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Beleidsplan

Samen gaan we voor een mooie toekomst
Beleidsplan Az Damiaan 2014 - 2018

Az Damiaan wil zich verder ontwikkelen tot een ziekenhuis 
waar de pati ënt zich welkom voelt, uitstekende diagnosti ek, 
excellente behandeling en oprechte zorg krijgt. Zorg waarbij 
hij of zij maximale dienstverlening ervaart. Een ziekenhuis 
waar de wensen en behoeft en van de pati ënt uitgangspunten 
zijn en waar kwalitati ef hoogwaardige zorg snel toegankelijk 
is. 

Met het beleidsplan 2014 - 2018 willen we onze missie, het 
referenti ecentrum zijn voor de regionale gezondheidszorg, 
blijven waarmaken. Zeven kerndoelstellingen vormen het kader 
waarbinnen we de toekomst tegemoet gaan.

1. UITBOUW VAN EEN AANTREKKELIJK ZORGAANBOD

Gedreven en competente artsen vormen de basis van een 
goed zorgaanbod. De voorbije jaren trokken we binnen diverse 
disciplines bijzonder competente artsen aan. Az Damiaan wil 
het artsenkader bestendigen en nog verder uitbreiden. 
In het behalen van nieuwe erkenningen en het introduceren 
van nieuwe technologieën en behandelmethodes liggen nog 
heel wat opportuniteiten. In de snel veranderende medische 
omgeving is het belangrijk mee te blijven met de nieuwste 
technieken en daartoe de nodige erkenningen te krijgen zodat 
we ons kunnen blijven meten met de top van de Belgische 
gezondheidszorg. 
Het uitbouwen van samenwerkingsverbanden met andere 
ziekenhuizen uit de regio is noodzakelijk om rati oneel om te 
springen met de beschikbare middelenen waarbij de hoogste 
kwaliteit kan blijven aangeboden worden aan de pati ënt. Het 

versterken van de samenwerking met universiteiten en scholen 
is onontbeerlijk. Huisartsen en paramedici vormen belangrijke 
partners en met deze eerstelijnsvoorzieningen onderhouden 
we goede contacten. We willen op een verantwoorde manier 
blijven investeren in medisch materiaal en dat vergt een goede 
planning. Het aanschaff en maar ook blijven onderhouden 
en updaten van medisch materiaal wordt dankzij een 
investeringsbeleid gewaarborgd.

2. KWALITEIT UITSTRALEN 

Het behalen van een kwaliteitsaccreditati e voor ons ganse 
ziekenhuis is een van de grootste uitdagingen en doelen voor 
de komende jaren. Begin 2014 namen we de beslissing om te 
accrediteren met JCI. In het tweede semester van 2016 willen 
we ons kwaliteitslabel halen. Dit zal de komende jaren een 
immense uitdaging vormen.
We willen onze kwaliteit ook zichtbaar maken via het hanteren 
van KPI’s, een set van relevante Kriti sche performanti e 
indicatoren waarmee we onze kwaliteitsverbeteringen in 
kaart kunnen brengen. Zowel de overheden als de burgers 
verwachten steeds meer transparanti e. Daarom is een 
communicati estrategie noodzakelijk over hoe wij deze 
gegevens kenbaar maken. De betrokkenheid van de artsen en 
het ziekenhuisbestuur is daarbij cruciaal.
Een belangrijke draaischijf in het ziekenhuis is de dienst 
Spoedgevallen. Daar willen we het specifi ek beleidsplan, die 
onze dienstverlening moet opti maliseren, realiseren. Net 
zoals we de werking van het operati ekwarti er en de centrale 
sterilisati eafdeling zullen stroomlijnen.
Andere kwaliteitsprojecten zijn het uitbreiden van de klinische 

Peter Verhulst
Algemeen directeur

De voorbije beleidsperiode was in vele opzichten succesvol. 
We trokken nieuwe artsen aan en verkregen nieuwe erkenningen,  
het nieuwe ziekenhuis werd in gebruik genomen, processen werden 

geopti maliseerd en vaak geautomati seerd. Pati ëntveiligheid werd 
verankerd in onze organisati e net als de kwaliteit van onze zorg. Tegelijk 

werden de fi nanciële fundamenten van Az Damiaan verstevigd. 
Maar de komende jaren staan ons heel wat uitdagingen te wachten. 
De ouder wordende bevolking biedt zich steeds vaker aan met 
een multi pathologie en met meer chronische aandoeningen. 
Samenwerken in team binnen ons ziekenhuis maar ook samenwerken 
in netwerken over de grenzen heen van de betrokken zorgactoren 
wordt onontbeerlijk. De pati ënten en overheid wensen steeds vaker 
transparanti e waarbij van ons verwacht wordt om de zorgkwaliteit 
publiekelijk te verantwoorden. Pati ëntgerelateerde informati e 

veilig ter beschikking stellen van alle betrokken zorgprofessionals 
is een delicate opdracht. Daarom willen we werken aan een veilig 

en volledig elektronisch pati ëntendossier. Om de krimpende 
budgett en op te vangen zullen we effi  ciënti ewinsten moeten 

halen uit samenwerkingsverbanden. 
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paden en het zichtbaar maken van de rol die gespecialiseerde 
verpleegkundigen bijdragen in de klinische- en zorgkwaliteit. 
Het volledig uitrollen van het geneesmiddelendistributi eproject 
en de implementati e van de klinische farmacie voor alle 
geriatrische diensten werden mee opgenomen in het 
beleidsplan, net zoals het versterken van de werking van de 
diverse wett elijke comités. 
Alle departementen dienen zich aan een departementeel 
beleidsplan en beleidscyclus te houden. Daarin staat kwaliteit 
binnen elk departement centraal en dient ook de kwaliteit 
van de dienstverlening te worden vastgelegd. Kwaliteit is 
trouwens geen gevoel maar wordt gestaafd. Interne audits 
vormen een onafh ankelijke bron van kwaliteitsverbetering. De 
kwaliteitscontroles vormen de basis van inzicht en vooruitgang.  
Grote projecten worden strikt opgevolgd d.m.v. de project 
management methodologie. 

3. GEPASTE DIENSTVERLENING

Vanaf  2015 wensen wij een jaarlijkse pati ëntt evredenheids-
meti ng uit te voeren en streven wij er naar om het aantal 
ombudsdossiers verder te doen dalen door een betere service. 
De afspraken van de nieuwe fi nanciële regeling tussen de artsen 
en het ziekenhuis met betrekking tot de honorariasupplementen 
garanderen de fi nanciële toegankelijkheid. De kostprijs van 
ingrepen en onderzoeken zullen wij nog transparanter maken. 
Overal in het ziekenhuis willen wij de pati ënten en bezoekers 
vriendelijk en empathisch begeleiden en ondersteunen. 
Een warm onthaal en het beperken van de wachtti  jden zijn 
belangrijke aandachtspunten. De service, houding en bejegening 
van onze artsen en medewerkers vormen het visitekaartje van 
ons ziekenhuis. 
De samenwerking met - en dienstverlening aan - de huisartsen 
is steeds een belangrijk item geweest die we verder willen 
bestendigen en nog verbeteren. 

4. OPERATIONELE EXCELLENTIE

Onze capaciteit moet maximaal benut worden door een goede 
doorstroming en bedbezetti  ng na te streven. Regelmati ge en 
sti pte registrati e is daarbij onontbeerlijk. 
Een degelijke kostenbeheersing vormt een andere belangrijke 
pijler binnen ons beleidsplan. Het personeelsbudget, de kost 
van geneesmiddelen, medisch- en niet-medisch materiaal en 
van de supportdiensten moeten nauwgezet opgevolgd worden. 
Tegen 2018 willen we ons energieverbruik met 5% doen dalen 
tegenover 2013. Door het bedingen van nieuwe contracten 
hopen we de enegiefactuur sowieso te doen dalen. Een 
kosteneffi  ciënt geneesmiddelenbeleid is noodzakelijk.  Door 
het defi niëren van indicatoren en vastleggen van acti es moet 
ook de voedingskost verminderen zonder aan kwaliteit in te 
boeten.    
Processen moeten geopti maliseerd worden en waar nutti  g 
geautomati seerd. Het streefdoel is om tegen eind 2018 
een elektronisch pati ëntendossier op te leveren. Via een 
goedsupply chain management worden alle voorraden volledig 
geïdenti fi ceerd en gereduceerd. Het verlies van goederen moet 
worden beperkt.    

    Eveline Depreter
directeur pati ëntenzorg

De resultaten in de pati ëntentevredenheidsmeti ngen geven 
aan dat Az Damiaan goed scoort in vergelijking met de andere 

ziekenhuizen. Dit is de verdienste van elke arts en medewerker. 
Kwaliteitsvol samenwerken loont dus. Dagdagelijks. Maar de 
pati ënten blijven kriti sch, de overheid is streng. Vandaar de 
blijvende aandacht voor pati ëntveiligheid en bejegenende 
dienstverlening. Onze processen zullen kriti sch doorgelicht 
worden, niet in het minst om de JCI-accreditati e te behalen. 
Maar als we er samen voor blijven gaan, met het beleidsplan 

2014 -2018 als gids en houvast voor de komende jaren, blijven 
we ongetwijfeld bij de beste ziekenhuizen van ons land 

waar pati ënten en doorverwijzers met vertrouwen 
voor kiezen.
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5. REALISATIE VAN HET NIEUWBOUWPROJECT

Het fysiek samenkomen van het voormalige St.-Jozef en H. 
Hart in oktober 2012 vormde een mijlpaal in de Oostendse 
gezondheidszorg. Het nieuwe Az Damiaan Oostende moet 
eind 2016 volledig klaar zijn. Uit de immense bouwputt en 
verrees de laatste jaren een prachti g gebouw waar uitstekende 
artsen, gedreven medewerkers en hoogtechnologische 
middelen de pati ënt zorg bieden in de beste omstandigheden. 
In juli 2014 namen we reeds de parkeertoren voor artsen en 
medewerkers in gebruik en de ingebruikname van project 
5 en 6 is voorzien voor 2016. De afb raakwerken van blok B 
en de fi nale omgevingsaanleg zijn voorzien voor 2017.    De 
verdere realisati e van de nieuwbouw moet gebeuren binnen 
de voorziene bouwti ming, mits het respecteren van de 
voorziene nieuwbouwbegroti ng en volgens het uitgeschreven 
nieuwbouwconcept.

6. STRUCTUREEL FINANCIEEL GEZOND BEDRIJF

We streven niet alleen de gezondheid van onze pati ënten en 
het welzijn van onze medewerkers na, maar ook een positi eve 
balans  van ons budget. Net zoals elke goede huisvader 
thuis het geld goed tracht te beheren, waken ook wij strikt 
over de fi nanciën van het ziekenhuis. Onze begroti ng is een 
weerspiegeling van waar we strategisch naar toe willen met 
Az Damiaan. Elke euro binnen onze begroti ng dient dan ook 
zijn verantwoordelijke te hebben en via het opti maliseren 
van processen en doordachte keuzes zullen we ook de 
komende jaren de budgett en onder controle houden. Via 
een uitgekiend budgetbeheerssysteem willen we komen 
tot een budgetopti malisati e. Daartoe worden periodieke 
rapporteringen voorzien binnen een fi nanciële commissie. 
Intussen leggen we voldoende fi nanciële reserves aan 
voor toekomsti ge projecten en wijzen we budgett en toe 
aan strategische doelstellingen. Om ons te wapenen voor 
de toekomst zullen we ons pro-acti ef voorbereiden op de 

nieuwe fi nancieringswet voor ziekenhuizen. We nemen deel 
aan werkgroepen, symposia en congressen die de nieuwe 
fi nanciering voorbereiden en behandelen. Binnen de Raad 
van Bestuur en het directi ecomité worden alvast scenario’s 
voorbereid die onze begroti ng moeten gezond houden.  

   Xavier Keters
directeur ICT

Met het oog op de huidige tendensen in de zorgsector - zoals steeds 
meer extramurale zorgprocessen - wordt de nood aan uitwisseling van 

gegevens groter. Een elektronisch pati ëntendossier is dus onontbeerlijk. Naast 
het EPD is er nood aan een platf orm waarbij de informati e ook intern op een 
betere manier kan uitgewisseld worden en dat dus de communicati e binnen Az 
Damiaan in de breedste zin van het woord ondersteund wordt. Dit alles vereist 
een systeem dat toelaat om informati e met één platf orm te beheren en uit te 
wisselen. Er is bijgevolg nood aan een nieuw intranet en een nieuwe website. 
Az Damiaan moet ook een innovator zijn in het bouwen van de elektronische 
brug tussen het ziekenhuis, de specialist, de huisartsen en de pati ënt waarbij 

de huisarts een centrale rol heeft . Met CoZo nemen we nu reeds deel aan 
dit pionierswerk.
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7. MEDEWERKERS HET VERSCHIL LATEN MAKEN

Onze artsen, medewerkers en vrijwilligers zijn van strategisch 
belang voor Az Damiaan. De kwaliteit van onze zorgverlening 
wordt bepaald door de kwaliteit van onze mensen. Elke arts, 
elke medewerker en elke vrijwilliger krijgt de ruimte om 
persoonlijk bij te dragen tot het succes van Az Damiaan.  Via 
ontwikkelingsgesprekken volgen we het functioneren op en 
stel je samen met je leidinggevende, die tevens de gepaste 
ondersteuning krijgt, doelen op. Een doordacht VTO-beleid 
maakt het mogelijk om je te blijven bijscholen. Via een 
tweejaarlijks medewerkersonderzoek houden we de vinger 
aan de pols van onze organisatie. Uit de resultaten van dit 
onderzoek stellen we actiepunten op om onze werking nog 
beter te maken. Elke medewerker willen we betrekken bij onze 
toekomstplannen en als aantrekkelijke werkgever creeëren 
we de best mogelijke ondersteuning en begeleiding van 
elke betrokkene. Kortom, we zorgen voor onze competente 
medewerkers die geëngareerd zijn en de juiste functie, op het 
juiste moment, op de juiste manier uitoefenen en hiervoor 
maken we gebruik van excellente HR-systemen en processen. 

Intussen blijft Az Damiaan zich ook stevig positioneren op de 
arbeidsmarkt.

“Az Damiaan is gebouwd op
stevige fundamenten:
de missie, de visie en  

de waarden  
van onze organisatie. 

Het beleidsplan stippelt onze 
toekomst uit.”
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Personeelszorg

Na de communicati e van de resultaten 
aan alle diensten en zorgeenheden in het 
voorjaar van dit jaar, gingen alle teams 
aan de slag om tot een eigen acti eplan 
te komen. Intussen werden alle plannen 
verzameld en de diverse acti epunten en 
initi ati even in kaart gebracht.

Aangezien de dienst HR van 45 teams een 
acti eplan ontving, kunnen we deze hier 
onmogelijk allemaal in detail toelichten. 
Je krijgt hieronder een samenvatti  ng van 
de vaakst voorkomende acti epunten.

Opvallend is dat meer dan één derde 
van de teams samenwerking binnen het 
eigen team en dan specifi ek het aspect  
respectvolle communicati e en feedback 
geven als acti epunt koos. Om dit punt 
aan te pakken, zullen verschillende 
medewerkers deelnemen aan de interne 
opleidingen, die vanaf dit najaar starten. 
Het betreft  enerzijds de opleiding SBAR 
communiceren met de artsen voor de 
medewerkers van het departement 
pati ëntenzorg en anderzijds de workshops 
Feedback geven voor de medewerkers 
van de andere departementen. Daarnaast 
zal dit thema ook besproken worden 
ti jdens de ontwikkelingsgesprekken en 
op de dienstvergaderingen. Enkele teams 
werkten, met ondersteuning van een 
externe begeleider, als groep rond dit 
thema. 
Een tweede veelvoorkomend acti epunt 
is het doorgeven van beleidsinformati e 

en informati e vanuit de diensthoofden- 
en hoofdverpleegkundigenvergadering 
aan de medewerkers. Ondertussen 
krijgen de leidinggevenden een beknopte 
samenvatti  ng van deze vergadering, 
die ze samen met hun team kunnen 
bespreken. Dit gebeurt door de meeste 
diensthoofden ti jdens een gestructureerd 
en regelmati g overleg met hun team. 
Andere communicati emiddelen zijn een 
weetjeskrant en het intranet. 
Ook de directi e nam hiervoor ondertussen 
initi ati ef en is gestart met het voorstellen 
van het nieuwe beleidsplan op de 
verschillende dienstvergaderingen.

Enkele teams willen werk maken van 
interne en externe opleidingen. Een 
aantal van hen voorziet daarvoor in 
elke dienstvergadering één uur interne 
opleiding. Verder worden ook  opleidingen 
zelf georganiseerd en in samenspraak 
handleidingen en procedures uitgewerkt. 
De opleidingsnoden zullen in deze teams 
ook gerichter bevraagd worden ti jdens 
het ontwikkelingsgesprek. Ten slott e 
zal er binnen een aantal diensten werk 
gemaakt worden van een standaard 
opleidingsplan per functi e.
Binnen een aantal teams was er onvrede 
over het thema middelen en materiaal 
en daarom wordt in sommige gevallen 
specifi ek gewerkt aan de screening en 
opvolging van de stock en de leveringen. 
Waar nodig, wordt een overleg voorzien 
met de dienst logisti ek. Ook de orde 

en netheid op een aantal diensten kon 
beter. Om dit aan te pakken, wordt een 
verantwoordelijke aangeduid per lokaal 
en wordt ernaar gestreefd om zo effi  ciënt 
en zuinig mogelijk te werken.
Ten slott e hebben een aantal 
leidinggevenden zich geëngageerd om 
meer werk te maken van de waardering 
van hun medewerkers, waarbij ze zich 
voornemen om het vaker te zeggen 
als iets goed is, de positi eve zaken 
te bevesti gen, aandacht te geven op 
sleutelmomenten…

In een volgende editi e komen we terug 
op deze acti es en bekijken we welke 
resultaten de teams ondertussen 
boekten.

We willen alvast alle leidinggevenden 
en hun teams bedanken voor de reeds 
geleverde inspanningen en wensen hen 
verder veel succes toe met het bereiken 
van de doelstellingen.

Met z’n allen aan de slag
De actiepunten uit het medewerkersonderzoek

NATHALIE VANLERBERGHE

Stafmedewerker HR

• 8 jaar in Az Damiaan
• Woont in Oostende
• Fervente tennisspeelster

NATHALIE VANLERBERGHE


