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Beleid

CREËERT IDEALE OMGEVING 
VOOR REFERENTIEZIEKENHUIS 
VAN DE TOEKOMST

Netwerk van zorg rond patiënt die steeds centraal staat

Synaps Park is de nieuwe naam voor de site die ontwikkeld wordt in het gebied rond het Ziekenhuis Oost-Limburg. ZOL-voorzitter Tom Arts: 

“Synaps Park wordt een levendige hotspot waar patiënten en consumenten terecht kunnen voor al hun noden en wensen op het vlak van 

zorg en gezondheid. Daarnaast vormt de combinatie van faciliteiten, expertise, doelgroepen en de beschikbare ruimte een ideale habitat voor 

innovatieve bedrijven, professionals, studenten en startups in de zorgsector.”
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“We willen een topziekenhuis zijn en blijven en verder investeren,“ aldus de ZOL-voorzitter. Het ziekenhuis van de 21ste eeuw ontwikkelt zich 
als een ‘kennishub’ die als onderdeel van een netwerk geïntegreerd is in stad en regio. Een samenspel van huisartsen, specialisten, thuiszorg, 
mantelzorgers en andere partijen leveren zorg aan huis of in medische centra dichtbij huis. Hierbij staat de patiënt steeds centraal. Algemeen 
directeur Erwin Bormans: “Patiënten verblijven steeds minder lang in het ziekenhuis, maar komen steeds vaker langs voor een medische 
check-up of een dagbehandeling. In het hoogtechnologische ziekenhuis werken medische en technische specialisten uit het netwerk samen aan 
steeds geavanceerdere behandelingen. De patiënt wordt meer en meer een bewuste zorgconsument die proactief bezig is met zijn gezondheid.”
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Optimale setting creëren    
Met de ontwikkeling van het Synaps Park streeft het ZOL ernaar 
optimale omstandigheden te creëren voor het referentieziekenhuis 
van de toekomst. Deze omstandigheden betreffen niet alleen de 
infrastructuur van het ziekenhuis, maar ook de ruimtelijke en pro-
grammatische context rondom het ziekenhuis. 

Om het Synaps Park te kunnen ontwikkelen werd het bestaande 
terrein uitgebreid van 17 naar 38 hectare. Het concretiseren van 
het masterplan wordt gespreid over diverse jaren, waarin de ver-
schillende projecten uitgewerkt worden om uiteindelijk het finale 
doel te bereiken.

Dr. Frank Weyns, neurochirurg en voorzitter medisch raad: “We 
moeten het ziekenhuis als concept herdenken en andere visies 
en invalshoeken integreren. De eerste projecten waar we zelf 
mee starten zijn de uitbouw van een sportmedisch centrum en 

een nieuwe afdeling neonatologie waar moeder en kind een 
centrale plaats krijgen. Ook een nieuwe Spoedgevallendienst 
dringt zich op.”

Huidige partners
Het Synaps Park zal in de toekomst tal van bedrijven en organisa-
ties huisvesten. De huidige partners zijn:
• Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)
• Wombat Kinderdagverblijf
• Limburgse Zorgacademie (LiZa)
• Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC)
• Rode Kruis
• Bar Bouffe

Bijkomend is de Stad Genk een belangrijke partner van het Synaps 
Park bij de verdere uitbouw.

Een centraal gelegen park dat ingepland 
wordt op de huidige bezoekersparking 
vormt het hart van de zorg- en innova-
tiecampus. Rondom is er ruimte voor 

innovatie, productontwikkeling, start-ups 
en kennisontwikkeling op het gebied van 

zorg en gezondheid. 

Een zorgboulevard biedt ruimte voor 
diensten en producten gericht op zorg, 
gezondheid en een comfortabel verblijf 
voor patiënten, bezoekers en professi-
onals in een ontspannen en aantrekke-

lijke omgeving.

Het Synaps Park biedt ruimte voor 
de verdere uitbouw van (sub)

klinische zorg.

ZORGBOULEVARD CAMPUS ZIEKENHUIS

Visie Synaps Park
De ontwikkeling van het Synaps Park is gestoeld op 3 pijlers. 

V.l.n.r. Erwin Bormans, algemeen directeur; Tom Arts, voorzitter; dr. Frank Weyns, voorzitter medische raad.


