
Beleidsplan 2014-2019 
 

1. Professionele en veilige ziekenhuiszorg, op geïntegreerde en patiëntvriendelijke 
wijze voor de patiënten 

We creëren en borgen een cultuur waarin patiëntveilige zorgen, als onderdeel van kwaliteitszorg, als 
een basisrecht voor alle patiënten als hoogste prioriteit wordt beschouwd in alle beslissingen en 
handelingen. Dit impliceert dat we een fundamentele onderbouw realiseren in functie van een 
kwaliteits- en veiligheidsbeleid op lange termijn, ingebed in de organisatie. Hierbij behaalt en behoudt 
ZOL haar JCI accreditering.  

We werken met procedures, richtlijnen en instructies die wetenschappelijk onderbouwd zijn (evidence 
based), waarbij op een uniforme wijze, onafhankelijk van tijdstip of locatie, de best mogelijke zorgen 
geleverd kunnen worden. Deze procedures zijn continu up-to-date, bij alle medewerkers bekend en 
gekend en worden ook effectief toegepast. Hierbij worden de medische, verpleegkundige, 
paramedische en ondersteunende diensten op één lijn gebracht door gebruik te maken van 
zorgpaden, multidisciplinaire initiatieven en het opstellen van duidelijke SLA's.  

Inter- en multidisciplinaire samenwerking in het ziekenhuis zijn essentieel om een geïntegreerde 
totaalzorg aan te bieden. We nemen beleidsmatig en organisatorisch de nodige maatregelen om deze 
vorm van werking verder te stimuleren en organiseren.   

Interne en externe kwaliteitsaudits zijn ingebed in het dagelijks beleid van de organisatie om de 
werking in een continu proces te verbeteren en elke afdeling tot de gedefinieerde ZOL-standaarden te 
brengen.   

Het kwaliteitsbeleid is volledig ingebed in het beleid van het ziekenhuis en is gestructureerd 
opgebouwd en wetenschappelijk gefundeerd, met voldoende toetsingsmomenten en geënt op een 
PDCA - verbetercyclus.   

Patiëntgeorienteerde zorg is een kernwaarde in ons beleid. Patiënten hebben dus niet enkel het recht 
om technisch en inhoudelijke goede en veilige zorgen te krijgen, ze verdienen het ook om op een 
vriendelijke en menswaardige manier ontvangen en behandeld te worden. Elke patiënt is een uniek 
persoon die bij het verlaten van het ziekenhuis het gevoel moet hebben dat zijn of haar 
verwachtingen tijdens het gehele verblijf in het ziekenhuis overtroffen werden. Empathie en een 
sterke en open communicatie met patiënten zijn hierbij essentiële elementen.   

Het nieuwe toezichtsmodel van de Vlaamse overheid voorziet jaarlijks een zorgtraject dat inhoudelijk 
geauditeerd wordt. We bereiden ons hier gestructureerd op voor zodat alle zorgtrajecten deze toets 
kunnen doorstaan. Aandachtspunten en tekortkomingen uit deze audit worden structureel aangepakt 
en opgelost.   

Het ziekenhuis voert een beleid waarbij de toegankelijkheid wordt gewaarborgd voor alle patiënten. 
Daarnaast zijn tariefzekerheid en betaalbaarheid essentiële waarden in het beleid, zonder dat dit 
afbreuk mag doen aan het aanbod van expertzorgen.  

2. Volledig en groeiend zorgaanbod voor de eigen regio en expertfuncties voor een 
breder gebied 

Geïntegreerd zorgbeleid: medisch, verpleegkundig en paramedisch 



Er wordt gewerkt met een medisch strategisch beleidsplan, dat enerzijds de algemene medische 
beleidsdoelstellingen uitzet en anderzijds per medische dienst accenten legt welke richting deze dienst 
zal uitgaan in relatie met het algemeen medisch beleid. Dit beleidsplan wordt 2-jaarlijks 
geactualiseerd.   

Het ‘expert’-plan, laat toe dat elke medische dienst een volledig zorgaanbod kan aanbieden. Een 
volledig zorgaanbod betekent een continuüm van zorgen, van de verwijzer tot de derde en vierde 
lijnsfunctie. De zorgen worden ofwel zelf ofwel in goede samenwerking met de diensten van een 
ander (universitair) ziekenhuis uitgebouwd.   

De medische diensten voeren een pro-actief beleid op langere termijn (3-5 jaar). Hierbij worden 
artsen aangetrokken en opgeleid  in functie van de zorgnoden van de toekomst. Vooruitkijken in 
plaats van achteruitkijken, is hierbij essentieel.   

Het verpleegkundig-paramedisch departement biedt kwaliteitsvolle en patiënt veilige zorg. Het 
zorgaanbod (verpleegkundig en paramedisch) wordt afgestemd op de medische evolutie.   

 

Ontwikkeling van nieuwe zorgvormen - nieuwe technieken 
De organisatie, inclusief de medische organisatie, bereidt zich voor op de maatschappelijke evolutie 
naar nieuwe zorgvormen. Het ziekenhuis speelt een pro-actieve rol en neemt initiatief, in goede 
afstemming met de andere zorgpartners, zoals de eerste lijn. Acute zorgen (ziekenhuiszorgen) zijn 
slechts één schakel in een zorgcontinuüm waar chronische zorgen, thuiszorg, … aan belang winnen.  

Door zelf nieuwe zorgvormen te ontwikkelen, nieuwe technieken toe te passen, zelf initiatieven te 
ontwikkelen of te participeren aan andere initiatieven wil het ziekenhuis haar expertfunctie verder 
uitbreiden. Het ziekenhuis staat open voor samenwerking met externe partners, indien dit een 
meerwaarde is en past in de beleidskeuzes van het ZOL.   

Er wordt actief meegewerkt aan initiatieven die ervoor zorgen dat er voldoende aanbod is voor 
senioren in de regio (WZC, thuiszorg, andere voorzieningen). Dit is nodig om voldoende 
ziekenhuiscapaciteit te blijven voorzien voor de acute en geplande ziekenhuiszorg met als doel het 
totale zorgpakket te blijven bewaken.  

Campus Sint-Barbara heeft binnen het ZOL een duidelijke functie van ‘niet-acute’ campus gekregen. 
Dit betekent dat deze campus zich focust op dagklinische, chronische, revalidatie en short-stay  
pathologie. Deze functies dienen verder uitgebouwd te worden. Ook dient de raadpleging, in analogie 
met de functie van het Medisch Centrum André Dumont, verder uitgebouwd te worden als 
aantrekkingspool voor die regio. Bedoeling is de campus SB te laten uitgroeien tot een aantrekkelijke 
campus met een eigen functie binnen het ZOL en op ambulant vlak voor de regio Lanaken.  

 

3. Innovatie, wetenschappelijk onderzoek en nieuwe ontwikkelingen 

Het ziekenhuis en haar medische- en andere diensten zijn continu in ontwikkeling om bestaande 
initiatieven verder uit te breiden en te verbeteren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Stilstaan 
betekent immers achteruitgaan, als je ervan uitgaat dat de medische wetenschap zich steeds verder 
ontwikkelt.   

Het ziekenhuis bouwt niet alleen haar eigen medisch beleid uit, maar creëert ook een eco-systeem dat 
andere initiatieven aantrekt en doet ontstaan, in goede samenwerking met andere partners. Het 



Future Health-programma van het ZOL krijgt vorm en wordt verder uitgebouwd om op die manier de 
rol van ZOL als expert- en innovatiecentrum verder te concretiseren.   

De zorgcampus Schiepse Bos wordt verder ontwikkeld tot zorgstad, waarin naast de verdere 
ontwikkeling van het ziekenhuis ook zorgondersteunende en zorggerelateerde functies een duidelijke 
plaats krijgen. Hiervoor werd in 2014 een ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd. Op basis van een 
stedenbouwkundig masterplan wordt de site verder ontwikkeld rond het thema ‘zorg’ in de brede 
betekenis en met het ziekenhuis als centraal gebeuren. Nieuwe vormen van zorgvastgoed zullen 
enerzijds bijdragen tot een betere zorg en zorgondersteuning, maar dienen tegelijkertijd economisch 
en ecologisch bij te dragen tot de leefbaarheid van de site.  

Het ziekenhuis bouwt de samenwerking met het Limburg Clinical Research Program verder uit met als 
doel innovatie en wetenschappelijk onderzoek verder te ontwikkelen.   

 

Architectonische realisaties 

De VIPA-projecten, passend binnen het zorgstrategisch plan zoals opgesteld vlak na de fusie, zijn 
gefinaliseerd en volledig in gebruik genomen. Zo functioneert ZOL op twee campussen voor 
hospitalisaties en daghospitalisaties met de centralisatie van de acute functies op campus SJ.   

Er wordt een ambulant centrum gerealiseerd op de site van campus André Dumont met een zeer 
goede toegankelijkheid en persoonlijk karakter voor patiënten. Samen met de raadplegingsfaciliteiten 
op campus Sint-Jan en Sint-Barbara wordt een totaalaanbod aan faciliteiten voorzien zodat de 
raadplegingen blijvend maximaal geïntegreerd in het ziekenhuis gebeuren.  

Binnen campus Sint-Jan worden de raadplegingen verder uitgebreid en gemoderniseerd zodat alle 
vereiste faciliteiten geboden worden om op een efficiënte en patiëntvriendelijke manier consultaties te 
kunnen doen. De toegankelijkheid en bereikbaarheid wordt maximaal gefaciliteerd en de medische 
continuïteit wordt gegarandeerd.   

De bestaande afdelingen op campus Sint-Jan en Sint-Barbara worden verder gerenoveerd zodat 
binnen maximum 5 jaar alle afdelingen van het ZOL architectonisch eenzelfde graad van comfort en 
veiligheid kunnen bieden aan onze patiënten.   

Er wordt een volgend (nieuw) VIPA-project voorbereid en ingediend voor de verdere ontwikkeling van 
campus Sint-Jan en mogelijk ook voor campus Sint-Barbara. Een aantal functies - zowel primaire als 
ondersteunende functies – dienen eveneens verder ontwikkeld te worden. Dit plan dient rekening te 
houden met de verdere strategische ontwikkeling van het ziekenhuislandschap en de plaats van ZOL 
daarin en kijkt hierbij vooruit naar de behoefte aan capaciteit en faciliteiten in de toekomst. Dergelijk 
project kan enkel gerealiseerd worden in bijkomende nieuwbouw, waarvoor een goedkeuring door de 
Vlaamse overheid vereist is (op basis van eventuele nieuwe besluitvorming na de staatshervorming). 
Na goedkeuring wordt gestart met deze realisatie. 

Er dient eveneens een aangepaste infrastructuur voorzien te worden voor assistenten, consulenten en 
stafleden om op de campus te verblijven met hedendaagse faciliteiten en comfort. Dergelijke 
verblijfsfaciliteiten zijn eveneens noodzakelijk voor familieleden of patiënten, waarvoor een 
ziekenhuisopname niet mogelijk of verantwoord is, maar die toch in de nabijheid van het ziekenhuis 
moeten kunnen verblijven. Het ziekenhuis verkent ook de opportuniteiten van een zorghotel waarin 
mogelijks de gewenste verblijfsfaciliteiten - voor artsen/assistenten zowel als patiënten en familie - 
kunnen ondergebracht worden.   



Informatie- en communicatietechnologie 
Zowel de ondersteunende als de klinische diensten werken op een modern, functioneel en 
geïntegreerd ICT-platform, aangepast aan de schaal en ambities van het ziekenhuis. Het ziekenhuis 
streeft naar een omsloten data-netwerk tussen de verschillende samenwerkingsactoren in het kader 
van centralisatie van gegevensbeheer.  

Het belang van een hoogwaardig Limburgs data-netwerk dient in detail te worden onderzocht. De 
uitwisseling van data tussen de Limburgse ziekenhuizen onderling en naar UHasselt zal een 
belangrijke schakel zijn in de vlotte, maar vooral goed beveiligde, uitwisseling van patiënt- en 
onderzoeksgegevens. Een hoogwaardig en overkoepelend netwerk zal bovendien eenvoudiger te 
beveiligen zijn en backup-servers kunnen gecentraliseerd worden.  

Voor de klinische diensten wordt een uniform volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier 
(EPD) aangekocht en geïmplementeerd. Het EPD dient het zorgproces te ondersteunen en inhoudelijk 
te verbeteren. Zo is er in de systemen intelligentie voorzien om professionals mee gestructureerd en 
evidence based te laten werken en dient het werken met extra-murale zorgpaden ondersteund te 
worden. Dit dossier zorgt dus niet alleen voor een geïntegreerde interne werking met 
efficiëntieverbeteringen op administratief en logistiek vlak, maar faciliteert eveneens de netwerking 
met andere ziekenhuizen en de andere zorgpartners in de eerste lijn. Dit EPD dient te zorgen voor een 
sluitende interactieve communicatie met huisartsen en andere verwijzers, gelinkt aan globale 
platformen zoals Ehealth en Vitalink.   

Beslissingen dienen genomen te worden op basis van objectieve data. Een sluitende dataverzameling 
en rapportering, inclusief benchmarking, is daarbij van essentieel belang. ZOL werkt daarom met een 
volledig datawarehouse, dat in functie van de beleidslijnen de vereiste data levert om tijdig de juiste 
beslissingen te kunnen nemen en daar waar nodig bij te sturen. Ook de volledige netwerkstructuren 
dienen op basis van deze data opgevolgd en bijgestuurd te kunnen worden.  
 

4. Netwerking en samenwerking 

Het ziekenhuis bereidt zich voor op het gewijzigde zorgmodel waarbij klinische netwerken tussen de 
1e, 2e en 3e lijn en lokale zorgnetwerken rond de patiënt steeds belangrijker worden om zo een 
totaalzorg te bieden voor alle patiënten van de regio. Ook erkenning, subsidiëring en financiering 
zullen meer en meer in functie van netwerken in plaats van individuele ziekenhuizen gebeuren.  

MZNL: verankering van de preferentiële samenwerking in breder formeel kader met lange termijn-
verbintenis, binnen één strategische visie en samenwerkingsovereenkomst met regelmatig 
gestructureerd overleg in functie van objectieve data en vastgelegde afspraken. Deze verankerde 
samenwerking heeft als doel de zorgen voor de patiënten zo dicht mogelijk bij huis te organiseren, 
met een gericht verwijs- en terugverwijsbeleid naar en van ZOL. Het Revalidatie- en MS centrum 
wordt geïntegreerd binnen het Mariaziekenhuis, waarbij het ZOL zich bestuursmatig uit Reva en MS 
terugtrekt.   

ZMK: verankering van de preferentiële samenwerking in breder formeel kader met lange termijn-
verbintenis in de vorm van een ziekenhuisassociatie, binnen één strategische visie en 
samenwerkingsovereenkomst met regelmatig gestructureerd overleg in functie van objectieve data en 
vastgelegde afspraken. Deze verankerde samenwerking heeft als doel de zorgen voor de patiënten zo 
dicht mogelijk bij huis te organiseren, met een gericht verwijs- en terugverwijsbeleid naar en van ZOL. 
ZOL neemt mee de verantwoordelijkheid op zich om het basisziekenhuis uit te bouwen voor de regio 
Maaseik, daar waar dit als autonoom streekziekenhuis, zonder grotere samenwerkingspartner 
onmogelijk of moeilijk is. Bestuursmatig zal ZOL samen met de steden Bree en Maaseik haar 



verantwoordelijkheid nemen, waarbij het Mariaziekenhuis zich terugtrekt uit de Raad van Bestuur. 
  

AZ Vesalius: investeren in verdere samenwerking via bottom-up benadering vanuit medische diensten 
met telkens samenwerkingsovereenkomsten. Op deze manier wenst ZOL haar samenwerking met AZV 
verder te verankeren en uit te breiden om op die manier bij de dragen tot het behoud van de 
regionale ziekenhuiszorgen in de regio Bilzen-Tongeren gekoppeld aan een sterker verwijsgedrag naar 
de expertfuncties van ZOL.   

Jessaziekenhuis: de samenwerkingsovereenkomst die werd ondertekend in juli 2011, voorziet in de 
gezamenlijke uitbouw van speerpunten, waarvoor samenwerking economisch en/of kwalitatief een 
toegevoegde waarde heeft (bijvoorbeeld het samen investeren in en uitbaten van dure technologie). 
Het blijft de doelstelling van ZOL om aanvullend op haar eigen ambities binnen haar regionaal 
netwerk, ook samen met Jessa, een verdere supraregionale rol te vervullen in de verdere 
gezamenlijke uitbouw van speerpunten. Via open dialoog en overleg worden bijkomende initiatieven 
genomen en dienen keuzes gemaakt te worden, die soms kunnen betekenen dat een stukje eigenheid 
of autonomie wordt opgegeven in functie van het algemeen belang. Behandelingen van bepaalde 
pathologieën zullen enkel in de provincie kunnen blijven als alle ziekenhuizen en zeker ZOL en JESSA 
hiervoor samenwerken.   

Eerste lijn en andere zorgvoorzieningen: het zorglandschap zal de volgende jaren sterk hertekend 
worden, met een sterk accent op preventie en eerstelijnszorg waarbij het mede in functie van de 
vergrijzing de bedoeling is mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis te verzorgen. Ook het belang van 
de chronische zorg zal verder toenemen. Het ziekenhuis heeft absoluut een plaats binnen dit totale 
zorglandschap, als een schakel in een netwerk. Om de zorg verder ‘geïntegreerd’ te maken, zullen 
ziekenhuizen, huisartsen, woonzorg-partners van de eerste lijn zich samen moeten inschakelen in een 
horizontaal netwerk of horizontaal zorgcontinuüm. Binnen het beleid van ZOL worden hiervoor 
volgende accenten gelegd: ontwikkelen van transmurale multidisciplinaire zorgpaden, verbeteren van 
de communicatie, integreren van ICT-systemen als facilitator voor het continuüm aan zorgen in 
functie van de patiënten en het verhogen van de toegankelijkheid van de ZOL-specialisten voor de 1e 
lijn en andere verwijzers. De realisatie van deze doelstelling kan o.a. versterkt worden bij verdere 
structurering en formalisering van de huisartsenkringen.  

Hospilim - aankoop / logistiek: deze samenwerking tussen alle Limburgse algemene en psychiatrische 
ziekenhuizen is gestart met als doelstelling de zorg in Limburg verder naar een hoger niveau te tillen 
door optimaal met elkaar samen te werken. Bij de start in 2010 werd de keuze gemaakt om te starten 
met samenaankoop om met de vrijgekomen middelen de kwaliteit in de ziekenhuizen verder te 
verhogen. Na een succesvolle start als opdrachtencentrale (samenaankoop) dient er nu verder 
geëvolueerd te worden naar een aankoopcentrale en zelfs een logistiek centrum. Het ZOL is overtuigd 
van de toegevoegde waarde van dergelijk logistiek centrum op voorwaarde dat er op voldoende 
schaalgrootte kan gerekend worden. ZOL steunt dit initiatief en kiest ervoor hierin een voortrekkersrol 
te vervullen.  

 

Hospilim - beleidsmatige samenwerking: dit luik van het Hospilim-initiatief is minder concreet en heeft 
de bedoeling de ziekenhuizen, samen met andere actoren binnen de provincie, samen te brengen om 
meer synergieën te laten ontstaan. Samen met Jessa wenst ZOL hierin een essentiële positie op te 
nemen, in goede relatie met de regionale netwerken, en waarbij deze structuur een aanvulling kan 
zijn op de eigen structuren, maar geen sturende positie kan innemen. De werking van Hospilim dient 
ook steeds ingebed te worden in een breder Vlaams en federaal beleid, zonder een eiland te creëren 
binnen Limburg.   



Geestelijke gezondheidszorg: het ZOL is onderdeel van het Noolim netwerk, dat ambulante en 
residentiële voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg samenbrengt. We kiezen ervoor 
deze samenwerking uit te breiden, waarbij een totaalaanbod voor de regio kan voorzien worden. De 
samenwerking tussen de instellingen dient dan ook verder verankerd en geformaliseerd te worden. 
  

Euregio: vooral Nederland is voor het ZOL een belangrijke attractiepool. ZOL heeft reeds een 
jarenlange traditie in het afsluiten van overeenkomsten met Nederlandse zorgverzekeraars. Dit 
aanbod is een aanvulling op haar regionale en supraregionale functie, maar mag nooit haar primaire 
rol in de weg staan. Binnen de capaciteit die beschikbaar is, blijven we de kaart van de euregio 
trekken, met correcte financiële afspraken met de zorgverzekeraars, zonder actief recruterings- 
profileringsbeleid.  
 

5. Open communicatie 

ZOL kiest ervoor om op een zeer open en transparante manier met haar omgeving te communiceren. 
Daarvoor wordt een sterke communicatiestructuur uitgebouwd.  

ZOL voert een pro-actief en actief communicatiebeleid en is daarom ‘aanwezig’ in het landschap via 
alle mogelijke (sociale) media. Bijkomend onderhoudt ZOL goede relaties met de pers en investeert 
ook effectief in deze relaties.  

We hebben een sluitende procedure voor crisiscommunicatie en de actoren worden hierin regelmatig 
en pro-actief getraind.   

Naast externe communicatie, wordt eveneens sterk geïnvesteerd in interne communicatie. Bestaande 
kanalen worden actief en up-to date gehouden en er worden steeds nieuwe initiatieven genomen, 
aangepast aan de moderne media.   

De dienst Communicatie ondersteunt de communicatie van (verpleegkundige) procedures, richtlijnen, 
policies …. Alsook de communicatie van cijfermateriaal (activiteiten, financieel, personeel, zorg, …) op 
een efficiënte, transparante wijze die eenvoudig is in gebruik voor elke medewerker.  

Communicatie is een essentieel element van het beleid dat ZOL voert naar haar verwijzers. Dit 
netwerk wordt sterk gefaciliteerd door ICT-toepassingen, zodat gegevens tussen actoren in het 
netwerk snel en accuraat kunnen uitgewisseld worden om de patiënten binnen ons netwerk continu 
de juiste zorgen te kunnen toedienen.   

De patiënt heeft steeds recht op volledige en juiste informatie over zijn diagnose, behandeling en ook 
de kosten die zullen gemaakt worden. Beleidsmatig worden hier acties ondernomen om de patiënten 
steeds beter te informeren. De dienst Communicatie heeft hier een belangrijke rol. 

 

 

 

 

 

 



6. Strategisch HR-beleid 

HR-beleid tav medewerkers 
Het openbaar statuut van het ZOL mag geen belemmering zijn voor het voeren van een dynamisch en 
pro-actief modern HR-beleid waarbij sterke profielen kunnen aangetrokken worden die passen binnen 
de ambities van ons ziekenhuis als expertziekenhuis. Het HR-beleid dient hierop volledig afgestemd te 
zijn.  

 

Professionele recrutering en selectie van medewerkers, als essentiële schakel in het 
bereiken van de doelstellingen.   
Behoud van goede en gemotiveerde medewerkers is essentieel. Er wordt daarom een actief 
retentiebeleid gevoerd om mensen gemotiveerd aan boord te houden en het ZOL uit te dragen als 
‘hun’ organisatie waar ze fier op zijn. Tevreden medewerkers zijn een belangrijke voorwaarde om 
tevreden patiënten te hebben. Medewerkers krijgen de kans om zich te ontplooien.   

Het ziekenhuis zet sterk in op vorming, training en continue opleiding met een goed uitgebouwde 
vormingscel. Er wordt daarbij maximaal geïnvesteerd in een goede relatie met de 
onderwijsinstellingen. Deze relatie is niet alleen noodzakelijk in functie van het bijblijven van de 
huidige medewerkers inzake kennis en expertise, maar ook voor een verhoging van de kwaliteit van 
de instromende verpleegkundigen.  

De samenwerking van ZOL binnen LiZa wordt verder uitgebouwd. Het is een netwerk waarbij de 
volgende jaren tal van initiatieven te verwachten zijn in het kader van de driehoek onderwijs - 
werkveld - onderzoek.  

Medewerkers dienen niet alleen tevreden te zijn, maar ook te presteren zoals van hen verwacht 
wordt. Daarom is er een gericht coachings- en evaluatiebeleid met incentives voor medewerkers die 
hun doelstellingen bereiken en een duidelijk beleid voor medewerkers die structureel de lat niet halen. 
  

Het ZOL vindt het belangrijk om continu te werken aan een organisatiecultuur waarin men respectvol 
met elkaar omgaat. Het HR-beleid bewaakt continu de cultuur van respectvol omgaan met elkaar en 
neemt dit mee op in de verschillende vormings- en coachingstrajecten zowel naar medewerkers, 
artsen, vrijwilligers ...  

Het ZOL wil voor alle medewerkers een veilige omgeving zijn en dit in een brede context met o.a. 
aandacht voor een goed uitgebouwd preventiebeleid hieromtrent, een stralingsbeleid, veilig 
patientencontact, ...  

HR-beleid tav assistenten in opleiding en stagiaires 
Het ziekenhuis werkt een aangepast beleid uit voor assistenten in opleiding en stagiairs geneeskunde 
alsook alle andere stagiairs (verpleegkunde, paramedici, administratief ....), rekening houdend met 
hun tijdelijke aanwezigheid in het ziekenhuis en het opleidingstraject waarin zij zich bevinden.  

HR-beleid tav vrijwilligers 
Het ziekenhuis voert een aangepast beleid voor vrijwilligers actief in het ziekenhuis, rekening houdend 
met de administratieve bepalingen hieromtrent (o.a. wetgeving). Ook wordt aandacht besteed aan het 
overdragen van de visie van het ZOL zodat elke patiënt als een unieke persoon benaderd wordt. 
  
HR-beleid tav artsen 
Er wordt een HR-beleid uitgebouwd, vertrekkende van het bepalen van de profielen tot de selectie, 



coaching, evaluatie en het functioneren van artsen. De selectie gebeurt op objectieve basis door het 
bestuur en een vertegenwoordiging van de artsen. Voorstellen tot uitbreiding van de medische staf 
worden steeds afgewogen ten opzichte van de strategische toekomstvisie, zoals uitgeschreven in het 
medisch strategisch beleidsplan.  

Het ziekenhuis wil haar opdracht als opleidingscentrum blijven garanderen en continu verbeteren. 
  
Medewerkers en artsen worden actief gestimuleerd om mee te denken en te werken aan innovatieve 
projecten. Ook hiervoor wordt opleiding en training voorzien.    

Het ziekenhuis volgt op dat het geïntegreerd samenwerken tussen artsen en verpleegkundig-
paramedisch personeel op elk niveau maximaal ondersteund wordt en waar nodig gestimuleerd wordt.  

 

7. Transparante werking 

We werken actief mee en nemen deel aan valabele benchmarks (vb VIP², Vlaams ziekenhuisnetwerk, 
...) en van zodra gevalideerde data beschikbaar zijn, maken we deze publiek op onze website en in 
onze andere communicatiekanalen .  

ZOL maakt een uitgebreid jaarverslag met een financieel verslag dat ruim verspreid wordt en op de 
website wordt geplaatst.   

ZOL implementeert de regels van ‘goed bestuur’ in haar organen en is open en transparant over 
beslissingen die worden genomen.   

De stakeholders worden goed geïnformeerd en betrokken in het beleid via een vorm van 
‘stakeholderoverleg’. In 2014 zijn hiertoe de eerste stappen gezet, maar dit wordt de volgende jaren 
verder uitgebouwd en in de beleidscyclus geïntegreerd. 

 

8. Financiële gezondheid 
 

Er wordt een gezond financieel beleid gevoerd als ondersteunende voorwaarde om continuïteit te 
garanderen in de primaire functie van het ziekenhuis en om de ambities te kunnen blijven 
waarmaken. Hierbij richt het ziekenhuis zich op de sectorstudie van Belfius waarbij het ziekenhuis 
minstens voor drie indicatoren positief wenst te scoren.  

Het ziekenhuis geeft continu aandacht aan efficiëntieverbetering o.a. d.m.v. lean management dat 2 
jaar geleden werd geïnitieerd in het ziekenhuis. Ondertussen is dit reeds een breed gekend begrip en 
zijn er diverse projecten gestart of gerealiseerd. Deze koers wordt verder gezet om dit gedachtengoed 
als een cultuur in de organisatie te krijgen en elk jaar nieuwe projecten met toegevoegde waarde te 
realiseren.  

Er wordt gewerkt met een financieel meerjarenplan om een financieel beleid op lange termijn te 
voeren. Een meerjarenplan voor (grote) investeringen is een onderdeel van dit plan.   

Er wordt met een jaarlijkse budgetcyclus gewerkt met een grondig uitgewerkt en goedgekeurd 
budget, decentrale toewijzing van budgetten en verantwoordelijkheden, gerichte rapportering en 
opvolging. Benchmarking, kostenvergelijking en zero-base budgettering zijn onderdelen van deze 
cyclus.   



Artsen blijven financieel geresponsabiliseerd als essentieel onderdeel van de kostenregeling.  

De kostenregeling dient te evolueren naar een instrument dat aangepast is aan een andere, meer 
multidisciplinaire werking en de relatie van ZOL in een netwerk. De kostenregeling moet de 
doelstellingen faciliteren en zeker niet belemmeren.   

De nieuwe ontwikkelingen in de financiering van ziekenhuizen en aanverwante zorgverlening worden 
punctueel opgevolgd en daar waar mogelijk wordt meegewerkt aan de ontwikkeling ervan. Het interne 
beleid gaat pro-actief om en anticipeert in haar beleid op deze nieuwe ontwikkelingen.  

Het ziekenhuis houdt rekening met het feit dat de middelen voor de gezondheidszorg steeds schaarser 
zullen worden en dat gekoppeld aan een stijgend verwachtingspatroon van de patiënt. Er wordt pro-
actief gezocht naar andere, aanvullende financieringsbronnen om de expertfunctie te kunnen blijven 
waarmaken.  

 


