de wensouders. 
Zo wordt een verwisseling van sperma, 
eicellen of embryo’s virtueel onmogelijk 
gemaakt.

Meer weten over de werking van het 
URG en zijn resultaten?  
www.lifeleuven.be

“er heerst een  
warme, betrokken 
sfeer in Dit zieken-

huis, ook onDerling. 
echt ieDereen kan 
bij ons terecht.” 
- Carine Savonet, personeelsdienst -



ZORG BIEDEN

betrouwbaar en soliDe, Dat zijn wij.  

Dag in, dag uit investeren wij bewust in kwaliteit. Zowel op vlak van 
patiënt gerichte dienstverlening als moderne infrastructuur. Onze mede-
werkers doen een beroep op beproefde technieken en bewezen  
methoden. Bovendien maken ze gebruik van up-to-date materiaal en  
degelijke apparaten. Patiënten mogen dus gerust zijn: in ons ziekenhuis 
krijgen ze de allerbeste zorg.



Accreditering  

is ons streefdoel

Zorginspectie  

over de vloer

Reanimatielessen  

redden levens

Patiënten mogen erop vertrouwen dat 
we dagelijks verder bouwen aan een 
betrouwbare en veilige dienstverle-
ning. In 2017 wil ons ziekenhuis een 
ziekenhuisbreed kwaliteitslabel behalen. 
Daarom werken we op dit moment  
- in samenwerking met het Nederlands 
Instituut voor Accreditatie in de Zorg - 
hard aan een ‘accrediteringsproject’. 
Zo willen we onze procedures, zorgtra-
jecten, patiëntinformatie, enz. verder 
afstemmen op de eisen en verwach-
tingen van een eigentijdse zorgverlening.

In 2014 voerden onze eigen artsen 
en medewerkers, na een opleiding 
tot kwaliteitsauditoren, interne kwali-
teitsaudits uit. Zij toetsten afdelingen 
af op basis van vooraf afgestemde 
normen. Daarnaast zorgden verschil-
lende diensten voor zelfevaluaties. 
Aandachtspunten uit beide vormen van 
audits werden samengevoegd en resul-
teerden in een eerste reeks verbeter- 
acties ter voorbereiding van audits door 
externe auditoren.

Ook vanuit het standpunt van de patiënt 
brachten we verschillende verbete-
ringen aan. Zo introduceerden we het 
‘informed consent’ zodat patiënten 
goed geïnformeerd een behandeling 
kunnen ondergaan. Ook de info die 
patiënten nodig hebben bij vertrek uit 
het ziekenhuis hebben we mooi gebun-
deld in een ontslagmap.

Het ziekenhuis zet doelbewust een  
eigen evaluatie op touw, maar in tus-
sentijd houdt de overheid ook een oog-
je in het zeil. Onverwachts kregen de 
diensten intensieve zorgen, apotheek,  
inwendige ziekten en de spoedafdeling 
de zorginspectie van de Vlaamse over-
heid over de vloer. Op het overgrote 
deel van de controlepunten scoorden 
we goed en voldoen we perfect aan 
de vereisten. We kregen wel 1 rood en  
1 oranje knipperlicht van de overheid.

Deze aandachtspunten vereisen aanpas-
sing en correctie. Uiteraard werken we 
hard verder om deze 2 tekorten weg te 
werken en om steeds beter te scoren. 
We hebben er dan ook vertrouwen in 
dat een volgend inspectiebezoek zal lei-
den tot een integrale positieve feedback.

Elk jaar krijgen circa 350.000 Europea-
nen een plotse hartstilstand buiten het 
ziekenhuis. Momenteel overleeft min-
der dan 1 patiënt op 10 zo’n trauma 
buiten ziekenhuismuren… Nochtans 
kan reanimatie door een omstander de 
overlevingskansen verdubbelen tot ver-
drievoudigen. Daarom organiseerde ons 
ziekenhuis in het najaar van 2014 en het 
voorjaar van 2015 reanimatielessen voor 
iedereen die het wilde horen, zien en  
leren. Zowel interne medewerkers 
als bezoekers van het ziekenhuis en  
leden van verenigingen konden inschrij-
ven voor deelname aan een opleiding. 
Lesgever van dienst was René Wolfs,  
medewerker op de spoeddienst en  
erkend reanimatiecoördinator. Hij licht-
te alle reanimatietechnieken toe met 
demonstraties. De Lions Club Erasmus 
Leuven zette zijn schouders onder deze 
actie, sponsorde het project en schonk 
ons ziekenhuis een gloednieuwe reani-
matiepop.



Binnenplein krijgt  

kleur

Voornemen tot  

toekenning van een NMR

Ziekenhuizen en zorginstellingen wor-
den steeds meer getransformeerd tot 
helende omgevingen met open ruimten 
en groene accenten. In het midden van 
de stad willen ook wij een oase van rust 
creëren waar patiënten, familie en zorg-
vertrekkers even kunnen verpozen. Het 
onlangs aangelegde binnenplein biedt 
kansen tot sociale interactie en staat 
garant voor een aangename uitkijk voor 
patiënten die hun kamer niet kunnen 
verlaten. Daarnaast blijft het contact 
met de wereld buiten het ziekenhuis 
en het komen en gaan van mensen een 
belangrijk perspectief voor verblijvende 
patiënten. 
Ons grijze binnenplein krijgt ondertus-
sen meer en meer kleur… We toverden 
het plein om in een leuke plaats om ge-
zellig een babbeltje te slaan of gewoon 
even weg te dromen. Onze slagzin 
‘dichtbij beter’ werd in een grote bol op 
de grond geschilderd. Verder zorgen en-
kele mooie designerbanken en kleurrijke 
bloembakken voor de finishing touch 
van deze ruimte waar interactie centraal 
staat.

Na onderzoek en motivering door de 
bevoegde afdeling van het Agentschap 
Zorg en Gezondheid werd er aan ons 
ziekenhuis een voornemen verleend tot 
toekenning van een planningsvergun-
ning voor de oprichting van een dienst 
met een NMR. Het ziekenhuis verwacht 
in de loop van 2015 een toekenning te 
mogen ontvangen. In afwachting hier-
van zijn we al druk in de weer met de 
voorbereiding van dit project. 

Na de definitieve ‘go’ van de overheid 
kunnen in 2016 de eerste NMR-onder-
zoeken in ons ziekenhuis doorgaan.
De toekenning van de vergunning be-
tekent een aanzienlijke stap vooruit in 
de dienstverlening aan onze patiënten. 
Binnen eenzelfde instelling kunnen ze 
voortaan een volledig zorgtraject door-
lopen, van raadpleging over diagnostiek 
tot behandeling en zorg. 



UITBLINKEN

professioneel steeDs beter willen Doen, mét bezieling. 

Om ons zorgaanbod naar een nóg hoger kwaliteitsniveau te tillen, rekenen 
we op de passie en inzet van onze medewerkers. Hun vakkennis en vaar-
digheden zijn ongelofelijk waardevol. Daarom krijgen ze de kans om die 
continu bij te schaven en zich verder te ontplooien via opleidingen. Zo kun-
nen ze fier zijn op het werk dat ze verrichten. Door slim samen te werken 
en op zoek te gaan naar vernieuwing en optimalisatie komen we héél ver.



Nieuwe  

hoofdgeneesheer 

Dr. Peter Reynaert werd definitief 
benoemd in deze sleutelfunctie. In  
december 2014 werd hij al aangesteld 
als hoofdgeneesheer ad interim. In april 
2015 kreeg hij van de raad van bestuur 
en medische raad het vertrouwen om 
de functie voor onbepaalde duur uit te 
oefenen. Hij werkt al sinds 1994 in ons 
ziekenhuis als orthopedisch chirurg, met 
subspecialisatie in knie- en schouder- 
chirurgie. Deze functie blijft hij halftijds 
uitoefenen om voeling te houden met 
de realiteit op de werkvloer en omwille 
van zijn passie voor het vak.

Met een graduaatsdiploma ziekenhuis-
management en een bijkomende op-
leiding informatiemanagement voor 
ziekenhuisgeneesheren, beschikt Dr. 
Reynaert over de juiste organisatorische 
knowhow. Bovendien is hij steeds nauw 
betrokken geweest bij het ziekenhuis-
beleid (o.a. als secretaris en ondervoor-
zitter van de medische raad en als lid 
van de raad van bestuur). Hij bouwt, in 
samenwerking met de algemeen direc-
teur, de medische raad en het volledig 
artsencorps aan de verdere evolutie van 
het medisch beleid van dit ziekenhuis. 

Teambuilding- 

activiteit

Een goede teamgeest en fijne werksfeer 
is cruciaal en ‘fun’ op het werk mag 
zeker niet ontbreken. Daarom organi-
seerden we in 2014 een leuke team-
buildingactiviteit die nog een hele tijd 
bleef nazinderen. 20 multidisciplinair 
samengestelde teams baanden zich een 
weg in het donker tijdens een avontuur-
lijke dropping. Bij aankomst konden ze 
rekenen op een warme ontvangst. Het 
laboteam kaapte de wisseltrofee weg, 
een prestatie om trots op te zijn! Zij zijn 
gewaarschuwd: er zijn al kapers op de 
kust die zich klaarmaken voor een nieu-
we confrontatie... 

LunchcauserieEn  

voor huisartsen

Een ziekenhuis is niets zonder goede 
samenwerking met verwijzers. Zij zijn 
ontzettend belangrijk voor ons regionaal 
ziekenhuis, zeker omdat ze dicht bij de 
patiënten staan. We gaan regelmatig 
met hen in gesprek, geven onze medi-
sche knowhow door en luisteren tege-
lijk naar hun noden, verwachtingen en 
bedenkingen. Tijdens de lunchcauserie-
en die we organiseerden, kregen nieuw 
aangestelde artsen de kans om zichzelf 
en hun werking voor te stellen aan de 
huisartsen. De informelere contacten 
met de huisartsen maken de communi-
catielijnen korter en leveren een snellere 
en betere service voor de patiënten op.
 

“De patiënt moet zijn 
bekommernissen 

kunnen ventileren, 
Dat is minstens even 
belangrijk als het 
meDisch hanDelen 

zelf.” 
- Patrick Puttemans, arts -

..



Nieuwe artsen  

@HHleuven 

Om patiënten een brede waaier van 
behandelingsmogelijkheden binnen 
nagenoeg alle deelspecialismen te 
bieden en om de continuïteit in het 
artsen corps nog beter te verzekeren, 
kreeg het artsenteam in 2014 een 
stevige boost.

Diverse medische disciplines werden 
versterkt met nieuw talent:

Dr. Johan Van Dyck  
urologie

Dr. Katrien Cuppens  
vaat- &  
thoraxheelkunde

Dr. Vicky Drubbel  
algemene & abdominale 
heelkunde

Dr. Urszula Kiendys  
radiologie (medische 
beeldvorming)

Dr. Tuur Helsen  
geriatrie 

Dr. Isabelle Segaert 
unit reproductieve 
geneeskunde 

Dr. Melissa Esteves 
anesthesie

Dr. Anne-Marie Stoel 
plastische & reconstruc-
tieve heelkunde

Dr. Astrid Görner 
neurologie



Incompanytrainingen  

en -opleidingen  

Wie goed verzorgd wordt, zorgt ook 
beter voor anderen. Dat geldt zeker 
voor de artsen en de medewerkers in 
ons ziekenhuis! Daarom proberen we 
hen, via allerlei interne initiatieven, van 
dichtbij steun en aandacht te geven. 
Vanuit het idee ‘dichtbij beter’ kiezen 
we er bewust voor om bijscholingen 
en opleidingen in ons ziekenhuis zelf 
te organiseren. Deze hebben eenzelfde 
hoog niveau als opleidingen die vaak 
extern worden aangeboden. 

Onze artsen kunnen in het ziekenhuis 
opleidingen volgen van topsprekers 
over allerlei thema’s. Zo hoeven zij 
hiervoor niet individueel het halve land 
te doorkruisen en verliezen ze minder 
tijd, waardoor ook voor hen een betere 
balans mogelijk is tussen werk en privé-
leven. In 2014-2015 stonden er gast-
sprekers op het programma die work-
shops aanboden over o.a. leiding geven 
en leider zijn, timemanagement, zelfma-
nagement in tijden van druk en stress, 
aansprakelijkheid van artsen bij de uitoe-
fening van hun job, beter samenwerken 

en communiceren met patiënten, onder-
nemerschap in een ziekenhuis, … 

Ook de verpleegkundigen en de mede-
werkers van ondersteunende diensten 
krijgen de kans om opleidingen te 
volgen om te groeien in hun functie. 
Patiëntgericht spreken en handelen, 
verder bouwen aan kwaliteit, zorgma-
nagement, beoordelen van en spreken 
met medewerkers, … zijn slechts enkele 
van de vele onderwerpen waarin onze 
teams zich kunnen en mogen verdiepen. 

Functionerings- 

gesprekken

In 2014 brachten alle leidinggevenden 
de functies van elke medewerker binnen 
hun dienst in kaart, een echt huzaren-
werk dat met verenigde krachten tot een 
puik einde werd gebracht. Elke mede-
werker weet nu perfect welke taak hij/
zij toebedeeld krijgt en wat de verwach-
tingen zijn over het functioneren. 

De leidinggevenden werden ook opge-
leid om functioneringsgesprekken te 
voeren op basis van deze functiepro-
fielen. Zo kunnen de verwachtingen 
naar de medewerkers toe correct en 
binnen een vast kader besproken 
worden. Tegelijk kunnen ook de mede-
werkers hun verzuchtingen kenbaar 
maken en aangeven welke talenten 
zij graag binnen de organisatie verder 
zouden ontwikkelen. Een win-win- 
situatie dus voor beide partijen, in een 
hecht samenwerkingsverband! Op 
deze manier kan het ziekenhuis elke 

medewerker ondersteunen, verder laten 
groeien en ontwikkelen. Tegelijk kan 
de medewerker zelf zijn eigen talenten 
ontplooien om ook de organisatie van 
binnenuit mee te verstevigen. Dit komt 
de dienstverlening voor onze patiënten 
enkel ten goede. 



SAMENWERKEN

De hanDen in elkaar, vanuit een open Dialoog. 

De afstand tussen onze medewerkers en onze patiënten en bezoekers? Die 
houden we liefst zo klein mogelijk. Ons personeel is dus direct aanspreek-
baar en staat klaar voor iedereen. Ook de onderlinge betrokkenheid tussen 
onze collega’s is erg groot. We stimuleren open communicatie en gaan 
respectvol met elkaar om. Dat komt de samenwerkingsverbanden binnen 
en buiten het ziekenhuis alleen maar ten goede. 



MKA meets  

Materialise

Instap in Nexuz  

Health

Vlaams ziekenhuis- 

netwerk KU Leuven 

Sinds enkele maanden werkt onze dienst 
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie 
(MKA) samen met Materialise, wereld-
speler op het vlak van 3D printing. 

Met de hulp van de firma Materialise 
en het 3D lab van het UZ Leuven is 
het voortaan mogelijk om chirurgische 
kaakcorrecties reeds op voorhand uit 
te voeren in een 3D virtuele omgeving. 
Zo kan de chirurg voor de ingreep een 
exacte planning voorzien, met een opti-
maal functioneel en esthetisch resultaat 
tot gevolg. Via 3D printingtechnieken 
wordt het ook mogelijk om hulpstukken 
te ontwikkelen. Die worden tijdens de 
operatie gebruikt om de kaken in de 
juiste, nieuwe positie te brengen en te 
fixeren. Een wereld van verschil voor 
onze artsen en patiënten!

 

In 2014 kozen we ervoor om te 
starten met Nexuz Health, een eerste 
stap in de digitale verankering van 
patiënten dossiers. 

Nexuz Health is het medisch samenwer-
kingsverband van het Vlaams ziekenhuis-
netwerk waarbij het KWS (elektronisch 
patiëntendossier) van het UZLeuven 
gebruikt wordt door andere ziekenhuis-
partners. Het klinisch werkstation (KWS) 
maakt er deel van uit als informatie-
systeem voor het beheer van patiënten-
dossiers. Momenteel brengt ons zieken-
huis stapsgewijs alles in gereedheid om 
over te schakelen naar KWS. 

Wat zijn de voordelen? De behandelende 
arts heeft toegang tot 1 gemeenschappe-
lijk opgebouwd digitaal patiënten dossier. 
Ook de patiënt kan gerust zijn dat alle 
kwaliteits- en veiligheidsnormen in de 
diverse partnerziekenhuizen identiek 
zijn. Zo houdt het systeem automatisch 
en zorgvuldig bij of er allergieën gere-
gistreerd werden in een van de zieken-
huizen. Hetzelfde geldt voor ongewenste 
medicatie-interacties, dosiscontroles, 
maximale dosissen in medicatieschema’s, 
enz. Bovendien is de privacy via een uitge-
breide toegangscontrole gewaarborgd: 
enkel behandelende artsen, verpleeg-
kundigen en andere zorgverleners die 
betrokken zijn bij de behandeling kunnen 
het patiëntendossier openen.

Meer weten?  
Kijk op www.nexuzhealth.be

Onder het motto ‘samen kan je meer dan 
alleen’ slaan 18 Vlaamse ziekenhuizen 
de handen in elkaar. Sinds midden 
2014 maakt ons ziekenhuis, deel uit 
van het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU 
Leuven. Dit grensverleggende samen-
werkingsverband in de gezondheidszorg 
is gericht op informatie-uitwisseling en 
netwerking. Het doel? Kennis delen en 
valoriseren en tegelijk de kwaliteit en 
efficiëntie op vlak van patiëntzorg, oplei-
ding, research en management naar een 
hoger niveau tillen.

Meer weten? Kijk op www.vznkul.be

 



Studenten zijn meer  

dan 100% welkom!

Stages zijn dé uitgelezen manier om jon-
ge generaties in contact te brengen met 
ervaren professionals. Frisse, nieuwe 
inzichten kunnen zo dankbaar worden 
gecombineerd met bewezen routine 
en jarenlange wijsheid. Beide groepen 
kunnen leren van elkaar en zorgen voor 
een steeds betere dienstverlening aan 
patiënten. 

Daarom bieden we studenten die in de 
zorg stappen en kennis willen opdoen 
een warm onthaal in ons ziekenhuis. 
Met ons ‘student welcome plan’ streven 
onze stagecoördinatoren, in samenwer-
king met de begeleiders van de oplei-
dingsinstituten, naar een persoonlijke 
aanpak waarbij ze regelmatig polsen 
naar de ervaringen op de werkvloer. Een 
persoonlijke begeleiding en voldoende 
mogelijkheden om inzichten en leer- 
ervaringen op te doen, dat zijn onze be-
langrijkste streefdoelen. Uit scores die 
we ontvangen van de stagiairs genees-
kunde (CREMEC) blijkt ons ziekenhuis 
een meer dan gewaardeerde instelling 
te zijn. Voor verschillende disciplines zijn 
we zelfs de beste in de regio!

“een patiënt voélt 
het ook echt of we 

onDerling wel goeD 
samenwerken en 

efficiënt communiceren. 
Dus Dat is écht wel 

cruciaal.” 
- Sanne Thomas, verpleegkundige -
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