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Toekomstgericht, menselijk, innoverend. De slagzin die de samenwerking 
tussen de zeven ziekenhuizen van het E17-ziekenhuisnetwerk bekroont, 
zetten we elke dag om in de praktijk.

Door de krachten te bundelen, kunnen we samen grotere investeringen  
en technologische evoluties realiseren. We gaan uit van het principe  
dat de toekomst van onze individuele ziekenhuizen ligt in een sterkere 
structuur door samenwerking. Dat is de economy of scale – de voordelen 
van op grotere schaal te werken. Door het combineren van onze compe- 
tenties en middelen kunnen we effectiever, kwaliteitsvoller en patiënt-
gericht werken.

Wanneer een patiënt zich aanmeldt bij een van onze zeven ziekenhuizen, 
kan die er dan ook zeker van zijn overal dezelfde kwaliteitszorg te krijgen. 
Qua basiszorg zijn alle zeven ziekenhuizen evenwaardig. In de twee  
referentieziekenhuizen kunnen we nog meer gespecialiseerde expert- 
zorg bieden. 

Als netwerk leggen we de klemtoon op value-based healthcare (waarde- 
gedreven zorg). Die brengen we tot uiting via onze quadruple aim: vier 
strategische doelstellingen met de nadruk op verbeteren, versterken en 
verantwoord omgaan met de beschikbare middelen. We willen dat onze 
leden de krachten bundelen en elkaar vertrouwen om tot een beter resul-
taat te komen voor de patiënt, de gemeenschap en andere stakeholders. 

De klemtoon ligt daarbij ook op het versterken van het welzijn en de com- 
petenties van onze zorgmedewerkers. We willen het ziekenhuissysteem 
meer kaderen in het totale zorglandschap en werken aan integrated 
healthcare (geïntegreerde zorg). De switch van ziekenzorg naar gezond-
heidszorg en preventie is in volle gang. We reiken de hand naar andere 
zorgactoren die doen aan voorzorg, nazorg, ouderenzorg.

In de volgende pagina’s vindt u de neerslag van de verwezenlijkingen van 
ons ziekenhuisnetwerk in een woelig jaar waarin COVID-19 nog groten-
deels dominant was. Toch heeft het ons niet belet verder te werken aan  
de samenwerkingen van morgen. 

Veel leesplezier

Eric Van Zele
Voorzitter E17-ziekenhuisnetwerk

Woord vooraf

Beste lezer,

“De fundering is gelegd, 
de plannen worden getekend.”

 Ontdek ons 

 netwerk in 

 een kort filmpje 
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Conceptversie regionaal zorgstrategisch plan: 
een eerste stap in de richting van de uitbouw van een toekomstgericht netwerk    >

>    De ziekenhuizen van het E17-ziekenhuisnetwerk schreven op vraag van 
de overheid een toekomstvisie uit in een eerste voorstel van regionaal 
zorgstrategisch plan (RZSP). Hoe kunnen de zeven ziekenhuispartners 
elkaar zo veel mogelijk versterken om in de regio elke patiënt - waar 
die ook woont - vlot toegankelijke basiszorg én topreferente zorg bij 
complexe aandoeningen te garanderen? Hoe wil het ziekenhuisnetwerk 
inspelen op de échte en snel veranderende zorgbehoeften van patiën- 
ten? Hoe kunnen de E17-partners nog beter met elkaar en met andere 
zorgverleners samenwerken?

>    De conceptversie van het RZSP vormt een belangrijke mijlpaal voor het 
netwerk. Door intens overleg en dankzij de lange samenwerking zijn de 
E17-partners erin geslaagd om een eerste voorstel van een visie op de 
toekomst van zorg te ontwikkelen. De klemtoon ligt op ‘waardegedreven 
zorg’ en ‘samen sterk’. 

>    De conceptvisie is inmiddels goedgekeurd door het bestuur van de 
zeven ziekenhuizen en van het E17-ziekenhuisnetwerk. Aan deze strate-
gische denkoefening is ook een belangrijk beleidsmatig aspect gekoppeld. 
Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid zal zich immers op de 
definitieve versie van dit plan baseren om in de toekomst erkenningen 
en investeringssubsidies aan de individuele ziekenhuizen toe te kennen. 

>    Intussen heeft de Vlaamse Gemeenschap beslist dat er stringentere 
vereisten gelden om een RZSP te mogen indienen en dit ten vroegste 
vanaf 1 april 2022. Het E17-ziekenhuisnetwerk zal het nodige doen om 
de huidige conceptversie van het RZSP verder aan te scherpen en uit te 
diepen, zodat het zo spoedig mogelijk kan ingediend worden.

Inleiding

>  Samen sterk

>  Waardegedreven zorg
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Het E17-ziekenhuisnetwerk streeft naar de uitbouw van een toonaangevend, kwaliteitsvol en innoverend Vlaams ziekenhuisnetwerk, in het belang van 
de mens en de samenleving, en dat alles in samenwerking met andere zorgactoren, de industrie en de overheid. 

Waardegedreven zorg voor de patiënt staat voorop, in goed overleg met de diverse eerstelijnsactoren. Het quadruple aim referentiekader, dat het  
perspectief van de patiënt, de zorgverleners, de gezondheid van de burgers en het duurzame karakter van de uitgaven centraal stelt, is daarbij leidend.

Quadruple aim   >

    Verbeteren patiëntenervaring  
en zorgkwaliteit

Het E17-ziekenhuisnetwerk streeft naar betere 
patiëntenervaringen met aandacht voor het 
welbevinden van de medewerkers en de artsen. 
De ambitie is het leveren van hoogkwalitatieve 
en waardegedreven zorg in elk ziekenhuis van 
het E17-ziekenhuisnetwerk: veilig, effectief,  
efficiënt, patiëntgericht, tijdig en billijk.

     Versterken van welzijn en competenties 
zorgmedewerkers

Menselijk kapitaal als basis voor een goede zorg, 
daarop ligt de nadruk. Het E17-ziekenhuisnetwerk 
draagt bij aan het verbeteren van de competen-
ties en het welzijn van de zorgverleners.

    Verantwoord omgaan  
met de beschikbare middelen

Het E17-ziekenhuisnetwerk is gericht op het leve-
ren van de best mogelijke zorg en het efficiënt en 
duurzaam beheren van alle middelen om toe- 
gevoegde waarde te creëren voor de patiënten-
populatie van het zorggebied.

     Verbeteren van de gezondheid  
van de burger

Het E17-ziekenhuisnetwerk wil de samenwerking 
tussen de ziekenhuizen in het netwerk bevorde- 
ren, zodat aan de bevolking uit het zorggebied 
meer diensten kunnen aangeboden worden. 
Daarbij maakt het ziekenhuisnetwerk ook taak- 
en werkafspraken met de diverse actoren uit de 
eerste lijn, met andere ziekenhuizen of gespe-
cialiseerde centra.

Quadruple aim



6E-17 ZIEKENHUISNETWERK
JAARVERSLAG 2021

Medisch   >

NEXT GENERATION SEQUENCING: SAMENWERKEN ROND INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

Verbeteren patiëntenervaring en zorgkwaliteit

>    Next generation sequencing (NGS) is een 
nieuwe technologie die momenteel voor-
namelijk wordt toegepast binnen de prena-
tale diagnostiek, oncologie en hematologie. 
NGS maakt het mogelijk de sequentie van 
een groot aantal genen tegelijk te bepalen, 
in tegenstelling tot de klassieke ‘gen-per-
gen’-analyse. Zo kunnen veranderingen in 
de genen steeds krachtiger en sneller op-
gespoord worden. Doordat er meer stukken 
DNA tegelijk geanalyseerd (‘gesequencet’) 
worden, verloopt de opsporing van genetische 
veranderingen performanter. NGS is een 
techniek die bijdraagt tot een meer geperso- 
naliseerde geneeskunde. Artsen kunnen 
binnen een tumor veel gerichter op zoek gaan 
naar afwijkingen en zo een preciezere diagnos- 
tiek, behandeling en prognose stellen voor de 
patiënt. 

>    Het E17-ziekenhuisnetwerk is een van de tien 
NGS-netwerken in België. Voor NGS heeft 
het netwerk de nodige vereisten ingelost qua 
technologie en kwaliteit, met onder meer een 
accreditatie van de Belgische accreditatie- 
instantie BELAC. 

>    Binnen de prenatale diagnostiek zet het 
E17-ziekenhuisnetwerk de technologie al ruim 
in om na te gaan of er een verhoogd risico is 
op downsyndroom (trisomie 21), edwardssyn-
droom (trisomie 18) en patausyndroom (tri-
somie 13), aan een betaalbare prijs voor elke 
vrouw. Ook biedt het netwerk de mogelijkheid 
aan om te screenen op genoomwijde chromo-
somale afwijkingen of eventuele afwijkingen 
van de geslachtschromosomen van de foe-
tus. Deze keuzes hoeft de patiënt echter niet 
alleen te maken, de zorgverstrekkers zorgen 
voor de nodige counseling.
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SAMENWERKING MET REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE 

>    Het revalidatieziekenhuis in Lemberge telt 60 bedden en is het 
enige in het zorggebied van het E17-ziekenhuisnetwerk. Dit 
gespecialiseerde ziekenhuis behoort tot de groep ‘Zorgband 
Leie & Schelde’, dat toegetreden lid is van het E17-ziekenhuis- 
netwerk. Het revalidatieziekenhuis participeert in de werkgroep 
horizontale netwerken en wordt zo ook sterk betrokken bij de 
uitwerking van het E17-ziekenhuisnetwerkbeleid en -overleg 
inzake samenwerking met de eerste lijn.

PATIËNTENBROCHURE MAAKT PATIËNTEN WEGWIJS  
IN VERNIEUWDE NIPT-DIAGNOSTIEK 

>    Het nieuwe NIPT-platform (Niet-Invasieve Prenatale Test) 
werd uitgebouwd in samenwerking met alle ziekenhuizen van 
het E17-ziekenhuisnetwerk en is sinds het voorjaar van 2021 
operationeel. De klinische laboratoria van AZ Maria Middelares 
en az groeninge spelen daarbij een toonaangevende rol, in 
nauw overleg met de betrokken collega’s uit de andere zieken-
huizen. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vroegere 
NIPT is dat een zwangere vrouw kan kiezen tussen een gerichte 
test (enkel screening op trisomie 13, 18 en 21) of een bredere 
‘genoomwijde’ test. 

>    De zeven ziekenhuizen willen de patiënt zo goed mogelijk 
begeleiden om met kennis van zaken een gefundeerde keuze 
te maken. Op netwerkniveau werd een begrijpelijke brochure 
opgesteld in het kader van voorlichting en begeleiding van de 
patiënt. 

Opsporen van afwijkingen bij de baby in het 
eerste trimester van de zwangerschap

DE 12-WEKENECHOGRAFIE EN DE NIPT
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 Het E17-ziekenhuisnetwerk heeft 
zich met succes kandidaat gesteld 
om deel te nemen aan één van 
de 25 proefprojecten van de FOD 
Volksgezondheid, met als doel een 
multidisciplinair Hospital Out-
break Support Team (HOST) op 
te richten. In 2021 werd voor elk 
geselecteerd proefproject een 
maximumbudget van 550.000 
euro toegewezen. Deze project- 
oproep kadert in het perspectief 
om infectiepreventie en -bestrij- 
ding alsook het beheer van anti- 
infectieuze middelen sterker te 
ontplooien. De proefprojecten 
moeten over een periode van vier 
jaar toelaten om de capaciteit en 
samenwerking tussen de zieken-
huizen op locoregionaal niveau 
beter te ontwikkelen. Ander doel is 
om de ziekenhuisexpertise ter be- 
schikking te stellen van de residen-
tiële collectiviteiten en de eerste- 
lijnsgezondheidszorg.

AZ Maria Middelares en AZ Sint- 
Vincentius Deinze zijn aangesteld 
als coördinatoren van dit project, 
in nauw overleg met de overige 
E17-ziekenhuizen en alle actoren 
uit de eerste lijn. De voornaam-
ste realisaties in 2021 waren de 
samenstelling van het experten- 
team en het opstarten van be- 
vragingen binnen het locoregio- 
nale netwerk om het project  
inhoudelijk vorm te geven.

Het E17-ziekenhuisnetwerk orga- 
niseerde in 2021 ook een webinar 
over Outpatient Parenteral Anti-
microbial Therapy (OPAT), getiteld 
‘OPAT in een WZC : van uitdaging 
naar opportuniteit’.

 Ontdek meer 

  over HOST 

Samenwerking met de eerste lijn    >

PREOPERATIEF MEDICATIEBELEID GESTROOMLIJND

Een goed en eenduidig preoperatief beleid reduceert de kans op over- 
lijden, verhoogt de patiëntveiligheid maar ook de patiënttevredenheid.  
Het E17-ziekenhuisnetwerk werkte om die reden een uniform preoperatief 
medicatiebeleid uit, in nauwe samenwerking met de huisartsenkringen.  
De uitgewerkte richtlijnen gaan onder meer over het nuchterbeleid,  
preoperatief onderzoek volgens de KCE-richtlijnen, een algemeen en  
specifiek medicatiebeleid.

>    Voor bloedverdunners werd een specifieke tool ontwikkeld:  
www.e17bridginglinkbloedverdunners.be. 

 De richtlijnen zijn tevens geïntegreerd in het preoperatieve e-formulier  
dat beschikbaar is in het softwarepakket van de huisarts.

Tijdens een webinar voor huisartsen in maart 2021 werden de richtlijnen 
en de bridging tool aan de hand van enkele praktische voorbeelden uit- 
gebreid toegelicht.

 Bekijk het 

 webinar 

HOST-PROJECT: 
EXPERTISE IN INFECTIEBESTRIJDING BUNDELEN EN DELEN 
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Gezamenlijke vormingsinitiatieven    >

OPLEIDINGSDAG LEIDINGGEVENDEN:  
PROJECT- EN TIMEMANAGEMENT

>    In oktober 2021 schoolden de leidinggeven-
den van het E17-ziekenhuisnetwerk zich bij 
naar aanleiding van de dag van het afdelings- 
hoofd. De ideale gelegenheid om collega’s uit 
gelijkaardige disciplines te leren kennen en 
ideeën uit te wisselen. Bijzonder dit jaar was 
dat zowel zorg- als niet-zorgcollega’s de kans 
kregen om zich onder te dompelen in de prin-
cipes van project- en timemanagement.

VIRTUEEL SYMPOSIUM NETWERK CARDIALE 
ZORG MET GASTSPREKER WOUTER BEKE

>    In februari 2021 organiseerde het  
Hartcentrum AZ Maria Middelares voor 
bijna 400 personen een virtueel symposium 
‘Netwerk van cardiale zorg’, met live cases in 
AZ Maria Middelares en in az groeninge. Ook 
netwerkvoorzitter Eric Van Zele en Vlaams 
minister Wouter Beke kwamen aan het woord. 
Deze laatste ging in op het beleidsplan voor 
een optimale integrale zorg doorheen het 
ziekenhuisnetwerk en de zorgregio, en dat 
voor elke patiënt.

OPLEIDINGSDAG SPOED: EXTERNE 
NOODPLANNING

>    In oktober 2021 organiseerden de zeven 
spoeddiensten van het E17-ziekenhuisnetwerk 
hun jaarlijkse Dag van de Spoed rond het  
thema externe noodplanning. Doelstelling  
was zich verder te bekwamen in kwaliteits- 
volle en deskundige multidisciplinaire patiënt- 
vriendelijke hulpverlening. Er namen 218  
personen deel.

Versterken van welzijn en competenties zorgmedewerkers

1
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overzicht van alle nieuwtjes, weetjes en 

op stapel staande projecten. Meer 
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Informatie op maat    >

De interne nieuwsbrief voor het E17-zieken-
huisnetwerk verschijnt vier keer per jaar en 
werd in 2021 in een nieuw jasje gestoken. 
Daarin lezen artsen en medewerkers van 
de E17-ziekenhuizen op een toegankelijke 
manier meer over de werking en structuur 
van het ziekenhuisnetwerk (bv. aan de hand 
van interviews met belangrijke stakeholders), 
gezamenlijke acties en hr-nieuws. De nieuws-
brief wordt digitaal en/of fysiek verdeeld in de 
verschillende ziekenhuizen.
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Financieel gezond    >

Verantwoord omgaan met de beschikbare middelen

RESULTATENREKENING Codering 31/12/2021 31/12/2020

Bedrijfsopbrengsten 70/76A - -

Omzet 70 _ 1.500,00

Andere bedrijfsopbrengsten 74 490.000,00 665.000,00

Brutomarge 70/72-60 0,00 1.500,00

 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten 
en diverse goederen

60/61 465.447,27 652.794,88

Bedrijfskosten 60/66A -465.447,27 -652.927,86

Diensten en diverse goederen 61 -465.447,27 -652.794,88

Andere bedrijfskosten 640/8 0,00 -132,98

Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 0,00 -132,98

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) 9901 24.552,73 13.572,14

Financiële kosten 65/66B -475,54 -699,40

Recurrente financiële kosten 65 -475,54 -699,40

Kosten van schulden 650 -71,68 -403,20

Andere financiële kosten 652/9 -403,86 -296,20

Financieel resultaat - -475,54 -699,40

Winst/verlies van het boekjaar 9904 24.077,19 12.872,74

De cijfers gelden onder 
voorbehoud van goedkeuring 
door de algemene vergadering.



11E-17 ZIEKENHUISNETWERK
JAARVERSLAG 2021

E17-ziekenhuizen dragen samen boodschap uit    >

SENSIBILISEREN ROND BEROERTES MET DE OORWURM ‘WEES SNEL’

>    Naar aanleiding van de Wereld Beroerte Dag in oktober 2021, lanceerde 
het E17-ziekenhuisnetwerk onder meer het aanstekelijke lied ‘Wees snel’, 
ingezongen door artsen en medewerkers van de betrokken ziekenhuizen. 
Bij het nummer hoort een videoclip die in beeld brengt welk zorgtraject 
een patiënt in het geval van een beroerte aflegt. In de campagne lag de 
klemtoon op het snel herkennen van symptomen.

>    De video werd gedeeld op de social media en websites van de verschil-
lende ziekenhuizen. Het filmpje werd op YouTube nagenoeg 4.500 keer 
bekeken. Het initiatief kreeg ook de nodige persaandacht.

AANDACHT VOOR GEWELD MET ‘ORANGE THE WORLD’

>    Eind 2021 zette het E17-ziekenhuisnetwerk mee de schouders onder 
‘Orange the world’, een campagne van de Verenigde Naties die de 
levensomstandigheden van vrouwen en meisjes over de hele wereld wil 
verbeteren. In elk van de ziekenhuizen werd de ‘Orange the world’-ban-
ner uitgehangen.

Verbeteren van de gezondheid van de burger

 Bekijk hier

 het filmpje 
4.500
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Beleidsorganen

LEDEN CEO-COMITÉ

>  Dhr. Eric Van Zele voorzitter E17-ziekenhuisnetwerk 

>  Dhr. Stefaan Blomme  az Glorieux (vanaf juli 2021 ook AZ Sint-Elizabeth)  

>  Dhr. Jan Blontrock AZ Sint-Vincentius Deinze

>  Mevr. Inge Buyse  az groeninge

>   Dhr. Bernard Ceriez  Sint-Jozefskliniek Izegem  

>  Dhr. Noël Cierkens  O.L.V. van Lourdes ziekenhuis Waregem

>  Mevr. Greet Keppens AZ Sint-Elisabeth (t.e.m. maart 2021)

>  Dhr. Christophe Mouton AZ Maria Middelares

>  Dhr. Frederik Coussée liaison

>  Mevr. Natalie Schutyser   liaison 

BESTUURSORGAAN

>  Dhr. Eric Van Zele (voorzitter) >  Mevr. Marie-Dominique De Jaegere 

>  Prof. Marc Decramer (vicevoorzitter)  >  Mevr. Marleen Delaere

>  Prof. Pascal Verdonck (secretaris) >  Dhr. Bernard Breda

>  E.H. Lodewijk Collin >  Dhr. Christof Gheeraert

>   Dhr. Carlos De Wolf  

Een afgevaardigde van het CEO-comité, het college van netwerkhoofdartsen en de liaisons wonen de vergadering bij.
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ALGEMENE VERGADERING

Leden Vertegenwoordigers

>  az Groeninge vzw  Geert Lobel - Philippe De Coene  

>  AZ Maria Middelares vzw Prof. Johan Veeckman – Tom Roelants  

>  AZ Sint-Elisabeth vzw Prof. Anne De Paepe – Peter Leyman 

>  AZ Sint-Vincentius Deinze vzw  Klara Bessemans – Paul d’Otreppe 

>   O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis 
Waregem vzw 

Richard Neirynck – Eliane Spincemaille   

>  Sint-Jozefskliniek vzw Patrick Tack – Bart Boucherie 

>  Werken Glorieux vzw Prof. Werner Spileers – Willy Mortier 

De leden van het bestuursorgaan, een afgevaardigde van het CEO-comité en van 
het college van netwerkhoofdartsen en de beide liaison wonen de vergadering bij. 

NETWERK MEDISCHE RAAD

Ziekenhuizen Vertegenwoordigers

>  AZ Glorieux Didier Fonck en Guillaume Coelis 

>  az Groeninge Peter Vossaert en Peter Doubel 

>  AZ Maria Middelares Filip Ameye (secretaris) en Henk Vanoverschelde 

>  AZ Sint-Elisabeth Thierry Claeys en Manu Valcke

>  AZ Sint-Vincentius Deinze Isabel Deblaere en Geert De Bock  

>   O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis 
Waregem

Olivier Vinck (voorzitter) en Koen Vindevogel  

>  Sint-Jozefskliniek Patrick Vanhoorebeeck en Christophe De Decker 
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COLLEGE VAN NETWERKHOOFDARTSEN

Ziekenhuizen Vertegenwoordigers

>  AZ Glorieux Bjorn Ghillemijn 

>  az Groeninge Serge Vanderschueren 

>  AZ Maria Middelares Ronny Goethals 

>  AZ Sint-Elisabeth Marc Hendrikx 

>  AZ Sint-Vincentius Deinze Wim De Groote  

>   O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis 
Waregem

Walter Sneyers 

>  Sint-Jozefskliniek Geert Luyckx 
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CEO-COMITÉ /  
DAGELIJKS BESTUUR

COLLEGE VAN  
NETWERK-HOOFDARTSEN

Werkgroep 
ZORG

Werkgroep 
HR

Werkgroep 
Q&S

Werkgroep 
HORIZONTALE 
NETWERKING

CEO-COMITE MET CMO’S

INTERHOSPITAAL 
VERVOER

INNOVATIE
FINANCIËLE 
REGELINGEN

SPOED

PEDIATRIE

MATERNITEIT

BEROERTEKWALITEIT
TRANSMURALE 

ZORG
HR

Werkgroep 
IT

IT-DATA

Werkgroep 
APOTHEEK

Werkgroep 
SAMEN- 

AANKOOP

RATIONALISATIE 
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Blijf op 
de hoogte

In oktober 2021 kreeg het E17- 
ziekenhuisnetwerk een eigen website: 
www.e17ziekenhuisnetwerk.be. 

De website is een centrale plaats waarop  
alle relevante info (missie en visie, projecten,  
nieuws, agenda, vacatures, cijfers …)  
gebundeld staat. 

 Neem een kijkje 

 op de nieuwe 

 website 

V.U.: Erik Van Zele


