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Met een frisse  
blik vooruit

WIJ STELLEN U GRAAG HET JAARVERSLAG VAN HET REGIONAAL ZIE-
KENHUIS HEILIG HART LEUVEN 2013 VOOR. HET WORDT ZOWAAR 
EEN APART VERSLAG DAT SLECHTS EEN DEEL VAN DE ACTIVITEIT VAN 
DE INSTELLING WEERGEEFT. 2013 WAS IMMERS EEN BIJZONDER JAAR 
BINNEN DE ORGANISATIE. 

Binnen de raad van bestuur werd een nieuwe voorzitter, mevr. Nicole Kempeneers,  
aangesteld. Mr. Carl Bevernage, voormalig voorzitter van deze raad werd voorzit-
ter van de algemene vergadering ter opvolging van dhr. Jef Jonckheere wiens 
mandaat verstreek omwille van de bereikte leeftijdsgrens.

In oktober 2013 nam een nieuwe algemeen directeur, mevr. Katrien Van Gerven,  
de leiding  van het ziekenhuis over en vervoegde de nieuwe zorgdirecteur, dhr. 
Marc D’Hondt, eveneens het directieteam. Dr. Wim Vanhecke, hoofdarts kon bij 
deze zijn tijdelijke opdracht als algemeen directeur ad interim overdragen en zijn 
functie ten volle terug opnemen.
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inleiding



De uittredende leden van de algemene vergadering, leden van de raad van bestuur, 
de voormalige algemeen directeur en verpleegkundig directeur werden geloofd om 
hun inzet en hun realisaties in het ziekenhuis. Nieuwe personen in de verschillende 
beleidsorganen werden van harte welkom geheten.

De wissel van verantwoordelijken heeft, zoals doet vermoeden, de nodige tijd ge-
vraagd maar heeft het ziekenhuis ondertussen in een nieuwe dynamische organi- 
satiefase gebracht. Sinds midden 2013 wordt er met nieuwe kracht en energie  
gewerkt aan het inhoudelijk verder sturen en ontwikkelen van het ziekenhuis.

In de verschillende beleidsorganen worden ondertussen de gesprekken met het art-
senkorps van het ziekenhuis geïntensifieerd. Samen wordt er gezocht naar de juiste 
toekomst voor deze instelling en worden in overleg de nieuwe krijtlijnen uitgezet. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan het meer betrekken van huisartsen bij het zieken-
huis. In verschillende focusgroepen werd reeds overleg gepleegd met deze groep. 
Aandachtspunten, verzuchtingen, leemten en sterkten in dienstverlening zijn onder- 
tussen in kaart gebracht. 

In de komende tijd zal er stapsgewijs worden gewerkt aan het verbeteren en verdui-
delijken van de positionering van het ziekenhuis en het versterken van de samen-
werking met de verwijzende huisartsen en andere zorgpartners. 

Wij willen onze waardering en dank uitspreken voor de professionaliteit en 
inzet van onze artsen en medewerkers. Elke dag opnieuw werken zij, voor of 
achter de schermen, mee om onze patiënten de best mogelijke dienstver- 
lening aan te bieden. In dit jaarverslag laten wij u even meekijken naar de 
acties die reeds werden genomen om het nieuwe elan kracht bij te zetten.

Katrien Van Gerven, 
algemeen directeur

  

Nicole Kempeneers, 
voorzitter raad van bestuur
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IN APRIL 2013 WERD DE EERSTE STEEN VAN EEN NIEUW ZIEKENHUIS-
GEBOUW GELEGD. AMPER DRIEKWART JAAR LATER WERD DIT GEBOUW 
IN GEBRUIK GENOMEN EN OP 14 MAART WERD DE OFFICIËLE OPENING 
IN AANWEZIGHEID VAN BEVOEGDE MINISTERS EN STADSBESTUUR GE-
VIERD.

De onthaal-, inschrijvings- en opnamedienst kreeg een nieuwe plaats op het 
gelijkvloers. Via een voetgangerspad en een open plein in het midden van de zieken- 
huissite, worden patiënten en bezoekers verwezen naar deze nieuwe, eigentijdse 
onthaalruimte die gastvrijheid accentueert. Het ziekenhuis is nu volledig toeganke-
lijk zowel via de Naamsestraat als langs de Consciencestraat.  
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Een nieuw gebouw  
en een open ziekenhuis-

plein als symbool voor de 
ondernemingsgeest
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De diensten neurologie, Sp-neurologie en geriatrie-revalidatie verhuisden even-
eens naar dit gebouw. Na een verblijf in het meer dan 100 jaar oude C-gebouw 
hebben betrokken patiënten nu een kamer die baadt in het licht. Binnen de nieuwe 
afdeling neurologie is eveneens een stroke-unit uitgewerkt. Deze biedt plaats aan 
vier personen met acute hersentromboses die begeleid worden door een multi- en 
interdisciplinair team. 
De revalidatiepatiënten hebben eigentijdse, rustgevende kamers met het nodige 
comfort. Ergotherapie, kinesitherapie, logopedie en de patiëntenbibliotheek worden 
op de afdeling zelf aangeboden. Deze ruimten zijn eveneens huiselijk en gezellig in-
gericht en sluiten perfect aan bij het geheel. Een langduriger verblijf in het ziekenhuis 
wordt voor deze patiënten een stuk aangenamer.

Ook de kraamkliniek en de dienst neonatologie namen hun intrek in het nieu-
we huis. Een bevallingskwartier met moderne snufjes en alle ondersteunend comfort 
geeft soelaas aan dames van bij het begin van de arbeid tot en met geboorte van de 
baby. Voor babies die extra zorgen behoeven is er een directe aansluiting van het be-
vallingskwartier met de dienst neonatologie. De verblijfsafdeling van de kraamkliniek 
situeert zich op één verdieping en biedt mogelijkheid aan beide ouders om te logeren. 

Om de nieuwe accommodatie maar vooral de hechte werking tussen de kraamkliniek 
en de dienst kindergeneeskunde te expliciteren met beelden is, in samenwer-
king met een jong productiehuis, een korte film gemaakt. Het resultaat, 
dat reeds door velen is geprezen, is terug te vinden via de website 
www.hhleuven.be onder gynaecologie-verloskunde.

Dit nieuwe ziekenhuisgebouw en het ruime ziekenhuisplein 
tussen de verschillende andere gebouwen zijn een belang-
rijke schakel in de verdere uitbouw van het masterplan. De 
oude ziekenhuisdelen aan de Naamsestraat kunnen nu deel per 
deel worden geherlocaliseerd. In de korte toekomst kan afbraak 
van het oude deel volgen en zal een volgende nieuwbouw zorgen 
voor een nieuwe sluitende ziekenhuisgevel.
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Zorg met een  
persoonlijk karakter

EEN BABBEL MET DE NIEUWE STAFLEDEN VAT MOOI SAMEN WAAROM 
ZIJ NET VOOR DIT ZIEKENHUIS KOZEN. BIJ ALLE DRIE KLINKEN DEZELFDE 
ARGUMENTEN DOOR. Sebastian Peters is overtuigd van “het menselijke  
karakter van een kleinere organisatie waarin je op een professionele manier je 
eigen inzichten en kennis kan uitbouwen”. Bart Van Poppel ruilde Nederland  
in voor de ideale combinatie voet- en enkelchirurgie met traumatologie “dit 
was voor mij de meest gedroomde treffer. De vlotte contacten in het zieken- 
huis en de overtuigingskracht van collegae om deel uit te maken van hun  
dynamische groep heeft mijn laatste twijfel weggenomen. Ik heb het hier 
perfect naar mijn zin”. Lien Lepère zegt rotsvast “voor mij is het antwoord 
heel duidelijk. De persoonlijke aanpak en de directe contacten met patiëntjes  
en ouders in een mensgericht ziekenhuis stonden voor mij altijd vooraan 
bij mijn keuze. Dit kan ik combineren met zeer fijne arts-collega’s en andere  
medewerkers van het ziekenhuis. Ik heb hier de uitdaging om met alle  
mogelijke ziektebeelden te worden geconfronteerd. Dit geeft me passie 
voor mijn beroep, echt wat ik zocht”.
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Nieuwe stafleden
  Sinds 7 april vervoegt Dr. Lien Lepère de kinderartsen in ons ziekenhuis. 

Ze studeerde geneeskunde aan de KU Leuven en promoveerde in 2008. Haar op-
leiding tot pediater genoot ze voornamelijk in het UZ Leuven, waar ze werkzaam 
was op verschillende specialistische diensten binnen de kindergeneeskunde waar-
onder oncologie/hematologie, gastro-enterologie, reumatologie, infectieziekten en 
pneumologie/allergologie. Een groot deel van haar opleiding volgde ze op de dienst 
intensieve neonatologie in het UZ Leuven waar ze ervaring opdeed in de opvang 
en behandeling van prematuur geboren kinderen. Haar curriculum kreeg een bijko-
mende aanvulling door haar ervaring binnen de multidisciplinaire centra verbonden 
aan UZ Leuven zoals het Revalidatiecentrum Pulderbos en het Centrum voor Ont-
wikkelingsstoornissen. 

Lien Lepère is werkzaam op de diensten pediatrie, neonatologie en materniteit. Ze 
houdt voornamelijk consultatie in het ziekenhuis, aangevuld met consultaties in 
haar privépraktijk te Bierbeek. In het ziekenhuis is Dr. Lepère bereikbaar via het 
secretariaat kindergeneeskunde 016 209 281.

 

Het valt me op hoeveel mensen  
ik hier tegenkom die open staan voor  

vernieuwing. Dat is voor mij cruciaal om 
ook in mijn beroep als arts te blijven 

ontwikkelen. Ik ga voor een behandeling met 
een persoonlijk karakter, naar  

elk kind én naar elk gezin.

Dr. Lien 
Lepère
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  Sinds 1 januari 2014 versterkt Dr. Bart van Poppel de dienst orthope-
die en traumatologie, met een subspecialistie in voet- en enkelchirurgie. 
Hij studeerde geneeskunde in Amsterdam en behaalde de artsentitel in 2005. 
Daarna was hij onder meer werkzaam op de dienst spoedgevallen in Alkmaar. 
In het HAGA ziekenhuis te Den Haag en het universitair ziekenhuis te Leiden 
(LUMC) volgde hij tot 2013 de opleiding tot orthopedisch chirurg, met speci-
fieke voorkeur voor chirurgie van de voet en enkel. Deze interesse bracht hem 
bij Dr. F. Faber, erkend voet- en enkel chirurg in Nederland (en omstreken). Bart 
van Poppel is als voet-enkel chirurg deels werkzaam in het UZ Leuven en deels 
in dit ziekenhuis. Naast zijn specifieke specialisatie heeft hij ook affiniteit met 
de orthopedische traumatologie in brede zin. Ook Dr. Van Poppel is bereikbaar 
via het secretariaat orthopedie 016 209 274.

  Dr. Sebastian Peters maakt sinds september 2013 deel uit van de dienst 
orthopedie en traumatologie, met een subspecialisatie handchirurgie. 
Hij studeerde geneeskunde in Leiden waar hij promoveerde in 2003. In het top-
klinisch ziekenhuis te Delft en het universitair ziekenhuis te Rotterdam volgde hij 
zijn opleiding tot orthopedisch chirurg. Hij ontwikkelde hierbij een grote voorkeur 
voor chirurgie van de hand en pols. Teneinde daar verdere kennis en kunde in 
op te doen, volgde hij een bijkomende opleiding bij professor L. De Smet in het 
universitair ziekenhuis te Leuven. 
Sebastian Peters is als hand-pols chirurg deels werkzaam in het UZ Leuven en 
deels in het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven. Hij heeft affiniteit over 
het gehele spectrum van de hand-pols chirurgie inclusief de onderarm en elle-
boog. Hij zal samen met zijn collegae orthopedisten ook traumata behandelen.  
Dr. Peters is te bereiken via het secretariaat orthopedie 016 209 274.

“De menselijke hand is een  
onvoorstelbaar mooi, complex en 

veelzijdig instrument.”

Patienten zo lang en zo goed mogelijk 
op de been houden, door middel van de 

minst invasieve behandeling voor de  
patiënt... dat is wat mij drijft.

Dr.  
Bart van 
Poppel

Dr.  
Lebastian 

Peters
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Het ziekenhuis zet zijn deuren open  
voor verwijzende huisartsen en andere  
zorgpartners
In een eerste symposium werd het bariatrisch zorgpad voorgesteld aan huisartsen 
en patiënten. Dat obesitas een gevarieerd verhaal is bleek al gauw uit de bijdragen 
van de bariatrische chirurg, de endocrinologe, de psychologe en de diëtisten die het 
zorgpad begeleiden. Maar voeding heeft ook invloed op een gezond gebit leerde een 
MKA-arts. De kinderartsen benadrukten dat obesitas bij kinderen een grote zorg 
blijft die aandacht verdient. De cardiologen wezen op de relatie tussen obesitas en 
hartproblemen. Theorie werd gevolgd door workshops voor verwijzers en patiënten 
die op een interactieve manier meer te weten konden komen over gezonde voeding, 
vermijden van suikerziekte, psychologische ondersteuning bij eetproblemen en de 
stap naar en voorwaarden voor een gastric bypass.   

Een maand later werd de vernieuwde URG fertiliteitskliniek voorgesteld aan pro-
minenten en verwijzers. Naast een schets van de historiek van dit centrum werd 
aandacht gegeven aan de huidige moderne uitbouw van het centrum. Prof. Dr.  
P. Adriaenssens stond stil bij de overtuigde kinderwens van wensouders en de  
latere ontwikkeling van deze kinderen. Prof. Dr. W. Ombelet toonde de toehoorders 
dat low cost fertiliteitsbehandelingen in ontwikkelingslanden kunnen helpen bij  
sociale en economische uitsluiting van vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. 
Het nieuwe URG centrum kreeg, als waardering voor zijn behandeling en begelei-
ding, de getuigenis van een mediafiguur die open en spontaan vertelde over zijn 
eigen ervaring.

De nieuwe kraamkliniek en dienst neonatologie werden officieel ingehuldigd met 
een wetenschappelijk programma voor huisartsen, gynaecologen en kinderartsen, 
interne en externe vroedvrouwen.  Hoe het bevalt in een regionaal ziekenhuis en 
hoe de zwangerschapsopvolging anno 2014 verloopt waren items voor de gynae-
cologen. De zorg aan de neonati, niet invasieve ademhalingstechnieken bij deze 
kleintjes en dysmaturiteit waren de gespreksonderwerpen van de kinderartsen. De 
toehoorders trokken samen met Lieve Blancquaert de wijde wereld in en luisterden 
geboeid naar verhalen over bevallen ver en dichtbij huis.
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Een laatste symposium werd aangeboden door de dienst orthopedie. Het symposium  
bood een multidisciplinair inzicht in actuele klinische concepten en wetenschap-
pelijke achtergrond van hand- en voetpathologie. Orthopedisten, endocrinologen, 
reumatologen, artsen fysische geneeskunde, urgentieartsen, kinesisten, verpleegkun-
digen en bandagisten werden betrokken in de bijdragen van het symposium.

Stafleden die het ziekenhuis  
hebben verlaten
Dr. Mark Van Dijk, orthopedist, Dr. Anne Sibille, pneumologe, en Dr. Lieven Peperstraete,  
anatoom patholoog, verlieten het ziekenhuis om hun carrière een andere wending te 
geven. Dr. Joris Sneyers, pneumoloog en algemeen internist beëindigde einde maart 
2014, wegens pensioenredenen, zijn praktijk binnen het ziekenhuis. 

Overlijden Dr. Benny Verheyden 
Op 31 januari 2014 overleed Dr. Benny Verheyden, uroloog- androloog binnen de 
UZA en als androloog verbonden aan het fertiliteitscentrum URG van ons ziekenhuis. 
Zijn overlijden kwam voor iedereen onverwacht. Wij blijven Dr. Verheyden gedenken. 

Verdere uitbreiding van  
de medische staf

Het ziekenhuis zoekt actief verder naar de uitbreiding van zijn  
medische staf. Zo zijn er vacatures geopend voor anesthesie, geria- 
trie, heelkunde, ORL, radiologie en vaatheelkunde. Meer informa-
tie aangaande deze openstaande vacatures staat vermeld op de 
vacaturesite medische stafleden www.hhleuven.be.
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Zorg met een  
inhoudelijk karakter
EEN ZIEKENHUIS STAAT VOOR DE GROTE UITDAGING OM ON-
DANKS DE KRAPPE BUDGETTEN, DE KWALITEIT EN VEILIGHEID 
VAN DE GEZONDHEIDSZORG OP PEIL TE HOUDEN. DE VOORT-
DURENDE ONTWIKKELINGEN AANGESTUURD DOOR INNO-
VATIEVE SAMENWERKINGSVERBANDEN, HET AFSTEMMEN 
VAN ZORGPROCESSEN EN HET IMPLEMENTEREN VAN NIEUWE 
TECHNOLOGIEËN DRAGEN DAARTOE BIJ. ELKE DIENST MOET 
ZIJN ROL NAAR DE PATIËNT MET KENNIS EN KUNDE WAARMA-
KEN. KWALITEIT HEEFT IMMERS IN DE EERSTE PLAATS TE MAKEN 
MET MENSELIJK KENNEN, KUNDE EN INZET. DANKZIJ DIT MEN-
SELIJK KAPITAAL HEBBEN WE DE AMBITIE OM DE BESTE ZORG 
EN VERZORGING AAN ONZE PATIËNT AAN TE BIEDEN.
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Een bariatrisch zorgpad dat resulteert in 
een Zorgaward van Zorgnet Vlaanderen 
Het aantal obesitaspatiënten nam de laatste 20 jaar erg toe. Hoewel zwaarlijvig-
heid deels genetisch bepaald is, spelen een gewijzigd levenspatroon, eetgedrag, 
sociale en omgevingsfactoren eveneens een rol. Binnen dit ziekenhuis wordt de 
behandeling van obesitas multidisciplinair bekeken. Een team van psychologen, 
diëtisten/voedingsdeskundigen, endocrinologe Dr. Mortelmans en bariatrisch 
chirurg Dr. Vleugels zorgen voor een best mogelijke aanpak van elke individuele 
patiënt. 

Dr. Vleugels zorgt voor een sterke uitdieping van het werkterrein voor obesitas-
behandeling, zowel pre- als postoperatief. Indien nodig wordt een bariatrische 
ingreep (gastric banding, sleeve gastrectomie, gastric bypass) uitgevoerd. De nar-
cosetijden duiken hierbij meestal onder het uur. Ook de hospitalisatietijd wordt 
beperkt tot twee overnachtingen.  Fast track surgery dus maar met aansluitend 
multidisciplinaire begeleiding van de patiënt over tien jaar. Dit levert de patiënt 
voordelen op als een spectaculaire daling van het aantal mineure complicaties 
(vb. ernstig ijzertekort) maar stimuleert eveneens een stabiel lichaamsgewicht 
door aanhoudende motivatie. 

Dr. Vleugels mocht uit handen van Zorgnet Vlaanderen een award ontvangen voor 
zijn open visie binnen dit bariatrisch traject. Hij werd gelauwerd omwille van zijn 
kracht om ieders professionaliteit en kennis te verzamelen om tot een excellente 
geneeskunde te komen voor een toch kwetsbare groep patiënten.

Nieuwe ontwikkelingen in het  
fertiliteitscentrum URG
De volledig vernieuwde Unit voor Reproductieve Geneeskunde (URG) werd in 
september 2013 in gebruik genomen. Het Centrum is reeds actief sinds 1984 
en heeft al meer dan 3.500 kinderen verwekt. Het URG heeft een erkenning als 
zorgprogramma reproductieve geneeskunde B centrum en is toonaangevend in 

de nieuwste inzichten en ultra professionele hightech apparatuur. Het nieuwe 
embryologielabo volgt de strenge Europese eisen in verband met luchtkwaliteit. 
Zo werd er geïnvesteerd in luchtdichte wanden, aangepaste filtersystemen en 
een speciale vloer die geen vluchtige organische stoffen afgeeft. Een bewakings-
systeem controleert voortdurend de kwaliteit van temperatuur, zuurstof- en 
CO²-spanning. Het labo en zijn uitrusting zijn volledig stofvrij. 

Deze modernisering zorgt voor een beter dan gemiddeld slaagcijfer van zwanger-
schappen (meer dan 36 % doorgaande zwangerschappen). Maar het accent wordt 
niet enkel gelegd op technologische nieuwigheden. De inrichting van het centrum 
doet, ondanks zijn centrale ligging in het ziekenhuis, hoegenaamd niet denken 
aan een ziekenhuisafdeling. In de wachtzaal en de consultatieruimten heerst een 
intieme sfeer die veel patiënten en bezoekers aanspreekt en tot rust brengt. Het 
professionele team zorgt voor een volledige en snelle diagnose in al zijn facetten 
en garandeert bovendien een persoonlijke aanpak van elk paar, elke patiënt en elk 
fertiliteitsprobleem. 
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Op CT zijn de eerste metingen gekend na de introductie van de iteratieve recon-
structie. De reeds lage dosissen op de volumescan gebruikt in dit ziekenhuis zijn 
nog verder verlaagd hierdoor. Voor kinderen bestaan er specifieke scanprotocols 
aangepast aan de leeftijd. De stralingsdosis van de CT onderzoeken in het Regio-
naal ziekenhuis Heilig Hart schommelt rond de waarden p25 internationaal per 
type CT. 

Naast bijscholingen over stralingsreductie voor de technologen wordt er nu actief 
uitgekeken naar nieuwe software die het gebruik van RX straling monitort per 
zaal, per type onderzoek, per verpleger, per patiënt. Door deze software zullen 
ook verwijzers extra info ontvangen ivm individuele stralingsblootstelling van hun 
patiënten en worden zij verwittigd als deze de veiligheidslimieten overschrijdt. 
Verdere informatie omtrent deze manier van werken zal aan verwijzers worden 
aangeboden binnen LOK’s en andere infomomenten.

Dankzij deze maatregelen wordt het ALARA principe van stralingsreductie met 
justificatie, optimalisatie en stralingsbeperking in al zijn facetten toegepast.

Voor meer informatie over het  
fertiliteitscentrum en zijn behandelingen  

zie www.lifeleuven.be

Reduceren van stralingsdosis binnen  
de dienst medische beeldvorming
In de pers van april 2014 werd kenbaar gemaakt dat Vlaamse ziekenhuizen gaan 
bijhouden hoeveel straling een patiënt bij opeenvolgende radiologische onder-
zoeken oploopt. Vlaamse ziekenhuizen zouden hierbij voorop lopen op een Euro-
pese richtlijn die pas over vier jaar van kracht wordt. Binnen dit ziekenhuis wordt 
nu reeds zeer specifiek ingezet op het reduceren van de stralingsdosis tijdens de 
onderzoeken. De radiologen zien reeds vóór de introductie van deze substitu-
tie-wet op radiologie een duidelijke verandering in het voorschrijfgedrag met niet 
alleen een toename in vraag naar MRI onderzoeken voor verschillende en steeds 
uitbreidende indicaties, maar ook echografie die nog populairder is geworden 
vooral voor het abdomen en voor de weke delen.

Het URG team heeft deskundig opgeleid en up to date medewerkers die alle 
technieken van de reproductieve heelkunde uitvoeren (zowel endoscopisch als 
microchirurgisch). Het centrum is gespecialiseerd in inseminaties, in vitro fertili-
satie, injectie van de zaadcel in de eicel (ICSI), testiculaire afname van zaadcellen 
(TESE), ... . Ook koppels met erfelijke aandoeningen kunnen hier terecht. Voor 
begeleiding van toekomstige ouders in deze belangrijke fase van hun leven werkt 
het URG samen met een psycholoog-seksuoloog die in deze materie duidelijk zijn 
sporen heeft verdiend.

Het Centrum ontwikkelde bovendien eigen technieken om patiënten comforta-
beler te behandelen. Er worden vandaag zeer fijne kijkinstrumenten gebruikt voor 
het visueel nazicht van de baarmoeder, de bekkenholte en de eileiderdoorganke-
lijkheid. Via transvaginale laparoscopie kunnen patiënten met minder ongemak-
ken worden behandeld en kunnen zij rekenen op minimaal werkverlet. 
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Zorg met  
een warm karakter
ACHTER DE RUSTIGE EN VEROUDERDE ZIEKENHUISGEVEL ONTPLOOIT 
ZICH EEN ACTIEVE ZIEKENHUISSITE. EEN ZORGINSTELLING MET EEN 
EIGEN EN STERK KARAKTER. MEDEWERKERS EN ARTSEN WERKEN, MET 
EEN EIGEN PERSOONLIJKHEID, AAN EEN PROFESSIONELE EN GOED  
ONDERBOUWDE BEHANDELING EN ZORG. ZIJ GAAN ECHTER NIET 
VOORBIJ AAN DE MENS ACHTER DE PATIËNT. DE SCHAALGROOTTE VAN 
HET ZIEKENHUIS LAAT TOE DAT DE PATIËNT GEEN NUMMER IS. DE PER-
SOONLIJKE CONTACTEN MET DE PATIËNTEN EN VAN DE MEDEWERKERS 
ONDERLING MOTIVEERT EN MAAKT HET WERKEN BIJZONDER.
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Kwaliteit, patiëntveiligheid en accreditatie
Het is onze missie om een hoge kwaliteit van zorg te leveren maar ook zichtbaar te 
maken. Dat doen we door te investeren in mensen, infrastructuur en patiëntvrien-
delijkheid. Uitgangspunt bij die initiatieven zijn de zorgbehoeften van de patiënt.

Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven is daarom vrijwillig in een ambitieus 
accreditatietraject gestapt. De volledige werking en de processen van het zieken-
huis worden door externen  doorgelicht vanuit strenge internationale kwaliteits- en 
patiëntveiligheidsstandaarden. De finale doelstelling is kwaliteit van zorg continu 
te blijven verbeteren en zodoende een hoge kwaliteit van zorg te bieden in nauwe 
samenwerking met patiënten en zorgpartners. 

Om dit te realiseren is een meerjarenplan 2013-2017 opgesteld. In een eerste stap 
werden interne medewerkers opgeleid als eigen auditor in het ziekenhuis. Zij voeren 
eerste kwaliteitsscreenings uit op verschillende diensten. Bovendien auditeren ze 
mee in andere ziekenhuizen en worden collega’s uit andere instellingen gevraagd 
dit ziekenhuis te auditeren.

Deze manier van werken heeft reeds geleid tot verschillende verbeterprojecten op 
de diensten. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van een acuut en chronisch 
wondzorgprotocol met een uitgebreide informatiebrochure voor patiënten en de 
huisartsen in de regio.  Daarnaast werd de checklist binnen het operatiekwartier 
sterk verbeterd zodat identiteitsverwisselingen worden voorkomen en de veiligheid 
van patiënten wordt verhoogd.
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Ervaringen van patiënten
De Vlaamse Patiënten Peiling (VPP) is een instrument dat peilt naar ervaringen van 
patiënten. De vragenlijst werd ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform in sa-
menwerking met het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap met als doel 
de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In totaal hebben 12 ziekenhuizen deelgenomen 
aan de validatieoefening in juni 2013, waaronder het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart 
te Leuven. Deze validatieoefening was de eerste officiële meting van de VPP. De gege-
vens werden verwerkt door een externe onafhankelijke partij.

In juni kregen alle patiënten, die aan de inclusiecriteria beantwoordden, een uitnodiging 
om de VPP in te vullen. Thema’s als aard van het ziekenhuisverblijf (gepland/ongepland), 
opname in het ziekenhuis, verblijf in het ziekenhuis, ontslag uit het ziekenhuis, algeme-
ne beoordeling en demografische gegevens van patiënten werden bevraagd. Over het 
algemeen waren patiënten tevreden over het ziekenhuis en zouden zij deze instelling 
aanbevelen aan anderen. 

Grafiek: Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven tov gemiddelde van alle deelne-
mende ziekenhuizen op vlak van volgende items: 
-  De verpleegkundigen waren vriendelijk en beleefd tegen mij
-  De artsen waren vriendelijk en beleefd tegen mij
-  Bij de medewerkers voelde ik me in veilige handen
-  De medewerkers respecteerden mijn privacy tijdens gesprekken
-  De medewerkers respecteerden mijn privacy bij onderzoeken, behandeling en verzorging
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Ombudsdienst volgt klachten op
Onze 750 medewerkers streven elke dag naar excellente zorg. Toch kan er, ondanks 
alle inspanningen, iets niet voldoen aan de verwachtingen van de patiënt of zijn 
omgeving. Als een gesprek daarover met de zorgverleners niet tot tevredenheid 
leidt, kan de patiënt met zijn klacht of suggesties terecht bij de ombudsdienst. 
Die zorgt voor een discrete en professionele behandeling van elke klacht. In alle 
openheid en transparantie kunnen patiënten en hulpverleners spreken over wat 
hen beroert, waar hun vertrouwen geschaad is of waar zij connectie hebben verlo-
ren. De ombuds luistert naar ervaringen en belevingen van patiënten, maakt deze 
bespreekbaar bij hulpverleners of brengt patiënten en hulpverleners terug samen 
zodat zij samen kunnen werken aan het herstel van het geschonden vertrouwen. 
Patiënten en hun verwijzers kunnen voor bedenkingen over de dienstverlening of 
voor informatie en advies over patiëntenrechten terecht bij de ombudsvrouw via 
ann.willemans@hhleuven.be of via 016 209 208. 

In 2013 werd de ombuds in 260 dossiers om hulp of advies gevraagd. Uit 
deze dossiers komen verbeterpunten voor de instelling. De ombuds zorgt dan ook 
voor aanbevelingen die de artsen en verantwoordelijken kunnen gebruiken om de 
dienstverlening verder af te stemmen op de noden van de hedendaagse patiënten. 
Het ziekenhuis kan in dat kader zijn informatie aan patiënten verder ontwikkelen. 
Daarnaast is het coördineren van de zorg rond de patiënt en het transparant over-
brengen van dit overzicht bij de patiënt en zijn omgeving een verdere uitdaging.

De focusgesprekken met de huisartsen kaderen eveneens in deze cultuur van open-
heid en zelfreflectie. Uit deze gesprekken komt naar voor dat dit ziekenhuis ge-
percipieërd wordt als een eerder dure zorginstelling. Onderzoeken van verschillende 
ziekenfondsen hebben echter het tegendeel bewezen. De individuele ziekenfondsen 
bieden vergelijkingsmodules aan die een overzicht geven van kostprijs per ingreep 
binnen verschillende ziekenhuizen. Daarnaast wordt er ook binnen dit ziekenhuis 
een mogelijkheid geboden aan patiënten om reeds vóór opname een kostensimu-
latie te laten opstellen voor de verwachte opname. Deze vraag kan worden gesteld 
aan de medewerkers van de financiële diensten, via het nummer 016 209 213. 

Betere en snellere telefonische  
bereikbaarheid
Zowel van patiënten, van verwijzende huisartsen als van interne artsen en me-
dewerkers kwamen er met regelmaat bedenkingen aangaande de telefonische 
bereikbaarheid van het ziekenhuis in het algemeen en van de afsprakendienst en 
artsensecretariaten in het bijzonder.

Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar vlotte bereikbaarheid is een 
aanpassing van de telefonie-infrastructuur noodzakelijk. De behoeftenanalyse 
hieromtrent en de contacten met partners inzake telefonie is nagenoeg afgerond. 
De ingebruikname van een nieuwe telefooncentrale en telefonische communica-
tie-infrastructuur zal op zeer korte termijn een feit zijn.

Op een open en openhartige manier naar patiënten en verwijzers luiste-
ren brengt bedenkingen en werkpunten voor het ziekenhuis aan de op-
pervlakte. Het ziekenhuis werkt met de nodige zelfreflectie en bereidheid 
tot leren en ziet deze ervaringen als een hefboom om verder te groeien.  
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Centraal elektronisch patiëntendossier 
Zowel de arts-specialisten in het ziekenhuis als de verwijzende huisartsen (mag 
blijken uit de focusgesprekken) hebben vraag naar een nieuw centraal en elek-
tronisch medisch dossier. De overschakeling naar een volledig up to date dos-
sier dat een weergave biedt van behandeling in het ziekenhuis maar ook toelaat 
elementen van buiten het ziekenhuis op te nemen zal een enorme meerwaarde 
betekenen in de opvolging van de patiënt intern en een verbeterde communicatie 
naar verwijzers en zorgpartners buiten het ziekenhuis. 
De marktverkenning en de onderhandelingen met verschillende partners terzake 
is volop lopende en zal binnenkort naar een eindbeslissing leiden. 

Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezond-
heidszorg (SEL GOAL) 
Op initiatief van de provinciale overheid werd een overeenkomst getekend waar-
in verschillende groepen zorgverstrekkers van en rond het Regionaal ziekenhuis 
Heilig Hart zich engageren samen te werken in functie van een naadloze zorgcon-
tinuïteit voor de patiënt. Betrokken partijen zijn de patiënt zelf en/of zijn man-
telzorgers, de partners van de eerstelijnsgezondheidszorg, de woonzorgcentra, de 
rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de centra voor kortverblijf 
en het ziekenhuis. De bedoeling is een vlotte overgang te realiseren van de thuis-
situatie of (semi-) residentiële voorziening naar het ziekenhuis en omgekeerd. 
Via periodiek overleg zullen projecten gekozen en uitgewerkt worden om deze 
naadloze dienstverlening vorm te geven en problemen ter zake te bespreken en 
te verbeteren.
Andere Vlaams-Brabantse ziekenhuizen zullen eveneens in dit project stappen en 
via een overkoepelende begeleidingscommissie zullen ervaringen worden gedeeld 
en geëvalueerd.

Goed voorbereid naar het ziekenhuis en 
terug naar huis
Op de afdelingen heelkunde zijn opnameverpleegkundigen aan de slag. Ze be-
reiden de patiënt optimaal voor op hun opname in en ontslag uit het ziekenhuis. 
Onmiddellijk na de beslissing tot ingreep begint de opnameplanning en preope-
ratieve voorbereiding. Ze geven de patiënten uitleg hoe ze zich op de opname 
kunnen voorbereiden. Bij opname nemen deze verpleegkundigen een uitgebreide 
anamnese af. Patiënten krijgen informatie over het verloop van de ingreep en hos-
pitalisatie. De verpleegkundige toetst de zorgbehoeften van de patiënt af om het 
zorgaanbod af te stemmen. Ze gaat ook op zoek naar zorgproblemen en beperkin-
gen in de thuissituatie die een vlot ontslag uit het ziekenhuis kunnen verhinderen. 
Patiënten en afdelingsverpleegkundigen zijn tevreden over deze extra begeleiding. 
Het opnametraject verloopt vlotter en kwalitatiever.
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Telefonische screening van patiënten na 
een ingreep in het ziekenhuis
Daags na een chirurgische dagbehandeling, een coloscopieonderzoek of een eicel- 
aspiratie in het fertiliteitscentrum, krijgen de patiënten thuis een verpleegkundige 
aan de lijn om te peilen naar hun ervaringen tijdens en na het verblijf in het 
ziekenhuis.  De bedoeling is beter inzicht te krijgen hoe het ziekenhuis zich profi-
leert in de beleving van de patiënt op vlak van pijnbeleid, informatieverstrekking, 
patiëntenvervoer, tijdige beschikbaarheid van ontslagdocumenten, e.a. Eventuele 
bijkomende vragen kunnen onmiddellijk worden beantwoord. Medische vragen 
worden in eerste instantie doorverwezen naar de huisarts of worden voorgelegd 
aan de behandelende arts-specialist.

De patiënten zijn aangenaam verrast door dit telefoontje. Ze appreciëren dat het 
ziekenhuis zelf contact opneemt en peilt naar hun ervaringen. Bovendien zijn ze 
zeer tevreden over het feit dat er snel kan ingespeeld worden op eventuele pro-
blemen. Voor patiënten in een fertiliteitsbehandeling betekent dit dat, daags na 
de eicelaspiraties, de embryologen meedelen hoeveel eicellen bevrucht werden. 

Betrouwbare technologie om vitale  
parameters op niet-kritieke diensten strikt 
op te volgen
 
Het ziekenhuis investeerde in high-tech monitors die toelaten op een zeer mo-
derne en betrouwbare manier vitale parameters op te volgen. De kleine draagba-
re automatische bloeddrukmeters van weleer beantwoorden niet meer aan een 
state of the art parameterbeleid. Deze nieuwe apparatuur verzekert nu een zeer 
adequate manier van patiëntenopvolging. In de toekomst kunnen deze monitors 
met andere functies worden uitgebreid.
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Cijfermateriaal 
2013

Erkende bedden:  287

Omzet:  €€e 74.253.746,24

Raadplegingen:  120.360

Hospitalisaties:  9.996

Verpleegdagen:  64.804

Dagopnames: 12.653 

Bevallingen:  1.367

Spoedcontacten:  19.830

Radiologische onderzoeken: 62.394

Ingrepen in operatiezaal:  12.754

Aantal Personeelsleden: 686

Aantal FTE: 517,61

Aantal artsen: 98
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Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven en 
Rotary gaan samen over grenzen
Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven bouwt en verbouwt naar een, voor eigen 
publiek, eigentijds ziekenhuis. Nieuwe ziekenhuisdelen worden ingericht en in gebruik 
genomen met kostprijsbewuste maar comfortabele nieuwe materialen. Gebruikte 
bedden, nachtkastjes, verouderde medische materialen worden opgeslagen, nemen 
veel plaats in de beperkte ruimte van het ziekenhuis en geraken onder het stof.

Er werd contact gezocht met Rotary België dat via één van zijn vzw’s gebruikt me-
disch, chirurgisch en paramedisch materiaal een tweede leven geeft. In hun project 
“Ziekenhuis zonder grenzen” verzamelen en stockeren zij gebruikte goederen. De 
gestockeerde goederen worden onmiddellijk ingepakt en kunnen, naargelang nut en 
nood, binnen de 24 uur voor vertrek naar het buitenland worden aangeboden. Ngo’s 
en/of particulieren met projecten in ontwikkelingslanden of in het kader van nood-
hulp kunnen aankloppen bij Rotary. Met het gratis ter beschikking gestelde materiaal 
kunnen zij ziekenhuizen en verzorgingscentra in ontwikkelingsgebieden uitrusten en 
rehabiliteren.

De materialen uit dit ziekenhuis kregen een nieuwe bestemming in Vietnam of el-
ders. Begin augustus 2013 werden twee RX toestellen door de radiologen ter be-
schikking gesteld van een kamp voor Syrische vluchtelingen in Turkije. Kameruitrus-
tingen, operatiemateriaal, monitors, medische apparatuur, revalidatiehulpmiddelen…
beginnen een tweede leven ver van het Leuvense ziekenhuis. 

Lopen voor de Stichting tegen kanker
Levensloop van de Stichting tegen Kanker is een gemeenschapsevenement waar de 
moed van mensen met kanker wordt gevierd, waar mensen worden herinnerd die 
aan kanker overleden en waar samen wordt gevochten tegen kanker.
Verschillende medewerkers van het ziekenhuis vormden een team om gedurende 24 
uur te bewegen. Al lopend en stappend zorgden zij ononderbroken gedurende deze 
tijd voor aandacht voor dit project enerzijds maar droegen op deze manier actief bij 
aan de fondsenwerving van Levensloop.

HET REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART LEUVEN VINDT EEN STERK 
SOCIAAL ENGAGEMENT EVENEENS BELANGRIJK. VERSCHILLEN-
DE PROJECTEN KREGEN AL HUN STEUN. HET SCHENKEN VAN NIET 
MEER GEBRUIKTE ZIEKENHUISMATERIALEN AAN MINDERBEDEELDE 
ZORGINSTELLINGEN IS EEN TERUGKEREND PROJECT. DAARNAAST 
WORDT ER OOK MEEGEWERKT AAN INITIATIEVEN VAN ZORGPART-
NERS EN DRAGEN DE MEDEWERKERS OP EEN SPORTIEVE MANIER BIJ 
AAN FONDSENWERVING EN HET GOEDE DOEL. 

Zorg met een  
sociaal karakter
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Regionaal ziekenhuis
Heilig Hart Leuven
Naamsestraat 105
3000 Leuven
T 016 20 92 22
T secretariaat 016 20 92 21

www.hhleuven.be

V.U. Katrien Van Gerven, algemeen directeur


