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Globale beleidsnota 2018 – 2019 met actualisatie voor 2019 

Deze beleidsnota past in het kader van de opdrachtverklaring en de beschreven modaliteiten van de beleid- 

en budgetcyclus. 

Voorliggende nota actualiseert de globale beleidsnota 2018 – 2019, eind 2017 goedgekeurd door de 

algemene vergadering. Er wordt per scharniermoment en per doelstelling een korte status gegeven. Aan 

het einde van de tekst worden vervolgens bijkomende doelstellingen geformuleerd voor 2019. 

Dit ontwerp zal ook met het bestuur van de medische raad besproken worden, gekaderd in de jaarlijkse 

evaluatie van de ziekenhuiswerking. De input van dit overleg zal verwerkt worden in de eindversie die, na 

bestuurlijke validatie, ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering. 

Vier belangrijke scharniermomenten 

AZ Delta staat (opnieuw) voor twee cruciale jaren met vier belangrijke scharniermomenten die al veel 

aandacht en energie kregen en nog moeten krijgen, van velen in ons ziekenhuis. Ze zijn alle vier 

ziekenhuisbreed wat betreft hun impact, hebben een belangrijke interferentie met elkaar en zijn essentiële 

bouwstenen voor de toekomst van AZ Delta. Het spreekt voor zich dat ze van dichtbij opgevolgd zullen 

worden en prioritair ondersteund moeten worden. 

1. De ambities geformuleerd in het fusieplan met het AZ Sint- Rembertziekenhuis Torhout 

waarmaken 

 Een toekomstgericht ziekenhuisproject werd 

uitgetekend en kreeg een stevig draagvlak. De beoogde 

integratie staat of valt met de samenwerking tussen 

mensen, op alle niveaus en vanuit alle diensten en 

perspectieven. De impact van dit verander- én 

integratietraject is groot en mag zeker niet onderschat 

worden. Zorgzaamheid en professionaliteit in de 

ondersteuning van dit proces is essentieel. De 

inhoudelijke visies en projecten vanuit de medische 

diensten werden aangereikt in de medische 

beleidsplannen. De verschillende aspecten van het 

fusieplan en de governance-overeenkomst worden 

systematisch opgevolgd door de raad van bestuur. De 

opgebouwde goede interactie met de huisartsen wordt 

met overtuiging verder gezet. De nieuwe identiteit en werking, met als eerste evaluatiemoment de 

opstart van de werken voor het nieuw medisch centrum, wordt voor het eind van 2018 beoogd. Er 

wordt prioriteit gegeven aan enkele essentiële aanpassingen inzake infrastructuur en uitrusting. Door 

de fusie met het AZ Sint-Rembertziekenhuis zal er een nieuwe medische raad geïnstalleerd worden in 

februari 2018. Waar de eerste medische raad van AZ Delta een cruciale en gewaardeerde rol vervulde 

in het tot stand komen van een nieuwe ziekenhuisorganisatie en -werking, cf. de ‘new deal’, zal deze 

nieuwe medische raad o.m. een sleutelrol vervullen in de sterk veranderende ziekenhuiscontext (zie 

verder). 
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Status eind 2018: 

- Globaal kan vastgesteld worden dat de integratie goed verloopt, met dank aan de grote inzet 

van artsen en medewerkers op de werkvloer. Campus Rembert Torhout is een volwaardige 

campus van AZ Delta geworden.  

- De noodzakelijke infrastructuuraanpassingen of proceswijzigingen werden uitgevoerd 

- In maart 2019 zal de huisartsen wachtpost operationeel worden op de campus Torhout en eind 

2019 kan de nieuwe infrastructuur in aanbouw in gebruik genomen worden. De goede 

samenwerking met de huisartsen van de regio Houtland wordt met overtuiging verder 

ondersteund. 

- De ICT infrastructuur werd aangepast. 

- Patiëntenadministratie en facturatie werden aangepast geïntegreerd. 

- De personeelsadministratie werd geïntegreerd.  

- Het EPD van HiX werd geïmplementeerd (zie verder). 

- De statuten van AZ Delta werden aangepast en de governance afspraken ingevuld. 

- De nieuwe medische raad, met gewaarborgde vertegenwoordiging van de artsen van het 

voormalige St.-Rembert ziekenhuis, werd geïnstalleerd. 

- De syndicale werking van het voormalige St.-Rembertziekenhuis werd geïntegreerd in de AZ 

Delta werking en organen. 

- Een fusie CAO werd overeengekomen en het arbeidsreglement werd geïntegreerd. 

- De medische beleidsplannen van de medische diensten werden geactualiseerd, maar er zijn nog 

verschillen in de wijze van integratie in de verschillende diensten en de verdere uitbouw van de 

ziekenhuiswerking in de regio. Verder wordt hieromtrent een nieuwe doelstelling (A) 

geformuleerd. 

- Er kon nog geen nieuwe ontwerper aangeduid worden voor het ontwerp van een nieuwe 

polikliniek. De vooropgestelde timing werd hier niet gehaald. Er wordt hieromtrent verder een 

nieuwe doelstelling (B) geformuleerd. 

 

2. Een geslaagde implementatie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) (HiX)  

 

Implementatie van ChipSoft, met als 

evaluatiemoment de zomer van 2018. De 

zogenaamde ‘big bang’ staat gepland voor 20 

april 2018, maar redelijkerwijze en ook in lijn met 

het contract is er in een nazorgperiode voorzien. 

Het project wordt geleid door een goed 

werkende multidisciplinaire stuurgroep en treedt   

nauwe interactie met de beoogde werking en de 

toekomstige zorgmodellen. Er worden in het 

budget belangrijke engagementen genomen om 

de voorbereiding, de opleiding en de implementatie daadwerkelijk te laten lukken. De integratie van de 

apotheekwerking is het meest kritische punt en vergt strikte opvolging.  

Omdat de beoogde ambities van HiX niet alleen in het ziekenhuis, maar ook in het transmuraal 
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zorgtraject van de patiënt liggen en dit via het zogenaamde ‘portaal’ zal er tijdig in interactie getreden 

worden met de eerste lijn en met de patiëntenverenigingen om deze belangrijke opportuniteiten 

geleidelijk tot ontwikkeling te brengen. Stap 1 is evenwel een geslaagde implementatie op alle 

campussen op 20 april 2018.  

 

Status eind 2018 

- De fase 1 implementatie van HiX is in belangrijke mate gerealiseerd, maar er zijn nog een aantal 

specifieke modules te implementeren en nog een aantal verbeteringen door te voeren. Deze zijn 

opgelijst in het statusrapport dat permanent geactualiseerd wordt, in goede samenwerking met 

de regiegroep, de kerngroep en met ChipSoft.  

- De integratie van de volledige apotheekwerking in HiX was, zoals verwacht, uitdagend op vele 

vlakken. Er waren bijsturingen nodig op vele vlakken, ook t.a.v. de projectaanpak. Voor het 

einde van het jaar dienen de nog openstaande facturatiekwesties opgelost zijn en kan de 

werking genormaliseerd worden. De hoofdapotheker, de medewerkers van de apotheek en van 

de facturatie verdienen, samen met de medewerkers van ChipSoft, waardering voor deze 

realisatie met gesloten beurzen. 

- Tijdens de JCI survey werd bevestigd dat HiX beantwoordt aan alle verwachtingen en 

standaarden inzake geïntegreerde dossiervoering, maar dat er ook verschillen vastgesteld 

werden in de wijze waarop HiX gebruikt wordt in de praktijk. Er is derhalve nood aan een 

systematiek van gerichte bijscholing en permanente opvolging van de kennis en de 

vaardigheden om HiX optimaal te gebruiken. 

- Belangrijke stappen t.a.v. het valoriseren van HiX t.a.v. de eerste lijn en andere instanties 

werden gezet en er zijn experimenten met huisartsen inzake inzage en planning. Dit traject zal 

verder geconcretiseerd worden in de fase 2 implementatie van HiX, met ook de ambitie om, via 

het patiënten portaal, de interactie met de patiënt op een goede wijze te ontwikkelen. 

- Dank en waardering zijn meer dan passend voor het engagement en de ondersteuning die dr. 

M. Danneels hierbij geboden heeft in de loop van 2018.  

- De medische raad formuleerde een aantal expliciete verwachtingen inzake oplevering, 

koppelingen met toestellen, datacaptatie en dienst specifieke realisaties. Deze wordt verder 

uitgewerkt en geconcretiseerd. 

- Om de verdere aanpak en opvolging te ondersteunen, zowel van de openstaande 

kwesties/verwachtingen, als voor de fase 2 implementatie zal er gewerkt worden met een 

roadmap die ook financieel gekaderd wordt (doelstelling D). De adjunct algemeen directeur zal 

hieromtrent initiatief nemen als het gemandateerd directielid dat ICT in de nieuwe 

organisatiestructuur zal aansturen. 

- Om het potentieel van HiX maximaal te valoriseren t.a.v. de medische diensten, zowel intern als 

extern, is een bijsturing van het organisatiemodel van de ICT bestaffing noodzakelijk. 

Hieromtrent wordt een nieuwe doelstelling (zie verder C) geformuleerd. 
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3. Een door JCI-geaccrediteerde ziekenhuiswerking voor eind 2018  

 

Het evaluatiemoment hiervoor is november 2018. AZ Delta streeft 

niet naar het behalen van een accreditatielabel op zich, maar wil een 

aantal belangrijke aspecten van de ziekenhuiswerking, vooral t.a.v. 

de impact voor de patiënt, het vertrekpunt van ons handelen en 

onze kernopdracht, structureel kunnen waarborgen. Dit is een 

terechte maatschappelijke verwachting. Omdat de initiële timing 

uitgesteld werd, zal er met de Vlaamse overheid hieromtrent 

afstemming nodig zijn. Er wordt gemikt op november 2018, zodat 

ook de opportuniteiten van HiX hierbij maximaal gevaloriseerd kunnen worden. Elk directielid draagt 

verantwoordelijkheid voor zijn/haar onderdeel van dit traject en het directiecomité wil deze ambitie als 

team waarmaken, evident in goede samenwerking met de diensten en vanuit een ondersteunende 

aanpak. Er werd een stuurgroep geïnstalleerd die de verdere voortgang opvolgt.  

 

Er zal bijkomend geïnvesteerd moeten worden in de ontwikkeling van een meer expliciete kwaliteit en 

patiëntveiligheidscultuur, met een belangrijke verwachting naar alle leidinggevenden om dit te 

ondersteunen en uit te dragen. Veel is aanwezig, maar het moet nu waargemaakt worden in de 

praktijk. Dit geld zowel in de zorg, waar de vrijheidsgraden en de oude gewoonten in goede 

samenspraak omgebogen moeten kunnen worden naar de expliciete standaarden die verwacht 

worden, als voor de zorgondersteuning.  

 

Het is een uitdaging om bepaalde infrastructuur en voorzieningen bij te sturen, want we kunnen ons 

niet beperken tot enkele dringende aanpassingen. Bijsturingen ten gronde zijn noodzakelijk en 

vervolgens moet er gewerkt worden naar de ontwikkeling van de positieve spiraal waar vooruitgang 

zichtbaar en merkbaar wordt in en voor de praktijk. Andere ziekenhuizen zijn een soortgelijke weg 

gegaan en we kunnen leren uit deze voorbeelden. 

Status eind 2018 

- Er is hard en goed gewerkt om de JCI accreditatie te behalen en het is dan ook uitermate 

verdiend dat de accreditatie werd behaald. De ploeg van Stefan en Evelyne verdienen een 

grote pluim voor de voorbereiding en het goede verloop van de final survey.  

- Ondanks de infrastructurele handicaps en ondanks de vele transities kon op vele plaatsen in 

ons ziekenhuis een positieve dynamiek vastgesteld worden. Artsen en medewerkers toonden 

de ambitie om te kunnen beantwoorden aan de standaarden waar onze patiënten recht op 

hebben. We zijn dankbaar voor deze inzet en fierheid en het grote engagement van velen.  

- Er zijn een aantal, voor onze patiënten, relevante thema’s waar we nog verder in kunnen 

verbeteren. Deze zullen geïnventariseerd worden en concreet vertaald naar een actieplan 

(doelstelling E) met concrete doelstellingen, samen met de aangehouden inspanningen die 

moeten geleverd worden om vanaf nu onze accreditatiestatus te kunnen behouden en 

hernieuwen over 3 jaar. Bovendien zullen deze uiteraard verder opgevolgd worden in onze 

ambitie naar permanente verbetering. Dit ‘plan continue kwaliteitsverbetering’ zal besproken 

worden in het comité Q&S dat hieromtrent advies zal verlenen aan de raad van bestuur. 
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- Er werd tijdens de JCI survey vastgesteld dat er nog geen uniforme toepassing is van de 

modaliteiten van het medisch reglement inzake dossiervoering. De medisch directeur zal 

hieromtrent bijsturen in goede afstemming met de medische diensthoofden.  

- Eerder werd de keuze gemaakt om eerst een geïntegreerd EPD in gebruik te nemen gezien dit 

ook nodig was om de accreditatie te behalen. We kunnen nu bevestigen dat dit een goede 

keuze was, en dankzij het EPD heel veel elementen nu aanwezig waren. Tegelijkertijd moeten 

we opmerking dat het dossier zowel qua oplevering/inrichting als qua implementaties nog een 

aantal tekorten vertoont, waarop het ziekenhuis de leverancier duidelijk zal aanspreken, maar 

ook verder zal moeten investeren in standaardisatie en permanente opleiding. 

- De final JCI survey heeft ons ook geleerd dat, ondanks de vele handicaps door de infrastructuur, 

de materiële context waarin we werken wel degelijk beter kon: meer aandacht voor netheid en 

hygiëne, ordelijker, meer alert, meer gestroomlijnd, … Onmiddellijk heeft deze context geleid 

tot een groter gevoel van fierheid en arbeidsvreugde bij onze medewerkers en artsen. Dit is 

niemand ontgaan, en het is dan ook onze ambitie om dit nu vol te houden naar de toekomst 

Voor deze drie scharniermomenten is de oplevering duidelijk en expliciet.  

Voor de integratie van de campus Rumbeke (het vierde scharniermoment, zie verder) zal de belangrijke, 

nieuwe infrastructuur van de Z-blok in de stadscampus in gebruik genomen worden. De finale besprekingen 

over de definitieve invulling van deze campus zullen op korte termijn leiden tot een globaal akkoord 

hieromtrent, mede gedragen door de medische raad. Deze nieuwe infrastructuur zal de werking van de 

stadscampus bijkomende impulsen geven omdat ze op een concrete wijze vorm geven aan het concept van 

planbare zorg in de praktijk. Nieuwe raadplegingen, een multidisciplinaire pijnkliniek, een oogziekenhuis en 

een nieuw sportmedisch centrum zijn daar voorbeelden van. 

 

4. Een geslaagde ingebruikname van de campus Rumbeke 

 

 
Om deze ingebruikname goed voor te bereiden, vanuit alle perspectieven, werd een stuurgroep, met 

externe begeleiding, geïnstalleerd. Vooral vanuit de vandaag sterk verouderde infrastructuur op de 

campus Wilgenstraat wordt er reikhalzend uitgekeken naar deze ingebruikname. Een professionele 

voorbereiding is hierbij cruciaal, mede vanuit de grote complexiteit en de lessen die we trokken uit de 

interne herschikkingen in 2014. Voor dit scharniermoment wordt een expliciete doelstelling 

geformuleerd. 
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Doelstelling 1 - Inzake de integratie van de campus Rumbeke naar de zomer van 2019 is het de 

uitdrukkelijke ambitie om onze processen, zowel in de zorg als in zorgondersteuning, te expliciteren, te 

integreren, op te leveren en te toetsen aan de verschillende dimensies van kwaliteitsvolle zorg. Onze 

processen zijn geëxpliciteerd in alle campussen en hieromtrent is er een akkoord met onze medische 

diensten. Er zal in 2018 hard gewerkt worden om dit ook te realiseren op de campus Rembert van Torhout. 

We verhuizen in de zomer van 2019 bijgevolg enkel nog patiënten en een bepaalde uitrusting, maar onze 

organisatie, werking en processen staan tegen dan helemaal op punt, inclusief onze financiële 

performantie. 

Deze doelstelling waarmaken vereist het geïntegreerd samenwerken vanuit twee assen: 

- Hoe organiseren we de zorgprocessen? Hieromtrent is de medische directie en de zorgdirectie aan 

zet, in goede afstemming met de medische diensten. De uitdaging hierbij is groot, vooral inzake 

afstemming en coördinatie in het verzekeren van kwaliteitsvolle zorg, mede ook vanuit het 

perspectief van de meest efficiënte inzet van medewerkers. Belangrijke inzichten uit benchmarks 

zullen hierbij geïntegreerd worden. 

 

- Hoe organiseren we de zorgondersteuning? Hieromtrent zijn de ondersteunende diensten aan zet. 

Diverse projecten staan reeds op stapel, steeds met een expliciete doelstelling inzake performantie 

(interne service) en kosten/baten zodat ook de financiële werking van AZ Delta dan op punt staat: 

 

o Een belangrijk transitietraject voor de bereiding en de distributie van voeding, waarbij alle 

kwaliteitsvolle aspecten van gezonde en smakelijke voeding in relatie gebracht worden met 

een optimale organisatie en efficiëntie. 

o De uitwerking van een logistiek masterplan dat optimaal gebruik maakt van de 

opportuniteiten van het logistiek gebouw op de campus Rumbeke, dat een performante 

service kan garanderen aan een verantwoorde kost en dat aanknopingspunten kan 

aanreiken voor de netwerkpartners (en zelfs verder). 

o De implementatie van een Enterprise Resource Planning systeem (ERP) met een belangrijke 

ambitie inzake integratie van diverse administratieve en logistieke applicaties vanaf 1 

januari 2019, mede gekoppeld aan HiX. 

o De centralisatie van de administratieve diensten, wat ook een opportuniteit is om de 

interne samenwerking en de efficiëntie te optimaliseren en optimaal gebruik te maken van 

de mogelijkheden inzake het ‘nieuwe werken’. 

Deze belangrijke transitietrajecten, zowel in de zorg als in de zorgondersteuning, vragen een professionele 

coaching van leidinggevenden en van medewerkers en dit in goede betrokkenheid met de werkvloer. 

Goede interactie met de vakorganisaties is hieromtrent evident, mede ook in functie van het financieel 

actieplan. 

Status eind 2018 

- Er is goed gewerkt aan het verder op punt zetten van een aantal processen, zeker in het kader van 

de ziekenhuisaccreditatie. Maar er is op een aantal vlakken nog onvoldoende concrete vooruitgang. 

Gerichte bijsturing en het ontwikkelen van een nieuwe dynamiek zijn hierbij belangrijk. 
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- De ontwikkeling van nieuwe processen zal steeds getoetst worden aan patiëntgerichtheid, lean en 

mate van integratie. 

- Het ERP project zal voorbereid worden voor ingebruikname per 1 januari 2020. 

- Het project voeding in het kader van de nieuwbouw is nog onvoldoende concreet. Dit is een 

prioriteit in het kader de budgetopmaak 2019 (doelstelling F). 

- Er zijn goede aanzetten gemaakt bij de uitwerking van het logistiek plan, maar er is nog geen 

oplevering in het kader van de meest performante processen. Dit komt verder aan bod in het kader 

van de budgetopmaak (doelstelling F). 

 

Financieel gezond zijn en blijven 

 

Er is, gezien de budgetevolutie en prognoses, een belangrijke bijsturing nodig om de financiële gezondheid 

van AZ Delta te verzekeren en dit vanuit verschillende perspectieven:  

- Er wordt een positieve werking en dynamiek vastgesteld vanuit de wettelijke comités, zowel inzake 

geneesmiddelen, medische materialen en antibiotica. Deze werking vraagt verder ondersteuning, 

o.m. van de hoofdapotheker die hieromtrent een sterk gewaardeerde rol vervult. Vanuit deze 

comités worden evenwel ook duidelijke verwachtingen geformuleerd: 

o inzake financiële ondersteuning, bv. van de hoofdapotheker  

o inzake interne organisatie en afstemming inzake de besluitvorming, waar de integratie nog 

sterk verbeterd kan worden  

o inzake de financiële regeling voor de werking van het antibioticacomité 

o inzake de opportuniteiten en hindernissen omtrent verdere standaardisatie 

o inzake het belang van goede dossiervorming en gerichte keuzes in het besteden van de 

middelen 

- Er worden globaal onvoldoende financiële gegevens gerapporteerd, zowel beleidsmatig als ten 

aanzien van de boordtabel.  

- Er is teveel ontkoppeling tussen de verschillende financieringsstromen en de besteding van de 

middelen, mede ook in lijn met het capaciteitsplan. 

- Wanneer het concept van ‘lean’ werken gebruikt wordt, dient dit in een globaal kader ontwikkeld 

te worden, wat nu nog niet het geval is. 

- Er is nood aan meer datacoördinatie, waarvoor een ‘task force’ geïnstalleerd werd o.l.v. de 

datacoördinator. 

- Er is nood aan een meer stringente opvolging van de personeelseffectieven, waarvoor afspraken 

vastgelegd werden in de personeelsbegroting. 
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Er is nood aan meer transversale samenwerking omtrent het werken aan financiële gezondheid en aan 

‘werven’, vanuit een eensgezinde dynamiek, waarbij ook de structuren inzake besluitvorming performanter 

en lichter gemaakt moeten worden, met expliciete identificatie en opvolging.  

De financieel directeur is een belangrijke partner die ondersteuning aanreikt door cijfers en inzichten, o.m. 

door zorgvuldige analyse van de benchmarks en de eigen evolutie van ontvangsten en kosten, mede vanuit 

het perspectief van de kostenplaatsen, de financiële regeling met de artsen en de ziekenhuisfinanciering. 

Hieromtrent is er alvast een planning voor 8 medische diensten uitgewerkt voor de eerste vier maanden 

(cf. budget).  

Doelstelling 2 - We professionaliseren de werking en organisatie in ons ziekenhuis vanuit de ambitie om 

financieel gezond te zijn en te blijven, in lijn met het vastgelegde financieel actieplan en in nauwe 

samenwerking met de wettelijke comités, hun voorzitters en de hoofdapotheker die hieromtrent 

ondersteund wordt. Er wordt geïnvesteerd in het transparant maken van de verschillende inkomsten en 

kosten, mede in relatie met de performantie van vergelijkbare ziekenhuizen. Inzichten hieruit worden 

vertaald in concrete bijsturingen, in overleg met alle betrokkenen.  De samenwerking tussen de wettelijke 

comités en het directiecomité wordt versterkt en de inhoudelijke afstemming met de medische directie 

verder geëxpliciteerd. Op deze wijze wordt uitdrukkelijk gestreefd naar meer slagkracht van de wettelijke 

comités en een duidelijke plaats in de besluitvorming van ons ziekenhuis. De beoogde ‘werfprojecten’ 

streven expliciet naar transversale samenwerking, met duidelijke aanspreekpunten en een ondersteunende 

rol van de financiële directie. 

De verdere uitwerking hiervan gebeurt in het voorstel van budget 2018 - 2019.  

Er zal periodieke, gestructureerde rapportering gebeuren vanuit drie ‘werfperspectieven’: 

- Werven vanuit de wettelijke comités (A): door de hoofdapotheker in nauwe samenwerking met de 

betreffende comitévoorzitters en in goede afstemming met de medische diensthoofden. 

- Werven zonder klinische impact (B), met ook een direct perspectief naar het netwerk: door de 

operationeel directeur, die hieromtrent ook mandaat kreeg vanuit het netwerkcomité. 

- Werven met klinische impact (C): dit kan impact hebben op de interne organisatie en 

dienstverlening aan de patiënt, waardoor een zorgvuldige voorbereiding, interactie en 

besluitvorming noodzakelijk zijn: door de betrokken directeur, in nauw overleg met de medische 

diensthoofden, zorgmanagers en de andere betrokken directieleden.  

De opvolging verloopt via het financieel en het paritair financieel comité en in het kader van de medische 

organisatie en/of de toepassing van de financiële regeling via de raad van bestuur en de medische raad. 

De bijsturing inzake de vastgestelde budgetoverschrijving inzake medewerkers zal, in afstemming met de 

ondernemingsraad en in lijn met de personeelsbegroting, gebeuren vanuit vijf invalshoeken die 

geconcretiseerd en opgevolgd worden door de directeur P&O: 

- Er wordt gekozen voor vermindering van de bestaffing via natuurlijke afvloei, waardoor de 

tewerkstellingsgarantie kan behouden blijven. 

- Er zal in de ‘Zorg4Jobs- benadering’ strikter invulling gegeven worden aan interne vacatures. 
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- De tijdelijke overbestaffing, zowel in de zorg als in de dienst IT voor een goede voorbereiding van 

de implementatie van het EPD zal een natuurlijke afbouw kennen in 2018. 

- Er zal op basis van benchmarkdata, zowel in de zorg als in de zorgondersteuning, een vergelijking 

gebeuren met de aanwezige bestaffing, waarna er in goed overleg zal bijgestuurd worden 

(werfproject met klinische impact). 

- Er zal, met de ondernemingsraad, in dialoog gegaan worden inzake de modaliteiten voor 

uurroosters (mede ook in het kader van de integratie van de medewerkers van Rumbeke). 

- Er gebeuren aan aantal gerichte bijsturingen in de zorg op afdelingen met minder zorgintensiteit. 

De afwerking van het bouwproject van de campus Rumbeke vergt veel aandacht en er blijven nog een 

aantal kritische punten. Hieromtrent is er echter een professionele werking en een goed werkende 

afstemmingsstructuur, inclusief financiële budgettering en opvolging. 

Status eind 2018 

- Samen met de aanstelling van de nieuwe financieel directeur in het voorjaar van 2018 verbeterde 

ook de financiële rapportering in alle organen van het ziekenhuis. 

- Helaas is de financiële situatie van AZ Delta niet verbeterd en dit om volgende redenen: 

o De beoogde werfdynamiek met expliciete ambities inzake kostenreductie is onvoldoende 

geconcretiseerd en de doelstellingen werden niet behaald. 

o De daling van de ziekenhuisfinanciering, zowel tgv een vermindering van de gefinancierde 

ziekenhuisbedden als tgv de bijkomende besparingen waren groter dan gebudgetteerd. 

o De ambities inzake de verbetering van de kostenstructuur werden onvoldoende 

gerealiseerd. 

- Grondig besproken in het strategisch comité en in het financieel comité en bevestigd door de raad 

van bestuur is een twee sporenbeleid, met daadwerkelijke engagementen en dichte opvolging 

noodzakelijk (zie ook doelstelling I): 

o Er dient, in nauwe afstemming met de medische diensten, een plan ontwikkeld te worden 

gericht op kwalitatieve uitbouw van de ziekenhuiswerking, met nog betere valorisatie van 

het hinterland en het potentieel van de regio Houtland, uitbreiding van de bestaffing van de 

medische diensten met bijkomende subspecialisaties, … Dit is een belangrijke verwachting 

naar de medische diensthoofden en de medische directie, met een rechtstreekse impact op 

de toekomstige financiële gezondheid van het ziekenhuis. 

o Er wordt een expeditie team geïnstalleerd dat o.l.v. de adjunct medisch directeur en de 

financieel directeur een globale kostenreductie zal realiseren van 13 mio € tegen het einde 

van het jaar 2019. De raad van bestuur heeft deze aanpak ten volle goedgekeurd, maar 

verwacht ook concrete resultaten en derhalve de medewerking van iedereen in het 

ziekenhuis. Dit wordt verder geconcretiseerd in het budget 2019 en de preview 2020.  

- De raad van bestuur zal periodiek geïnformeerd worden over de voortgang en zowel het strategisch 

comité als het financieel comité zullen de acties inzake de financiële gezondheid met prioriteit 

opvolgen en daarbij de raad van bestuur adviseren. Met dezelfde intensiteit zal ook de financiële 

opvolging van de bouwwerken gebeuren. 

- Goede interactie en afstemming van de verschillende acties worden ook voorzien in het financieel 

paritair comité. 
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Op weg naar een nieuw zorgstrategisch plan en een nieuwe ziekenhuisomgeving 

Tijdens de twee intense jaren 2018 en 2019 zal de 

ziekenhuissector fundamenteel veranderen. Om dit 

goed voor te bereiden zal, onder impuls van de 

medische directie, een nieuw zorgstrategisch plan 

uitgewerkt worden. Dit plan met een tijdshorizon van 

2018 – 2024 en gebaseerd op de behoeften van de 

bevolking zal de inhoudelijke bakens uitzetten voor 

de strategische koers van AZ Delta, maar het zal niet 

meer alleen bepaald worden door onszelf. Het moet 

tevens kaderen in een regionaal zorgstrategisch plan, 

uit te werken met alle partners van het 

ziekenhuisnetwerk dat zich in deze periode zal ontwikkelen vanuit de nieuwe reglementering hieromtrent.  

Vermits de medische beleidsplannen een tijdshorizon hebben tot en met de ingebruikname van de campus 

Rumbeke zal het nieuw zorgstrategisch kader ook belangrijke visie aanreiken voor de volgende medische 

beleidsplannen.  

De nieuwe toekomstgerichte plannen, zowel van het ziekenhuis als van het netwerk, zullen ook gedragen 

moeten worden door de regiozone, zijnde de verzameling van de eerstelijnszones die zich begin 2018 zullen 

vormen.  

Er zal bijgevolg een nieuwe afstemmingsstructuur moeten ontwikkeld worden met de verschillende eerste 

lijnzones/regiozone van het ziekenhuisnetwerk, niet alleen in het kader van de uitwerking van het 

zorgstrategisch plan, maar ook voor de toenemende interacties die verwacht mogen worden in het kader 

van een stijging van transmurale zorgtrajecten, de uitdagingen inzake de zorg voor chronisch zieken en de 

bijkomende zorgnoden door de vergrijzing, de mogelijke herschikkingen van het ziekenhuislandschap door 

nieuwe programmatie... 

Vanuit de ziekenhuizen van Tielt en Ieper wordt ten aanzien van het netwerk de stelling ‘decentraal waar 

het kan en centraal waar het moet’ geformuleerd. Deze stelling kan eveneens toegepast worden op de 

campussen van Menen en Torhout en zal nauw in relatie treden met de modaliteiten van en voor het 

basisziekenhuis zoals die uitgewerkt worden door de Vlaamse overheid. Hierover bestaan er ook 

onzekerheden, bv. in het kader van de moeder- en kindzorg en de spoedgevallenzorg.  

Maar er zijn evenzo opportuniteiten. Vanuit eerdere besprekingen in het strategisch comité zal er vanuit AZ 

Delta, steeds in goede samenwerking met de netwerkpartners, o.m. gestreefd worden naar de kwalitatieve 

uitbouw van het volledig programma beroertezorg, de uitbouw van robotchirurgie, de realisatie van een 

major traumacentrum, de uitbouw van de dienst infectieziekten…  

Anderzijds mogen we de basiswerking van AZ Delta niet uit het oog verliezen, zowel inzake interne 

organisatie en dienstverlening in al onze processen, maar anderzijds ook in het kunnen blijven verzekeren 

van goede doorverwijzingen en voldoende bereik. In het nieuw zorgstrategisch plan dient derhalve een 

goed evenwicht gevonden te worden tussen de uitbouw van de basiszorg en de uitbouw van 

expertfuncties, in goede samenwerking met de medische diensthoofden en steeds meer in relatie tot de 
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netwerkontwikkelingen.  AZ Delta streeft in haar strategische uitbouw naar een belangrijke overlap tussen 

de regiozone (van de eerste lijnzones) en de ziekenhuisnetwerkzone zodat de belangrijke afstemming 

tussen eerste en tweede lijn maximaal ontwikkeld kan worden. 

We willen in onze toekomstige werking met overtuiging de vele opportuniteiten inzake innovatie en 

proefprojectwerking integreren. Dit wordt optimaal gecoördineerd en het potentieel van de goede 

samenwerking met de medische diensten zal dan ook verder ontwikkeld worden. Bij de uitwerking van het 

nieuw zorgstrategisch plan zal het strategisch comité nauw betrokken worden. 

Doelstelling 3 - In 2018 wordt, vanuit de behoeften van de bevolking, een nieuw zorgstrategisch plan 

uitgewerkt (eerste semester) dat kadert in het regionaal zorgstrategisch plan van en met de 

netwerkpartners, dat gedragen en verrijkt wordt vanuit interactie met de eerstelijnzones (tweede 

semester). Deze doelstelling is gerealiseerd op het moment dat de plannen door de Vlaamse overheid zijn 

goedgekeurd. Parallel hiermee zal er, samen met de netwerkpartners, een nieuwe overlegstructuur 

geïnstalleerd worden, ook met de eerstelijnzones van het ziekenhuisnetwerk. 

De opstart van de netwerken zal de autonome positionering en de aansturing van de verschillende 

ziekenhuizen geleidelijk aan wijzigen. Mede in lijn met de modaliteiten van de nieuwe wetgeving zal er een 

governancekader moeten ontwikkeld worden voor dit netwerk, waarbij er nieuwe voorwaarden inzake de 

besluitvorming zullen moeten ontwikkeld worden. Binnen dit nieuwe kader kunnen de modaliteiten van de 

engagementsverklaring met het Jan Yperman ziekenhuis en van de ziekenhuisgroepering met het Sint- 

Andriesziekenhuis Tielt geïntegreerd worden, maar zal er ook verder gebouwd moeten worden aan een 

nieuwe entiteit, vertaald in een nieuwe rechtsfiguur met een nieuwe bestuurlijke invulling en de installatie 

van een netwerk - medische raad, die een vernieuwde dynamiek inzake samenwerking tot ontwikkeling zal 

moeten brengen. Deze nieuwe werking zal in belangrijke mate inhoudelijk geïnspireerd worden door het 

nieuw zorgstrategisch plan, zowel van de ziekenhuizen en als van het netwerk. We kiezen met overtuiging 

voor de bottom-up aanpak, dus samen met de medische diensten en vanuit een respectvolle interactie met 

onze partners. Het zal vaak tijd vragen en zeker veel overleg, maar we willen het netwerk uitbouwen op 

stevige fundamenten en dan is een goede afstemming cruciaal. 

Doelstelling 4 -  In 2018 wordt, in lijn met de nieuwe wetgeving, een ziekenhuisnetwerk geïnstalleerd dat 

tevens rechtspersoonlijkheid zal krijgen, met een eigen raad van bestuur, een medische raad en een nog te 

ontwikkelen directie/coördinatiemodel. In het governance charter van AZ Delta zal deze werking 

geëxpliciteerd worden zodat de beoogde netwerkdynamiek maximaal tot ontwikkeling kan komen, mede 

vanuit heldere modaliteiten inzake besluitvorming. 

Status eind 2018 

- Het federale wetsontwerp inzake de ziekenhuisnetwerken zal in voege treden op 1 januari 2019. 

Samen met de netwerkpartners werd afgesproken om te starten met de besprekingen over de 

governance en de finaliteit van deze nieuwe structuur als de teksten gefinaliseerd zijn. Hieromtrent 

is een nieuwe doelstelling geformuleerd (zie doelstelling G). 

- Inzake het uitwerken van het regionaal zorgstrategisch plan vanuit het netwerk werd goedkeuring 

gegeven door de Vlaamse overheid en zal half februari 2019 gestart worden met een extern 

begeleidingstraject. Het is de ambitie dat er tegen eind 2019 een regionaal zorgstrategisch plan kan 



12|20  

voorgelegd worden. Hieromtrent is een nieuwe doelstelling geformuleerd (zie doelstelling C) die 

hand in hand zal gaan met de doelstelling over de nieuwe medische beleidsplannen van de 

medische diensten (zie doelstelling A). 

- Met het St. Andriesziekenhuis van Tielt werden belangrijke overeenkomsten gerealiseerd.  Zo is er 

de vorming van een ziekenhuis overstijgende maatschap inzake abdominale heelkunde, met 

belangrijke opportuniteiten inzake krachtenbundeling bij de behandeling van zeldzame tumoren, 

zoals slokdarmkanker en pancreaskanker. Er werd een belangrijke samenwerking tussen de 

klinische labo’s en de labo’s pathologie uitgewerkt, geconcretiseerd in een ziekenhuisassociatie, met 

centralisatie van de laboactiviteiten en belangrijke schaalvoordelen maar met een uitstekende 

service in de diverse campussen. 

- Met het Jan Yperman ziekenhuis was het in 2018 constructief zoeken naar een goede aanpak inzake 

de verdere uitbouw van de samenwerking. Vandaag zijn reeds diverse goed werkende 

samenwerkingsovereenkomsten tussen beide ziekenhuizen uitgebouwd. Er werd in november een 

globaal voorstel van samenwerking voor verdere bespreking ingeleid, met diverse dienst specifieke 

opportuniteiten. De besprekingen hieromtrent zijn intussen constructief gestart.  

- Met het UZ Gent werd een akkoord bereikt inzake het oprichten van een toekomstgericht platform 

inzake moleculaire diagnostiek, met aansluitingsmogelijkheden voor de desbetreffende 

ziekenhuisnetwerken. Er werd vanuit hetzelfde consortium een dossier ingediend bij het RIZIV inzake 

“next generation sequencing”. 

- We zijn klaar voor de opstart van een nieuwe dagkliniek kinderpsychiatrie, in associatief verband 

met de St. Jozefskliniek Pittem en het Jan Yperman ziekenhuis. Deze nieuwe dienst kon uitgebouwd 

worden door reconversie van ziekenhuisbedden. Met het einde van de federale regering in mei 2019 

vervalt ook het moratorium inzake nieuwe reconversies. AZ Delta heeft met overtuiging gekozen om 

bijkomende capaciteit aan geestelijke gezondheidszorg te ontwikkelen, steeds in goede 

samenwerking met andere partners: een dagkliniek voor volwassen patiënten en een 

gerontopsychiatrische dienst in samenwerking met de St. Jozefskliniek van Pittem, nu reeds via een 

brugfunctie operationeel via dr. An Verbrugghe.  

- Goede data analyse is een KSF voor het zorgstrategisch plan en voor de verdere ondersteuning van 

het strategisch beleid. Het comité databeleid zal hierbij een belangrijke rol vervullen. 

- Eerder was er reeds een akkoord met de netwerkpartners om zowel de geestelijke gezondheidszorg 

als de revalidatie hierbij te integreren. 

- Het spreekt voor zich dat bij de uitwerking van dit regionaal zorgstrategisch plan de nieuwe eerste 

lijnzones nauw betrokken zullen worden. 

- Er zijn constructieve besprekingen met AZ St. Jan om een kader overeenkomst af te sluiten. Hierdoor 

krijgt ook netwerk overstijgende samenwerking een concreet perspectief.  

- Het belang van de uitwerking van dit regionaal zorgstrategisch plan kan niet overschat worden en 

zal dan ook intern de nodige prioriteit krijgen, in goede interactie met het strategisch comité. 
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Informeren en communiceren in een veranderende wereld 

Vier scharniermomenten en twee 

expliciete doelstellingen die aansluiten op 

de veranderende wereld werden 

gekaderd. Het zijn belangrijke milestones 

voor AZ Delta die ondersteund zullen 

worden door een professioneel 

communicatieplan, dat steeds meer 

gebruik zal maken van de opportuniteiten 

van de social media. De interne duiding 

aan artsen en medewerkers is, gegeven 

de omvang van AZ Delta, cruciaal. In het 

communicatieplan wordt dit verder 

uitgewerkt.  

Belangrijke momenten die ook extern de nodige aandacht zullen krijgen zijn o.m.: 

- de officiële opstart van het ziekenhuisnetwerk samen met de netwerkpartners: voorjaar 2018 

- de eerste steen voor het nieuw medisch centrum campus Rembert in Torhout: najaar 2018 

- de opening van de Z-blok stadscampus: voorjaar 2019, mogelijks ook met de goedkeuring van het 

zorgstrategisch plan 

- participatie aan de ‘Dag van de Zorg’ met openstellen van de campus Rumbeke: maart 2019 

- academische zitting en officiële opening campus Rumbeke: najaar 2019. 

Status eind 2018 

- parallel met de verschuiving van de opening van de nieuwbouw in campus Rumbeke, de bouw van 

de nieuwe polikliniek in Torhout en de opening van de Z-blok, worden ook de voorzien activiteiten 

verschoven. Ze blijven echter belangrijke momenten om het AZ Delta project context en duiding te 

geven in de brede regio. 

- Inzake de openstelling van de nieuwbouw campus in Rumbeke zal er deelgenomen worden aan de 

open werven dag die, in goede samenwerking met de betrokken aannemers, doorgaat op zondag 

19 mei 2019.  

- Het beleidsplan communicatie werd geactualiseerd en besproken in het DC. Hierin werd de 

doelstelling opgenomen om de samenwerking en afstemming met de medische diensten verder te 

verbeteren. 

 

Het belang van kwaliteitsvolle zorg voor de patiënten hoeft geen betoog. Er wordt op diverse vlakken aan 

gewerkt door de afdelingen en de diensten en de vooruitgang wordt in sterke mate bepaald door enkele 

essentiële randvoorwaarden, zoals er zijn: 

- basis in orde, waardoor de focus optimaal gericht kan worden op de patiënt 

- bij de dienst specifieke projecten en initiatieven is de medische dienst evident in de lead 

- er is nood aan valide data, die zelf verder geëxploiteerd kunnen worden 
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- er is nood aan ondersteuning en verdere professionalisering van ziekenhuisbrede implementaties, 

bv. via projectaanpak met een uniforme projectstructuur binnen een gezamenlijke projectplanning, 

uitgewerkt door geïntegreerde teams. 

Het is de ambitie om hieromtrent een nieuwe discours te ontwikkelen, met meer interactie, betere data en 

met meer ondersteuning van de werkvloer. De nieuwe werking met zorgcoaches is alvast beloftevol. 

Luisteren en leren 

We kunnen en willen meer leren door te 

luisteren naar wat er leeft op de werkvloer, 

naar voorstellen en ideeën, naar 

inspirerende praktijken, maar ook naar 

kwesties die oplossingen behoeven. De 

directie plant hiervoor o.m. ook wekelijkse 

afdelingsbezoeken in ‘vinger aan de pols’. 

Mede vanuit de nieuwe ontwikkelingen 

inzake de eerste lijn willen we goede 

interacties ontwikkelen met de huisartsen 

en de verschillende actoren van de eerste lijn. We willen meer leren uit klachten, uit de vertrouwensvolle 

bespreking van incidenten en de inzichten uit het verslag van de ombudsdienst. We zorgen voor een betere 

aansluiting van deze invalshoeken met het comité Q&S zodat er vervolgens adviezen aan de raad van 

bestuur gegeven kunnen worden. 

De goed opgestarte samenwerking met 10 patiëntenverenigingen zal verder uitgebouwd worden en ook 

beleidsmatig nog meer aan bod gebracht worden. Het potentieel van deze samenwerking is bijzonder 

groot, zowel voor de zorg aan de patiënt zelf, als voor de organisatie en de werking van het ziekenhuis. 

Status eind 2018: deze acties worden verder gezet in 2019, mede ook gekaderd in het patiëntgericht 

actieplan, tevens vanuit de JCI opvolging (doelstelling E) 

Ziekenhuis brede acties 

Mede vanuit de analyse van incidenten, het klinisch belang voor de patiënt en de resultaten uit de meting 

van de veiligheidscultuur worden enkele concrete kwalitatieve actiepunten geformuleerd waaraan 

prioritair gewerkt zal worden. Na goedkeuring van deze actiepunten zullen ze gekaderd en geduid worden 

aan de medische diensthoofden en aan alle leidinggevenden, ondersteund door interne communicatie.  

Doelstelling 5 -  Er worden vijf haalbare, relevante en ziekenhuisbrede actiepunten geformuleerd inzake 

kwaliteitsvolle zorg; vier actiepunten met een directe klinische impact voor de patiënt en één actiepunt in 

relatie tot de zorgverlener. 
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1. Bij elke geplande transfer van een patiënt is de transfer gedocumenteerd, inclusief de mondelinge 

communicatie. 

2. Alle meldingen over (bijna-) incidenten zijn binnen de 45 kalender dagen afgehandeld (= besproken 

met alle betrokkenen en een verbetervoorstel geformuleerd). 

3. Bij elke pijnscore van 4 of meer is er een opvolgingsmeting binnen het uur aantoonbaar in het 

dossier. 

4. Voor elke significante klinische verandering bij de patiënt is een contact met de arts aantoonbaar in 

het dossier (EWS van 2, stijging van 2 of meer, of een “niet pluisgevoel”) 

5. We zetten in op feedback en betrokkenheid en zorgen ervoor dat elke medewerker jaarlijks zijn 

feedbackgesprek krijgt. 

Status eind 2018: 

- In goede afstemming met het comité Q&S zal hieromtrent een advies aan de raad van bestuur 

gegeven worden, waarna er bijgestuurd/aangevuld zal worden. Het is de intentie om te blijven 

werken aan minimaal 5 concrete projecten die ziekenhuis breed toepasselijk zijn. Periodieke 

opvolging zal voorzien worden in de boordtabel. 

- Voor andere medische en zorginhoudelijke doelstellingen wordt verwezen naar de doelstellingen 

van de zorgdirectie en het patiëntgerichte actieplan (doelstelling E) 

Bijsturen van onze organisatie en werking 

AZ Delta is één van de grootste ziekenhuizen van 

Vlaanderen geworden. Dat schept mogelijkheden, maar dat 

brengt ook bezorgdheden met zich mee, zeker in een 

kwetsbare en snel evoluerende context zoals de 

zorgverlening.  

De interne en de externe uitdagingen die zich stellen, 

vereisen dat we op alle vlakken van onze organisatie top 

zijn of worden en dit op relatief korte termijn. We zijn dat 

nog niet, ondanks de grote inzet van velen in ons ziekenhuis 

en ondanks de evidente maatschappelijke verwachtingen hieromtrent. We blijven nog teveel worstelen 

met te traditionele organisatieconcepten, met verkokering en te weinig betrokkenheid/verbondenheid met 

de werkvloer, met soms teveel ‘lagen’ die belemmerend kunnen werken voor de besluitvorming… De 

interne signalen die hieromtrent gegeven werden, willen we niet miskennen. We integreren hierbij ook de 

feedback vanuit de medische raad en vanuit de evaluatie van de bestuurlijke werking. 

Er is nood aan verdere professionalisering van de besluitvorming, de concrete acties en de opvolging ervan. 

Soms is er nog teveel vrijblijvendheid in de werking, te weinig oplevering en goede afstemming. Er zijn 

(te)veel vergaderingen, maar de efficiëntie kan vaak beter, de voorbereiding, de onderlinge samenwerking, 

evenals de oplevering en opvolging.  

Belangrijke inspanningen werden geleverd inzake personeelsbeleid, overleg met de vakorganisaties en 

organisatieontwikkeling. Op deze weg zullen we verder werken. 
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We willen de aansluiting, de interactie met en de slagkracht van de diverse (wettelijke) comités zoals daar 

zijn : ethiek, ziekenhuishygiëne, antibioticabeleid, geneesmiddelen en medische materialen, verder 

optimaliseren. Eerder kwam dit al aan bod vanuit het perspectief van de werven. Voor elk comité zal er een 

liaison directielid aangesteld worden, waardoor afstemming en ondersteuning beter gerealiseerd kunnen 

worden. 

We willen, samen met het medisch ethisch comité, de ingeslagen weg verder uitbouwen. Aan de hand van 

enkele aansprekende filmpjes worden we herinnerd aan kleine dingen die belangrijk zijn voor een patiënt. 

We willen de ethische reflectie nog meer inbedden in onze ziekenhuiswerking, in relatie met onze waarden 

en onze opdrachtverklaring. Diverse projecten zijn hiervoor in uitwerking en worden verder ondersteund. 

Mogelijks zijn er opportuniteiten om het studieaspect van de medisch comité werking op netwerkniveau 

(en verder) te organiseren, gekaderd in de nieuwe wetgeving ter zake?  

Een sterk punt met belangrijke aanknopingspunten naar de toekomst toe is de zichtbare ontwikkeling en 

het groot engagement van heel wat kaderleden en leidinggevenden, ook binnen het artsenkorps. 

Hieromtrent werd reeds een nieuwe dynamiek opgestart in het managementcomité. 

De financiële uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, zijn dermate groot dat we kordaat en veel 

explicieter middelen moeten koppelen aan de toegevoegde waarde voor de patiëntenzorg, in lijn met onze 

opdrachtverklaring. Ook hier is onze organisatie en werking nog niet optimaal en soms te duur. Vanuit het 

financieel comité werden hierover expliciete aanbevelingen aan de raad van bestuur geformuleerd. Mede 

in functie van het financieel actieplan dat uitgewerkt werd zullen deze strak opgevolgd en 

geïmplementeerd worden in onze werking. 

Doelstelling 6 - In de eerste maanden van 2018 willen we alle aspecten van onze interne 

organisatie(structuur) evalueren en bijsturen waar nodig, zodat we daadwerkelijk invulling kunnen geven 

aan het principe van ‘structure follows strategy’ in relatie tot onze opdrachtverklaring en met de best 

mogelijke allocatie van de beschikbare middelen voor onze kernopdracht. 

Om onze objectieven te realiseren, onze werking verder te professionaliseren en de externe blik hierbij 

maximaal aan bod te laten komen kan er hierbij ook gericht gebruik gemaakt worden van externe 

ondersteuning. 

Situatie eind 2018 

- Er gebeurde, met externe begeleiding, een grondige bijsturing van de directiewerking en de raad 

van bestuur keurde ook de eerste fase van een nieuwe organogram goed.  

- De tweede fase van het nieuwe organogram, met nieuwe functiebeschrijvingen, is voorzien voor het 

eerste kwartaal van 2019 (doelstelling H). In deze fase zal het kader van AZ Delta verder 

bijgestuurd, leaner en slagkrachtiger gemaakt worden én veel meer gericht op integratie en interne 

samenwerking. In de nieuwe functiebeschrijvingen zal dit concreet vertaald worden. Het is daarbij 

de bedoeling om het aanwezige potentieel maximaal te valoriseren, mede ondersteund door de 

externe begeleider en de eerder toegelichte bijsturing van de werking van de medische directie 

maakt er ook in belangrijke mate deel van uit. De betere integratie van de ethische dimensie in de 

ziekenhuiswerking blijft een expliciete ambitie.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Actualisatie doelstellingen 2019 i.f.v. de status en evaluatie eind 2018 

 

A. In het kader van de nieuwe medische beleidsplannen 2020 – 2023 wordt door de medische 

directie in goede samenwerking met het directiecomité een nieuw sjabloon uitgewerkt waarin de 

nieuwe verwachtingen t.a.v. de medische diensten geconcretiseerd zullen worden. De integratie 

van de campus Torhout is daarvan een expliciet onderdeel (zie terug scharniermoment 1). Dit 

sjabloon zal in de maand februari voorgelegd worden aan de raad van bestuur die daarover advies 

zal vragen aan de medische raad, waarna dit sjabloon geformaliseerd wordt. Het is de bedoeling 

om deze nieuwe medische beleidsplannen uit te werken in de loop van 2019 met de ambitie om 

deze te kunnen opleveren tegen het einde van 2019. De raad van bestuur zal, naast de reguliere 

vergaderingen, drie extra momenten plannen, in juni, in september en in december waarbij de 

diensthoofden uitgenodigd zullen worden om hun beleidsplannen voor te stellen.  

 

B. In het kader van de versterking van de uitbouw van de ambulante en dagklinische werking in 

campus Rembert Torhout wordt een nieuwe polikliniek gebouwd. De concrete invulling daarvan 

wordt gekaderd in de visie en verwachtingen van de medische diensten zoals deze concreet aan 

bod gebracht worden in de medische beleidsplannen (zie A), mede gekaderd in de veranderende 

ziekenhuiscontext en de visie die daaromtrent ontwikkeld wordt vanuit het strategisch comité. 

Parallel met deze visie ontwikkeling wordt de aanstellingsprocedure voor de keuze van een 

ontwerper voor deze nieuwe polikliniek opgestart. Het project wordt voorgesteld aan de raad van 

bestuur en bij goedkeuring zal er advies gevraagd worden aan de medische raad. De werken 

worden voorzien voor de periode 2021 – 2022. 

 

C. Parallel met en in interactie met doelstellingen A en B zal er samen met de netwerkpartners en in 

goede afstemming met de medische directie en het strategisch comité een nieuw regionaal 

zorgstrategisch plan ontwikkeld worden. Vanuit de Vlaamse overheid werd er goedkeuring 

gegeven aan onze netwerkvorming en wordt hiervoor externe ondersteuning en begeleiding 

aangereikt. De opstart van de werkzaamheden is voorzien voor medio februari 2019 en er wordt 

oplevering verwacht tegen het einde van het jaar. Intussen wordt er constructief verder gewerkt 

aan het verder uitbouwen van de samenwerking met het Jan Yperman ziekenhuis ziekenhuis en het 

St. Andriesziekenhuis, waarbij ook samen de opportuniteiten inzake geestelijke gezondheidszorg en 

revalidatie zullen ontwikkeld worden. 

 

D. Er zal, naast de ontwikkeling van het regionaal zorgstrategisch plan, getracht worden om de kader 

overeenkomst met AZ St. Jan Brugge – Oostende in het voorjaar van 2019 te finaliseren door de 

raden van bestuur en de medische raden. Hierbij worden belangrijke, netwerk overstijgende 

perspectieven inzake samenwerking voor onze diensten ontwikkeld, met een belangrijk potentieel 
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inzake optimale besteding van de middelen en het aanbieden van de best mogelijke kwaliteit van 

zorgen. 

 

E. In goed overleg met de regiegroep en de kerngroep zal er een HiX roadmap ontwikkeld worden 

waarin de volgende HiX stappen en projecten geconcretiseerd worden. Om het potentieel van HiX 

beter te valoriseren met en door de medische diensten werd een eerste stap gezet in de toewijzing 

van specifieke medewerkers. Drie bijkomende stappen zijn evenwel noodzakelijk. 1. De aanstelling 

van een chief medical information officer binnen de medische directie. Hiervoor wordt een voorstel 

van taakomschrijving voorgelegd aan de raad van bestuur die daarover een advies vraagt aan de 

medische raad. 2. De ontwikkeling van een nieuw organisatiemodel waarbij specifieke ICT 

medewerkers dichter geïntegreerd worden bij een aantal medische diensten of clusters. 3. Gerichte 

bijscholing is en blijft noodzakelijk om het potentieel van HiX maximaal te valoriseren. 

  

F. Er zal, op basis van de vaststellingen en aanbevelingen van de final JCI survey, een concreet 

patiëntgericht actieplan uitgewerkt worden door het DC, in goede afstemming met het comité 

Q&S en mede ook in het kader van de ingebruikname van campus Rumbeke en de nieuwe 

processen en procedures die dan operationeel zullen worden. Dit actieplan en de concrete 

voorstellen zullen voorgelegd worden aan de raad van bestuur en ook besproken worden met de 

medische raad. Vervolgens zal er zorgvuldige afstemming zijn met alle diensthoofden en 

leidinggevenden. Op deze wijze willen we actief invulling geven aan de standaarden van JCI, de 

bottom up initiatieven vanuit de diensten inzake kwaliteit en patiëntveiligheid maximaal 

valoriseren en ook anticiperen op de bijkomende survey dit zal gebeuren in het kader van de 

ingebruikname van campus Rumbeke. 

 

G. In het kader van de voorbereiding van de ingebruikname van campus Rumbeke – cf. doelstelling 1 - 

wordt verder gewerkt aan het grondig op punt zetten van onze interne processen. Patiëntgericht, 

lean en geïntegreerd zijn hierbij leidende uitgangspunten. De dienst gerelateerde processen 

worden afgestemd en gevalideerd met de betrokken diensten en vervolgens geïntegreerd in de 

ziekenhuis brede processen. Na de oplevering van de processen door het DC zal de opleiding van de 

artsen en de medewerkers hieromtrent structureel aan bod komen.  

 

H. Samen met de netwerkpartners en in voorbereiding van de nieuwe ziekenhuiswetgeving inzake 

ziekenhuisnetwerken zal in 2019 een netwerkstructuur worden ontwikkeld, met een passende 

governance en vanuit een consensusmodel. 

 

I. In het eerste kwartaal van 2019 zal de nieuwe organisatiestructuur van AZ Delta gefinaliseerd 

worden. Deze zal lichter en performanter zijn en geconcretiseerd worden in een nieuw organogram 

met nieuwe functiebeschrijvingen. De nieuwe werking van de medische directie is een belangrijk 

aspect van de nieuwe werking die beoogd wordt, evenals een meer structurele plaats van de 

ethische aspecten van de ziekenhuiswerking. Bijsturing is nodig inzake de GDPR werking nu blijkt 

dat het voorzien van de DPO op netwerkniveau, ondanks grote inzet van betrokkene, onvoldoende 

kan waargemaakt worden. 
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J. De financiële gezondheid van AZ Delta vraagt, gezien de evolutie in 2018, kordate bijsturing. 

Hieromtrent worden twee sporen ontwikkeld, in goede afstemming met het strategisch comité, het 

financieel comité en het financieel paritair comité: 

 

a. Vanuit de nieuwe medische beleidsplannen (doelstelling A) en het regionaal zorgstrategisch 

plan (doelstelling C) wordt de uitbouw van de ziekenhuiswerking gekaderd en 

geconcretiseerd. De medische directie vervult hierbij een sleutelrol. Het is de ambitie om 

door kwaliteitsvolle zorg de actieradius van AZ Delta te vergroten en de verloren 

ziekenhuiscapaciteit stap voor stap terug te winnen in de ziekenhuisfinanciering (BFM) 

 

b. Vanuit het expeditieteam o.l.v. de adjunct algemeen directeur en de financieel directeur 

wordt een kostenreductie van 13 mio € vooropgesteld die bij de start van 2020 

gerealiseerd dient te zijn. De ingebruikname van campus Rumbeke en het op punt stellen 

van de interne processen (doelstelling F) biedt daarvoor een unieke gelegenheid, maar er is 

ook een directe relatie met de “juiste man/vrouw op de juiste plaats (doelstelling H). Om te 

slagen in deze aanzienlijke kostenreductie is ieders medewerking essentieel. Verdere 

uitwerking hiervan is voorzien in het budget 2019 met preview 2020. 

 

De financiering van de bouwprojecten zal van dichtbij opgevolgd worden, met de uitrusting als 

sluitpost. Ook deze opvolging zal maandelijks gerapporteerd worden aan de raad van bestuur, goed 

in interactie met het financieel meerjarenplan en de liquiditeitspositie.  

 

K. Gezonde medewerkers in een gezonde organisatie wordt een strategische doelstelling waar we 

samen als team concrete acties voor zullen ondernemen. Bij het nemen van beslissingen zullen we 

de Delta check gebruiken om ervoor te zorgen dat de beslissingen  die we nemen in lijn zijn met de 

waarden en de ethische cultuur en erover waken dat de impact op de gezondheid van 

medewerkers wordt besproken. Samen met de zorg wordt er gewerkt aan een nieuw zorg en 

bestaffingsmodel, het leiderschapstraject wordt in een nieuw jasje gestoken, het project morele 

veerkracht wordt uitgerold en WOW (welzijn op het werk) zal samen met de arbeidsgeneesheer en 

de preventieadviseur meer aandacht schenken aan het faciliteren van gezond gedrag, zelfzorg en 

ergonomie, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en data.  RADAR wordt de uitgelezen plek 

om onze vormingen, gezondheidseducatie en innovatieve vormen van leren in de kijker te stellen. 

De gezondheid van onze medewerkers zal bijzondere aandacht krijgen in een gebalanceerd beleid 

rond  aanwezigheid en re-integratie. De cultuur veranderen we samen en in de aanloop van de 

inhuizing willen we iedereen ondersteunen om de nieuwe processen en manier van werken onder 

de knie te krijgen. Een stimulerend fietsbeleid is in uitwerking. Ons WOW event team zal er 

opnieuw voor zorgen dat de boog niet altijd gespannen staat.  

 

L. Er zal een business case ontwikkeld worden om het potentieel van RAdar, het leer en 

innovatiecentrum, maximaal te ontwikkelen. Er zijn opportuniteiten inzake geletterdheid inzake 

gezondheid (“health literacy”) in goede samenwerking met Arhus, nieuwe benaderingen inzake 

opleiding en bijscholing en ontwikkeling/toepassing van nieuwe zorg modellen in samenwerking 

met andere partners, maximaal gebruik makend van de vele innovatie opportuniteiten.  
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M. I.f.v. de nieuwe bestuurlijke constellatie van AZ Delta en in opvolging van de statuten van AZ Delta 

zal er begin 2019, vanuit de twee deelgenoten zijnde HHRM vzw en OCMW Roeselare, een nieuwe 

raad van bestuur en een nieuwe algemene vergadering geïnstalleerd worden. De functiehouders 

worden verkozen en de adviserende comités samengesteld. Er zal in het voorjaar van 2019 een 

introductieprogramma aangeboden worden voor de nieuwe bestuurders. De inzichten van de 

zelfevaluatie van de bestuurlijke werking zullen verwerkt worden in de focus en werking van de 

nieuwe raad van bestuur. 

 

De statuten van AZ Delta vzw werden inmiddels aangepast i.f.v. de integratie van campus Rembert 

Torhout en het nieuw decreet lokaal bestuur.  

 

Aan de algemene vergadering zal begin 2019 een aangepast hospital governance charter voorgelegd 

worden.  

 

Het globaal beleidsplan zal door de raad van bestuur opgevolgd worden, in de vergaderingen van de 

raden van bestuur van april, juli en oktober, waarna een nieuw ontwerp voor 2020 zal uitgewerkt 

worden.  

 

 

Namens het directiecomité 

 

Johan Hellings, algemeen directeur 
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