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VOORWOORD

Trots

AZ Diest kijkt tevreden terug op 2018. Patiënten

waarderen onze zorg en medewerkers zijn trots

op het werk dat ze doen. Dagelijks zien wij onze

kernwaarden terug in onze patiëntenzorg:

continue verbetering, verantwoordelijkheid

nemen, samenwerken, respect, en bovenal  het

centraal zetten van patiënt en familie.  Met ruim

600 medewerkers en artsen omringen we  onze

patiënten met professionele en hartelijke zorg.

Het behalen van het internationale JCI

kwaliteitslabel is dan ook een bijzonder mooie

erkenning en de vrucht van uitstekende

samenwerking.   Patiënten kunnen in AZ Diest

rekenen op goede en veilige zorg. 
 

Het zorglandschap blijft in ontwikkeling en als AZ

Diest blijven we hierop inspelen. We zijn

ambitieus en streven altijd naar het leveren van

de beste zorg. We willen al onze medewerkers en

artsen bedanken voor hun geweldige inzet in

2018.  We zijn trots om leiding te mogen geven

aan zo’n mooie organisatie met hard werkende en

gedreven medewerkers.

 

Ilse Van Asbroeck 
 

algemeen directeur
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W E  Z E T T E N  PAT I Ë N T  E N  FA M I L I E  C E N T R A A L

Vernieuwde verloskamers

Het centraal stellen van de patiënt in het

streven naar kwaliteitsvolle zorg komt

prominent aan bod in het resultaat van de

verbouwingen van de verloskamers in AZ Diest.

Met een uitnodigend gloednieuw interieur dat

maximaal comfort biedt aan de patiënten, en

met behoud van optimale werkomstandigheden

voor de artsen en medewerkers, werd de

functionaliteit van de moderne verloskamers

geoptimaliseerd. Vanaf april  2018 is het ook

mogelijk om in AZ Diest een natuurlijke en

moeder-kindvriendelijke keizersnede (‘gentle

sectio’) te ondergaan.

 

De gynaecologen zijn trots op het resultaat van hun gloednieuwe

verloskamers en staan klaar om uw vragen te beantwoorden en samen uw

ervaring in ons ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen.

Een afspraak maken kan via 013 31 39 40.
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C O N T I N U E  V E R B E T E R I N G

Opstart pijnkliniek

Dr. Frank Jans bouwt  sinds 1 september 2018 in AZ Diest  een multidisciplinaire pijnkliniek

uit met een uitgebreid aanbod aan consultatie-activiteiten en interventionele

pijnbehandelingen.

Het zwaartepunt van de interventionele pijnbehandelingen ligt bij de wervelkolom-

gerelateerde pathologie (zowel lumbale en cervicale radiculaire pijnsyndromen als facet- en

discus-gerelateerde chronische pijn), maar ook behandelingen voor bijvoorbeeld complex

regional pain syndrome, sacroiliacaal gewrichtslijden, occipitalisneuralgie en therapie-

resistente pijnklachten t.h.v. schouder en kniegewricht.

De basis voor de behandeling van deze chronische pijnklachten zal steeds een

multidisciplinaire aanpak zijn volgens het bio-psycho-sociaal model en gebaseerd op

evidence based medicine.

Voor afspraken en praktische informatie kan

u terecht op het secretariaat: 013 35 40 64

of via e-mail: pijnkliniek@azdiest.be.
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N I E U W E  R A A D P L E G I N G E N

Nefrologie

Annemie Sweelssen ondersteunt sinds

november als paramedicus-orthoptiste de

raadpleging Oogziekten in AZ Diest. Zij

onderzoekt  vooral kinderen tot 12 jaar en

stelt  samen met prof. dr. Werner Spileers het

beleid op. Het gaat hierbij onder andere over

meten van de gezichtsscherpte, voorschrijven

van een brilcorrectie, onderzoek van de

oogstand en oogbewegingen (scheelzien;

strabisme) en opstellen van een beleid bij

scheelzien en amblyopie (lui oog).

Haar ervaring als orthoptiste is een nuttige

aanvulling van de oftalmologische expertise in

AZ Diest, vooral bij het jongere kind.

Afspraken maken kan via 013 35 41 22.

Orthoptie

Sinds oktober kunnen patiënten met

nierproblemen in AZ Diest terecht bij dr.

Katrien De Vusser voor raadplegingen

Nefrologie. Hiermee komt het ziekenhuis

tegemoet aan een vraag en een specialistische

behoefte in de regio. 

Het primaire doel van de raadpleging Nefrologie

betreft vooral diagnostiek, behandeling en

opvolging van patiënten met chronisch

nierfalen. Patiënten kunnen via deze

raadpleging opgenomen worden in het

zorgtraject chronische nierinsufficiëntie.

Uiteraard behoren ook (sub)acute

nierproblemen tot de klinische nefrologische

thematiek.

Door de nauwe samenwerking met de dienst

Nefrologie van UZ Leuven kunnen patiënten

vlot doorverwezen worden indien diepgaandere

nefrologische diagnostiek vereist is.  Voor

afspraken kan u terecht op het secretariaat via 

013 35 47 51.
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C O N T I N U E  V E R B E T E R I N G

AZ Diest behaalt 
 JCI-kwaliteitslabel

 In januari 2018 ging een JCI-team van

onafhankelijke auditoren na in welke mate het

ziekenhuis beantwoordt aan de JCI-normen

geïnspireerd op de noden van de patiënt,

waarbij kwaliteit van zorg centraal staat, maar

ook werd gekeken naar infrastructuur, HR-

beleid, patiëntentevredenheid, hygiëne, enz. AZ

Diest heeft het JCI accrediteringslabel behaald

volgens de  internationale kwaliteitsnormen uit

de zesde editie, die overeenstemmen met 300

normen en 1300 meetpunten. De auditoren

hebben hun waardering uitgedrukt voor de

openheid en eerlijkheid van de medewerkers,

evenals voor de cultuur en waarden van het

ziekenhuis die zij met ons delen.  Dankzij de

dagelijkse inzet van iedereen heeft AZ Diest

aangetoond dat het kwaliteitsvolle en veilige

zorg levert aan hun patiënten. Het behalen van

het internationale JCI kwaliteitslabel is een

bijzonder mooie erkenning en het hele AZ Diest

team zet zijn inspanningen voort om samen te

blijven werken aan continue verbetering voor

patiënten en medewerkers.  

Focusavond huisartsen

Vanuit AZ Diest vinden we het overleg met en

de input vanuit de eerstelijnszorg zeer

belangrijk. Meerdere punten maken deze

interactie zeer actueel: het ontwikkelen van

regionale ziekenhuisnetwerken; het

uittekenen van de eerstelijnszones; het

voorbereiden van een regionaal zorg-

strategisch plan en niet in het minst het

nieuwbouwproject Verversgracht van AZ

Diest.

Een goed inzicht hoe we met ons zorgaanbod

samen kunnen antwoorden op de zorgvraag in

de regio is primordiaal.

 

Voor al deze redenen vinden we het in AZ

Diest nuttig om met een breed forum van

regionale huisartsen in gesprek te gaan. Op 29

november kwamen we hier een eerste maal

voor samen met interessante ideeën en

feedback als resultaat, waarop we samen

zullen voortbouwen voor de toekomst.
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ONTW I KKE L I NG

Het bevalt in AZ Diest

In september  kwamen huisartsen,

gynaecologen, pediaters en vroedvrouwen

samen voor het symposium 'Het bevalt in AZ

Diest', georganiseerd door de diensten

gynaecologie en pediatrie. Met enkele

topsprekers zorgden ze voor een leerrijke

wetenschappelijke avond. 

Prof. dr. Hendrik  Cammu is afdelingshoofd

gynaecologie en hoogleraar aan de VUB.

Tijdens het symposium gaf hij een boeiende

toedracht over sectio's in Vlaanderen.

Prof. dr. Liesbeth Lewi, gekend van Topdokters,

is als gynaecologe gespecialiseerd in

meerlingzwangerschappen en foetale

chirurgie. Zij is komen vertellen over de

uitkomst en opvolging bij een

tweelingzwangerschap.

Mevr. Serena  Debonnet, lactatiedeskundige,

kwam spreken over de onmisbare schakel voor

het succes van borstvoeding.

Afgelopen jaar organiseerden onze

wondzorgspecialiste en referentie

verpleegkundigen het tweede wondzorg-

symposium, waarbij een meer holistische kijk

werd gegeven op wondzorg en

thuisverpleegkundigen uitleg kregen over de

werkwijze in ons ziekenhuis. 

Digitaal leerplatform

Dankzij  ons nieuwe digitale leerplatform

kunnen medewerkers  op eenvoudige en

laagdrempelige wijze altijd en  overal aan hun

kennis en vaardigheden werken. Naast het

aanbieden van vakinhoudelijke kennis, is de

leeromgeving ingericht met talentonderdelen

waarbij de medewerker zelf de regisseur  is

over zijn eigen ontwikkeling. Continue

ontwikkeling van zorgprofessionals is vereist

om professionele zorg binnen de organisatie te

garanderen. 

Wondzorg
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SYMPOS I A

Zwakke bodem, sterk herstel
Op woensdag 3 oktober 2018 ging het eerste gezamenlijke symposium door van 

 
AZ Diest en RZ Tienen: ‘Zwakke bodem, sterk herstel’.

 

De samenwerking tussen beide ziekenhuizen heeft een duurzame multidisciplinaire

vertaling gevonden in de werking van de Hagelandse Bekkenbodemkliniek. De diensten

Urologie, Abdominale Heelkunde en Gynaecologie van AZ Diest en RZ Tienen werken

samen om de patiënt met de best mogelijke zorg te omringen.

 

De directeurs van beide ziekenhuizen mochten de avond openen, waarna telkens per

inhoudelijk topic een arts van AZ Diest en RZ Tienen toelichting gaf. 
 

Dr. Vanessa  Vandenbroucke, gynaecologe RZ Tienen, startte met de anatomie van de

bekkenbodem en terminologie, waarna ze haar collega uit AZ Diest, dr. Nathalie Storme, liet

uitleggen wat de risicofactoren bij prolaps zijn, en de rol van sectio in de preventie hiervan.
 

Abdominaal chirurgen dr. Frédéric  Meekers (AZ Diest) en dr. Philippe  Borreman (RZ

Tienen) gaven bedreven toelichting over de pathofysiologie en symptomen van

prolapsproblemen, en de diagnostische oppuntstelling. Verz(w)akt is gelukkig niet verloren!

De conservatieve therapeutische opties, en de chirurgische opties bij prolaps werden

respectievelijk door dr. Koen  Slabbaert en dr. Karlien  Peeters uiteengezet, artsen van de

Associatie Urologie Hageland.
 

Dr. Stijn Hillewaere rondde de avond af met een casus uit de praktijk, de kers op de taart

van een knap en efficiënt staaltje multi- en interdisciplinaire samenwerking.

“Coming together is a beginning. Keeping together is
progress. Working together is success.”
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SAMENWERK I NG

Ziekenhuisnetwerk
Oost-Vlaams-Brabant
In mei 2017 ondertekenden AZ Diest, RZ Heilig

Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en UZ

Leuven een intentieverklaring om nauwer te

gaan samenwerken. Sindsdien zijn de vier

ziekenhuizen het netwerk Oost Vlaams-Brabant

in wording. De invulling van het netwerk werd

meer vorm gegeven door onder meer een

operationeel netwerkcomité, een strategisch

netwerkcomité en een aantal concrete

werkgroepen op te richten.

 
Langetermijnvisie

 
Ons netwerk formuleerde ook een gezamenlijke visie voor de lange termijn. De doelstelling van het

ziekenhuisnetwerk Oost Vlaams-Brabant is een optimaal georganiseerd zorgaanbod in de regio te

ontwikkelen, afgestemd op de regionale zorgbehoefte. 

 

Zorgstrategisch plan 
 

Daarnaast nam het netwerk Oost Vlaams-Brabant het initiatief zich bij de Vlaamse overheid

kandidaat te stellen voor de opmaak van een locoregionaal zorgstrategisch plan. Met dat plan is ons

netwerk actief betrokken bij de uittekening van de zorgopdrachten binnen de regio en kunnen de

partners samen vooruit denken, rekening houdend met de infrastructuurplannen binnen de

individuele ziekenhuizen. Op 21 november 2018 werd hiervoor groen licht gegeven door de overheid.
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W A R M E  I N I T I AT I E V E N

Levensloop
In AZ Diest dragen artsen, verpleegkundigen

en andere medewerkers elke dag een steentje

bij aan de strijd tegen kanker. Het zijn echter

onze patiënten die dag in, dag uit een

persoonlijk gevecht voeren. Als ziekenhuis

willen we een steun en toeverlaat zijn voor

deze Vechters, hun familie en omgeving. Niet

alleen binnen de muren van het ziekenhuis,

maar ook daarbuiten. Een patiënt is meer dan

zijn ziekte alleen en daarin willen wij hem

graag ondersteunen. Door deel te nemen aan

Levensloop Tessenderlo tonen we aan onze

patiënten dat ze er niet alleen voor staan.

 

De 5e editie heeft een hartverwarmend

statement gemaakt: door weer en wind bleef

iedereen zich inzetten tegen kanker, opgeven

was niet aan de orde. 

"Levensloop is een fantastische manier  om de

kankerproblematiek onder de aandacht te brengen

van het brede publiek  en geld in te zamelen voor

allerlei  initiatieven rond kanker. Het

evenement  baadt telkens weer in een

positieve  sportieve sfeer, waarbij er toch ook

gepast tijd wordt gemaakt om waardig stil te staan

bij de soms harde realiteit, die  met de ziekte kan

gepaard gaan.  Kankerpatiënten, mantelzorgers,

zorgverleners en sympathisanten worden verenigd

met de vele vrijwilligers zoals  cement: mooie

momenten in een  strijd tegen een lastige ziekte

waar  we ons met het ganse gezin graag

bij aansluiten. Ook als arts kan ik dit initiatief, dat

kanker  op een warme  manier onder de  aandacht

brengt  en  bespreekbaar  maakt in al zijn  facetten,

alleen  maar toejuichen.  Wij  tekenden

opnieuw present!”              

                                                            - dr. Frédéric Meekers

Met 115 deelnemers konden we €10.300
schenken aan de Stichting tegen Kanker.
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W A R M E  I N I T I AT I E V E N

De warmste week

Het Chirurgisch Dagcentrum organiseerde 2

acties voor de Warmste Week van Music For

Life t.v.v. Huize Sint Vincentius - Leefgroep 'Het

Anker'.  De verkoop van lekkere artisanale

wafels en  de opbrengst van de warmste

winterwandeling bracht een mooi bedrag van

€4.500 samen voor dit goede doel. 

Vzw Huize Sint-Vincentius is een organisatie

die hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren,

hun gezin en context, die zich in een complexe

leefsituatie bevinden.

Naar jaarlijkse gewoonte konden onze medewerkers ook in 2018 genieten van een personeelsfeest

in Hof te Rhode. Een combinatie van gezelligheid met ruime muzikale en culinaire keuzes maakten

het feest tot een enthousiast gebeuren. In het voorjaar was onze eigen muzikale band opnieuw van

de partij tijdens het Sint-Jozeffeest en in het najaar brachten de kinderen van medewerkers Kerstmis

in ons ziekenhuis door hun knutselwerken. Zo raakten ze de harten van vele bezoekers en patiënten. 

Samen werken - Samen plezier maken
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dr.  Willekens
Oogarts

dr. Settesoldi
Gastro-enteroloog

dr. Moonen
Gastro-enteroloog

dr. Hacene
Arts fysische 

 geneeskunde

dr.  van Wijhe
 Orthopedist

dr.  Dobbelaere
 Neuroloog

dr.  Görner
 Neuroloog

dr.  Vanderwegen
 Neuroloog

dr.  Jans
Anesthesist

dr.  Everaerts
 Arts spoedgevallen

dr.  Westerlinck
 Radioloog

dr.  Storme
 Gynaecoloog

Groei in medische expertise

dr.  Van
Cauwenberge 

 Neuroloog

dr.  De Vusser
 Nefroloog

dr.  Fagard
 Geriater

dr.  Rustandi
 Spoedarts
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Cardiologie

Gastro-enterologie

Pneumologie

Geriatrie

Endocrinologie

Nefrologie

Neurologie

Psychiatrie-liaison

Fysische geneeskunde

Medisch dagziekenhuis

I N W E N D I G E  Z I E K T E N

M E D I S C H E  T E C H N I S C H E
D I E N S T E N

Apotheek

Medische beeldvorming

Klinische biologie

Nucleaire geneeskunde

H E E L K U N D E

Abdominale heelkunde

Urologie

Vasculaire heelkunde

Plastische heelkunde

Orthopedie

Neus, keel- en oorziekten

Oftalmologie

Stomatologie

V R O U W  E N  K I N D

Gynaecologie en verloskunde

Fertiliteit 

Senologie

Pediatrie

K R I T I E K E  D I E N S T E N

Anesthesie

Pijnkliniek

Spoedgevallen

Intensieve zorgen

Operatiekwartier 

Chirurgisch dagziekenhuis

C O N T A C T

www.azdiest.be
 Algemeen infonummer:

013 35 40 11

Niet-medische vragen:

communicatie@azdiest.be

Medisch aanbod



www.azdiest.be

Hoe belangrijk gezondheid is, zien we dagelijks in

ons werk. Hoe broos die gezondheid kan zijn, zien

we hier ook dagelijks. En wij zien ook al die mensen

in AZ Diest  die zich met hart en ziel voor die

gezondheid inzetten.

Bedankt voor uw vertrouwen in AZ Diest. Ook in

2019 zetten we ons weer met hart en ziel in voor úw

gezondheid. 
 

Graag bedanken we al onze patiënten en hun familie

voor hun keuze voor ons ziekenhuis. Onze

medewerkers en vrijwilligers voor hun grote inzet.

Onze zorgpartners en andere relaties voor de goede

samenwerking. En onze vrienden voor hun steun. 

BEDANKT!

@AZDiest

az-diest

/AZDiest

AZ Diest  - Statiestraat 65, 3290 Diest
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