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VOORWOORD

2019, een jaar van beweging. Een jaar waarin onze medische expertise
werd uitgebreid met nieuwe artsen en de ontwikkeling van het
buikwandcentrum in samenwerking met UZ Leuven.

Een jaar van innovatie met projecten als Bedside briefing en prenatale
raadplegingen; een jaar waarin we terugblikken op 400 jaar zorg aan de
Demer, en waarin we vooruitkijken en vernieuwen met een gloednieuwe
website.

Naast innovatie en kwaliteit, hebben we in 2019 ook ingezet op patiën-
tenbeleving. Jong en oud werd in de bloemetjes gezet, via de Warmste
Week hebben we verscheidene goede doelen gesteund en onze onco-
logische patiënten werden een hart onder de riem gestoken.

AZ Diest wil het uithangbord zijn van kwalitatieve en hartelijke zorg voor
onze patiënten en van excellente en enthousiaste gedrevenheid voor
onze medewerkers. Deze ambitie werd in 2019 omgezet in een realiteit
die we blijven nastreven.

Omdat we geven om onze patiënten en medewerkers.

Elke dag opnieuw.

Ilse Van Asbroeck
algemeen directeur
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AZ DIEST
IN CIJFERS

werknemers

spoedcontacten

opnames

artsen

radiologische onderzoeken

chirurgische ingrepen

opleidingsuren

raadplegingen

geboortes

501 140 5.957

19.049 71.288 105.459

8.997 11.645 632



Verwendag palliatieve en oncologische patiënten
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EEN HART VOOR
ONZE PATIËNTEN

Op 16 november organiseerde het palliatief support team van AZ Diest een
verwendag voor haar palliatieve en oncologische patiënten en hun naasten. 

Dag van de Ouderenzorg

Tijdens de Week van de Ouderen werden de geriatriepatiënten van AZ Diest in
de watten gelegd met een feestelijke brunch en veel sfeer. Of zoals de oudste
patiënt van de afdeling het samenvatte: "'t is hier plezant!"

Een uitgebreide brunch, massage,
gelaatsverzorging, pedicure, mani-
cure  ...  Vele  hel(p)ende  handen
om  onze  patiënten  een  ontspan-
nen dag te bezorgen.
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Sinterklaas

Op  de  belangrijk-
ste kinderdag van
het  jaar kwam de 
Sint  onze  pedia-
triepatiëntjes  ver-
rassen met een
bezoek en een
geschenk. 

Dag tegen kanker

In samenwerking met Kom op tegen Kanker
plaatste AZ Diest kanker in de kijker met een wens-
boom waar patiënten en bezoekers hun wens voor
iemand die aan de ziekte lijdt, kon achterlaten. 

De oncologische patiënten werden in het medisch
daghospitaal getrakteerd op lekkers.

https://www.komoptegenkanker.be/dag-tegen-kanker

De Warmste Week

AZ Diest beleefde in december warme weken want ons
ziekenhuis steunde twee goede doelen.

De Rospotten aan de  verschillende onthaalbalies werden
geschonken aan het medisch daghospitaal waar kankerpa-
tiënten een infuus- of chemotherapie krijgen. Met de rosse
centjes kon  het daghospitaal massagematrassen ter
waarde van € 1.200 aankopen om onze patiënten tijdens
hun bezoek een ontspannend verwenmoment te bezorgen.

https://www.berrefonds.be/

Daarnaast verkocht onze dienst materniteit theelichthouders en snoepzakjes ten voordele van
Berrefonds. Deze vzw biedt steun aan ouders die hun kindje verliezen tijdens de zwangerschap
of na de geboorte, door herinneringskoffertjes aan te bieden. Een koffertje van onschatbare
waarde voor ouders en hulpverleners.
Dankzij de verkoop kon AZ Diest een bedrag van € 3.572 schenken aan het Berrefonds.



Samenwerking. Maar
met behoud van 
autonomie.
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KWALITEITSVOLLE ZORG
BINNEN PLEXUS

Al in 2017 ondertekenden AZ Diest, RZ Heilig
Hart Leuven, UZ Leuven en RZ Heilig Hart
Tienen de intentie om nauwer te gaan samen-
werken binnen een ziekenhuisnetwerk. Dat
netwerk kreeg in 2019 meer vorm.

Op  10  oktober  werd  Jo  Vandeurzen  aange-
steld om  het netwerk te leiden  en op 20
december  ondertekenden  de  vier  ziekenhui-
zen de statuten van een nieuw ziekenhuisnet-
werk,  dat  de  naam  Plexus  kreeg, een  medi-
sche term voor een netwerk van zenuwen of
bloedvaten. De naam staat symbool voor het
knooppunt van kwalitatieve zorg dat het
ziekenhuisnetwerk wil zijn

De langetermijnvisie van het netwerk en de
gemeenschappelijke  identiteit  krijgen  ver-
der vorm, met behoud van de eigenheid
van  elk  van  de  vier  deelnemende  zieken-
huizen. Bedoeling is een sterk netwerk uit
te bouwen waarin visie, inspiratie, respect,
kennis en technologie kernbegrippen zijn. 

De focus van het netwerk ligt op het
aanbieden en bewaken van kwaliteitsvolle
zorg die zo dicht mogelijk bij de patiënt
staat. Belangrijk daarbij is de continuïteit van
zorg tussen de verschillende zorgpartners. Elk
van de vier ziekenhuizen heeft de ambitie om
een schakel te zijn in dit geïntegreerde knoop-
punt van zorg.

Als Plexus willen we samen stappen zetten
voor de zorg van morgen.

Persberichten 10 oktober en 20 december
2020
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GEBOORTES IN AZ DIEST
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GROEI IN MEDISCHE EXPERTISE

In 2019 verwelkomde AZ Diest verschillende nieuwe artsen van verscheidene disciplines.

Dr. Baten
Urologie

Dr. Callewaert
Gynaecologie - Verloskunde

Prof. dr. De Vusser
Nefrologie

Dr. Jacobs
Neurologie



Dr. Steenwerckx
Orthopedie

Dr. Van Craenenbroeck
Nefrologie

Dr. Van Steenweghen
Geriatrie

Dr. Wellens
Spoedgevallen
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INNOVEERT
AZ DIEST

Buikwandcentrum

In april 2019 bundelden AZ Diest en UZ Leuven hun expertise in een uniek samenwer-
kingsverband: het buikwandcentrum UZ Leuven-AZ Diest. 

Door die samenwerking kunnen de artsen de patiënt de meest gespecialiseerde zorg op
maat bieden voor aandoeningen van de buikwand (liesbreuken, navelbreuken,  litteken-
breuken,  stomabreuken,  chronische  buikwandpijn  of  andere,  meer  complexere  buik-
wandaandoeningen).

Alle ingrepen worden uitgevoerd in AZ Diest, de raadplegingen vinden plaats in beide
ziekenhuizen. Voor patiënten betekent dat kortere wachttijden en de best mogelijke en
meest gespecialiseerde zorg.

Op 8 maanden tijd vonden er 623 ingrepen binnen het buikwandcentrum plaats.
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Prenatale raadpleging

Tijdens  dit  'prenatale  pad'  van  16  mogelijke
raadplegingen  vindt  er  een  constante  wissel-
werking plaats tussen de gynaecoloog, de
huisarts  de  ziekenhuisvroedvrouw  en  thuis-
vroedvrouw.

Naast de reguliere consultaties bij de huisarts
en/of  gynaecoloog,  voorzien  onze  vroed-
vrouwen  vrijblijvende  en  uitgebreide  consulta-
ties  met  uiteenlopende thema's: een gezonde
levenswijze tijdens de zwangerschap, het
verloop  van  een  bevalling  en  een  ziekenhuis-
verblijf, de geboorte-aangifte, kraamzorg en
groeipakket ...

De  ambulante  monitors  en  de  suikertests  ge-
beuren eveneens tijdens deze raadplegingen. 

De verschillende verpleegeenheden zijn in
2019 gestart met het project Bedside briefing.

Tijdens  deze  'patiëntenoverdracht  aan  bed',
wisselen  verpleegkundigen  van  de  ochtend-
shift informatie uit met hun collega's van de
avondshift over de patiënt, aan het bed van de
patiënt.  De  patiënt  zelf  kan  dus  meeluisteren,
nagaan of de gegeven informatie correct is en
indien gewenst vragen stellen. 

Hij  maakt  bovendien  ook  meteen  kennis  met
de verpleegkundige die vanaf dan verantwoor-
delijk voor hem is.

Bedside briefing

In  juli 2019 vond de eerste prenatale  raadple-
ging plaats in ons ziekenhuis; een extra service
die we aanbieden aan zwangere koppels. 

Dit  bedside  briefing  project  stimuleert  de  pa-
tiëntenparticipatie en optimaliseert de  informa-
tieverstrekking.
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400 JAAR ZORG
Vier eeuwen geleden namen de eerste
zusters hun intrek in het toenmalige
Groot Gasthuis in Diest. Door de
jaren heen hebben de Gasthuiszusters
Augustinessen de Diestse ziekenzorg 
mee gemaakt tot wat ze nu is.

In 2019 mochten de zusters 400 kaars-
jes  uitblazen,  een  historische  verjaar-
dag die door stad Diest en AZ Diest
met verschillende festiviteiten werd ge-
vierd,  want 400 jaar Gasthuiszusters
Augustinessen, betekent 400 jaar zorg.
En daar zijn we trots op!

400 Jaar Gasthuiszusters
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EEN NIEUW WEBSITE
EEN BETERE SERVICE

AZ Diest ging aan de slag voor een nieuwe
website, waarbij de vorm een volledige make-
over kreeg en de inhoud werd geactualiseerd.
Een website met betere mogelijkheden om u
te informeren en met een aantrekkelijkere look
&  feel  om  u  op  een  gebruiksvriendelijke  ma-
nier wegwijs te maken in ons zorgaanbod. 

Met de nieuwe website willen we ook digitaal
de kwaliteit en innovatie uitstralen  waarmee
we onze patiënten en hun familie omringen.

We bouwen met AZ Diest aan een ziekenhuis
van de toekomst dat streeft naar continue
verbetering, en de website is een nieuwe stap
richting die ambitie.
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MEDISCH AANBOD

Inwendige geneeskunde

Cardiologie
Gastro-enterologie
Pneumologie
Slaaplabo
Geriatrie
Endocrinologie - diabetologie
Nefrologie
Neurologie
Psychiatrie-liaison
Fysische geneeskunde
Medisch dagziekenhuis

Heelkunde

Abdominale heelkunde &
proctologie
Obesitas heelkunde
Urologie
Vasculaire heelkunde
Plastische heelkunde
Orthopedie
Neus-, keel- en oorziekten
Oftalmologie
Mond-, kaak- en
aangezichtsheelkunde &
stomatologie

Van bevallingen tot geriatrische behandelingen, van een eenvoudige consultatie tot
hoogtechnologische NMR scans: we verwelkomen in AZ Diest patiënten uit de wij-
de omgeving voor een waaier aan kwaliteitsvolle zorgen. 

Vrouw & kind

Gynaecologie & verloskunde
Fertiliteit
Senologie
Pediatrie

Medisch-technische diensten

Apotheek
Medische beeldvorming
Klinische biologie
Nucleaire geneeskunde
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Kritieke diensten

Voor alle raadplegingen en
onderzoeken maakt u best vooraf
een afspraak via het secretariaat

van het specialisme. 

www.azdiest.be

Anesthesie
Pijnkliniek
Spoedgevallen
Intensieve zorgen
Operatiekwartier
Chirurgisch dagziekenhuis



AZ Diest, dankzij  u!

az-diest

@AZDiest

/AZDiest

www.azdiest.be

Statiestraat 65, 3290 Diest
013 35 40 11

Geen kwaliteitsvolle zorg zonder gemotiveerde medewerkers, artsen en vrijwilligers.
Geen warm ziekenhuis zonder patiënten en hun familie die de zorg voor hun gezondheid aan ons toevertrouwen. 
Bedankt voor jullie inzet, engagement en vertrouwen. 

Jullie maakten van 2019 een 'Jaar van Beweging'!

Vind  ons  op


