
ZOL en ZMK fuseren tot 
grootste Limburgse  
ziekenhuis
interview met Tom Arts en Erwin Bormans

8      Ziekenhuis Oost-Limburg | ZOLarium 2021 nr. 78 



“Een kleine 10 jaar geleden werd 
duidelijk dat de verstrenge-
ling in de Raden van Bestuur 

van de vier zorginstellingen van onze 
zorgregio op haar limieten liep”, steekt 
Erwin Bormans van wal. Ziekenhuis 
Noorderhart in Pelt - het vroegere Ma-
riaziekenhuis - zou de structuur van het 
MS-centrum in Pelt overnemen en het 
ZOL nam de bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid over van ZMK. Toen wel nog met 
het idee om twee aparte ziekenhuizen 
te blijven.”

“We hebben toen een toekomst-
plan uitgetekend met een visie 
voor het voortbestaan van de 
ziekenhuizen in Limburg”, vult 
Tom Arts aan. “Dat plan heeft 
een versnelling genomen door 
de beslissing in 2014 dat er een 
nieuw ziekenhuis zou gebouwd 
worden in Maaseik. De steden 
en OCMW’s in Bree en Maaseik 
beseften dat het uitbaten van een 
ziekenhuis niet langer hun ‘core 
business’ was. Dat pleit voor hun, 
zeker omdat ze tegelijkertijd hun 
gewicht in de schaal wierpen om 
het voortbestaan van een zie-
kenhuis in de regio Maaseik-Bree 
te verzekeren. En zo kwam het 
ZOL in beeld om te helpen bij de 
exploitatie van het ziekenhuis.”

“Ik denk ook dat ZMK op een be-
paald moment - ondanks het feit 
dat men wel groei realiseerde - de 
uitdagingen nog moeilijk alleen 
aankon”, zegt Bormans. ‘Denk bij-

voorbeeld aan de enorme investe-
ring in een elektronisch patiënten-
dossier. Dat lukt enkel als je deel 
uitmaakt van een grotere familie.”

Op 1 januari hield ZMK op met 
bestaan als rechtspersoon. Het blijft 
wel een apart erkend ziekenhuis 
met een eigen medische raad. Dat 
heeft als voordeel dat de campus 
Maas en Kempen haar rol als ba-
sisziekenhuis in de regio zal blijven 
vervullen. Dit in een medische 
structuur die helemaal geïnte-
greerd is in ZOL. 

“We kijken naar een zo groot moge-
lijke integratie van medische dien-
sten om specialismes die ZMK nu 
niet heeft ook daar uit te bouwen. 
“Bijvoorbeeld zoals met de Multi-
disciplinaire Pijnkliniek op campus 
Sint-Barbara gebeurd is,” verdui-
delijken voorzitter Arts en directeur 
Bormans. “Juridisch betekent dit dat 
de ziekenhuiswetgeving van toe-
passing blijft voor beide ziekenhui-
zen. Voor alle andere wetgeving - 
zoals vennootschapswetgeving, 
sociale wetgeving,… - zijn we sinds  
1 januari één geheel.”

De integratie van beide ziekenhui-
zen biedt voordelen voor beide 
partners. ZOL kan haar hinterland 
verruimen zodat de capaciteit 
nog meer benut kan worden. “De 
uitdaging hierbij is om goed de 
puzzel te leggen voor wat betreft 
de activiteiten die voortaan op de 

Sinds 1 januari maakt het Ziekenhuis Maas en Kem-

pen (ZMK) deel uit van het Ziekenhuis Oost-Lim-

burg (ZOL). Het ziekenhuis aan de Diester-

steenweg in Maaseik wordt hiermee campus Maas 

en Kempen. ZOL-voorzitter Tom Arts en algemeen 

directeur Erwin Bormans tekenden mee de fusie-

plannen uit en zorgden er zo voor dat het ZOL 

straks met voorsprong het grootste Limburgse 

ziekenhuis is, dat derdelijnszorg voorziet voor 

een regio met zo’n 250.000 inwoners.
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diverse campussen zullen ontplooi-
en”, aldus Erwin Bormans. “Moeten 
we alles op drie campussen doen 
of kiezen we ervoor om bepaalde acti-
viteiten op één of twee plaatsen uit te 
oefenen? En hoe positioneren we ons 
in relatie tot ziekenhuis Noorderlicht in 
ons ziekenhuisnetwerk?”

“ZMK heeft het voordeel dat het 
voortaan deel uitmaakt van een groter 
ziekenhuis”, pikt voorzitter Arts in. “Dit 
brengt mee dat het makkelijker is om 
hooggekwalificeerde mensen aan te 
trekken om zo de kwaliteit van de zorg 
verder te verbeteren. De onzekerheid 
rond het voortbestaan van diensten zo-
als Spoed of het Verloskwartier is trou-
wens ongegrond. Dat ligt nu niet op 
tafel. Campus Maas en Kempen blijft 

een basisziekenhuis, al kan uiteraard 
niemand de toekomst voorspellen.” 

“Bedoeling is dat mensen in Noord-
oost-Limburg zich minder moeten 
verplaatsen om dezelfde zorg te 
krijgen als op campus Sint-Jan in Genk”, 
legt voorzitter Arts uit. “Er zijn in het 
verleden tussen ZOL en ZMK al heel 
wat overkoepelende samenwerkingen 
of associaties ontstaan op medisch ni-
veau”, besluit directeur Bormans. “Deze 
fusie heeft hier nog een bijkomende 
boost aan gegeven. Momenteel zijn er 
trouwens tal van gesprekken gaande 
om nog bijkomende associaties te vor-
men. Ik denk dat er weinig ziekenhuis-
fusies zijn waarbij pakweg 70 percent 
van de diensten op het moment van de 
fusie al zo hecht samenwerken.” 

Erwin Bormans en Tom Arts

Erwin Bormans,  
algemeen directeur
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