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2017 mogen we gerust
ons NIAZ-jaar noemen
De eerste jaarhelft leek een grote rush naar onze
accrediteringsaudit in juni. Dat ging gepaard
met intense voorbereidingen in elke afdeling
van het ziekenhuis, om onze zorgprocessen en
kwaliteitssystemen te toetsen aan de normen
van NIAZ-Qmentum. Het harde werk bleef niet
zonder resultaat: op 9 juni, aan het eind van de
auditweek, deelde de voorzitter van het auditteam
mee dat we de uitzonderlijke score van 100% voor
de vereiste instellingsrichtlijnen (VIR’s) gehaald
hadden. Voor velen van ons was dit een magisch
moment. In augustus kwam dan de formele
bevestiging dat we voor vier jaar de internationale
ziekenhuisaccreditering NIAZ-QMentum hadden
behaald.
Een mooie kers op de taart kwam op 21
november, toen we in Delft de NIAZ-jaarprijs
wonnen. De NIAZ-jury bekroonde onze
communicatiecampagne rond veiligheid en
kwaliteit als winnaar uit projecten van 57
zorginstellingen in Vlaanderen en Nederland.
De jury roemde de manier waarop we
medewerkers, patiënten en bezoekers betrekken
bij het naleven van de vereisten voor een veilige en
kwaliteitsvolle zorg.

De patiëntentevredenheid
bleef verder stijgen
Onze scores in de halfjaarlijkse metingen
van het Vlaams Patiëntenplatform voor het
kwaliteitsindicatorenproject VIP² waren opnieuw
beter dan de vorige. Eind 2017 gaf
de patiënt ons gemiddeld een tevredenheidsscore
van 8,9/10. Van de deelnemende patiënten gaf 70%
een 9/10 of 10/10 (voorjaar 2017: 62%, najaar 2016:
57%).
We volgen daarnaast ook zelf de patiëntentevredenheid op, door dagelijks patiënten van onze
dagziekenhuizen en van de Spoedgevallen op te
bellen na hun opname.
We houden ook patiëntenbijeenkomsten waarop
patiënten in gesprek kunnen gaan over de zorg in
ons ziekenhuis.

Dit was nieuw
in onze zorg
Beloftevolle nieuwe initiatieven
in de zorg ontstaan hoe langer
hoe meer over de muren van
ons ziekenhuis heen. Zo doet
onze Materniteit mee in het
regionale proefproject KIK,
waar samenwerking met de
huisarts en thuisverpleging
structureel vooropstaat. Onze
urologen hebben niet gewacht
op de formele netwerkvorming
tussen ziekenhuizen om samen
met AZ Diest een steenkliniek
en bekkenbodemkliniek voor de
regio Hageland uit te bouwen.
Ons ziekenhuis stapte in
Chronic Care, een vernieuwend
zorgproject voor chronische en
kansarme patiënten in de regio
Tienen-Landen. We nemen deel
aan het Vesalius-netwerk voor
betere kankerzorg.

Nieuwe scanner voor Nucleaire Geneeskunde
De dienst Nucleaire Geneeskunde Tienen nam in juni een nieuwe scanner
in gebruik. Die werkt veel sneller en is erg wendbaar in vergelijking met het
vorige model. Dat vergroot het comfort voor onze patiënten. Patiënten die
bijvoorbeeld voor een hartonderzoek vroeger nog 25 minuten stil moesten
liggen op de onderzoekstafel, zijn voortaan na ongeveer 10 minuten onder de
scanner klaar. De camera kan ook moeilijkere draaibewegingen maken. Zo
hoeven we patiënten niet meer in lastige posities te leggen. Bovendien is er
met de hoogtechnologische camera minder straling nodig tijdens het nucleaire
onderzoek.
Tegelijk kreeg de Spect-CT, de andere nucleaire scanner op de afdeling, een
upgrade. Daarbij hoorde ook een aparte en comfortabelere onderzoekstafel
voor kinderen, en de patiëntjes kunnen voortaan naar een dvd-film kijken
tijdens een botscan of nieronderzoek.

Materniteit neemt deel aan KIK-project
Onze materniteit stapte zoals de Leuvense ziekenhuizen mee in het
proefproject KIK van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. KIK
staat voor Kort In Kraamkliniek en kort het ziekenhuisverblijf voor pas
bevallen mama’s met enkele dagen in.
Mama’s die van een eerste kindje bevallen kunnen na drie nachten
naar huis. Vanaf een tweede kindje kan dat al na twee nachten. Bij
een keizersnede blijf je vier nachten op de Materniteit. Uiteraard kan
dit alleen bij ouders waarbij de zwangerschap, de bevalling en de
kraamtijd in het ziekenhuis optimaal verlopen én wanneer enkele
strikte voorwaarden voor het ontslag uit het ziekenhuis zijn vervuld.
Een voorwaarde om naar huis te mogen is dat je thuis een zelfstandige
vroedvrouw hebt die bij je langskomt en meedoet aan het KIK-project. En
dat mama en baby een kraamtijd hebben zonder verwikkelingen.
Volg onze materniteit op Facebook!

Draadloos bevallen

Hageland krijgt eigen steenkliniek

Dankzij een nieuwe draadloze CTG-monitor
kunnen we de harttonen van de foetus en
de weeën van de mama perfect opvolgen
terwijl de mama vrij kan bewegen tijdens
de arbeid. Voordien zat de mama voor de
monitoring ‘vast’ via kabels aan het CTGtoestel (cardiotocograaf) en moest ze voor
elke monitoring om de zoveel tijd verplicht
in bed liggen voor minstens een half uur.
Nu kan ze tijdens de monitoring gewoon
rondwandelen, op de bal zitten, naar het
toilet gaan of zelfs een bad nemen in de
verloskamer. Dankzij de draadloze monitor
kunnen we de baby continu opvolgen,
ook als het verloskundig team de mama
overbrengt naar het operatiekwartier voor
een spoedkeizersnede. Een bijkomend
veiligheidsvoordeel.

Een tiende van de Belgen krijgt ooit last van nierstenen, en dat aantal
blijft stijgen. Niersteenvorming wordt in de hand gewerkt door ongezonde
voedingsgewoonten en zwaarlijvigheid. Om niersteenpatiënten
kwalitatieve zorg dicht bij huis te bieden, hebben de urologen van RZ
Heilig Hart Tienen en AZ Diest samen recent de Steenkliniek Hageland
opgericht. Naast die van UZ Leuven is het de enige steenkliniek in de
regio Oost-Brabant. Patiënten met nier- en urineleiderstenen kunnen hier
terecht voor onderzoek, diagnose en behandelingen zoals verbrijzeling
(foto) of verwijdering van stenen. Patiënten kunnen zich voor een
steenpreventiedieet ook laten begeleiden door een diëtist. De steenkliniek
is gevestigd in Tienen maar patiënten kunnen bij de urologen terecht op
de campussen in Aarschot, Diest en Tienen.
Ook voor bekkenbodemaandoeningen willen de urologen naar een
regionale Bekkenbodemkliniek Hageland, samen met de abdominaal
chirurgen en gynaecologen van beide ziekenhuizen.

Raadplegingen wondzorg
Patiënten met aanslepende wonden en stomapatiënten
kunnen voortaan bij ons terecht voor specialistisch advies.
De wondzorgraadpleging is bedoeld voor patiënten met
chronische wonden zoals diabetische voetwonden, wonden
door vaatproblemen, drukletsels en vochtletsels bij oudere
patiënten. De verpleegkundig specialist houdt deze raadpleging
onder supervisie van een arts. Afhankelijk van de oorzaak van de
wonde is dit een dermatoloog, endocrinoloog, chirurg of geriater.
De verpleegkundig specialist wondzorg geeft advies hoe je
de moeilijk helende wonden het best kunt behandelen en
volgt de genezing van de wonde op, in nauwe samenwerking
met thuisverpleging, huisarts of verpleegkundigen van
woonzorgcentra. Ook het kostenplaatje voor de patiënt wordt
mee bewaakt. De patiënt krijgt een verslag mee en voorschriften
voor thuisverpleging en verzorgingsmateriaal.

Vernieuwde operatiezaal
De gloednieuwe operatiezaal in het
operatiekwartier van Campus Mariëndal voldoet
aan de strengste normen voor luchtkwaliteit
en beschikt over de modernste digitale
toepassingen. Het gaat om een investering van
650.000 euro.
De bediening van de technieken, van de
verlichting en verluchting tot de zonnewering,
gaat via een aanraakscherm. Luchtdruk en
temperatuur worden continu geregistreerd
en gaan in alarm bij overschrijding van de
grenswaarden. Het luchtbehandelingssysteem
boven de operatietafel blaast voortdurend
schone lucht in de ruimte boven het
operatiegebied via een laminaire luchtstroom.
De zaal is luchttechnisch de meest performante
van ons ziekenhuis. Hier gebeuren vooral
orthopedische ingrepen zoals prothesechirurgie.

Workshop hechtingstechnieken
Sinds het voorjaar van 2017 organiseren we driemaandelijks
een workshop hechtingstechnieken voor de artsen-stagiairs.
Als voorbereiding op hun stage heelkunde leren ze extra
technische vaardigheden om moeilijkere en diepere wonden te
hechten. Ons ziekenhuis heeft hiervoor oefensets aangekocht
die ontwikkeld werden door geneeskundestudent Ali Zamani.
In aanloop naar zijn heelkundige stage zocht hij een alternatief
voor de taaie oefenhanddoeken van de universiteit. Hechtsetjes
met namaakhuid waren heel duur en scheurden gemakkelijk.
Hij zocht rubbermateriaal dat de elasticiteit van de huid
beter benadert en knutselde zelf een hechtset in elkaar met
verstelbare houder. Toen hij zijn prototype aan medestudenten
toonde, bleek de interesse groot. De geneeskundestudent
besliste om zijn oefenset te commercialiseren.

We stappen in Vesalius-netwerk voor kankerzorg
Acht Brabantse en Antwerpse ziekenhuizen hebben
een supraregionaal oncologisch netwerk Vesalius
opgericht. Het gaat om Heilig Hart Leuven, RZ Heilig
Hart Tienen, Heilig Hartziekenhuis Lier, AZ Diest, AZ Sint
Maarten (Mechelen/Duffel), AZ Jan Portaels (Vilvoorde),
Imeldaziekenhuis (Bonheiden) en het universitaire
ziekenhuis UZ Leuven. Met het netwerk willen deze
ziekenhuizen samen de hoogkwalitatieve zorgverlening
voor patiënten met kanker verder uitbouwen en de
kwaliteit van de zorg definiëren en meten.

Ze zullen samen een multidisciplinair oncologisch
handboek opstellen. Het oncologisch netwerk Vesalius
zal het handboek als leidraad gebruiken om de patiënten
de meest adequate zorg op de juiste plaats te bieden.
Gezamenlijk afgesproken kwaliteitsindicatoren zullen
geregistreerd en vergeleken worden. Het is ook de
bedoeling om het oncologisch netwerk Vesalius
verder uit te bouwen naar andere zorgactoren,
zoals huisartsenkringen, thuiszorgorganisaties en
patiëntenverenigingen.

Huisartsen en Spoedgevallen maken
afsprakenplan

Hospice De Klaproos eerste realisatie
van Chronic Care

De huisartsen van wachtpost Tienen en omgeving hebben samen
met onze spoeddienst een afsprakenplan opgesteld. Daarin leggen
ze afspraken vast voor de organisatie van de dringende zorg in de
regio, doorverwijzing, communicatie en dienstverlening. Minister
van Volksgezondheid Maggie De Bock vroeg dat tegen eind 2017 alle
huisartsenwachtposten een dergelijk afsprakenplan hebben met
de spoeddiensten uit hun regio, om het gebruik van wachtdiensten,
wachtpost en spoeddienst meer te stroomlijnen.
In oktober ging onze regio als allereerste proefproject van start met
het eenvormig oproepnummer 1733 voor een arts met wachtdienst. Dit
moet je bellen tijdens de uren waarop je je huisarts niet kunt bereiken
(tussen 19 uur en 8 uur, in
het weekend en op brug- en
feestdagen). Sinds januari 2018
dit jaar geldt dit nieuwe nummer
ook voor regio Oost-Brabant.
Binnen afzienbare tijd wordt
1733 over het hele Belgische
grondgebied gebruikt.

Op een druk bijgewoonde ‘infomarkt’ in het Dagcentrum
Alexianen Zorggroep Tienen, stelden eind juli de partners van
Chronic Care voor de regio Tienen-Landen hun acties voor.
Het project kadert in het actieplan voor chronisch zieken,
‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’, van de
federale en regionale ministers van Volksgezondheid. In
onze regio focust dit vernieuwend zorgproject op chronische
ziekten en kansarmoede. Huisartsen, thuisverpleging, OCMW, Broeders Alexianen, ons
ziekenhuis en andere zorgverleners werken samen om die zorg kwalitatief te verbeteren.
Niet minder dan 17 acties willen de cirkel van chronische ziekte en kansarmoede helpen
doorbreken.
Een eerste mooi resultaat is Hospice De Klaproos, een gasthuis voor palliatieve
patiënten. Dat is een nieuw zorginitiatief van Woonzorgcentrum Huize Nazareth in
samenwerking met HAZOH, Panal en ons ziekenhuis. Het gasthuis wil palliatieve
patiënten hun laatste levensdagen in de best mogelijke zorgomstandigheden en in
een huiselijke sfeer laten doorbrengen. Professionele zorgverleners en vrijwilligers
bieden totaalzorg: fysieke zorg, psychologische en emotionele ondersteuning, sociale
begeleiding en spirituele opvang.

Onze diensten HR
& Administratie
legden de focus op
digitale projecten
Informatie efficiënt en
gebruiksvriendelijk toegankelijk
maken en verwerken, dat is het
uitgangspunt. De dienst HR zette
samen met haar externe partners
de softwaresystemen op voor een
volledig digitaal medewerkersdossier,
dat begin 2018 live ging.
Een groot digitaal project voor
de dienst Communicatie was de
voorbereiding van een volledig nieuwe
website, ook samen met een externe
partner.
De dienst Administratie maakte
samen met ICT werk van een online
afsprakentool, eerst voor huisartsen
en daarna voor patiënten. Die laatste
ging samen met de nieuwe website
voorjaar 2018 online, met instant
succes.

Ook in de facilitaire
zorgondersteuning werd
puik werk geleverd
Onze facilitaire teams creëren dag in dag uit
mee de basisvoorwaarden voor goede en veilig
zorg, zo bewees ook het NIAZ-auditrapport.
De dienst Infrastructuur werkte een goedgevuld
onderhouds- en renovatieprogramma af
binnen het voorziene budget. Met externe
firma’s bouwden ze een nieuwe state of the art
operatiezaal, en bereidden ze de heraanleg van
onze parkings voor. Niet te onderschatten is het
dagelijkse beheer van een uitgebreid arsenaal
aan medische toestellen.
Bijscholingen handhygiëne, veiligheidsrondes,
resultaten bespreken aan het kwaliteitsbord, een
tevredenheidsonderzoek, taakkaarten reviseren:
ook de schoonmaakteams namen nieuwe initiatieven om het kwaliteitssysteem te borgen.
Onze dienst Voeding hield haar aanbod tegen het
licht van de nieuwe voedingsdriehoek en investeerde verder in voedselveiligheid, efficiënte
distributie en voedingsautomaten voor een grote
honger of kleine goesting buiten de openingsuren
van de cafetaria.

Het financiële
departement legde
de basis voor een
intern financieel
partnership
Opdracht voor onze dienst Financiën is
in alle departementen stapsgewijs het
kostenbewustzijn en de betrokkenheid
bij de bedrijfsresultaten stimuleren. Er
werd een nieuwe investeringsprocedure
uitgewerkt. De begrotingsopmaak werd
minutieus uitgewerkt in cocreatie met de
verschillende diensten.
De uitstekende en lonende samenwerking
met drie andere regionale ziekenhuizen
in het samenaankoopinitiatief FENIX werd
verdergezet. Ook met UZ Leuven en vijf
andere ziekenhuizen werden verschillende
openbare opdrachten succesvol afgerond.
Ondanks de overheidsbesparingen en
kostentoename slaagden we er in om een
positief bedrijfsresultaat te halen. Toch
zullen we de financiële gezondheid van het
ziekenhuis nauwlettend moeten bewaken,
ook gezien onze nieuwbouwplannen.

2017 in cijfers
Activiteiten
285.764 patiëntencontacten
187.162 raadplegingen
107.480 radiologische onderzoeken
4.751 nucleaire onderzoeken
10.103 hospitalisaties
71.202 verpleegdagen
19.241 dagopnames
599 bevallingen
19.308 spoedopnames
19.980 operaties

Onze medewerkers
963 medewerkers
807 personeelsleden
40,6% voltijdse personeelsleden
81,2% vrouwelijke personeelsleden
19,1 jaar gemiddelde anciënniteit
156 artsen & arts-assistenten
13.683 uren opleiding
347 stagiairs verpleegkunde
109 stagiairs geneeskunde

Balans (in € 1.000)
Activa
Vaste activa
Oprichtingskosten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa

Passiva
36.524
0
1.065
35.445
14
48.170

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Overgedragen winst
Investeringssubsidies

43.408
7.801
591
7.450
21.294
6.272

Vorderingen op meer dan 1 jaar

464

Sluitingspremie

Voorraden & bestelling in uitvoering

913

Vreemd vermogen

41.287

Voorzieningen voor risico’s

5.030

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

25.459

Geldbeleggingen

999

Liquide middelen

19.833

Overlopende rekeningen
Totaal activa

503
84.694

0

Schulden op meer dan 1 jaar

10.924

Schulden op ten hoogste 1 jaar

25.329

Overlopende rekeningen
Totaal passiva

5
84.694

Financieel resultaat (naar € 1.000 afgerond)
Bedrijfsopbrengsten

€ 101.022.000

Omzet

€ 95.426.000

Bedrijfskosten

€ 101.465.000

Netto bedrijfsresultaat

€ -443.000

Financiële opbrengsten

€ 1.537.000

Financiële kosten
Financieel resultaat
Courant bedrijfsresultaat

€ 443.000
€ 1.094.000
€ 651.000

Uitzonderlijke opbrengsten € 685.000
Uitzonderlijke kosten

€ 685.000

Resultaat boekjaar

€ 652.000

De toekomst
voorbereiden
In 2017 legden we de basis
voor onze toekomstige
rol als zorgverlener. Het
ziekenhuislandschap staat voor
een nooit geziene hervorming.
Ziekenhuizen moeten in
regionale netwerken intens
samenwerken om de zorg beter
op elkaar af te stemmen. Dat
bepaalt ook mee welke zorg
we in ons nieuwe ziekenhuis in
Tienen zullen aanbieden.
Tegelijk zal de gezondheidszorg
meer richting geïntegreerde
zorg moeten evolueren.
Huisarts, thuiszorg, apotheker,
ziekenhuis, revalidatiecentrum,
rustoord en andere
hulpverlening werken naadloos
samen rond en met de patiënt.
Gezondheidsinformatie vlot en
veilig kunnen delen, wordt dan
noodzakelijk.

We stappen in het
Oost-Vlaams-Brabants netwerk
Op 16 mei ondertekenden de vier directeurs van AZ Diest,
RZ Heilig Hart Tienen, Heilig Hart Leuven en UZ Leuven de
intentieverklaring om doorgedreven te gaan samenwerken.
In dit netwerk maken we taakafspraken over het zorgaanbod.
Meer specialisatie is nodig om de kwaliteit, efficiëntie en
betaalbaarheid van ziekenhuiszorg te bewaken. De overheid
vraagt van de netwerken dat zij samen een zorgstrategisch plan
maken om een antwoord te bieden op de zorgvraag in de regio.

Ook ons plan voor een nieuwbouwziekenhuis in Tienen past
in die regionale zorgstrategie. Het locatieonderzoek voor de
nieuwe campus ging van start in september 2017. In april
2018 hebben we samen met de provincie en de stad een
terrein aan de oostkant van de Tiense vesten aangeduid
als voorkeurslocatie. Eind 2018 moet duidelijk zijn of dit de
definitieve locatie kan worden. Ondertussen werken we in
ons ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant samen aan de
zorgplanning voor de regio. Welke zorg we straks aanbieden
in ons nieuwe ziekenhuis, bepaalt hoe we die nieuwe campus
moeten vormgeven en inrichten.

Naar een nieuw patiëntendossier
Onze dienst ICT had de handen vol met de
aanbesteding voor een nieuw elektronisch
patiëntendossier (EPD). Op 29 december konden we
de gunning toewijzen aan Nexuzhealth. Deze partner
zal in de volgende jaren het zogenoemde klinisch
werkstation KWS uitrollen in ons ziekenhuis. Dit
is ook goed nieuws voor onze patiënten. Met KWS
zullen in de nabije toekomst de vier ziekenhuizen
van ons netwerk Oost-Vlaams-Brabant hetzelfde
patiëntendossier delen. Het zal ook de samenwerking
in het netwerk verder bevorderen.
Twintig jaar geleden gingen we van start met een
in huis ontwikkeld elektronisch patiëntendossier.
Daarmee was ons ziekenhuis een voorloper. Zo waren
we bij de eerste ziekenhuizen om het elektronisch
medicatievoorschrift te integreren in het digitale
dossier van de patiënt.
Gezondheidsinformatie wordt steeds meer digitaal
verzameld, verwerkt en gedeeld. Netwerken
tussen ziekenhuizen en met de eerstelijnszorg,
gegevensuitwisseling tussen e-gezondheidsdiensten,
integratie van toepassingen voor huisartsen, de
ontwikkeling van telezorg (zorg op afstand, bv. de
cardioloog volgt de hartpatiënt thuis op via digitale
technologie), online toegang voor de patiënt: het
zijn enkele redenen waarom we beslist hebben
om naar een extern systeem over te stappen. Het
klinisch werkstation KWS werd ontwikkeld in UZ
Leuven. Sinds 2016 staat de firma Nexuzhealth in
voor de verdere ontwikkeling en de implementatie
van dit elektronisch patiëntendossier in andere
ziekenhuizen. Momenteel zijn dit er al 27, de helft van
de Vlaamse ziekenhuizen.

Medisch aanbod
Campus Mariëndal
Kliniekstraat 45 - Tienen
Raadplegingen
algemene & abdominale heelkunde • anesthesie
• cardiologie • dermatologie • diëtiek •
endocrinologie • fysische geneeskunde • gastroenterologie • geriatrie • gynaecologie-verloskunde
• hematologie • hepatologie • mond- kaakaangezichtsheelkunde • nefrologie • neurochirurgie
• neurologie • neus-keel-oren • oncologie •
orthopedie-traumatologie • pediatrie • pijntherapie
• plastische heelkunde • pneumologie • psychiatrie
• psychologisch consult • urologie • vaatheelkunde
Medisch-technische diensten
anatomopathologie • endoscopie • kinesitherapie
• klinisch labo • functieonderzoeken • radiologie
• nucleaire geneeskunde • operatiekwartier •
medisch-technische onderzoeken
Hospitalisatie
geriatrie • heelkunde • intensieve zorgen •
inwendige ziekten • kort verblijf • materniteit •
neonatologie • pediatrie • telemetrie
Chirurgisch dagziekenhuis
Spoedgevallen

Campus St.-Jan
Houtemstraat 115 - Tienen
Raadplegingen
diëtiek • endocrinologie • fysische geneeskunde • geriatrie • neus-keel-oren •
oncologie • orthopedie-traumatologie • urologie
Medisch-technische diensten
endoscopie • kinesitherapie • medisch- technische onderzoeken
Hospitalisatie
geriatrie • PAAZ (psychiatrische afdeling) • Sp-dienst Locomotorisch
Niet-chirurgisch dagziekenhuis

Medisch Centrum Aarschot
Langdorpsesteenweg 129 - Aarschot
Raadplegingen
algemene & abdominale heelkunde • anesthesie • cardiologie • dermatologie
• diëtiek • endocrinologie • fysische geneeskunde • gastro-enterologie •
geriatrie • gynaecologie-verloskunde • mond- kaak-aangezichtsheelkunde
• neurochirurgie • neurologie • neus-keel-oren • oftalmologie • orthopedietraumatologie • pediatrie • plastische heelkunde • pneumologie • urologie •
vaatheelkunde
Medisch-technische diensten
endoscopie • kinesitherapie • medisch-technische onderzoeken • radiologie •
nucleaire geneeskunde • operatiekwartier • prikcentrum
Dagziekenhuis
Oogkliniek

Missie & visie
Regionaal Ziekenhuis Heilig
Hart Tienen biedt iedere
patiënt professionele zorg
aan die als vriendelijk en
inlevend ervaren wordt. Met
zin voor initiatief gaan onze
medewerkers voor hoge
kwaliteit en zeer tevreden
patiënten.

Bestuur
1. Alle patiënten kunnen bij ons
terecht voor een snelle en
professionele diagnose, en voor
een optimale specialistische
behandeling.
2. We munten uit in een
professionele, vriendelijke
en inlevende omgang met
patiënten en met elkaar. We
zijn ervan overtuigd dat je door
deze drie basiswaarden zeer
tevreden patiënten krijgt en
een inspirerend en motiverend
werkklimaat creëert dat
samenwerking, persoonlijke
ontwikkeling en het opnemen
van verantwoordelijkheid
stimuleert. Met zin voor
initiatief maken onze
medewerkers het verschil.

3. We leveren aan elke patiënt
kwaliteitsvolle zorg, met
bijzondere aandacht voor
patiëntveiligheid, en toetsen
die aan (inter)nationale normen
en standaarden. We leggen
verantwoording af over onze
zorgkwaliteit en informeren
het publiek en onze partners
hierover.
4. We streven naar een efficiënte
organisatie van de zorg rond de
patiënt. Dit veronderstelt ook
overleg met en inspraak van de
patiënt. We bouwen onze zorg
uit met andere zorgverleners en
gezondheidsvoorzieningen. We
engageren ons ook buiten de
ziekenhuismuren in preventie
en hulpverlening.
5. We voeren een duurzaam
financieel en materieel beleid
opdat we met de beschikbare
middelen de best mogelijke
zorg kunnen leveren.

Directiecomité (juni 2018)
Voorzitter
Dr. Hans Struyven, algemeen directeur
Leden
Annelies Arron, directeur Financiën
Dr. Luc Belmans, hoofdarts
Micheline Lefèvre, directeur Zorg
Raf Lemmens, directeur HR & Administratie,
Facilitaire Diensten
Dr. Frank Martens, adjunct-hoofdarts

Raad van Bestuur (juni 2018)
Voorzitter
Nancy Vansteenkiste
Leden
Dr. Anne Beyen, Rik Branson, prof. dr. Paul
De Leyn, Annemie Glorieux, dr. Mia Honinckx
(secretaris), Bert Meulemans, Diane
Mintjens, prof. Herman Nys, Guido Poffé,
dr. Stefaan Poelmans, Paul van Dun, dr. Raf
Verscuren
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