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Dichtbij beter
Jaarverslag 2015

Beste lezer, 

In ons vorig jaarverslag, dat van 2014, kondigden we 
met veel trots onze vernieuwde missie en visie aan: 
“Dichtbij beter”. Kort samengevat: als regionaal zieken-
huis staan wij en onze medewerkers dicht bij de patiënt 
om hem de nodige zorg en bejegening te bieden.
Onze sterktes en onze eigenheid zijn duidelijk uitge-
werkt en in een leidraad gegoten voor alle medewer-
kers in het ziekenhuis.

Het voorbije jaar hebben we ernaar gestreefd om 
‘Dichtbij beter’ nog verder in de praktijk te brengen, 
zowel op het gebied van technologische ontwikkelin-
gen, zorg, verwijzers- en medewerkersbeleid. 

We stellen u in dit jaarverslag enkele projecten voor van 
2015. 
Het spreekt voor zich dat de deadline en/of oplevering 
van een initiatief niet stipt op het einde van het afgelo-
pen kalenderjaar valt. De meeste projecten lopen door-
heen de tijd en de organisatie tot op vandaag. En we 
blijven timmeren aan de weg. Er zitten weer veel ideeën 
in de pijpleiding die we graag op korte of lange termijn 
realiseren. Maar daarover leest u meer in onze volgende 
editie. 

Veel leesplezier!

Algemeen directeur
Mevrouw Katrien Van Gerven
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UITBLINKEN

CM STUDIE ONDERSCHRIJFT 
DE KWALITEIT VAN ONZE 
HEUPPROTHESE-OPERATIES 

Ziekenfonds CM voerde een onderzoek uit bij meer 
dan 20 000 leden die een heupprothese-operatie 
ondergingen. De overleving van een heupprothese, 
de verblijfsduur in het ziekenhuis en de hiermee 
samengaande kostprijs werden onderzocht. 
Wat bleek? Ons ziekenhuis scoort bij de beste van 
België. In Vlaams-Brabant zitten we zelfs aan de 
top voor wat betreft de kans op revisie (een nieuwe 
operatie) na het plaatsen van een nieuwe heup.

Volgens dr. Jef Van Den Bergh en Dr. Paul Milants, 
de orthopedisten die deze ingrepen uitvoeren, 
speelt ervaring en deskundigheid een belangrijke 
rol. Daarnaast zoeken zij naar individueel aange-
past materiaal voor elke patiënt,  rekening hou-
dend met zijn persoonlijke levensstijl en leeftijd.
“Wij kunnen bij de ingreep rekenen op anesthe-
sisten die de patiënt perfect stabiliseren en obser-
veren waardoor de kans op nood aan intensieve 
zorg duidelijk vermindert. Eens de operatie is uit-
gevoerd is een goede opvolging van de patiënt 
door verpleegkundigen met specifieke kennis een 
volgende voorwaarde voor vlot herstel. En deze 
verpleegkundigen kunnen op hun beurt rekenen 
op een naadloze samenwerking met kinésisten en 
ergotherapeuten die dadelijk na de operatie in het 
revalidatieproces worden betrokken.”

MRI-SCANNER: 
TOPTECHNOLOGIE IN VOLLE 
OPBOUW

Ons ziekenhuis kreeg in 2015 een erkenning 
voor de installatie van een MRI-scanner. Begin 
augustus 2016 gaan onze specialisten van de 
dienst medische beeldvorming aan de slag met 
deze “supermagneet”.

Bij de keuze van het toestel werd patiënt-
vriendelijkheid voorop gesteld. “Omdat claus-
trofobie vaak een probleem is voor patiënten 
werd een toestel met ruime opening en zoveel 
mogelijk geluidsdemping gezocht. De software 
 en het type toestel beïnvloeden ook de onder-
zoeksduur en ook op dat vlak werd gezocht 
naar de oplossing met de hoogste patiëntge-
richtheid. Patiënten moeten een kortere tijd 
in het toestel blijven, met minder bewegings-
artefacten tijdens het nemen van de beelden 
en met scherpere beelden tot gevolg”, zo 
stelt dr. Anne Vancauwenbergh, diensthoofd 
radiologie. 

Bron foto: Philips Belgium N.V./S.A.
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ONZE NIEUWE WEBSITE ONLINE

Onze vernieuwde webstek biedt uitgebreide info 
aan patiënten, bezoekers en zorgprofessionals. U 
vindt er vanzelfsprekend ook al onze evenementen 
voor huisartsen zoals lunchcauserieën en symposia.
Doordat het design “responsive” is, wordt de pagi-
naopbouw steeds afgestemd op het device waar-
mee u de website bezoekt: via smartphone, tablet 
of desktopcomputer. Neem zeker een kijkje op 
www.hhleuven.be  

Momenteel in opbouw, een app specifiek voor 
huisartsen, met o.m. rechtstreekse contactinfo 
van onze specialisten. Zo houden we de com-
municatielijnen kort.

SPECT-CT: KLAAR VOOR DE 
TOEKOMST MET HYBRIDE 
BEELDVORMING 

De SPECT-CT scant sinds enkele maanden op de afde-
ling nucleaire geneeskunde. 
De werking is lumineus door de gecombineerde beeld-
vormingstechniek waarbij SPECT EN CT samen gemon-
teerd worden in één toestel. Diensthoofd nucleaire 
geneeskunde dr. Nancy De Vadder licht de grote voor-
delen toe: “SPECT zorgt voor functionele informatie 
(bvb. verhoogde botaanmaak) terwijl CT structurele, 
anatomische en morfologische informatie verwerft. 
Beide modules zijn daarenboven tomografisch, wat 
wil zeggen dat de beeldvorming drie-dimensioneel 
gebeurt. Het gelijktijdig registreren van drie-dimensio-
nele functionele en anatomische informatie leidt naar 
een verbeterde lokalisatie van een ziekteproces. De 
vorm en afmetingen van het letsel zijn duidelijker en er 
kan een heel nauwkeurige diagnose gesteld worden.”

De CT-module van de SPECT-CT is technologisch ver-
gelijkbaar met deze die gebruikt wordt op de dienst 
radiologie. De module wordt hoofdzakelijk aangewend
om de lokalisatie van een afwijking voor de SPECT 
beeldvorming beter te bepalen maar kan evengoed 
gebruikt worden als diagnostisch middel. Voor het 
CT-gedeelte worden er geen intraveneuze contrastpro-
ducten gebruikt. Voor het SPECT-gedeelte wordt er wel 
nog klassiek gebruik gemaakt van isotopen. Bovendien 
blijft de stralingsdosis voor de patiënt zeer laag door 
een ingenieus ingebouwd software  protocol. 

Bron foto: Siemens N.V./S.A. 
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PILOOTPROJECT VERKORTE LIGDUUR: 
KORTER, MAAR BETER

Minister van volksgezondheid Maggie De Block verkort 
de standaard verblijfsduur binnen de kraamklinieken. 
Sinds april 2015 worden slechts 4 van de 5 dagen  
gefinancierd voor een normale bevalling. Op termijn 
zou deze financiering verder afgebouwd worden tot 2 
verblijfsdagen. 

De  zorgteams van de kraamkliniek en kindergenees-
kunde bleven niet bij de pakken zitten en gingen aan 
de slag met interne en externe zorgpartners. Dit resul-
teerde in een kwalitatief zorgpad om jonge ouders 
en baby te begeleiden in het ziekenhuis én in hun 
thuisomgeving. 

Samengaand hiermee werd vanuit het ziekenhuis een 
kraamtijdboekje gelanceerd waarin alle parameters van 
moeder en kind bijgehouden worden. Het fungeert als 
een echt werkinstrument dat volledig ingebed is in de 
werking op onze kraamafdeling. Ondertussen wordt 
dit na ontslag ook gebruikt door vroedvrouwen en 
huisartsen.

In aansluiting op dit initiatief werd ons ziekenhuis in 
samenwerking met UZ Leuven en De Bakermat gese-
lecteerd om het pilootproject rond ‘bevallen met kort 
ziekenhuisverblijf’ verder uit te werken.

WE BLIJVEN WERKEN AAN 
ZORGKWALITEIT

Het initiatief van de Vlaamse overheid  om zorgkwali-
teit te meten en zichtbaar te maken wordt ook in ons 
ziekenhuis gevolgd. De vastgelegde indicatoren voor 
2015 (handhygiëne, voorschrift van geneesmiddelen, 
patiëntidentificatie  en checklist veilige heelkunde) wer-
den gemeten en de resultaten zijn inmiddels bekend 
gemaakt via www.zorgkwaliteit.be.

Voor de deelname aan de meting van onze patiëntge-
richtheid overhandigde het Vlaams Patiëntenplatform 
ons ziekenhuis een oorkonde. 

 
DE ACCREDITATIETREIN  
STOOMT VERDER

Het ziekenhuis werkt samen met NIAZ, het Nederlands 
Instituut voor Accreditatie in de Zorg, in voorbereiding 
van een doorlichting in het najaar van 2017. In afwach-
ting wordt er hard verder gewerkt aan procedures, 
plannen, patiëntinformatie, …

Kwaliteitsteams werden ziekenhuisbreed ingezet, 
beleidsplannen geoptimaliseerd, risico-analyses uitge-
voerd en verbetertrajecten opgezet.

DIENST ANESTHESIE OPTIMALISEERT 
EN KIEST VOOR ICCA 

De dienst anesthesie koos voor het digitale platform 
ICCA (Intelligent Critical Care and Anesthesia) voor de 
registraties van het peri-operatief gebeuren. Registraties 
van tijdens en na de ingreep, zowel op recovery als op 
intensieve zorgen komen nu terecht op éénzelfde digi-
taal platform.

Met de introductie van ICCA hebben we dan ook een 
primeur voor de provincie en zijn we één van de weinig 
ziekenhuizen in Vlaanderen die voor de ganse work-
flow over een uniform medisch en verpleegkundig dos-
sier beschikken. 

Welkom 

p 3

Ons team 

p 5 - 6

Nuttige telefoonnummers 
p 7

Hoe ziet je dag eruit? 

p 8 - 9

Praktisch 

p 10 - 11

Goed om weten 

p 12

Dag van de geboorte (dag 0 - 10) 
p 14 - 35

Naar huis 

p 28 - 29

De verzorging van je baby thuis 
p 36 - 39

Goed herstel van mama 
p 40 - 41

Nuttige adressen 

p 42 - 43

Ontslaggegevens baby 

p 44

Onderzoek op dag 7-10 

p 45

Ontslaggegevens mama 

p 46 

Sociale rechten - verlof 

p 48

Beoordeling verblijf 

p 49

Evaluatieformulier 

p 50

Inhoud

4

HEI15-001 infobrochure_postpartum-236x166,5mm-DEC2015-afloop-DEF.indd   4

23/12/15   14:37

HOOFDVROEDVROUW

Marie Simonart

ADJUNCT-HOOFDVROEDVROUWEN

Evy Van Hoeck

Lore Vanlangenakker

AL DE VROEDVROUWEN EN VERPLEGEND 

PERSONEEL VAN DE VERLOSKAMER EN  

DE MATERNITEIT

Ons team

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE  

NEONATOLOGIE-PEDIATRIE

Sofie Dewaet

SOCIALE DIENST

Valerie Stoens

Chantal Kellens

Tessy Pauwels

PASTORS

Mieke Polfliet 

Karolien Helsen

ANESTHESISTEN

Dr. Guy Swinnen

Dr. Luc Neyens

Dr. Johan De Smet

Dr. Dirk Van Der Donckt

Dr. Heidi Weyns

Dr. Anouschka Vandoorne

Dr. Tom Van Severen

Dr. Liesbeth Spincemaille

Dr. Melissa Esteves
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NIEUWE ARTSEN @HHLEUVEN

Ook in 2015 werkten we aan een verdere uitbrei-
ding van ons artsenteam.

Dr. Melissa Esteves Martins 
Anesthesie 

Dr. Johan Van Dyck
Urologie 

Dr. Urszula Kiendys
Medische beeldvorming 

Dr. Katrien Cuppens
Vaat- en thoraxheelkunde 

Dr. Tuur Helsen
Geriatrie 

Dr. Griet De Temmerman
MKA 

Dr. Charlotte Lambrecht
Dermatologie 

Dr. Kaatje Van Aerschot
Pediatrie 

Ook op de spoeddienst mochten we verschil-
lende nieuwe stafleden verwelkomen:  dr. Vincent 
Recourdon, dr. Marjan Bossuyt, dr. Nathalie 
Pletinckx, dr. Eike De Rooze, dr. Dorette Assen A 
Abouem, dr. Hector Dubois, dr. Jan Beirnaert, dr. 
Ruben Haesendonck en dr. Liesbeth Govaers.
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ZORG BIEDEN

ONS NUTRITIETEAM HEEFT DE  
SMAAK TE PAKKEN

Vanuit een nauwe samenwerking tussen de koks, dië-
tisten, logopedisten, geriaters en hoofdverpleegkundi-
gen werd het voedingsbeleid nieuw leven in geblazen.
Hieruit resulteerden volgende projecten: nieuwe bro-
chures over energie- en eiwitrijke voeding voor geria-
triepatiënten en de actualisatie van het opklimschema 
bij slikproblemenen. Screening van ondervoeding werd 
op verschillende afdelingen opgestart. 
Door de organisatie van een “nutritionday” werd de 
aandacht voor ondervoeding geaccentueerd bij patiën-
ten en bezoekers. E-learning modules zetten dit onder-
werp in de verf voor zorgverstrekkers.

ALGOLOGISCH TEAM GAAT  
DE PIJN TE LIJF

Vertrekkende van een audit op alle afdelingen werd 
in 2015 werk gemaakt van een vernieuwd pijnbeleid. 
Een pijnverpleegkundige en anesthesist zetten hun 
schouders hieronder en ontwikkelden een training 
voor medewerkers en artsen. Deze basisprocedure met 
afspraken rond pijnmeting, -registratie, -anamnese en 
-behandeling zal dienen als onderbouw voor andere 
pijnrichtlijnen in specifieke situaties zoals post-operatief 
pijnbeleid, pijnpompen en palliatieve pijncontrole.

NIEUW WONDZORGTRAJECT 
ZORGT VOOR SNELLERE GENEZING 
EN VLOTTE OVERGANG NAAR 
THUISSITUATIE 

V.A.C. (Vacuüm Assisted Closure®) werd opgestart in 
2015. Dit systeem zorgt ervoor dat de wonde onder 
een vacuüm gehouden wordt. Bovendien vermin-
dert de kans op infectie omdat het wondvocht uit de 
wonde gezogen wordt. V.A.C.®-therapie kan plaatse-
lijk ook de bloeddoorstroming verbeteren en zwelling 
verminderen.

Deze therapie kan, na ontslag, thuis verdergezet wor-
den en resulteert in een korter ziekenhuisverblijf.

WINTERPLAN BIEDT HOGERE 
OPNAMECAPACITEIT
Om een hogere instroom van patiënten binnen de 
inwendige, geriatrische en pediatrische diensten op te 
vangen, werd een winterplan uitgetekend. Vijftien zie-
kenhuisbedden werden beschikbaar gehouden via een 
herorganisatie in verschillende zones van ons zieken-
huis. Uit de evaluatie bleek dat vooral vraag was naar 
extra geriatrische bedden.
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TABLETS IN DE WACHTZAAL, 
WACHTEN WORDT LEUK

Wachten is voor niemand leuk. Een jonge Nederlandse 
revalidatiepatiënt ontwikkelde tijdens zijn herstelperi-
ode de idee om wachten in ziekenhuizen aangena-
mer te maken, door tablet-computers aan te bieden 
in wachtzalen. 

Nu, 2 jaar later, beheert hij samen met zijn team niet 
minder dan 1500 tablets verspreid over 18 zieken-
huizen. In België volgde ons ziekenhuis als eerste dit 
voorbeeld. Bij wijze van proef werden 3 tablets in de 
wachtzaal van de dienst spoed geplaatst en 2 tablets 
bij de wachtende patiënten op de dienst gynaecolo-
gie. Bezoekers kunnen spelletjes en quizzen spelen, ze 
kunnen filmpjes bekijken, magazines lezen, … 

Indien dit concept zijn verwachte vruchten afwerpt, 
worden diverse andere wachtzalen en/of verpleeg-
diensten binnenkort ook voorzien van tablets.  
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KRACHTEN GEBUNDELD  
IN DE STRIJD TEGEN KANKER

Het Hemelvaartweekend is al enkele jaren het 1000 
km-fietsweekend ten voordele van Kom op tegen kan-
ker. Ons ziekenhuis fietste met 2 teams voor dit goede 
doel. 

Door de organisatie van spinninglessen, de verkoop van 
wenskaarten en sportkleding, de organisatie van een 
huisartsensymposium … werd een bedrag  van 10 000 
euro ingezameld. We mochten hiervoor ook rekenen 
op giften van onder meer verwijzende huisartsen. 

ONTSLAGLOUNGE VERENIGT 
EFFICIËNTIE EN GASTVRIJHEID

Het ziekenhuis streeft naar een efficiënt en kostenbe-
wust gebruik van ziekenhuisbedden. Om dit te onder-
steunen werd een ontslaglounge ingericht. Een patiënt 
die wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maar even moet 
wachten op vervoer naar huis, kan gedurende deze 
wachttijd rustig in de lounge verblijven. Ook patiënten-
pieken op de afdeling spoedgevallen kunnen we hier 
mee opvangen. 

De patiënten die naar huis mogen, kunnen in de ont-
slaglounge verpozen in een zetel, een drankje nuttigen 
en tv kijken.  
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AANDACHT GEVEN

EEN VERPLEEGKUNDIGE AAN HET 
WOORD OVER “DICHTBIJ BETER”

Xavier Van Vlasselaer, hoofdverpleegkundige 
van de dienst cardiologie-vaatheelkunde, ver-
telt hoe hij en zijn team elke dag werken aan 
de vertaling van onze missie in woorden en 
daden.

Ik begon mijn loopbaan als hoofdverpleegkundige 
op de afdeling cardiologie-vaatheelkunde, ruim 2 
jaar geleden. In de eerste kennismakingsgesprek-
ken leerde ik mijn team voorzichtig kennen. Het 
werd snel duidelijk dat ik in een goede groep 
terecht gekomen was waar patiëntgerichte dienst-
verlening (zorg bieden) en warmmenselijk contact 
(aandacht geven) als waarden sterk nagestreefd 
werden. 
Doorheen de tijd werd er hard gewerkt om de 
kwaliteit van zorg steeds verder te verhogen. Er 
kwam een positieve evaluatie van de zorginspectie 
vanuit de overheid en ondertussen denderen we 
verder op de hogesnelheidstrein richting NIAZ-
accreditering. Onze afdeling heeft samen met de 
rest van het ziekenhuis hetzelfde doel: uitblinken. 
Niets komt echter vanzelf: uitblinken kan je alleen 
met een sterke groep. Reflecties tijdens teamverga-
deringen en analyse van de functioneringsgesprek-
ken brachten voor onze afdeling 1 grote uitdaging 
naar voor: open communicatie. Aangezien alles 
valt en staat met goede communicatie, werd er een 
teamvergadering aan dit onderwerp besteed. Dit 
keer geen vergadering met een overvolle agenda 
maar een brunch met maar 1 vraag: hoe willen we 
als groep met elkaar communiceren? De voorstel-
len, bedenkingen en afspraken werden gesynthe-
tiseerd in een charter dat een prominente plaats 
kreeg op onze afdeling. Niet alleen de inhoud 
van het charter, maar ook de herinnering aan hoe 
hier als groep over gereflecteerd en gepraat werd 
maakt duidelijk dat we geslaagd zijn in ons doel en 
dat we hierin elke dag verder willen groeien. 
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IEDEREEN WEER NAAR SCHOOL,  
MET HET VTO-VORMINGSAANBOD

Vakkennis en vaardigheden zijn enorm waardevol. 
Medewerkers krijgen dan ook de kans om deze bij te 
schaven. Daarom werkte de personeelsdienst, samen 
met het team kwaliteit, een vormingsaanbod uit.
Elke medewerker volgt een “POP”, een “persoonlijk 
opleidingsplan”. 

Alle informatie en opleidingen zijn gebundeld in een 
opleidingsgids. Deze uitgave is het resultaat van een 
samenwerking tussen de regionale ziekenhuizen van 
Leuven en Tienen. 

 
PREVENTIEBELEID 
MIDDELENAFHANKELIJK 
UITGETEKEND 

In 2015 werd een beleid uitgetekend inzake preventie 
van en omgaan met afhankelijkheidsproblematiek bij 
medewerkers en artsen. Het spreekt voor zich dat een 
gezondheidsinstelling als de onze zelf juiste voorbeel-
den wil stellen.

In een werkgroep met vertegenwoordigers uit verschil-
lende departementen werd een beleid en een proce-
dure terzake uitgewerkt. Sinds 1 juli 2015 hanteert ons 
ziekenhuis een nultolerantie inzake alcohol- en midde-
lengebruik. De sensibiliseringscampagne werd op gang 
getrokken via een medewerkerswedstrijd: de verkiezing 
van een alcoholvrije cocktail. De “Q-mocktail” wordt 
voortaan geserveerd als aperitief bij feestelijkheden.

STUDENT CONTENT? WIJ OOK!

Het stagesecretariaat van de faculteit geneeskunde van 
de KULeuven houdt jaarlijks een tevredenheidsenquête 
onder haar studenten geneeskunde omtrent de stages 
die ze hebben doorlopen in de verschillende ziekenhui-
zen van Vlaanderen. 

Dr. Tom Mulier, stagecoördinator van het Heilig Hart 
ziekenhuis, mocht tijdens de jaarlijkse vergadering de 
resultaten vernemen. En deze waren goed, zeer goed 
zelfs. 

Binnen de bevraagde disciplines, heelkunde, inwendige 
geneeskunde en pediatrie, haalde ons ziekenhuis res-
pectievelijk 1 keer de beste en twee keer de tweede 
beste score in de regio Brabant. Een opsteker voor 
alle artsen, verpleegkundigen en diensten die een stu-
dent-arts begeleid hebben. 
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SAMENWERKEN

HEILIG HART LEUVEN, PART OF NEXUZ 
HEALTH.

Ons ziekenhuis heeft steeds voor een gezonde samen-
werking met het UZ Leuven gekozen. In 2014 werd 
deze nog verder uitgebouwd en kozen wij voor de 
instap in het Nexuz health project, een medisch samen-
werkingsverband op initiatief van het UZ Leuven waarbij 
verschillende Vlaamse ziekenhuizen het patiëntendos-
sier delen. Afgelopen jaar werd in ons ziekenhuis een 
implementatieploeg samengesteld en opgeleid om de 
komende jaren de verschillende modules van dit digi-
taal patiëntendossier (KWS) uit te rollen. 

In het verdere verloop worden diverse planningsmo-
dules (afsprakenagenda, opnameplanning en planning 
van het operatiekwartier) geïntegreerd en achterlig-
gende processen kritisch onder de loep genomen. 

ONS ZIEKENHUIS MEE AAN DE WIEG 
VAN PARELPROJECT

Het Parelproject is een initiatief van ons zieken-
huis, samen met  andere organisaties (UZ Leuven, 
De Bakermat vzw, Huis van het Kind leuven, Kind 
en Gezin,...) en wordt gesteund door de Koning 
Boudewijnstichting. Het staat voor integrale perinatale 
zorg  op maat van het kwetsbare gezin als hefboom in 
de strijd tegen kinderarmoede.

Het ondersteuningstraject start aan het begin van de 
zwangerschap en loopt verder tot na de geboorte. Het 
bevat zowel een medisch als een psychosociaal luik, 
opgenomen door huisarts, gynaecoloog, vroedvrouw 
en sociaal assistent. Een vast vertrouwenspersoon 
neemt de rol van parelcoach op zich. 

15



DE LUNCHCAUSERIEËN:  
STERK GENETWERKT 

Ook in 2015 breiden we een vervolg op de lunch-
causerieën, een concept dat in 2014 werd opge-
start en waarbij we onze verwijzende huisartsen 
hartelijk uitnodigen voor een smakelijke lunch. 
We gaan voor kennisuitbreiding door een toelich-
ting van een arts over een specifiek thema. Vaak 
nodigen we hiervoor specialisten uit die recent ons 
artsenkorps versterkten. De informelere contacten 
met de huisartsen maken de communicatielijnen 
korter en leveren een snellere en betere service 
voor de patiënten op. 

Momenteel wordt het najaarsprogramma opge-
steld. We houden u hiervan zeker en graag op de 
hoogte.  

MULTIDISCIPLINAIR 
ARTSENSYMPOSIUM: “KOM  
OP ‘MET SPORT’ TEGEN KANKER” 

Dit symposium koppelde het aangename aan het 
nuttige. Onze specialisten uit 7 verschillende dis-
ciplines bundelden de krachten en brachten voor-
drachten die inhoudelijk gelinkt waren aan kanker, 
sport en/of de combinatie van beide.

Resultaat: een zeer fris programma met verschil-
lende uiteenzettingen, gevolgd door 5 workshops 
waarbij de 150 deelnemers actief betrokken wer-
den. De opbrengst van het symposium ging inte-
graal naar de actie Kom op tegen kanker.
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HHLEUVEN, UZLEUVEN EN 
WOONZORGCENTRA UIT DE REGIO 
IN OVERLEG VOOR EEN BETERE 
SAMENWERKING
 
Via participatie aan begeleidingscommissies in het 
kader van SEL GOAL (samenwerkingsinitiatief eer-
stelijnsgezondheidszorg arrondissement Leuven) 
en het overleg tussen de Leuvense ziekenhuizen 
en de woon-zorgcentra, werden enkele initiatieven 
ondersteund om de communicatie tussen de ver-
schillende zorgvertrekkers rond de Leuvense patiënt 
te bevorderen. 

In de schoot hiervan werd een zorgteamformu-
lier ontworpen dat toelaat om alle zorgverleners, 
hulpverleners en mantelzorgers in kaart te brengen 
zodat een opname in en het ontslag uit het zieken-
huis vlotter en juister kan verlopen. 

ALLES IN GEREEDHEID VOOR 
DE BOUW VAN EEN NIEUWE 
POLIKLINIEK

In een volgende bouwfase van ons ziekenhuis 
voorzien wij de afbraak van de oudste vleugel, 
gelegen aan de Naamsestraat. Deze ruimt plaats 
voor de bouw van een nieuwe polikliniek waarin 
alle ambulante contacten gecentraliseerd worden. 

Ter voorbereiding van de afbraak werden de 
consultaties kindergeneeskunde en gynaecolo-
gie verplaatst naar gebouw M. Hierdoor werden 
de trajecten rond moeder- en kindzorg letterlijk 
dichter bij elkaar gebracht. De raadplegingen van 
endocrinologie, oftalmologie, plastische chirurgie 
en neus- keel- en oogziekten zullen in de loop van 
2016 volgen in deze verhuis.

 

UNDER CONSTRUCTION

Zoals we al in de inleiding van dit jaarverslag 
vermelden, zijn de meerderheid van de pro-
jecten en realisaties niet afgelijnd binnen 1 
kalenderjaar. In 2015 werden diverse projecten 
opgestart die hopelijk mogen landen in 2016.

Met de vernieuwde opnamebrochure willen 
we onze patiënten wegwijs maken in hun ver-
blijf in ons ziekenhuis: alle praktische informa-
tie wordt momenteel verzameld, gebundeld, 
geredigeerd, gelay-out en spoedig gedrukt. Na 
dit project worden ook de afdelingsbrochures 
onder handen genomen.

Onze interne medewerkers informeren is 
vanzelfsprekend ook een absolute must. Een 
goed, uitgebouwd intranet waarmee mede-
werkers nieuws kunnen raadplegen, proce-
dures controleren, sjablonen downloaden en 
documenten kunnen uitwisselen, is in volle 
ontwikkeling. De naam mogen we al onthul-
len: Hart-link!

Over deze en andere realisaties leest u onge-
twijfeld meer in een volgend jaarverslag.

“Dichtbij beter” met 

Heilig Hart Leuven

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart 
Leuven is een kwaliteitsvol zieken-
huis op mensenmaat in het hart van 
Leuven. Kwaliteitsvol slaat zowel 
op het puur technische als op het 
intermenselijke. 

Ons ziekenhuis is synoniem voor ‘bereik-
baar’. Onze medewerkers zijn direct 
aanspreekbaar, er is geen kunstmatige 
afstand tussen team en patiënt. De 
omvang van het ziekenhuis maakt dat 
het overzichtelijk is, aangenaam, voor 
iedereen ‘behapbaar’.

Naast de medische aspecten hebben we 
ook oog voor je persoonlijk verhaal. Er 
is aandacht voor het totaalplaatje. Elke 
patiënt mag vertrouwen op een optimale 
zorg en daarbij hoort ook een warm-
menselijk contact.

Door slim samen te werken en ons con-
tinu te vernieuwen, blijven we een uniek 
ziekenhuis met betrokken en gedreven 
medewerkers en specialisten. Die werken 
met veel inzet en passie voor hun vak én 
voor onze patiënten.

NUTTIGE 
TELEFOONNUMMERS 

EN CONTACT-INFO 
VIND JE OP DE 

LAATSTE PAGINA VAN 
DEZE BROCHURE
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Raadplegingen:

129.841

Hospitalisaties: 
10.106

Omzet: 
76.321.826.01 

euro
Dagopnames: 

16.946

Verpleegdagen: 
63.560

Spoedcontacten: 

19.228

Erkende bedden: 
287

ons ziekenhuis  
in cijfers
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Radiologische 
onderzoeken: 

65.268

Ingrepen in  
de operatiezaal: 

13.398

Bevallingen: 

1.303

Aantal  
personeelsleden: 

807
Aantal  

FTE personeel: 

505 FTE

aantal artsen: 

99

Spoedcontacten: 

19.228
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UITBLINKEN

Professioneel steeds  
beter willen doen, mét bezieling.
Om ons zorgaanbod naar een nóg hoger kwaliteitsni-
veau te tillen, rekenen we op de passie en inzet van 
onze medewerkers. Hun vakkennis en vaardigheden 
zijn ongelofelijk waardevol. Daarom krijgen ze de kans 
om die continu bij te schaven en zich verder te ont-
plooien via opleidingen. Zo kunnen ze fier zijn op het 
werk dat ze verrichten. Door slim samen te werken 
en op zoek te gaan naar vernieuwing en optimalisatie 
komen we héél ver.

ZORG BIEDEN

Betrouwbaar en solide,  
dat zijn wij. 
Dag in, dag uit investeren wij bewust in kwaliteit. Zowel 
op vlak van patiëntgerichte dienstverlening als moderne 
infrastructuur. Onze medewerkers doen een beroep 
op beproefde technieken en bewezen methoden. 
Bovendien maken ze gebruik van up-to-date materi-
aal en de modernste apparatuur. Patiënten mogen dus 
gerust zijn: in ons ziekenhuis krijgen ze de allerbeste 
zorg.

SAMENWERKEN

De handen in elkaar,  
vanuit een open dialoog.
De afstand tussen onze medewerkers en onze patiën-
ten en bezoekers? Die houden we liefst zo klein moge-
lijk. Ons personeel is dus direct aanspreekbaar en staat 
klaar voor iedereen. Ook de onderlinge betrokkenheid 
tussen onze collega’s is erg groot. We stimuleren open 
communicatie en gaan respectvol met elkaar om. Dat 
komt de samenwerkingsverbanden binnen en buiten 
het ziekenhuis alleen maar ten goede. 

AANDACHT GEVEN

Warmmenselijk contact,  
daar draait het om. 
Onze medewerkers hebben niet alleen oog voor medi-
sche aspecten, maar zien ook het totaalplaatje. Achter 
elke patiënt gaat immers een persoonlijk verhaal 
schuil… Grote betrokkenheid tonen en oprecht luiste-
ren: dat zijn de sleutels tot een optimale zorgverlening. 
In een warme, vriendelijke sfeer wekken onze mensen 
het nodige vertrouwen op, een belangrijke eerste stap 
in elk genezingsproces. 

Naamsestraat 105, 3000 Leuven
www.hhleuven.be
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