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AZ Turnhout ambieert een ‘GAST-HUIS’ te 

zijn in de letterlijke betekenis van het 

woord. We willen patiënten en 

medewerkers ontvangen zoals we thuis 

gasten ontvangen: met respect voor ieders 

verwachtingen en eigenheid, terwijl ook wij 

mogen verwachten dat zij zich respectvol 

gedragen. De vier kernwaarden helpen 

ons om mensgericht te werken.

Patiënt is ‘Gast in ons Huis’
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Betrokken

Inlevend

Ondernemend

Samenwerkend
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We willen een gasthuis zijn. Gast in ons huis.

We streven naar een levenslang partnership met de patiënt



Realisatie van ‘mensgerichte zorg’

“We willen een gast-huis zijn. De patiënt is gast in ons 
huis. 
We streven naar een levenslang partnership met de 
patiënt.”
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AZ Turnhout wil de 

best mogelijke zorg 

bieden op een 

maatschappelijk 

verantwoorde manier.

AZ Turnhout wil met 

haar partners in een 

netwerkmodel 

innoverende 

structuren in de zorg 

ontwikkelen die 

antwoord bieden op 

maatschappelijke 

noden in de regio.

AZ Turnhout wil 

contente en 

competente 

medewerkers hebben 

die met goesting 

(bezieling) komen 

werken en hier kansen 

krijgen om hun 

talenten te ontplooien. 

Dit zijn de ambities van het strategisch plan van 

AZ Turnhout. Dit willen we samen realiseren.



Duurzame 

samenwerking met 

netwerkpartners

Het AZ Turnhout wil de best 

mogelijke zorg bieden op een 

maatschappelijk 
verantwoorde manier. 

Het AZ Turnhout wil met haar 

partners in het netwerk innoverende 

structuren in de zorg ontwikkelen die 

antwoord bieden op 

maatschappelijke noden in de 

regio. 

Toegankelijkheid

• Informatie,

• Mensen, 

• Infrastructuur 

• Raadplegingen & behandeling 

• Prijs  

• Kwaliteit & gespecialiseerde zorgverlening dichtbij

• Zorgzame betrokkenheid

• Samenwerking in zorg

• Professioneel engagement

Kennis over de patiënt als 

individu

Empathische omgang met 

de patiënten & zijn naasten 

en vertrouwen uitstralen

Breed aanbod met 

speerpunten, dicht bij 

huis

Kwaliteitsvolle & 

veilige zorg 

Professionalisme op basis 

van standaardisatie, 

evidentie & correcte 

data

Artsen en medewerkers betrekken 

de patiënt & geven informatie 

zodat ze samen tot goede 

besluitvorming komen

(Shared decision-making)

Duidelijke, voorspelbare, vlot 

aansluitende zorgtrajecten over 

alle zorgactoren heen

Het ziekenhuis als initiator, 

constructieve partner of 

platform voor samen-

werking tussen ver-

schillende zorgactoren

We willen een gasthuis zijn. De patiënt is gast in ons huis.

We streven naar een levenslang partnership met de patiënt.

Bouwen aan en participeren in 

innovatieve zorgconcepten & 

organisatiemodellen

Project & proces management om op een tijdige & 

efficiënte manier tot resultaten te komen

Leiderschap dat ruimte geeft om verantwoordelijkheid te 

nemen

Meten & bijsturen om continu te 

verbeteren en gericht te 

experimenteren

BIOS-cultuur verankeren en deze cultuur 

uitdragen. ‘Wij zijn BIOS.’

Betrouwbaar en degelijk ICT-systeem dat het beleid, 

de processen & de digitalisering van het ziekenhuis 

ondersteunt

Communicatie en branding om onze 

waardepropositie uit te dragen

Economisch gezonde 

bedrijfsvoering & 

responsabilisering

Evenwichtige financiële regeling met 

artsen. 

Beschikbare middelen 

efficiënt benutten door 

schaalvoordelen en 

synergiën

Good hospital

governance & co-

creatie met de 

artsen

Intra-, inter- en 

transdisciplinaire

samenwerking op 

primaire & 

ondersteunende 

processen

Proactief talent management

vanuit toekomstgerichte behoeften 

van de organisatie

Het AZ Turnhout wil contente & 

competente medewerkers hebben 

die met goesting (bezieling) komen 

werken en hier kansen krijgen om 

hun talenten te ontplooien.
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Wij zijn BIOS

Wij zijn betrokken, want wij maken samen deel uit 

van AZ Turnhout en zijn daar trots op.
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Wij zijn BIOS

Wij zijn inlevend, want wij maken graag tijd voor onze collega, 

de patiënt en zijn bezoeker.
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Wij zijn BIOS

Wij zijn ondernemend, want wij hebben er zin in en nemen initiatief.
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Wij zijn BIOS

Wij zijn samenwerkend, want samen staan we sterk.
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Raad van Bestuur

• Doel

• Neemt het bestuur van het ziekenhuis waar en heeft 

vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de vzw tegenover derden

• Samenstelling

• 11 bestuurders met stem: vertegenwoordiging van de drie 

rechtspersoon-bestuurders

• 3 bestuurders met raadgevende stem

• Gedelegeerd bestuurder – Medisch directeur permanent 

uitgenodigd
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Raad van Bestuur

OCMW – STAD

3 - 1

KMSI

4

VZT vzw

3



In cijfers

650  
 

1 548  
 

42 446  
 

374 085  
 

157 000  
 

26 033  
klassieke opnames 

9 094  
chirurgische  



1891 
 

1370 voltijdse eenheden 

190 
 

88%  

12%  

29%  
 

71%  
 



1891 
 

1370 voltijdse eenheden 

algemeen departement administratie en financiën
facilitair management human resources
zorg/ verpleging medisch
poliklinieken



Omzet 2013 - 2015

21



Resultaat 2013 - 2015
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Resultaat als % van de omzet
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Bedrijfsopbrengsten

Relatieve gewicht componenten - 2016

700 VDP-BFM

29%

702 

Kamersupplemente…

703 Forfaits

5%

704 Nevenact

0%

705 Farma

14%

709 Honoraria

37%

74 Overige

15%

Totaal

262 mio €



Bedrijfskosten

Relatieve gewicht componenten - 2016

60 Aankopen

20%

61 Diensten

14%

619 Retrocessie

26%

62 Lonen

35%

63 Afschrijvingen & 

waarde

5%

Overige

0%

Totaal

256 mio €



Accreditatie: NIAZ kwaliteitslabel



NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN voor toekennen 

of continueren van de accreditatiestatus

Voor het toekennen of continueren van de accreditatiestatus is het 

noodzakelijk dat de betreffende zorginstelling naar het oordeel van 

het NIAZ genoegzaam en aantoonbaar aan een drietal voorwaarden 

voldoet:

• de cultuur is gericht op voortdurende verbetering van de kwaliteit 

alsmede op borging van de doorgevoerde verbeteringen;

• de besturing en organisatie van de (zorg)processen zijn zo 

ingericht dat zij redelijkerwijs en reproduceerbaar leiden tot 

verantwoorde zorg;

• de veiligheid van patiënten/cliënten, medewerkers, bezoekers en 

omgeving is naar behoren geborgd.



De resultaten

Vereisten Resultaten

Percentage Vereiste

Instellingsrichtlijnen 

behaald

100% 79,5%

Percentage gouden 

criteria met hoge prioriteit 

! per normenset voldaan

90% 3 sets onder 90%

Percentage gouden 

criteria over alle 

normensets voldaan

81% 95,4%

1264 van 1325 OK

61 van 1325 niet OK

Respons 

patiëntveiligheidscultuurm

eting

294 (op basis van online

responsgraad-tool)

692
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Masterplan korte termijn

• Korte termijn = huidige situatie tot 2025

• Uitgangspunten:
 Twee volwaardige campussen

 Minimaliseren van patiëntenverplaatsingen

 Kwaliteitsvolle en veilige zorg overal in AZ Turnhout

• Twee campusprofielen
 Campus Sint-Elisabeth: focus op intensieve en spoedgerelateerde 

opnames

 Campus Sint-Jozef: focus op planbare en electieve opnames -

acute opvang moeder & kind

Bouwt voort op campusindeling zoals vastgelegd in fusieprotocol 2009

Goedgekeurd door raad van bestuur op 25 mei 2011



37

Naar 1 campus

Campus Sint-Jozef Campus Sint-Elisabeth
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Osararchitectsnv zal het masterplan en 

technisch-financieel plan voor de 

nieuwbouw van AZ Turnhout uitwerken.
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Alle ziekenhuisactiviteiten op één campus

Op lange termijn worden alle ziekenhuis-

activiteiten samengebracht op campus Sint-Jozef 

(streefdatum 2025)

• Toekomstvisie AZ Turnhout om in Kempen rol als regionaal 

centrumziekenhuis op te nemen

• Beslissing vooraf gegaan door uitgebreide studie

• Zorgstrategisch plan Vlaamse overheid ingediend 29 juli 2013

• 19 juni 2014 : goedkeuring van het zorgstrategisch plan door de 

overheid

• Hiermee wordt het plan aanvaard voor de realisatie van een 

eenheidscampus op de vestigingsplaats Sint-Jozef.

• Maart 2016 : keuze Osararchitects voor de uitwerking van het 

technisch-financieel plan ( via Open Oproep Vlaamse 

Bouwmeester)



Alle ziekenhuisactiviteiten op één campus

• Voorjaar 2016: veldwerk en opstart van 

stuurgroep en kwaliteitskamer

• Zomer 2016: inventarisatie afronden: 

uitdagingen en ambities voor de toekomst

• Najaar 2016: bepalen van positionering van diensten ten opzichte 

van elkaar

• Dec 2016 : krijtlijnen liggen vast

• 1e helft 2017: consultatie van artsen en medewerkers in 

themawerkgroepen

• Einde 2017: technisch-financieel plan klaar om in te dienen bij de 

overheid voor subsidies

• 2025: ambitie voor het verhuizen van diensten in 2025 afhankelijk 

van externe factoren (financiering, conjunctuur, overheid)



Ziekenhuisnetwerk Kempen



Huidig ziekenhuislandschap

450.000 

inwoners



Netwerkvorming gestimuleerd 

vanuit de verschillende overheden



Federale overheid

• Visienota ziekenhuishervorming De Block

• Visienota hervormingen en rationalisering van de 

ziekenhuissector – principes en afspraken 

begrotingsconclaaf oktober 2016

• Rapport KCE governancemodellen voor samenwerking 

tussen ziekenhuizen



Netwerken: rationalisatie aanbod

• Basis: klinisch locoregionaal netwerk - eenheid van 

ziekenhuislandschap

• Aanpassing definitie “ziekenhuis” in de wet

• 1 netwerk per 400.000 tot 500.000 inwoners in een 

geografisch en logisch geheel 

• Maximum 25 netwerken in België – 14 Vlaanderen

• Minimaal 2 ziekenhuizen per netwerk – geen uitsluitingen 

– geen papieren netwerken

• Eigen governance

• Algemene en specialistische zorg



Netwerken

• Locoregionaal

• Opdrachten die kunnen in elk ziekenhuis: A - algemeen

• ZP geriatrie, CD bedden, (niet) chirurgisch dagziekenhuis, ZP cardio 

A, basis –spoed

• Opdrachten die kunnen in elk netwerk: S - gespecialiseerd

• Materniteit, ZP kinderen, palliatieve zorg, PAAZ, nierdialyse, 

gespecialiseerde spoed, MUG, ZP oncologie, ZP borstkanker, ZP 

cardio B1-P, ZP repoductieve geneeskunde, ZP beroertezorg (S1) – er 

kan meer dan 1 erkenning



Netwerken

• Supraregionaal

• Opdrachten niet in elk netwerk (R – referentiepunten)

• Zeldzame tumoren, MIC, NIC, kinderpsychiatrie, 

brandwondencentrum, radiotherapie, PET, robot, gespecialiseerd 

zorgprogramma borstkanker, ZP cardio B2, beroerte zorg S2, clean 

rooms

• Opdrachten enkel in universiteiten (U – universitair)

• Kinderoncologie, PICU, zeldzame ziekten, orgaantransplantaties…



Netwerken: afbouw overcapaciteit

• Volledig programmatie in cyclus 7 jaar

• Aanvang voorjaar 2017

• Prioriteiten: Materniteit – pediatrie – spoed – stroke (S2) 

• Concentratie zeldzame heelkundige kanker zorg, 

radiotherapie/cardiale pathologie B2, traumacentra

• Eind 2017 eerste toepassing

• Moratorium reconversie erkende – verantwoorde bedden



Zorgstrategisch plan Vlaanderen

• Behoefte populatie

• Basiszorg dichtbij – specialistische zorg concentreren

• Zorgstrategisch plan instrument voor ordening ZH 

landschap

• Afstemming met federale overheid

• Zorgregio’s

• Duurzame en logische ziekenhuisnetwerken –

samenwerkingsverbanden

• Werkgroepen functies basisziekenhuis (timing juni 2017)



Rapport KCE “Governancemodellen voor 

samenwerking tussen ziekenhuizen”

• Samenwerkingsverbanden

• Netwerk

• Geïntegreerd zorgsysteem

• Netwerken

• Participant-governed netwerk (Réseau Zenith)

• Netwerk administratieve organisatie (ZNK vzw)

• Netwerk met leidende organisatie (VZN, Iridium)



Zorgregio’s



Leden



• De vereniging heeft tot maatschappelijk doel het vormen en in stand houden 
van een netwerk van de ziekenhuizen in de Kempen. 

• De vereniging wil voor klinische functies en zorgprogramma’s, medisch 
ondersteunende diensten en logistiek-administratieve diensten progressief 
samenwerken om tot een rationeler gebruik van de middelen te komen en voor 
de patiënten en de Kempense bevolking waarde te creëren door een betere 
zorgkwaliteit te leveren aan een aanvaardbare kost. 

• De vereniging zal ook transmuraal samenwerken met de eerste lijn en supra-
regionale netwerken om deze doelstellingen te realiseren. 

• Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in deze statuten, zal de vereniging de 
doelstellingen, waarvoor zij wordt opgericht, nastreven op basis van 
gelijkwaardigheid, pariteit en respect voor de eigenheid en autonomie van de 
deelnemende ziekenhuizen.

Doel vzw Ziekenhuisnetwerk Kempen
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Algemene vergadering ZNK vzw

Raad van Bestuur ZNK vzw

Coördinatiecomité

16 leden

12 leden



Besluit

• Gezondheidslandschap – ziekenhuislandschap is 

in beweging

• Kempense ziekenhuizen zijn in beweging

• Kader begint zich af te tekenen

• Veel onduidelijkheden – onzekerheden

• Veel uitdagingen

• Zorgvrager en gezondheidswerker centraal 

plaatsen geeft richting




