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AZ Turnhout — even voorstellen 

• Regionaal centrumziekenhuis dat 

een GASThuis wil zijn: 

 

• voor patiënten en bezoekers 

• voor 1926 personeelsleden en 

190 artsen 
 

• 650 bedden 

 
• Hoort tot ZNK 

 
• Groot oncologisch centrum 

Regionaal  

centrumziekenhuis dat een  

GASThuis wil zijn. 



AZ Turnhout — apotheek in cijfers 

 

12 
ziekenhuisapothekers 

 

30 
apotheekmedewerkers 

 
17.000 

magistrale bereidingen 

per jaar 

4.500 
steriele, niet  

cytotoxische bereidingen  

per jaar 

 
13.500 

cytotoxische bereidingen 

per jaar 



AZ Turnhout — opdrachtverklaring 



Jan Boeckx 
Amival 



Onze missie 



Onze activiteiten 

 
grafisch 

 

verpakking  

& voeding 

 

werken op  

locatie 

 
healthcare 



Onze activiteiten 

 
grafisch 

 

verpakking  

& voeding 

 

werken op  

locatie 

 
healthcare 

• Verwerken producten  
met actieve stoffen 

 

• Medical devices 

 

• Consumer producten 



Healthcare gebouw 



Waarom staan wij hier samen  

vandaag? Het zijn onze  

waarden die ons binden. 



Betrokken 



Inlevend 



Ondernemend 



Samenwerkend 



Waarden die ons binden 

Betrokken 

 
Inlevend 

Ondernemend  

Samenwerkend 

betrokkenheid 

 
klantgerichtheid 

 
verantwoordelijkheid 

 

geloof in het brede  

sociale netwerk 



De buitenwereld verandert 

uitdagingen / opportuniteiten 



AZ Turnhout (apotheek) 

Capaciteit  

uitbreiden 

Groei oncologie 

Nieuwe  

behandelingen 

Kwaliteit  

blijven leveren 

Strengere normen 

Toekomstige wijzigingen 

Patiënt-  

veiligheid 

Identificeerbare  

medicatie 

Hoog Risico Medicatie 

Look-alikes 

Efficiëntie  

in processen 

Lean 

Core-business apotheek 

1 2 3 4 



Amival 

Strengere  

normeringen 

Zinvol werk  

met meerwaarde 

1 2 



Uitdaging 1 



patiënt meldt  

zich aan 

bloedname 

consultatie  

oncoloog  

elektronisch  

chemovoorschrift 

voorschriften  

komen toe bij  

apotheek 

controle 

+ 

producten 

klaarnemen 

bereiding 

controle 

bereiding 

De weg die wordt afgelegd… 

L O C A T I E : A M I V A L 



etikettering 

vrijgave 

door apotheker 

transport  

naar  

oncologisch  

centrum 

verpleging  

zak bij juiste  

patient 

De weg die wordt afgelegd… 

L O C A T I E : A M I V A L 



Bereiding cytotoxische producten 

Nu: bereiding in verticale LAF-kast 
Apotheekmedewerker AZT – locatie AZT 

Toekomst: bereiding in isolator 
Apotheekmedewerker AZT – locatie Amival 



Amival, geschikt voor dit proces 



Uitdaging 2 



Look-alikes: sterk gelijkende geneesmiddelen 

vb. 

 

• Morfine HCI 40mg 

 

• Morfine HCI 10mg 

 

• Atropine 0,5mg 

 

• Pethisom 100mg 



Bv. Hoog  

geconcentreerde  

elektrolyten 

 
 Verdund toedienen 

Flag labels:  

complicaties vermijden  

& levens redden 

Look-alikes bij Hoog Risico Medicatie 



Innovatie betekent ook 

grenzen verleggen. 



Pionierswerk & corporate social responsibility 



Wat brengt het? 

Elkaar beter maken! 



De meerwaarde… 

• Kwaliteitsvolle cytotoxische  

bereiding (isolator in klasse D) 

• Verhoogde veiligheid voor de  

patiënt, door ’Hoog Risico  

Medicatie’ labeling 

voor de patiënt 



De meerwaarde… 

• Apotheek: veilige, kwaliteitsvolle  

cytotoxische bereiding in optimale  

omgeving 

 

• Apotheek: meer focus op core  

business indien labeling kan  

worden uitbesteed 

 

• Verpleging/arts: meer tijd voor  

échte zorg. 

voor de AZ medewerker 



De meerwaarde… 

Nieuw en zinvol werk waar ze  

meerwaarde kunnen creëren 
voor de doelgroep-  

medewerker 



De meerwaarde… 

voor Amival 

• Amival realiseert hier als bedrijf  

haar missie: mensen met een  

afstand tot de arbeidsmarkt zinvol  

werk geven. 

• GMP vergunning 



Hand in hand het  

netwerk versterken en  

sociaal investeren. 



• Samen innoveren 

 
• Samen hefbomen creëren 

 
• Samen processen verbeteren 

 
• Samen waarde creëren 

Sociaal investeren… 



Bedankt! 



jan.boeckx@amival.be 

www.amival.be 

Annelies.deckers@azturnhout.be 
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