Het is de
bedoeling dat
binnen het jaar
ZMK en ZOL
geïntegreerd
zijn tot één
ziekenhuis met
behoud van ieders
erkenning.
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ZOL en ZMK kiezen voor
verregaande integratie
van beide ziekenhuizen
Het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) en het ZOL werken samen aan een
verregaande integratie. De ziekenhuizen evolueren in de loop van
2020 naar één structuur, één organisatie en één beleid, met behoud
van de erkenningen van beide ziekenhuizen. De raden van bestuur hebben hierover een principebeslissing genomen die de komende maanden
verder concreet gemaakt wordt.

D

e ziekenhuissector bevindt zich
in een situatie waarin het voor
kleinere ziekenhuizen steeds
moeilijker wordt een volledig zorgaanbod aan te bieden. Met deze
realiteit voor ogen resulteerde een
denkoefening over de toekomst
van ZMK in een overeenkomst tussen de stad Bree, de stad Maaseik,
ZMK en ZOL.

De banden tussen ZMK en ZOL worden nauwer aangehaald en er wordt
een groeperingsovereenkomst afgesloten. Zo kan er in aanloop naar een verdere integratie tussen beide ziekenhuizen
samengewerkt worden op medisch en
niet-medisch vlak.
Het streefdoel is om op woensdag 1 juli

2020 de fusie tussen het ZOL en ZMK te bekrachtigen.
Het is de bedoeling dat binnen het jaar ZMK en ZOL
geïntegreerd zijn tot één ziekenhuis met behoud van
ieders erkenning. Hierbij worden drie duidelijke doelstellingen voor ogen gehouden:
• de patiënten van het Maasland en Oost-Limburg
van de best mogelijke zorgen blijven voorzien door
een behoud van het medische aanbod;
• streven naar een maximaal behoud van de tewerkstelling bij ZMK;
• dit alles binnen een gezond en stabiel financieel
kader.
De integratie van beide voorzieningen zal betekenen
dat er bestuurlijk met één beleid en één visie gewerkt
wordt. Op die manier kunnen we in het gewijzigde
landschap de beste zorgen blijven garanderen voor
alle inwoners van Oost-Limburg en het Maasland. 

45

