
Zoom-in
op 2021



Inhoud
• Covid-19 in 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• 3.569 medewerkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• 619.034 ambulante contacten . . . . . . . . . . . . 9
• 42.666 Spoedcontacten . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• 1.713 bevallingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
• 62.123 dagkliniekcontacten . . . . . . . . . . . . . 15
• 54.483 chirurgische ingrepen . . . . . . . . . . . . 17
• 30.690 opnames ‘grote poort’ . . . . . . . . . . . 19
• 22 miljoen euro investeringen . . . . . . . . . . . 21
• 43,4 % solvabiliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Rentabiliteit onder druk . . . . . . . . . . . . . . . . 25
• Medische innovatie op kruissnelheid . . . . . . . 27
• Samenwerking biedt synergie 
 én meerwaarde voor de patiënt . . . . . . . . . . 30
• Wijzigingen van mandaten. . . . . . . . . . . . . . 31



Voorwoord van de Voorzitter

Beste lezer,
                  

Met de jaarlijkse Algemene Vergadering van het OLV Ziekenhuis in zicht leggen we de 
laatste hand aan deze jaarbrochure. 2022 is dan al halfweg, terwijl we met deze brochure 
vooral op 2021 willen terugblikken. Soms is het goed dat er wat tijd over gaat... vaak 
geeft dat een scherper totaalbeeld waarbij ook het uitdijend effect van bepaalde 
gebeurtenissen beter wordt afgetekend. 
                  

Zo kunnen we stellen dat de directe impact van de pandemie na de zomer 2021 stilaan 
begon te luwen; dat is een goede zaak voor de volksgezondheid. Door de indirecte 
effecten blijft de zorgsector – en ook het OLV Ziekenhuis – echter nog altijd in ‘zwaar 
weer’ werken. Een optimale planning en capaciteitsbenutting zijn nog altijd niet haalbaar. 
Door het tekort op de arbeidsmarkt kunnen we onze bestaffing niet volledig invullen, 
waardoor de gehoopte inhaalbeweging voor onze patiënten niet kan worden afgerond. 
Ondertussen naderen de flexibiliteit en veerkracht van onze artsen en medewerkers hun 
grenzen… Het is dus hoog tijd voor structurele maatregelen op tal van domeinen, inclusief 
op het vlak van de financiering van de zorg. 
                  

Ook in het OLV Ziekenhuis stond de rentabiliteit in 2021 onder druk. Gelukkig maakt onze 
stevige balanspositie het mogelijk om ons investeringsritme aan te houden en om te 
blijven innoveren. Onze waardering gaat uit naar de artsen en medewerkers die ook door 
hun zin voor innovatie het verschil trachten te maken voor hun patiënten.
                  

Terwijl het ‘alle hens aan dek’ was in de dagelijkse werking werd er in 2021 achter de 
schermen hard gewerkt om de samenwerking tussen het OLV Ziekenhuis en het A.S.Z.-
ziekenhuis voor te bereiden. Bij het schrijven van dit voorwoord hoop ik dat alle 
voorwaarden vervuld worden om op 9 juli aanstaande het integratieprotocol door alle 
betrokken partijen te laten ondertekenen. De intentie is om beide ziekenhuizen tegen 1 
januari 2025 te integreren, waardoor wij beter zullen uitgerust zijn om onze opdracht te 
vervullen naar onze patiënten, onze artsen, onze medewerkers, de eerstelijnszorg en de 
hele bevolking in onze regio.
                  

Veel leesgenot!
                  

Patrick De Baets, Voorzitter
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Covid-19 woog ook in 2021 zwaar door op de werking van het OLV 

Ziekenhuis. Alle hoop werd gesteld op de vaccins tegen covid-19. Zowat alle 
medewerkers zijn ervan overtuigd dat vaccinatie essentieel is om zowel zichzelf 
als de patiënten die ze verzorgen, te beschermen tegen covid-19. Dat blijkt uit de 
hoge vaccinatiegraad die we behaalden: maar liefst 99,12% van het 
zorgpersoneel en 97,94% van het niet-zorgpersoneel van OLV is volledig 
gevaccineerd. 
Dankzij de vaccins zagen wij rond de zomerperiode van 2021 het aantal opnamen 
van patiënten met covid-19 dalen. Dat gaf hoop. Maar toen kwam de fameuze 
omikron-variant, die ondanks de vaccinaties toch nog een grote groep mensen 
trof. In de loop van 2021 werden er in het OLV Ziekenhuis nog 892 patiënten met 
covid-19 opgenomen; in 2020 ging dat nog om 911 patiënten. In 2020 konden 
713 patiënten met covid-19 na hun opname en behandeling terug naar huis keren 
of overgebracht worden naar een verpleegeenheid om behandeld te worden voor 
een andere aandoening; in 2021 ging dat om 777 patiënten. Dat is een gunstige 
evolutie, al hadden we nog méér verwacht van de vaccinaties. Eenzelfde gevoel 
van onmacht hebben we bij de vaststelling dat er ook in 2021 in het OLV 
Ziekenhuis helaas nog 140 patiënten met covid-19 het niet hebben gehaald. Ook 
al waren er dat in 2020 nog 165, toch blijft elk verlies zwaar – uiteraard voor de 
familie en de directe omgeving, maar zeker ook voor alle zorgverleners die daarbij 
betrokken zijn. 
Ja, de pandemie was enigszins milder in 2021 dan in 2020, maar voor de 
zorgverleners woog ze zwaarder dan voorheen. Dat geldt trouwens ook voor de 
artsen en medewerkers die patiënten met andere aandoeningen dan covid-19 
helpen, want ook in 2021 diende veel zorg omwille van de pandemie te worden 
uitgesteld. Dat knaagt…
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Het OLV Ziekenhuis telt 3.569 medewerkers
Dit totaal omvat 464 artsen en 77 artsen-in-opleiding. Naast de 2.728 
personeelsleden zijn hier ook nog eens 31 zelfstandige zorgprofessionals en 51 
poetsmedewerkers in onderaanneming aan het werk. Laten we ook de 218 
studenten-stagiairs niet vergeten. Allen samen doen wij er alles aan om topzorg 
voor onze patiënten te bieden en om het verschil te maken in de zorg.
De 2.728 personeelsleden stemmen overeen met 2.013,07 voltijds equivalenten 
(van wie 24,59 op projectbasis). Een belangrijk deel van de personeelsleden werkt 
immers deeltijds.
Het OLV Ziekenhuis is zowat de grootste werkgever in de regio. Wij schakelen ons 
ook met veel enthousiasme in voor de opleiding van toekomstige artsen en 
zorgmedewerkers.
De coronacrisis heeft het belang van de zorgsector overduidelijk aangetoond. 
Tegelijk werd het tekort aan zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt haarscherp 
zichtbaar. Samen met onze sectorfederatie doen wij een oproep om de 
opleidingen en loopbanen in onze sector attractiever te maken.





619.034 ambulante contacten in 2021

De ambulante contacten betreffen patiënten die naar het ziekenhuis komen voor 
een raadpleging, een onderzoek of een kleine ingreep waarvoor geen opname in 
het dagziekenhuis of een verpleegafdeling is vereist.

In 2021 lag het aantal ambulante contacten 20% hoger dan in  het eerste 
coronajaar 2020 en ook 28% hoger dan in het pre-coronajaar 2019. In de 
tweede helft van 2020 was al een stijging merkbaar, wat toen werd gezien als 
een ‘inhaalbeweging’ van uitgestelde consultaties en onderzoeken tijdens de 
allereerste coronagolf. Wellicht heeft dat effect ook nog meegespeeld in 2021. De 
20%-stijging doet echter vermoeden dat er nog andere factoren een rol hebben 
gespeeld in deze evolutie. 

Omdat de hospitalisatiecapaciteit ook in 2021 nog werd beperkt door de 
coronamaatregelen, zochten artsen naar alternatieven voor een klassieke 
ziekenhuisopname, zoals telemonitoring. Dankzij de technologische 
ontwikkelingen kunnen steeds meer patiënten nauwgezet worden opgevolgd 
thuis, met een beperkt aantal consultaties voor de opvolging. Bij telemonitoring 
daalt het aantal meerdaagse hospitalisaties maar is er een toename van de 
ambulante contacten. Laten we ook niet vergeten dat de overheid in 2021 ook 
nog sterk heeft ingezet op het testen en screenen op Covid-19, wat eveneens tot 
een toename van de ambulante contacten leidt. 

In 2021 heeft het OLV Ziekenhuis zijn medisch korps ook verder versterkt – 
waardoor mogelijk ook een grotere groep patiënten heeft geopteerd om zich in 
het OLV Ziekenhuis in plaats van elders te laten behandelen.
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42.666 Spoedcontacten

In 2020 was er nog een scherpe daling (-14%) van het aantal spoedcontacten, 
die werd toegewezen aan de aarzeling van vele mensen om in volle 
coronaperiode naar het ziekenhuis te komen om zich te laten verzorgen, maar 
ook aan de impact van de lockdowns en het thuiswerken, waardoor er zich 
vermoedelijk minder ongelukken voordeden. Die daling uit 2020 werd in 2021 
grotendeels  uitgevlakt, al blijft het aantal spoedcontacten in  2021 nog altijd 4% 
lager dan in het pre-coronajaar 2019. Zou er dan toch een effect van telewerk 
zijn?
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1.713 bevallingen in 2021
                      

In 2021 vonden er op de campussen Aalst en Asse een totaal van 1.713 
bevallingen plaats. Dat zijn er 77 méér dan in 2020 en ook 31 méér dan in 2019.  
In volle coronaperiode (2020) voorspelden tal van media dat er een nieuwe 
‘babyboom’ op komst was, die zich met een vertraging van 9 maanden zou 
manifesteren in 2021. Met een stijging van 2% voor het aantal bevallingen in OLV 
tussen 2019 en 2021 is het gebruik van het woord ‘babyboom’ licht overdreven. 
Dat zal de meeste kersverse ouders wellicht een zorg wezen: zij willen 
begrijpelijk vooral genieten van hun baby. Gelukkig konden we in 2021 de 
bezoekregeling op materniteit en neonatologie terug versoepelen en 
gezinsvriendelijker maken.
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62.123 dagkliniekcontacten in 2021
                       

Tal van medische diensten zochten na de eerste coronagolf naar mogelijkheden 
om hun patiënten optimaal te helpen, ondanks de toen geldende restricties op de 
beschikbare tijd in het operatiekwartier en de beperkte beddencapaciteit. 
Geholpen door medische innovaties en nieuwe wetenschappelijke inzichten, 
werden zoveel mogelijk ingrepen in dagkliniek uitgevoerd. Hoewel de capaciteits-
beperkingen die de overheid in 2021 oplegde, minder draconisch waren dan het 
jaar ervoor, bleven tal van OLV-artsen voor hun patiënten hun toevlucht zoeken 
tot ingrepen die ook in dagziekenhuis kunnen uitgevoerd worden. Zij waren het 
voorbije jaar hierin gesterkt door de prille positieve ervaringen die deze aanpak al 
in 2020 had opgeleverd. Zo bleef ons hartcentrum ook het voorbije jaar de kaart 
trekken van het Same Day Discharge-concept. Voor een aantal ingrepen in het 
katheterisatielab werd de processtroom geoptimaliseerd zodat de patiënt slechts 
één dag in het ziekenhuis moet verblijven voor diagnose én behandeling. Een 
vergelijkbare aanpak werd tevens voor andere medische disciplines gevolgd. Dit 
verklaart de stijging van het aantal dagkliniekcontacten in 2021 met 17% ten 
opzichte van 2020. 
                       

Niettemin ligt dit aantal nog steeds 3% onder het peil van 2019. Daarmee wordt 
nogmaals geïllustreerd dat de impact van covid-19 op de werking van ons 
ziekenhuis in 2021 nog niet helemaal was uitgevlakt. Ook in 2021 legde de 
overheid nog steeds capaciteitsbeperkingen op voor het operatiekwartier en de 
dienst Intensieve zorg, al waren die beduidend minder zwaar dan in 2020.
                       

Gelukkig is de ‘smetvrees’ van vele kankerpatiënten weggeëbd, waardoor ze niet 
langer hun behandeling in het oncologisch dagziekenhuis onderbraken uit schrik 
voor covid-19. Uiteraard kunnen zij rekenen op onze medewerkers, die alles in 
het werk stellen om elke behandeling op de meest veilige manier uit te voeren. 
De striktere bezoekregeling voor onze dagziekenhuizen was daarbij eveneens 
essentieel.
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54.483 chirurgische ingrepen in 2021
                      

De evolutie van het aantal chirurgische ingrepen volgt ongeveer dezelfde trend 
als het aantal dagkliniekcontacten. Na de scherpe daling in 2020 omwille van de 
capaciteitsbeperkingen die de overheid in het kader van haar coronabeleid 
oplegde, volgde er in 2021 een sterk herstel. Ondanks de groei met 20% ten 
opzichte van 2020, bleef het aantal chirurgische ingrepen in 2021 nog steeds 5% 
onder het niveau van 2019 liggen. Hoewel de opgelegde capaciteitsbeperkingen 
minder zwaar waren dan in 2020, kon de verwachte inhaalbeweging niet geheel 
worden gerealiseerd. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het nijpend tekort aan 
zorg- en verpleegkundigen; een fenomeen waar niet enkel het OLV Ziekenhuis 
mee te kampen heeft. Hoewel een aantal operatiezalen beschikbaar was en er 
ook voldoende hospitaalbedden vrij waren, bleek er het voorbije jaar vaak 
onvoldoende personeel om deze capaciteit ten volle in te zetten. Deze situatie 
illustreert treffend hoe snel bepaalde grenzen van ons gezondheidssysteem 
bereikt kunnen worden en hoe dit blijft aanslepen zelfs nadat de pandemie 
enigszins is geluwd.

5.246 ingrepen in het katheterisatielab
                      

Omdat de omstandigheden grotendeels vergelijkbaar zijn, werd een gelijkaardig 
patroon verwacht voor het aantal ingrepen in het cathlab van het Hartcentrum 
OLV Aalst. Dat klopt ook voor de herneming in 2021 (+19% ten opzichte van 
2020), maar het aantal procedures lag in 2020 ook 3% hoger dan in 2019. 
Ongetwijfeld speelt het succes van het Same Day Discharge-concept hierin een 
rol, waardoor het hartcentrum minder afhankelijk was van het aantal effectief 
beschikbare hospitalisatiebedden voor de benutting van de cathlab-capaciteit. 
Anderzijds droegen ook de samenwerkingsverbanden met AZ Glorieux (Ronse) en 
AZ Sint-Maria (Halle) bij tot dit resultaat.
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30.690 opnames ‘grote poort’ in 2021
                    

Dagkliniekcontacten, spoedcontacten en het aantal chirurgische ingrepen kenden 
een vergelijkbare evolutie: na de scherpe daling in 2020 omwille van covid-19, 
kwam in 2021 een herstel dat zich evenwel niet doortrok tot het niveau van 2019. 
Dit geldt ook voor het aantal opnames ‘grote poort’, waar het herstel in 2021 nog 
net iets minder fors uitpakte. Met 30.690 opnames ligt het peil van 2021 7% 
hoger dan in 2020, maar blijft het nog steeds 11% onder het niveau van 2019.
Deze evolutie hoeft niet te verbazen. Enerzijds zien we hierin de impact van 
covid-19, die zich ook op de al eerder vermelde indicatoren liet voelen. Anderzijds 
is het zwakkere herstel  van déze indicator in 2021 voor een groot deel te 
verklaren door de verschuiving naar ambulante zorg en verzorging in 
dagklinieksetting. 
                    

In de acute diensten realiseerden we een bedbezetting van 59%, slechts één 
procentpunt beter dan in 2021. Deze situatie illustreert hoe broos de efficiëntie 
en capaciteitsbenutting blijven, en deze vaststelling geldt niet louter voor het OLV 
Ziekenhuis, maar ongetwijfeld ook voor de overgrote meerderheid van de andere 
ziekenhuizen in België. Vanuit verschillende hoeken weerklinkt de roep naar een 
structurele hervorming.
                    

Daarenboven bleek het in 2021 alweer moeilijker dan in 2020 om de vereiste 
werkkracht in te zetten op de verpleegeenheden. Elk jaar is er een  uitstroom van 
een belangrijk deel van het zorg- en verpleegkundig personeel dat met pensioen 
gaat. Het wordt steeds moeilijker om het personeelseffectief opnieuw in balans te 
brengen vanwege de extreme schaarste op de arbeidsmarkt. Ook voor deze 
problematiek dringt zich een structurele aanpak op. Het OLV blijft niet bij de 
pakken zitten en probeert met een actief welzijns- en retentiebeleid, in 
combinatie met een dynamische employer branding-campagne, de continuïteit te 
garanderen.
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22 miljoen euro aan investeringen

Ondanks de impact van de pandemie blijft het OLV Ziekenhuis een stevig 
investeringsritme aanhouden. In 2021 bedroegen de investeringen 21,7 miljoen 
euro; nagenoeg in lijn met de 21,8 miljoen euro in 2020.

Traditiegetrouw heeft het grootste deel van dit totaal investeringsbedrag 
betrekking op investeringen in medische uitrusting. In 2021 werd onder andere 
geïnvesteerd in het operatiekwartier: de Mazor-robot voor spinale chirurgie en 
een nieuwe Zeego-zaal en een O-arm, beide voor het positioneren van patiënten 
om een optimale beeldvorming mogelijk te maken. In het  katheterisatielab van 
het hartcentrum werd de Corindus-robot voor het preciezer plaatsen van stents 
geïntroduceerd. In 2021 kwam er ook een nieuwe CT-scanner en de dienst 
Orthopedie nam een tweede robot in gebruik die wordt ingezet bij 
knieprothesechirurgie.

Bij de investeringen in terreinen en gebouwen dienen zeker de aangehouden 
investeringen in het kader van het Master Plan voor onze Campus Asse te worden 
vermeld. In 2021 werd op Campus Asse een vernieuwde vleugel in gebruik 
genomen, waarin het nieuwe dagziekenhuis en de endoscopiesuite werden 
ondergebracht. Daarnaast startten er ook werken aan het nieuwe gebouw op de 
Keienberg te Aalst, waar de diensten Apotheek, Pathologische ontleedkunde en 
Centrale sterilisatie hun intrek zullen nemen.
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43,4 % solvabiliteit
                    

Op balansniveau is de solvabiliteitsratio een van de belangrijkste indicatoren. Met 

een eigen vermogen dat 43,4% van het totale vermogen (inclusief de provisies) 

bedraagt, beschikt het OLV Ziekenhuis over een stevige balansstructuur. 

Een andere balansindicator is de liquiditeitsratio, die aangeeft in welke mate een 

organisatie in staat is om haar schulden op korte termijn te voldoen met de 

beschikbare middelen. Voor 2020 bedraagt deze ratio 1,54 – dus ruim boven 1, 

wat als norm wordt gesteld.

De belangrijkste cijfers op de balans per 31 december 2021:

• Balanstotaal: 403,47 miljoen euro

• Vaste activa: 207,26 miljoen euro

• Vlottende activa: 196,20 miljoen euro, waarvan 75,76 miljoen euro

 aan geldbeleggingen en liquide middelen

• Eigen vermogen: 175,08 miljoen euro

• Voorzieningen voor risico’s en kosten: 13,30 miljoen euro

• Schulden: 215,08 miljoen euro
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Rentabiliteit onder druk

Op het niveau van de resultatenrekening wordt het rentabiliteitscijfer algemeen 
beschouwd als een belangrijke toetssteen. Over het boekjaar haalde het OLV 
Ziekenhuis een rentabiliteit van 0,06%. Voor dit percentage wordt het globaal 
resultaat, na uitzonderlijke kosten en opbrengsten (inclusief de aanwending van 
de provisie voor het Master Plan), afgezet tegenover de gerealiseerde 
bedrijfsopbrengsten. 

Voor 2020 bedroeg de rentabiliteit 1,25% en voor 2019 was dat 0,64%. Bij de 
rentabiliteit in 2020 dient te worden opgemerkt dat de overheid in het kader van 
de bestrijding van de coronapandemie een substantieel bedrag aan voorschotten 
op de werkingsmiddelen heeft voorzien. Voor 2021 was deze financiering 
beperkt: er werden geen garanties toegekend voor bepaalde budgetten, en er 
was ook geen financiering voor de bijkomende activiteiten die zorgverleners 
tijdens de pandemie vervulden waarvoor evenwel geen vergoeding via de 
gebruikelijke financiering is voorzien. Daardoor kwam de rentabiliteit in 2021 
sterk onder druk.

De belangrijkste cijfers op de resultatenrekening per 31 december 2021:
• Bedrijfsopbrengsten: 411,54 miljoen euro
• Bedrijfsresultaat: -1,14 miljoen euro
• Courant resultaat (na financieel resultaat): -1,82 miljoen euro
• Resultaat (na uitzonderlijk resultaat en aanwending reserve Masterplan): 
 0,26 miljoen euro
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Medische innovatie op kruissnelheid 
                                   

Zelfs in de piekperiode van de pandemie bleef de medische innovatie binnen het 
OLV Ziekenhuis op een behoorlijk peil en kwam in 2021 terug op kruissnelheid.
Een eerste indicator voor medische innovatie is het aantal artikels met OLV-artsen 
als (co-)auteur die in wetenschappelijke publicaties werden gepubliceerd. In 2021 
ging het over meer dan 170 artikels, waaronder ook een aantal in de meest 
prestigieuze tijdschriften zoals The Lancet (Dr. Brouwers, Hartcentrum OLV Aalst; 
Dr. Van Huffel en Dr. Nobels, dienst Endocrinologie) en The New England Journal 
of Medicine (Dr. De Bruyne, Hartcentrum OLV Aalst).
                                   

Meerdere OLV-artsen zijn sterk geëngageerd binnen internationale medische 
vakverenigingen. In 2021 werd Dr. Casselman (Hartcentrum) benoemd tot 
voorzitter van een werkdomein binnen de European Association for Cardio-
Thoracic Surgery (EACTS). Onder impuls van Dr. Bouchez (Anesthesiologie) werd 
het OLV in 2021 door de prestigieuze European Association of Cardiothoracic 
Anaesthesiology and Intensive Care (EACTAIC) erkend als  training center. Dr. 
Van Slycke (Algemene heelkunde) was de drijvende kracht achter de toelating 
van OLV tot EUROCRINE, het Europees register en netwerk voor endocriene 
chirurgie. 
                                   

Een andere innovatie-indicator is de deelname aan klinische studies. In 2021 
waren er niet minder dan 228 klinische studies waarbij het OLV Ziekenhuis was 
betrokken. Vermeldenswaard is dat daarvan 27 klinische studies niet vanuit de 
industrie kwamen, maar op initiatief van onze eigen artsen werden opgezet: de 
zogenaamde investigator-driven studies.
                                   

Het OLV Ziekenhuis heeft ook in 2021 zijn rol vervuld als medisch centrum waar 
nieuwe technieken, technologieën en toestellen als (een van de) eerste(n) 
worden gehanteerd. Een pagina verderop volgt een selectie.
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• Dr. De Potter (Hartcentrum) maakt als eerste ter wereld succesvol gebruik 
van cryoablatie bij ultra lage temperaturen voor de behandeling van 
atriumfibrilleren (AF) en ventriculaire tachycardie (VT).

                       

• Dr. Traen en Dr. Despierre (Gynaecologie) startten als eersten in België met 
een innovatieve, robot-geassisteerde techniek voor tepelbesparende 
borstamputaties met prothesereconstructie. 

                       

• Dr. Schatteman (Urologie) nam als eerste in de Benelux de minimaal-
invasieve techniek van aquablatie op in het therapeutisch arsenaal. Hiermee 
kunnen goedaardige prostaatvergrotingen worden behandeld waarbij het 
teveel aan prostaatweefsel op heel precieze manier wordt verwijderd met een 
robot-gestuurde warmtevrije waterstraal.

                       

• Dr. Wyffels en Dr. Collet (Hartcentrum) maken als eersten in de Benelux 
gebruik van de Corindus-robot voor het nog preciezer plaatsen van stents. 

                       

• Dr. Faict, Dr. Peeters en Dr. Roosens (Orthopedie) namen een tweede Cori-
robot in gebruik die wordt ingezet bij het plaatsen van knieprotheses. 

                       

• Dr. Vercauter (Longziekten) was een van de voortrekkers van het Aalsterse 
pilootproject om covid-19-patiënten op een veilige manier via telemonitoring 
op te volgen.

                       

• Het team van Dr. Bartunek, Dr. Van Camp en Dr. Stockman (Hartcentrum) 
plaatsen een TriClip bij een 83-jarige vrouw en brengen het hartcentrum 
daarmee bij de geselecteerde centra in België en Noord-Europa waar dit 
innovatieve medische hulpmiddel voor het herstellen van lekkende 
tricuspidalishartklep wordt geïmplanteerd. 



Samenwerking biedt synergie én meerwaarde 
voor de patiënt 
                       

Het OLV Ziekenhuis streeft naar samenwerkingen die de zorg voor de patiënten 
ten goede komen. 
                       

2021 werd op dit vlak sterk ingezet met de formele oprichting op 20 januari van 
het ziekenhuisnetwerk Curoz. In dit ziekenhuisnetwerk bundelen A.S.Z. (Aalst – 
Geraardsbergen – Wetteren), OLV Ziekenhuis (Aalst – Asse – Ninove), AZ Sint-
Maria (Halle) en UZ Brussel (Jette) hun krachten. ‘Curo’ betekent letterlijk 'ik zorg 
voor'. Kwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg binnen de verschillende 
ziekenhuizen, dat is dan ook waar Curoz voor staat. 
                       

Hoewel er in 2021 daarna weinig nieuws over samenwerkingsverbanden naar 
buiten sijpelde, werd er hard gewerkt op de achtergrond. Dat bleek op 20 mei 
2022 toen het A.S.Z. ziekenhuis en het OLV Ziekenhuis meldden dat ze reeds 
geruime tijd gesprekken hadden gevoerd over hoe ze hun activiteiten op elkaar 
kunnen integreren en afstemmen, met de intentie om tegen 1 januari 2025 te 
fusioneren. Een belangrijke mijlpaal op dat traject is de goedkeuring van het 
integratieprotocol, dat voorzien is voor 9 juli 2022 (maar waarover nog geen 
uitsluitsel kon gegeven worden bij de eindredactie van dit jaarverslag). De 
directies van de betrokken partijen stellen dat alle artsen en medewerkers van 
beide ziekenhuizen kunnen meestappen in dit nieuwe verhaal. Deze intentie tot 
fusie is ingegeven door de snelle veranderingen in het zorglandschap die tal van 
uitdagingen met zich meebrengen. Ook de ziekenhuizen dienen hun rol aan te 
passen in functie van maatschappelijke, wetgevende en medische evoluties. Met 
dit initiatief willen het A.S.Z. ziekenhuis en het OLV Ziekenhuis hierop anticiperen 
in het belang van de patiënten, de betrokken artsen en medewerkers en de 
zorgprofessionals in de eerste lijn.
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Wijzigingen van mandaten in 2021
                              

24 juni 2021. De volgende nieuwe leden worden verwelkomd op de Algemene 
Vergadering: Dr. Jean-Baptiste Belge, Dr. Carine Boonen, Mevr. Hilde De Brouwer, 
Mevr. Hilde De Bruyn, Dhr. Koenraad De Coninck, Mevr. Isabelle Eeman, Prof.Dr. 
Paul Gemmel, Dhr. Frank Meersschaut, Dhr. Roland Nobels, Dhr. Frank 
Schoonacker, Dr. Bruno Tindemans, Dhr. Patrick Van Cauwenberghe, Dhr. Peter 
Vande Vyvere, Mevr. Leentje Van Gerwen en Dhr. Jan Willen
                              

24 juni 2021. Op de Algemene Vergadering wordt ook de benoeming van de 
volgende nieuwe bestuurders bevestigd: Mr. Julie Hantson, Dhr. Geert Standaert 
en Dhr. Piet Vanthemsche
                              

1 september 2021. Mevr. Machteld Van Opstal werd benoemd tot Directeur HR 
en maakt in die hoedanigheid deel uit van het directiecomité van het OLV 
Ziekenhuis.
                              

Na 2021. Kathy Van Hecke versterkt sinds 1 februari 2022 het directiecomité als 
Directeur-Hoofdapotheker.

Directiecomité 2021 Kathy Van Hecke
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Alle foto’s in deze brochure werden genomen met respect voor de corona-
maatregelen die van kracht waren op het moment van de opname. Bepaalde 
foto’s dateren van vóór, of nadat de eerste coronamaatregelen in voege kwamen.


