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Algemene ziekenhuizen

az Sint-Maarten

Nieuwbouwziekenhuis
Op de werf
Ook in 2015 is hard gewerkt aan de realisatie van het nieuw-
bouwziekenhuis. Bijna 90% van de ruwbouw is voltooid. zodat het 
eind van het jaar bijna de helft van het ziekenhuis wind- en water-
dicht is. De bouwplanning ligt dus perfect op schema. Via maan-
delijkse updates van de werf blijven zowel medewerkers als het 
brede publiek op de hoogte van de vorderingen. Een werfcamera 
volgt de bouw op de voet en levert periodieke ‘timelapse’ video’s 
die goed bekeken worden, onder meer via de sociale media van 
het az Sint-Maarten. 
 
Om medewerkers goed voor te bereiden op het nieuwe zieken-
huis gaan de verschillende diensten op werfbezoek. Via een rond-
leiding op de werf maken 500 collega’s in afdelingsverband al 
kennis met hun toekomstige stek. Ook de vaste rubrieken in het 
medewerkersmagazine en de interne nieuwsbrief geven mede-
werkers in woord en beeld een inkijk in de werf en het nieuwe 
ziekenhuis.

Van drie campussen naar één
De integratie van drie campussen in één nieuw ziekenhuis vraagt 
een grondige voorbereiding. Als onderdeel van het ‘integratie-
traject’ wordt het nodige denkwerk verricht rond de vraag: Hoe 
gaan we werken in het nieuwe ziekenhuis? Welke processen en 
werkafspraken zullen wijzigen? Er wordt hard gewerkt om dit 
allemaal in kaart te brengen. Het project Feloza - Facilitaire En 
Logistieke Ondersteuning van de Ziekenhuis Afdelingen - stemt 
de vele facilitaire en logistieke processen af op de werking in het 
nieuwbouwziekenhuis. Ook in 2016 en daarna staat het ‘Inte-
gratietraject Nieuwbouw’ met al zijn deelprojecten hoog op de 
agenda.

Samen op weg naar accreditatie
Voorbereiding op NIAZ-audit
Het az Sint-Maarten richt zijn pijlen op het behalen van het kwa-
liteitslabel NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de 
Zorg) in 2016. Op basis van verschillende kwaliteitsmetingen 
voert het ziekenhuis de nodige verbeteringen door en worden 
medewerkers gericht geïnformeerd en voorbereid op de audit 
die het NIAZ hiertoe uitvoert in mei 2016.

Zorgen voor ‘beter’
Speciaal voor verpleegkundigen en artsen komen er checklijs-
ten met de belangrijkste kwaliteitsnormen waaraan we moeten 

www.azsintmaarten.be

algemeen directeur: Jan Ennekens
hoofdgeneesheer medisch directeur: 
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Paspoort
az Sint-Maarten is een groot regionaal ziekenhuis met 660 

ziekenhuisbedden, waarvan 70 Sp-bedden en meer dan 80 

plaatsen in dagziekenhuis. Het ziekenhuis behandelt jaarlijks 

meer dan 47.000 patiënten, waarvan 57% in dagbehande-

ling. Nog eens 323.000 patiënten bezoeken de poliklinieken 

voor een technisch onderzoek of raadpleging. 

Het az Sint-Maarten staat voor:

•	 een	 ruim	 medisch	 zorgaanbod,	 multidisciplinair	 en	 me-

disch-technologisch ondersteund;

•	 een	transparant,	kwalitatief,	veilig	en	efficiënt	zorgproces,	

gericht op het welzijn van de patiënt;

•	 een	persoonlijke,	vriendelijke	omgang	met	de	patiënt,	met	

aandacht voor zijn specifieke situatie;

•	 partnerships	met	andere	zorgverstrekkers	van	de	eerste,	

tweede en derde lijn, tijdens het volledige zorgtraject;

•	 een	 optimale	 samenwerking	 tussen	 medewerkers	 die	

zorg verlenen en ondersteunende medewerkers. 

We kijken al uit naar 2018, het jaar waarin onze drie cam-

pussen worden samengebracht in één, hypermodern nieuw-

bouwziekenhuis in Mechelen.

Wommelgem

campus Rooienberg
Rooienberg 25
2570 Duffel

015 30 31 11

campus Leopoldstraat
Leopoldstraat 2
2800 Mechelen

015 40 95 11
campus Zwartzustersvest
Zwartzustersvest 47
2800 Mechelen

015 29 66 66



voldoen op het gebied van zorgverlening, functioneren, procedures, leider-
schap, strategie en beleid. De ‘verbeterworkshops’ per zorgcluster werken 
gezamenlijk aan een betere aanpak van werkwijzen en processen.

In de zomer gaat de campagne: De K van Kwaliteit van start die er voor 
moet zorgen dat de werkwijzen en procedures door alle medewerkers ge-
kend zijn. Onder het mom van ‘Die vul jij toch ook mee in?’ wordt deze let-
ter hét uithangbord voor alle acties van het az Sint-Maarten op weg naar 
accreditatie. De letter is zelfs levensgroot in 3D gemaakt en gebruikt als 
locatie voor fotoshoots.. 

Om alle medewerkers een laatste duwtje in de rug te geven én om samen 
af te tellen richting de NIAZ-audit, ontvangen alle diensten in november een 
‘NIAZ-kalender’. Daarop vinden medewerkers per week een aantal belang-
rijke concrete aandachtspunten. 

Proefaudit en zelfevaluatie
Uit een externe proefaudit van het NIAZ in december 2015 blijkt dat het 
az Sint-Maarten goed bezig is, maar dat er ook nog aandachtspunten zijn. 
Gelijktijdig wordt bij NIAZ een zelfevaluatierapport ingediend, met daarin per 
NIAZ-norm de stand van zaken in het ziekenhuis. Het NIAZ beslist op basis 
van dit rapport dat het az Sint-Maarten accreditatiewaardig is, zonder bijko-
mende voorwaarden. 
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kers kunnen onder andere terecht op een 
kwaliteitsmarkt met verschillende markt-
standen, waar ruim 300 medewerkers van-
uit alle departementen interactief met de 
kwaliteitsnormen aan de slag gaan. Ook voor 
bezoekers en patiënten is er een stand in de 
inkomhal.

5
Open wervendag
31 mei
Ruim 3.000 kijklustigen bezoeken de werf 
van het nieuwbouwziekenhuis in Mechelen. 
De aannemer MBG stelt die dag de werf 
open en leidt de bezoekers in groepjes rond 
in het gebouw en langs diverse informatie-
stands. Als afsluiter krijgen zij een drankje of 
ijsje aangeboden.

6
Opstart lymfecentrum
september
In september krijgt het az Sint-Maarten er 
een nieuw en uniek zorgaanbod bij. Met de 
opstart van een lymfecentrum en de aanstel-
ling van dr. Guido Giacalone (op de foto in 
het midden), chirurg met bijzondere bekwa-
ming in de lymfevaatheelkunde, kunnen alle 
vormen van lymfoedeem doeltreffend behan-
deld worden. 

7
Samenvoeging apotheken
september
In voorbereiding op een aangepaste werking 
op de nieuwe campus in 2018 worden de 
twee apotheken van het az Sint-Maarten 
samengevoegd. Op 9 september sluit de 
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1
Borstkliniek: toneel Amazone
6 februari   
Met financiële steun van de Stichting tegen 
Kanker organiseert de borstkliniek van het 
az Sint-Maarten een toneelvoorstelling over 
de effecten van borstkanker op de patiënt. 
De nadruk ligt vooral op de zware druk die 
de omgeving, de ziekte, de behandeling en 
de gevolgen daarvan hebben op de zieke, de 
partner, hun relatie en hun seksualiteit.

2
Opening cathlab
9 februari 
Midden januari opent het gloednieuwe cath-
lab op campus Rooienberg te Duffel. In dit 
onderdeel van de hartkliniek voert de cardio-
loog hartkatheterisaties uit in eigen huis.  

3
Eenheid beroertezorg
april 
Een nieuwe eenheid voor beroertezorg op 
campus Leopoldstraat te Mechelen ziet het 
levenslicht. Deze aparte eenheid van vier bed-
den kan alle patiënten met (een vermoeden 
van) een beroerte de gepaste zorg bieden. 
De oprichting van de nieuwe eenheid maakt 
onderdeel uit van een reorganisatie van de 
dienst neurologie.

4
Kwaliteitsweek 
mei 
Gedurende een hele week staat het az Sint-
Maarten in het teken van kwaliteit. Medewer-
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apotheek op campus Zwartzustersvest om 
de nodige medicatie, infrastructuur en admi-
nistratie te verhuizen naar de apotheek op 
campus Leopoldstraat. 

8
Werfbezoek voor huisartsen 
10 oktober
Op 10 oktober zijn huisartsen en hun part-
ner welkom op een geleid werfbezoek op de 
nieuwbouwsite. Nadien genieten zij van een 
walking lunch in zaal Montreal.

9
Infoavond Longkanker
15 oktober
Ter gelegenheid van de 16e editie van de 
‘Dag tegen Kanker’ organiseren artsen en 
het ‘Psychosociaal Support Team’ (PSST) 
van het az Sint-Maarten een informatieavond 
in congrescentrum ‘De Kleiput’ te Duffel. Zo-
wel de preventie als de behandeling van long-
kanker staan centraal. 
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