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UZA: hic et nunc

• Dynamisch academisch centrum

• Zeer sterke groei, zowel ambulant als hospitalisaties

• Hoogste pathologie-index

• Uitgebreid gamma aan speerpunten

– Pediatrie

– Spoedgevallen

– Oncologie

– Hoog-complexe heelkunde

– Neurologische aandoeningen

– …





Netwerkvorming 

• Groepering met

– AZ KLINA - Brasschaat

– AZ Sint-Jozef - Malle

– AZ MONICA

• Campus Antwerpen

• Campus Deurne

– AZ Heilige Familie – Reet

– …

• Naam ?



Netwerking … wat brengt de toekomst …?

• Netwerkvorming (onder verschillende vormen)

– Bevolking van 400.000 tot 500.000 personen

– Geografisch aaneensluitend

• 25 netwerken in België

– Exclusieve samenwerking met referentiecentrum

– Centrale aansturing vanuit netwerkstruktuur

– Integratie !

• Tussen acute zorginstellingen

• Tussen ziekenhuizen en revalidatiecentra

• Tussen zorginstellingen en huisartsenkringen

• Tussen zorginstellingen en thuiszorgorganisaties







1.  Hoogkwalitatieve zorg

• ”value-based” zorgmodel  - zorgketen of -cyclus

– Interdisciplinaire samenwerking tussen zorgactoren 

– Zorgaanbod dat vraaggestuurd is

– Basiszorg en complexe 3e lijnszorg samen

– Strategische inplanning binnen zorgnetwerk



Kwaliteit – patiëntenveiligheid

• JCI-accreditatie (academisch centrum)

– Verworven in 2015

– Heraccreditatie tijdens zomer van 2018

– Lat wordt steeds hoger gelegd

– Bewaking/verbetering van kwaliteit van zorgen

wordt een continuum …







2.  Value-based health care (VBHC)

• Hoogste kwaliteit van zorgen, tegen de meest 

gebalanceerde kostprijs

– Behoeften van de patiënt staan centraal

– Kwaliteit opgevolgd door PROMS & PREMS

• Drijfveer van de aangeboden zorgen

– Benchmarking 

– Integratie van zorgen over de verschillende 

groeperingsziekenhuizen heen

• Maar ook buiten de Antwerpse zorgregio

















Patiënt aan het stuur !

• Zelfparametrisatie

– Patiënt wordt actieve beheerder van meting van 

vitale gegevens



3.  Complementariteit 

• Excellentiecentra in de omringende ziekenhuizen

• Excellentie teams in thuiszorg

• Top-referentiezorg binnen het UZA

• Multidisciplinaire zorgpaden

– Opvang van acute medische problematiek

– Aanbieden van transmurale zorg

– Langdurige multidisciplinaire begeleiding

• Tijdens revalidatie en herstel

• Zorg voor chronische aandoeningen 



3.  Ziekenhuis-overschrijdende & transmurale 

zorg

• Minder frequente hospitalisaties

• Minder lange hospitalisaties

• Hoog-complexe zorg aangeboden buiten ziekenhuis



Transmurale zorg

• Toegewijde teams van medisch en niet-medisch personeel 

• Volgt de volledige zorgcyclus van een ziektetoestand

• Niet enkel oog voor primaire ziektetoestand, maar tevens

• Gekoppelde co-morbiditeiten

• Complicaties

• Gerelateerde aandoeningen

• Spine Unit 





Geïntegreerde transmurale zorg 

• Sterk partnerschap met 1e lijn !

• Gemeenschappelijk overlegmodel met 1e lijn 

waarbij huisartsen en thuiszorgorganisaties een 

actieve partner worden binnen het 

besluitvormingsproces van de groepering



4.  Informatietechnologie 

• Implementatie van innovatieve informatie- en 

communicatie-technologiën zijn prioritair 

– Fundamenteel verschillende wijze van 

communicatie met een substitutie van niet-

virtuele zorgfuncties

– Evolutie naar een virtueel ziekenhuis



kwaliteit

toegankelijkheid

doelmatigheid



Geïntegreerd electronisch patiëntendossier (EPD) 

– Beslissing genomen om een high-end, open 

structuur, EPD aan te schaffen

– Start ontwikkeling in mei 2017

– Go-live in april/mei 2019

– Ontsluiting naar 1e en 0e lijn

• Patiëntenportaal

• Huisartsenportaal

• Ambulante zorgverleners





Keten - EPD

• Ontsluiting naar andere ziekenhuizen

– 1 EPD binnen de groepering

– 1 EPD binnen de grote Antwerpse regio

– (beperkt aantal EPD’s in België)

• Multicentrisch “keten-EPD” heeft een sterk faciliterende

functie in het bereiken van een geïntegreerde

zorgaanpak over de ziekenhuizen en de echelons heen





Informatietechnologie

• E-Health / m-Health

– Voortrekkersrol in de ontwikkeling van elektronische

vergaring van informatie

– Continue opvolging van de patiënt door middel van 

continue, objectieve, functionele parameters









Inform Tools Connect Usage Monitor



Inform Tools Connect Usage Monitor

Activity tracker

Blood pressure meter

Systolic

Diastolic

Heart rhythm

Heartbeat

Balance

Weight

Oximeter

SpO2 

Pulse

rate

Pain Diary

Pain 

scores

Sleep monitor

Sleep time

Heart rate

Respiration 

rate

Night time events
( snoring, bed exists, 

restless sleep, etc.)

BMI



Inform Tools Connect Usage Monitor



Based on Settings per Patient : Triggers & Alarms can be 

pushed towards a control center. If activated, the patient can be 

informed automatically if measurements are outside limits.

Inform Tools Connect Usage Monitor



Verdere ontwikkelingen E/m-Health

• Uitrol van nationaal interactief register

– Patiënten die in aanmerking komen voor 

behandeling door middel van neuromodulatie

• Opvolging van verschillende patiëntenpopulaties thuis

• Cardiologie

• Pneumologie

• Oncologie

• Post-heelkunde

• Pijncentrum

• …



Last but not least:  Onderzoek & Onderwijs

• Onderwijs 

– Stijgend aantal studenten geneeskunde

– Stageplaatsen voor huisarten in opleiding

• Clinical Trial Center (CTC)

– Centrale coördinatie voor klinisch onderzoek

– samenwerking met extra-murale partners 

• Fase-1 onderzoek

– Vaccins 




