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ASZ, AZ Sint-Blasius en OLV Ziekenhuis tekenen charter om
samen een ziekenhuisnetwerk te vormen

Samenwerken om de patiënten in
eigen regio te helpen
Aalst/Dendermonde, 23 december 2016 (12.00 u) - Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis AalstGeraardsbergen-Wetteren (ASZ), het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius met vestigingen
in Dendermonde en Zele (AZ Sint-Blasius) en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis AalstAsse-Ninove (OLV Ziekenhuis) ondertekenden vandaag een charter. Dit charter is een
engagementsverklaring om samen een ziekenhuisnetwerk te vormen. Het bevat ook de
principes om die samenwerking concreet te realiseren.

Win-win voor patiënten en huisartsen
Mevr. Daisy Van Gheit, voorzitter van de Raad van Bestuur ASZ: “De drie ziekenhuizen zullen de
bestaande expertise bundelen om de beste zorgkwaliteit te bieden. De samenwerking zal het ook
mogelijke maken om de beschikbare financiële middelen sterker te concentreren, dubbele
investeringen te vermijden en nog sterkere dossiers voor nieuwe erkenningen bij de overheid in te
dienen. Op die manier verzekeren we onze bevolking van de best mogelijke zorg in eigen regio, ook in
de toekomst. Gezamenlijk zullen we ook de huisartsen en andere zorgverleners uit de regio nauw
betrekken bij de zorg voor de patiënt. De warme en betrokken zorg blijft hierbij in ieder ziekenhuis
centraal staan”.

Stapsgewijs de samenwerking uitbouwen
Mr. Paul Cooreman, voorzitter van de Raad van Bestuur OLV Ziekenhuis: “Onze samenwerking zal
stapsgewijs worden uitgebouwd. Zo hebben de drie ziekenhuizen zich samen met de ziekenhuizen uit
Oudenaarde, Ronse en Zottegem kandidaat gesteld voor een PET-scanner. We vernamen deze week
dat onze gezamenlijke aanvraag door de overheid is erkend. Wanneer de PET-scanner binnenkort in
Aalst is geïnstalleerd, kunnen de talrijke kankerpatiënten uit dit deel van Vlaanderen voor deze
onderzoeken in eigen regio terecht in een volwaardig kankercentrum. Ook voor percutane
vervangingen van de mitralis(hart)klep en harttransplantaties werken we al succesvol samen. Verder
bereiden we een gezamenlijk project voor met betrekking tot het klinisch laboratorium en het
laboratorium voor pathologische ontleedkunde. We gaan eveneens onze krachten bundelen om in
Dendermonde een erkend stroke-centrum (voor gespecialiseerde behandeling van beroerten) te
kunnen uitbouwen. Op die manier zal de samenwerking tussen de drie ziekenhuizen in de
Denderstreek stapsgewijs steeds breder worden.”

Samenwerken als gelijke partners
Dhr. Jozef Schoonjans, voorzitter van de Raad van Bestuur AZ Sint-Blasius: “De directies en
bestuursleden van de drie ziekenhuizen werken volop aan een manier om die ziekenhuisoverschrijdende medische associaties adequaat te ondersteunen én gezamenlijk te beheren. Wij

streven op termijn naar een bestuurlijke integratie. Het ASZ, AZ Sint-Blasius en het OLV Ziekenhuis
engageren zich met dit charter om samen te werken als gelijke partners, die tezamen een volledig
zorgaanbod willen aanbieden in onze regio. Wij willen de basiszorg daarbij zoveel als medisch
verantwoord spreiden over de acht campussen, en gespecialiseerde medische zorg concentreren waar
nodig. De gezamenlijke strategie zal gebaseerd zijn op vier pijlers: (1) toegankelijke zorg, (2)
kwaliteitsvolle zorg, (3) medische innovatie en onderzoek, en (4) financiële performantie, dit laatste
om te kunnen investeren in kwaliteit en innovatie ten behoeve van onze patiënten”.
Dhr. Christoph D’Haese, burgemeester Stad Aalst: “Stilstaan in het ziekenhuislandschap is
achteruitgaan. En dat wil niemand. Zeker de patiënt niet! Het ziekenhuislandschap beroert actueel elk
beleidsniveau zowel op federaal, op Vlaams, op regionaal en zelfs lokaal niveau. Het momentum voor
de hefboom is daar! Vanuit Aalst en Dendermonde wordt aan het ziekenhuisnetwerk van de toekomst
voor het hele Denderbekken gewerkt. Een droomopstelling op voet van gelijkheid om een volledig
zorgaanbod mogelijk te maken, steeds met één doel voor ogen: samenwerken om de patiënt nog
meer te helpen.”

Expertise bundelen
De drie ziekenhuizen bieden medische zorg aan vanuit acht
vestigingen in de brede Denderregio, een kernregio met
ongeveer 450.000 inwoners.
Samen bundelen zij de expertise van meer dan 600 artsen en
nagenoeg 6.000 medewerkers.

Erkende
bedden

Personeelsleden

Artsen*

Ziekenhuisopnames

Dagkliniekcontacten

ASZ

568

1 874

241

23 duizend

39 duizend

AZ Sint-Blasius

438

1 268

158

17 duizend

24 duizend

OLV Ziekenhuis

844

2 554

261

34 duizend

58 duizend

1 850

5 696

660

74 duizend

121 duizend

Totaal

* stafleden, residenten, toegelaten artsen

Voor meer informatie, contacteer





Katleen Van der Biest, ASZ, 0473 66 95 91, katleen.vanderbiest@asz.be
Dominique Potteau, AZ Sint-Blasius, 052 252520 - 0475 35 81 93,
dominique.potteau@azsintblasius.be
Chris Van Raemdonck, OLV Ziekenhuis, 0499 58 55 31, chris.van.raemdonck@olvz-aalst.be
Christoph D’Haese, Burgemeester Stad Aalst en Federaal Volksvertegenwoordiger 0476/27.31.51
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