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Voorwoord 
Fierheid.  
Dit woord beschrijft voor mij 2018.

Fier op wat we met onze organisatie, het Medisch Centrum St.-Jozef, hebben kunnen realiseren 
dankzij de inzet en het warme engagement van onze medewerkers, artsen, ervaringsdeskundigen 
en vrijwilligers:

 •   Fier op het behalen van het NIAZ-kwaliteitslabel !  Keihard is er aan de kwaliteit van  
  zorg en aan het verbeteren van de patiëntveiligheid gewerkt.  De grote kracht lag in  
  de wijze waarop we dit gedaan hebben: sámen ! Alle schouders onder dat ene doel:  
  kwaliteitsvolle en veilige patiëntenzorg.  
 • Fier op onze afdeling gerontopsychiatrie die we uitbaten in het Ziekenhuis Maas  
  en Kempen in Maaseik.   Een primeur in Vlaanderen !  De nauwe samenwerking 
  tussen  somatiek  en psychiatrie is een grote meerwaarde in de zorg voor de oudere  
  patiënt.  Voor patiënten in het noorden van de provincie is deze
  gerontopsychiatrische zorg nu dicht bij huis mogelijk.
 • Fier op de wijze waarop de zorg ‘patiëntenparticipatie’ ter harte neemt en écht  
	 	 gestalte	geeft.		De	patiënt	zit	nu	effectief	mee	aan	tafel.			Een	hele	ommezwaai	die			
  de teams op korte tijd hebben kunnen en willen realiseren.   Een mindshift die 
  continu mee ondersteund en uitgedragen  wordt  door onze ervaringsmedewerkers.     
  Hartverwarmend was het om hierover complimenten te krijgen 
  van de NIAZ-auditoren en om van de Zorginspectie de feedback te ontvangen dat  
  onze patiënten- en familieparticipatie een opvallend sterk punt is in de sector.

Het	zal	u	dan	ook	niet	verbazen	dat	ik	op	2018	terugblik	met	een	grote	glimlach,	met	fierheid	en	met	
heel veel dankbaarheid en respect voor onze medewerkers. 
Ik nodig u graag uit om er meer over te lezen in ons jaarverslag.

Hartelijke groet,
Cindy Monard
Algemeen directeur
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Niaz Accreditatie
“Hoogstaande zorgkwaliteit en patiëntgerichtheid officieel bekroond” 

Een jarenlange voorbereiding vanuit een eerste naar een zesde versnelling. 
Af en toe door de bomen het bos niet meer zien. Believers en non-believers. 
Vallen en opstaan… Niemand kan zeggen dat het pad over rozen ging. Maar toch...

In 2018 behaalt het Medisch Centrum St.-Jozef als een van de eerste  psychiatrische ziekenhuizen 
de felbegeerde NIAZ-accreditatie. Een kwaliteitslabel dat staat voor patiëntveiligheid, 
kwaliteitsbewaking	en	continu	verbeteren.	“We	zijn	enorm	fier	op	onze	resultaten	én	op	onze	teams	
die dit verwezenlijkt hebben”, aldus een trotse Cindy Monard, algemeen directeur.

NIAZ is op zich niet ons doel, maar het is wel een middel om 
dynamiek en een cultuurverandering mogelijk te maken in onze 
organisatie, zodat we allen leren uit onze fouten en continu oog 
hebben voor verbeterkansen ten bate van de patiënt en het alge-
mene zorgniveau. 

Cindy Monard, 
algemeen directeur

GEACCREDITEERD
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Dit instellingsbrede kwaliteitslabel wordt uitsluitend toegekend aan zorginstellingen wiens uitmun-
tende zorgkwaliteit en patiëntgerichte werking aan talloze normen en standaarden voldoen. “Iets 
waar al onze teams – van de ondersteunende diensten tot het zorgpersoneel - dagelijks vol 
overgave aan werken. Voor onze patiënten streven we altijd naar beter: met deze accreditatie zien 
we die inzet dubbel en dik beloond!”

Op	24	oktober	mochten	we	de	accreditatie	officieel	in	ontvangst	nemen	in	aanwezigheid	van	
Minister Jo Vandeurzen, medewerkers en sectorgenoten tijdens een feestmoment in 
Munsterbilzen. Een mooie gelegenheid om dit intensieve traject af te sluiten en iedereen 
te bedanken voor hun inzet en enthousiasme. 

V.r.n.l.  Minister Jo Vandeurzen, de heer Louis Roppe (Voorzitter MCSJ), mevrouw Ellen Joan van Vliet (Bestuurder NIAZ).

GEACCREDITEERD
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Niaz heeft veel in beweging gezet, gezorgd voor een groot samenhorigheidsgevoel 
en een cultuurverandering. Het is een organisatie in beweging. 

Sara Lambrichts, apotheker

De accreditatie is een mooie ster op het uithangbord van het ziekenhuis.
Er is een meer open geest gecreëerd om op een kritische manier te kijken naar zorg.

 Frank Bijnens, psychomotorisch therapeut en secretaris ondernemingsraad

De processen en procedures bevinden zich onder de motorkap: 
dit is niet zichtbaar voor de patiënt. Wat hij wel kan zien is dat het een vriendelijke,

 gastvrije organisatie is.  Dr. Kris Noppe, voorzitter medische raad

Ons ziekenhuis streeft continu naar verbetering, ook in het onderhoud,
 en dit onder andere door de opleidingen. 
Jessica Vande Reyd, onderhoudsmedewerker

De kwaliteit is verbeterd in de samenwerking met andere diensten 
door duidelijkere protocollen. Cathérine, verpleegkundige A4

We hebben de puntjes op de ‘i’ gezet qua werkwijze, 
afstemming en uniformiteit. 
Chrétien Haenen, kwaliteitscoördinator 

GEACCREDITEERD
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Ouderenpsychiatrie
Tussen het Medisch Centrum St.-Jozef (Bilzen) en het Ziekenhuis Maas en Kempen 
(Maaseik) kwam een uniek  samenwerkingsverband tot stand. 
Op een zorgeenheid binnen de nieuwbouw van het algemeen ziekenhuis biedt het 
psychiatrisch ziekenhuis een aanbod voor de  geronto-psychiatrische patiënt.
De zorgeenheid is gericht op oudere patiënten met een zorgvraag binnen de
geestelijke gezondheidszorg waarvoor een opname noodzakelijk is. Door 
de inbedding in een algemeen ziekenhuis is een optimale afstemming tussen 
psychiatrische en somatische zorgverlening mogelijk.

Op 1 oktober 2018 opende op de campus van het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) een nieuwe 
zorgeenheid ouderenpsychiatrie. De kiem werd in 2014 gelegd, toen dr. Heidi Peeters, 
gerontopsychiater van het Medisch Centrum St.-Jozef (MCSJ), liaisonpsychiater werd binnen het 
algemeen ziekenhuis. Zij stelde de behoefte vast aan een lokale opnamecapaciteit voor de oudere 
patiënt met een psychiatrische problematiek. De signalering hiervan gaf aanleiding tot besprekin-
gen tussen directies en bestuurders van beide ziekenhuizen. 
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De keuze voor een psychiatrische zorgeenheid voor ouderen is niet toevallig. Ouderen staan voor 
specifieke	gezondheidsuitdagingen.	Vooral	bij	deze	populatie	zijn	gezondheidsklachten	in	
de aanvang niet altijd duidelijk toe te schrijven aan lichamelijke of psychische oorzaken. 
De nauwe samenwerking tussen geriaters en gerontopsychiaters is dan ook een absolute 
meerwaarde.

Door een veelal verminderde mobiliteit van de patiënt en/of de partner is de opnamemogelijkheid in 
de nabijheid van de woonplaats een drempelverlagend element om beroep te kunnen doen op de 
juiste hulpverlening. Met dit initiatief zal sterk ingezet worden op zorgcontinuïteit door een nauwe 
samenwerking met de huisartsen en andere lokale zorgaanbieders.

De samenwerking tussen beide organisatie verloopt uitstekend. 
De afdeling ouderenpsychiatrie op onze nieuwe campus in 
Maaseik is een uniek, innovatief samenwerkingsverband tussen 
MCSJ en ZMK. Voor het eerst in Vlaanderen baat een psychia-
trisch ziekenhuis een zorgeenheid uit binnen de muren van een 
algemeen ziekenhuis. Op die manier kunnen we voor de oudere 
patiënten in onze regio kwaliteitsvolle en interdisciplinaire zorg 
kort bij huis aanbieden.
De samenwerking tussen beide organisatie verloopt uitstekend. 

Hans Ramaekers, 
algemeen directeur ZMK
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Patiëntenparticipatie
In het Medisch Centrum St.-Jozef is ‘patiëntenparticipatie’ geen modewoord. Het 
actief betrekken van de patiënt bij zijn zorgtraject, het behandeloverleg en het inzetten 
op empowerment zijn bewuste beleidsvisies die voor alle zorgeenheden en diensten 
deel uitmaken van de jaaractieplannen. 

Dit werd ook (h)erkend door het NIAZ-auditteam en werd expliciet aangehaald door mevrouw Ellen 
Joan van Vliet op de uitreiking van de NIAZ-award als één van de sterke punten van ons ziekenhuis.
Een	patiënt	die	de	bespreking	van	haar	zorgplan	bijwoont,	verwoordt	het	als	volgt:	“Het	is	fijn	dat	je	
alle informatie rechtsreeks krijgt en niet nadien moet horen. Het is veel duidelijker, je kan ook 
rechtsreeks en onmiddellijk verduidelijking vragen.”  
Volgend voorbeeld illustreert dat de inzet op empowerment en de participatie van de patiënt aan de 
patiëntenbespreking zijn of haar betrokkenheid bij bepaalde projecten vergroot.

Voorbeeld uit de praktijk: verhuizing A6 naar nieuw paviljoen

Zorgeenheid A6 (autismespectrumstoornissen) verhuisde in 2018 naar een geherconditioneerd 
paviljoen. Een verhuizing is voor iedereen een hele klus, maar een verhuizing van een hele zorgeen-
heid met patiënten met autismespectrumstoornis is wel een bijzondere uitdaging. De voorbereiding 
werd dan ook grondig aangepakt. Bijzonder hierbij is dat dit gebeurde met participatie van de 
patiënten.  Alle mogelijke risico´s, acties en beheersmaatregelen per processtap werden in kaart 
gebracht	middels	een	HFMEA	(Healthcare	Failure	Mode	and	Effect	Analysis).	Hierdoor	zijn	de
 patiënten al vroegtijdig betrokken bij de inrichting van het nieuwe paviljoen en de verhuizing. Denk 
hierbij aan een aftelkalender, een uitgebreid stappenplan voor de verhuizing en frequent informeren 
van de patiënten. Regelmatig werd het nieuwe paviljoen voor de verhuizing bekeken om een goed 
visueel beeld te verkrijgen. Het maken van een grondplan, de indeling van de nieuwe kamers en het 
fotograferen van de oude kamers waren belangrijke hulpmiddelen om de nieuwe kamers in te rich-
ten.  Het intensief betrekken van de patiënten heeft dan ook geresulteerd in 
een rimpelloze uitvoering. 
Ondertussen zijn de medewerkers en de patiënten van A6 helemaal gesetteld en uiterst tevreden 
over hun nieuwe onderkomen. 
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Patiëntveiligheidsdag 2018
Op 27 maart vond de Patiëntveiligheidsdag plaats samen met de Kwaliteit-Verbeter-
dag. Dit initiatief kadert in het voortdurend streven naar het verbeteren van de patiënt-
veiligheid in het Medisch Centrum St.-Jozef. 

Medewerkers en patiënten van negen zorgeenheden presenteerden vol trots hun uiteenlopende 
kunstwerken rond het thema ‘patiëntveiligheid’.  Het zijn kunstwerkjes die door de patiënten zelf 
vervaardigd zijn om hen zo beter te betrekken bij veiligheidsbevorderende initiatieven en hen zelf 
laten na te denken over mogelijke risico’s. 
Het kiezen van het mooiste kunstwerk was een moeilijke opdracht voor de jury. Uiteindelijk  kwam 
het kunstwerk van K-Delta als winnaar uit de bus. De kinderen en  jongeren maakten samen een 
kunstwerk dat bestaat uit een brug, met een veilige groene zijde en een onveilige rode zijde.
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Medewerkersbeleid

Onze medewerkers, ons menselijk kapitaal, zijn het belangrijkste middel om onze doel-
stellingen te bereiken. 

Competente medewerkers, met de juiste kennis en vaardigheden, en contente, tevreden, mede-
werkers zijn noodzakelijk om de kwaliteitsvolle zorg te verkrijgen die wij aan onze zorgvragers willen 
aanbieden.
Het Medisch Centrum St.-Jozef zet daarom actief in op het competentie– en welzijnsbeleid 
van de medewerkers. In 2018 werd voornamelijk de focus gelegd op de uitbouw van 
het competentiebeleid.

Competentie
beleid

Welzijns
beleid

• Functieprofielen
• Werving & Selectie
• VTO-beleid
• Feedbackcyclus

• Gezondheidsbeleid
• Psychosociaal welzijn
• Arbeidsvoorwaarden
• Veilige arbeidsomstandigheden
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Het jaar in cijfers

Erkende bedden en plaatsen

363
162103

61 37

Verpleegdagen

104.109

26.017

46.43622.499

9.157

983

619

196 168

Medische Opnames
Kinderen & Jongeren

Volwassenen

Ouderen

PVT

Legenda
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Het jaar in cijfers

Eerste opname              Heropname

50%50%

ECT

1.238

Polikliniek

2.171FTE
424

18

315

91

583 Medewerkers waarvan

Zorg Facilitair Algemene diensten



Medisch Centrum St.-Jozef
Abdijstraat 2
3740 Bilzen

www.mc-st-jozef.be

Y e s  W e  D i d !


