
De patiënt van het 
vroegere ZMK is tevreden 

dat de zorg in zijn regio 
gewaarborgd blijft en 

verder zal groeien.
Dr. Griet Vander Velpen, 

medisch directeur

“

Dr. Griet Vander Velpen en dr. Frank Claessens
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Medisch directeur dr. Griet Vander 
Velpen en adjunct dr. Frank Claes-
sens: “De patiënt is tevreden dat 

de zorg in zijn regio gewaarborgd blijft en 
verder zal groeien.”

Enkele jaren geleden heeft minister De 
Block bepaald dat ziekenhuizen struc-
tureel moeten samenwerken. Heeft dit 
voor ZOL en ZMK geleid tot deze fusie?
Dr. Frank Claessens: “Wij zijn al heel 
lang goede buren. In 1993 toen ik 
begon als abdominaal chirurg in ZMK 
wilden we al samenwerken met ZOL. 
Iedereen verwachtte een fusie tussen 
beide ziekenhuizen maar het kwam er 
nooit van.”
 
Dr. Griet Vander Velpen: “Kleinere zie-
kenhuizen hebben het de laatste jaren 
sowieso moeilijk om te blijven bestaan. 
De financiële situatie van ZMK heeft 
het proces versneld om te komen tot 
een intensievere samenwerking. ZOL 
maakte al enkele jaren deel uit van de 
raad van bestuur van ZMK, samen met 
het Mariaziekenhuis, voor we tot de 
fusie zijn gekomen.”

“Maar het is inderdaad zo dat de over-
heid ons oplegt om op een gestruc-
tureerde manier samen te werken. De 
laatste jaren is er ook de progressieve 
samenwerking met Noorderhart in 
Pelt – het Mariaziekenhuis en Revalida-
tie en MS-centrum – voor de oprichting 
van een officieel netwerk en de uit-

werking van een zorgstrategisch plan 
Noord-Oost-Limburg.”

Hoe zal de medische zorg in ZOL geor-
ganiseerd worden met de uitbreiding van 
‘campus Maas en Kempen’?
Dr. Frank Claessens: “We willen de 
poli-activiteit in Maaseik op korte 
termijn verder uitbouwen om de zorg 
voor de regio te stabiliseren. Maar het is 
de bedoeling om op langere termijn te 
kijken welke activiteit we best kunnen 
uitvoeren op welke locatie en om even-
tueel activiteiten te verplaatsen tussen 
de beide campussen.”  

Dr. Griet Vander Velpen: “Campus 
Maas en Kempen heeft een specifieke 
functie voor de regio en deze willen we 
optimaliseren in complementariteit met 
de andere campussen. Het is niet de 
bedoeling om in Maaseik een tweede 
ZOL uit te bouwen. We willen activitei-
ten op campus Maas en Kempen die 
daar op hun plaats zijn en die passen 
binnen het geheel van ZOL. Het kan 
niet zijn dat we bijvoorbeeld cardio-
chirurgische ingrepen doen in Maaseik 
omdat we dat in Genk doen. Cardiochi-
rurgie vraagt een specifieke omkade-
ring en die is in Maaseik niet aanwezig.” 

Dr. Frank Claessens: “Het is belangrijk 
dat iedereen begrijpt dat we één zie-
kenhuis zijn. Diensten als Abdominale 
Heelkunde, Orthopedie en Anesthe-
sie hebben hierin het voortouw geno-

men door al snel samen te werken en 
de verschillende pathologieën over 
verschillende campussen te verde-
len. Het is onze taak om die filosofie 
ook naar andere medische diensten 
uit te dragen.” 

Hoe ziet het medisch strategisch plan 
van het nieuwe ZOL er uit op korte en 
langere termijn? 
Dr. Griet Vander Velpen: “Er is een alge-
meen strategisch plan uitgeschreven 
met een beleidskader voor de uitbouw 
van de raadplegingsactiviteiten, de 
OK-activiteiten, de medisch-technische 
activiteiten en de activiteiten van de 
dagziekenhuizen. Zo zullen we kijken 
naar de spreiding van de pathologieën 
over de verschillende campussen, zo-
als momenteel ook al gebeurt voor de 
campussen Sint-Barbara en Sint-Jan.” 

“Sint-Barbara is een campus met een 
chirurgisch dagziekenhuis, met het 
Multidisciplinair Pijncentrum, het Re-
validatiecentrum en met chronische 
afdelingen voor langdurige opnames 
geriatrie en revalidatie. De activitei-
ten in Maaseik zullen breder en ge-
differentieerder zijn maar we willen 
toch een duidelijk profiel uittekenen 
voor de campus. Hierbij zullen we 
er zeker rekening mee houden dat 
Maaseik ver van Genk gelegen is en 
dat we de specifieke functies voor de 
regio zoals een Spoedgevallendienst 
dienen te behouden.”

Op 1 januari fuseerden Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en Ziekenhuis Maas en 

Kempen. Er wordt intussen hard gewerkt aan het medisch strategisch plan van 

het ‘nieuwe’ ZOL en de uitvoering ervan. Al heel wat medische diensten wer-

ken nauw samen of hebben een overkoepelende associatie opgericht. 

“We willen de voetafdruk van 
ZOL in Maaseik verstevigen”
Raadplegingen en OK-activiteit op campus 
Maas en Kempen worden verder uitgebreid.

Fusie
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Jullie hebben al concrete bouwplannen 
voor Maaseik, ondanks het feit dat het 
nieuwe gebouw daar slechts twee jaar 
oud is?
Dr. Griet Vander Velpen: “Het is de 
bedoeling om de voetafdruk van ZOL 
in regio Maaseik en heel Noord-Oost-
Limburg verder te verstevigen. Dat 
betekent dat we de raadplegingsac-
tiviteiten verder gaan uitbreiden, ook 
wat een aantal subdisciplines betreft. 
Hiervoor hebben we meer raadple-
gingsruimte nodig. Het is al heel snel 
gebleken dat die nood groot is, ook 
omdat de limieten nu eigenlijk al be-
reikt zijn. In een eerste fase zal er een 
optimalisatie gebeuren van de beschik-
bare capaciteit en zal er een voorlopige 
snelblok gebouwd worden zodat we 
ruimte creëren om te groeien.”

Dr. Frank Claessens: “Een tweede 
bekommernis is het uitbreiden van de 

OK-capaciteit in Maaseik, waar nu zes 
OK-zalen zijn. Bijbouwen in Maaseik 
is eenvoudiger dan in Genk omdat 
daar de ruimte voorhanden is. We zijn 
momenteel aan het inventariseren wat 
mogelijk en nodig is.”

Een goede samenwerking uitbouwen 
vraagt tijd. Heeft de coronapandemie 
voor een vertraging gezorgd op dit vlak?
Dr. Griet Vander Velpen: “Er is wel wat 
vertraging geweest maar eigenlijk 
zijn we al veel langer bezig met het 
voorbereiden van de fusie. Ook met het 
ondersteunen van activiteiten binnen 
verschillende disciplines in Maaseik.” 

“Belangrijk is nu dat de artsen overkoe-
pelende associaties vormen of toch 
minstens samenwerken en eenzelfde 
beleid voeren. Dat is noodzakelijk voor 
het maken van afspraken zoals bijvoor-
beeld bij het verdelen van de OK-tijd.”

Is er een verschil in bedrijfscultuur tussen 
beide ziekenhuizen?
Dr. Frank Claessens: “Zeker wel ja. In het 
voormalige ZMK kennen alle 60 artsen 
al hun collega’s. Hetzelfde geldt trou-
wens voor alle andere medewerkers. 
De sfeer is gemoedelijk en daarom was 
er wat angst voor het grote ZOL. Maar 
intussen is de drempelvrees voorbij en 
is er een zekere rust gekomen.”

“Medewerkers en artsen voelen dat het 
ziekenhuis in beweging is en ze ervaren 
dit als heel positief. Een aantal medi-
sche associaties zullen we nog moeten 
helpen om de stap tot samenwerking 
te zetten maar we zijn al heel tevreden 
over de realisaties op dat vlak in het 
afgelopen jaar.” 

De fusie betekent ook het ziekenhuis-
breed implementeren van een aantal 
beleidsorganen en comités? 
Dr. Griet Vander Velpen: “Beide 
ziekenhuizen hebben een apart 
erkenningsnummer. Dat betekent 
dat er twee medische raden, twee 
algemene regelingen en twee fi-
nanciële regelingen blijven bestaan. 
Samenwerking en ten slotte integratie 
van de structuren zal er progressief 
wel komen. Beslissingen in verband 
met de fusie worden op dit ogenblik 
opgenomen door een overkoepelend 
comité van artsen met vertegenwoor-
digers uit beide ziekenhuizen.”

“Ook de medische diensthoofden 
blijven diensthoofd op hun campus, 
behalve als de diensten zelf beslissen 
dat er een overkoepelend hoofd komt. 
Dat geeft veel minder druk en voor 
bepaalde diensten is dit belangrijk. 
Zo hebben ze de tijd om te zoeken en 
elkaar geleidelijk aan te vinden.” 

“De divisiestructuren die nu in ZOL 
bestaan, worden wel ziekenhuisbreed 
doorgetrokken. Dit betekent dat de hui-
dige medisch coördinatoren, de divisie-
managers en de zorgcoördinatoren ook 
op de campus Maas en Kempen hun 
divisie zullen beheren.” 

ZOL wordt door de fusie met 1.034 bed-
den één van de grootste ziekenhuizen 
van Vlaanderen. Dit is een grote opdracht.
Dr. Griet Vander Velpen: “Ik ben heel blij 
dat dr. Claessens als adjunct-medisch 
directeur het gezicht blijft in Maaseik. 
Zo kan hij kort op de bal spelen bij 

Dr. Griet Vander Velpen, medisch directeur
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medische issues. De afstand Ge-
nk-Maaseik bedraagt 30 km. Daarom is 
het niet mogelijk om de hele tijd over 
en weer te rijden.”

Ook wat betreft kwaliteit en systemen 
moet er een integratie gebeuren?
Dr. Frank Claessens: “Wat het elek-
tronisch patiëntendossier (EPD) HiX 
betreft, zijn er al belangrijke stappen 
gezet, wat natuurlijk essentieel is. 
Artsen moeten op alle campussen 
in hetzelfde dossier kunnen werken. 
Daarbij wordt Orbis, het EPD van ZMK, 
technisch niet meer ondersteund.” 

“Wat de accreditatie betreft: in ZMK 
hadden we een accreditatietraject 
met NIAZ ingezet maar toen de fusie 
er aankwam, zijn we daarmee gestopt 
omdat ZOL samenwerkt met JCI. 
Concreet moeten we tegen 2023 hierin 
ingewerkt zijn.” 

Dr. Griet Vander Velpen: “Normaal zou-
den wij in 2022 heraccrediteren maar 
door de COVID-19 pandemie hebben 
wij op dat vlak even een stilstand 
gekend. Maar ook JCI, als entiteit in 
de VS, heeft vertraging opgelopen. 

Daarom zijn we in onderhandeling met 
JCI om de heraccreditatie een jaar uit 
te stellen. We willen samen, met alle 
campussen, in 2023 voor de volgende 
accreditatieronde gaan.”  

“2022 zou te snel zijn, alhoewel in ZMK 
al veel gebeurd was voor de NIAZ-ac-
creditatie. Maar NIAZ heeft natuurlijk 
niet hetzelfde normenkader als JCI 
en de implementatie van HiX moet 
helemaal afgrond zijn voor we kunnen 
accrediteren op campus Maas en Kem-
pen. We hebben in het accreditatietra-

ject ervaren dat een geïntegreerd EPD 
noodzakelijk is.” 

“Een voordeel van de implementatie 
van HiX op campus Maas en Kempen 
is dat veel accreditatienormen al in het 
systeem vervat zijn, zoals bijvoorbeeld: 
wat moet in een operatieverslag staan, 
wat moet in een ontslagbrief staan… 
Het is niet nodig dat we in Maaseik het 
warm water opnieuw uitvinden.”

Hoe reageert de patiënt op de fusie?
Dr. Frank Claessens: “De reacties zijn 
zeer positief. De bouw van het nieuwe 
ziekenhuis enkele jaren geleden en de 
fusie met ZOL geeft hen de zekerheid 
dat er altijd zorg zal zijn in de regio 
en dat is voor hen belangrijk. Er was 
vroeger wel wat ongerustheid over 
de financiële situatie maar nu praat 
niemand daar nog over.” 

Dr. Griet Vander Velpen: “Het belangrijk-
ste is dat de patiënt uit regio Maaseik 
dezelfde zorg krijgt als in Genk. De fusie 
moet leiden tot een betere kwaliteit 
door de integratie en rechtstreekse link 
tussen ZOL en ZMK.”   

Het is belangrijk dat 

iedereen begrijpt dat 

ZOL en ZMK nu één 

ziekenhuis zijn.

“
dr. Frank Claessens  
adjunct-medisch directeur

Dr. Frank Claessens, adjunct medisch directeur
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