


We hebben het genoegen om jullie het jaarverslag over de werking van ons ziekenhuis in het jaar 2019 voor te 
stellen.  Het bevat een overzicht van de verschillende activiteiten en hoogtepunten van de werking van het AZJP.  
 
In 2019 werd sterk geïnvesteerd in een vernieuwde positionering van onze organisatie, zowel op het vlak van 
mensen als wat de toekomstgerichte richting betreft die we willen inslaan. Zo keurde het bestuursorgaan een 
nieuw strategisch plan goed, dat 5 strategische handvatten bevat (excellente zorg, kwaliteit, medewerkers en 
cultuur, processen en innovatie en financieel gezond).   
 
Onze zorgklant wordt in de strategie helemaal bovenaan gepositioneerd, hetgeen betekent dat wat we doen en als 
we keuzes maken, we steeds dienen te vertrekken vanuit de positie van onze zorgklant. Ook onze waarden werden 
vastgelegd en onze nieuwe visie luidt: ”Één team, één familie, samen voor jouw gezondheid!”. De strategie zal in 
2020 worden geïmplementeerd en we rekenen daarvoor op alle medewerkers van het ziekenhuis.  
 
Wij wensen tenslotte van de gelegenheid gebruik te maken om alle medewerkers uitdrukkelijk te bedanken voor 
hun niet aflatende inzet ten voordele van onze zorgklanten.  
 
Alvast een aangename lectuur van het jaarverslag toegewenst. 
 

AZ Jan Portaels in cijfers Voorwoord 



AZ Jan Portaels in cijfers 

29.591 
Radiologische 
onderzoeken 

761 
Medewerkers 

23.374 
Spoedcontacten 

12.462 
Chirurgische 

ingrepen 

90.614 
Raadplegingen 

11.534 
Opnames 

591 
Bevallingen 

145  
Artsen 

292 
Verantwoorde 

bedden 



 

Het bestuursorgaan (raad van bestuur) werd in 2019 hertekend. Oud-
algemeen directeur van de CM Sint Michielsbond, Piet De Greef, werd namens 
de vzw Sint-Jozefkliniek verkozen tot nieuwe voorzitter en nam de fakkel over 
van Joost Vastenavondt. 

Jacques Mevis werd namens het OCMW Vilvoorde dan weer verkozen tot 
ondervoorzitter net als Rudy Mattheus, die de deelgenoot artsen vzw 
vertegenwoordigt .  

 

 

 

 

 

 
In 2019 is er hard gewerkt aan een vernieuwd directieteam onder leiding van algemeen directeur Thierry Freyne. 
Marc D’hondt werd op 14 januari 2019 aangesteld als nieuwe directeur patiëntenzorg en Sarah Stroo als nieuwe HR 
directeur. Eind 2019 werd dr. Lieve Casteleyn waarnemend hoofdarts-medisch directeur  

Bestuur en directie 



Uitwerking nieuwe strategie van het ziekenhuis 

De veranderingen in de gezondheidszorg gaan zeer snel. Om hier aan tegemoet te komen heeft het directieteam een nieuw 
strategisch plan ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuursorgaan. Om draagkracht te bekomen voor dit plan binnen de 
organisatie werden o.a. informatiesessies georganiseerd voor artsen en leidinggevenden over de toekomst van ziekenhuizen. 
Hiervoor werden verschillende sprekers uitgenodigd die ons meer inzicht gaven in volgende onderwerpen: 
 

Dr. Marc Geboers gaf ons meer duidelijkheid over de 
klinische netwerken in Vlaanderen 

Prof. Dr. Dirk De Ridder lichtte zijn visie toe over het 
ziekenhuis van de toekomst en de toekomst van 
ziekenhuizen 

In 2020 zal de hele organisatie betrokken worden bij de uitrol van het 
nieuw strategisch plan, maar hierover later meer. 

Dr. Ellen Coeckelberghs/Prof. Kris Vanhaecht gaven 
meer toelichting rond het werken met zorgpaden en 
het effect op organisatie van zorg 



Patiënt en familie staan voorop 
Patient experience officer 

In 2019 werd Nicole Galle 
aangesteld als nieuwe patient 
experience officer. 
 
 
Patiënttevredenheid stond reeds 
centraal in haar vroegere functie als 
manager logistiek en hoteldiensten. 
Zo organiseerde ze in 2014, samen 
met de ombudsdienst, een opleiding 
‘Een hart voor de patiënt’, waarbij 
interactief werd ingegaan op de 
beleving van de patiënt bij zijn 
verblijf in het ziekenhuis en dit 
voornamelijk vanuit logistiek 
oogpunt. 
 
 

 
Haar huidige functie is drieledig: 
 
• Het ontwikkelen en verfijnen van een 

strategisch en operationeel beleid, met 
als doel een positieve impact op de 
patiëntenervaring te realiseren 

• Het stimuleren van een organisatie-
cultuur waarbij door elke medewerker 
en arts gestreefd wordt naar een 
uitmuntende patiëntenervaring 

• Het voeren van een dialoog met 
patiënten en patiëntenverenigingen 
 



Patiënt en familie staan voorop 
Patiëntenraad 

Na de aanstelling van een patient experience officer start AZ 

Jan Portaels nu ook met een patiëntenraad! 

 

Op 20 augustus is de patiëntenraad van het AZJP voor de eerste 

keer bijeengekomen. De rol van deze patiëntenraad is om de 

gemeenschappelijke belangen van de patiënten te behartigen. 

Samen te kijken hoe we de 

betrokkenheid van de patiënten 

kunnen verhogen. De 

patiëntenraad zal enkele keren 

per jaar samenzitten 

onder leiding van de Directeur 

Patiëntenzorg, de Patient Experience Officer, de 

verantwoordelijke patiëntenbegeleiding en de 

kwaliteitscoördinator rond thema’s als informatie, signalisatie, 

voeding, diversiteit, infrastructuur, etc.  



Patiënt en familie staan voorop 

06 juni 
2019 

10 juni 
2019 

1 oktober 
2019 

2019 

In 2019 werden veel 
initiatieven en acties 
op poten gezet voor 
onze patiënten en 

familie  

Op 6 juni 2019 nam het AZ 
Jan Portaels  ziekenhuis  

voor de tweede keer deel  
aan  de internationale      

‘What matters to you’-dag. 
Op deze  dag werd er nog 

meer stilgestaan bij de        
persoonlijke zorgen en  

Noden van onze patiënten. 

Op maandag 10 juni 
gingen de 

orthopedisten op stap 
met hun patiënten die 

in het recente 
verleden een heup- of 
knieoperatie hebben 

gekregen.  

Ter gelegenheid van de  
internationale ouderendag  

verwenden we onze  
Oudere patiënten, die  

gehospitaliseerd  
waren op onze geriatrische  

afdelingen met heerlijke  
chocolaatjes. Het leverde een  

aantal onvergetelijke  
momenten en foto's  

op! 



Patiënt en familie staan voorop 

17 
November 

2019 

17 oktober 
2019 

17 december 
2019 

Op donderdag 17 oktober  
organiseerde Kom op tegen  
Kanker de Dag tegen Kanker.  

Ook wij zetten onze schouders  
onder dit hartverwarmend  
initiatief. In ons ziekenhuis  

werden er heel wat activiteiten  
voorzien om onze  

kankerpatiënten te  
verwennen. 

Op dinsdag 17 december 
kreeg de geriatrische  

afdeling bezoek van de  
leerlingen van de  

Stedelijke Academie  
Vilvoorde. De patiënten  
en hun familie konden  
genieten  van een live  

pianoconcert. 

Op 16 november 2019 organis
eerde de diabetesafdeling een 
heus diabetesfestival waarop  

150 deelnemers aanwezig  
waren. Daarnaast organiseerde 

dit team verschillende  
infosessies in 2019 over  

diabetes. 
  



Medische expertise  
Aanwerving nieuwe artsen 

Dr. Eva Duinslaeger 

Arts fysische  

geneeskunde en  

revalidatie 

Gestart februari  
2019 

Dr. Marieke Claerbout 

Specialist in fysische  

geneeskunde en  

revalidatie 

Gestart maart 
2019 

Dr. Viola Van Gorp 

Spoedarts 

Gestart juni 
2019 

Dr. Kim Taeymans 

Arts in vasculaire en  

thoracale heelkunde 

Gestart augustus 
2019 

Dr. Els Vanhoutte 

Arts in medische  

beeldvorming 

Gestart augustus 
2019 



Medische expertise  
Aanwerving nieuwe artsen 

Dr. Klaas Prenen 

Spoedarts 

Gestart augustus 
2019 

Dr. Ruben Roose 

Arts in medische  

beeldvorming 

Gestart september 
2019 

Dr. Peter Ketels 

Spoedarts 

Gestart september 
2019 

Dr. Evi Motté 

Gastro-enterologe 

Gestart oktober 
2019 

Dr. Klaas Vanderbiest 

Spoedarts 

Gestart november 
2019 



Medische expertise  
Medische beleidsplannen 

In 2019 werd een nieuwe cyclus opgestart voor het opstellen van de 
medische beleidsplannen. In totaal werden er door 18 van de 35 
medische disciplines 155 projecten gedefinieerd voor implementatie. 
De andere disciplines zullen in 2020 hun beleidsplan voorstellen. 

27% 

1% 

55% 

1% 

13% 

3% 

Totaal aantal projecten (n=155) 

Nog starten (n=42)

Afgerond (n=2)

Volgens plan (n=87)

Knipperlicht (n=1)

Vertraging (n=21)

On hold (n=4)



Opleidingscentrum 

Huisartsen in opleiding (HAIO) doen voortaan ervaring op in 
het AZ Jan Portaels 
 
Op 2 oktober 2019 startten drie huisartsen in opleiding op de dienst 
spoedgevallen en geriatrie van het AZ Jan Portaels. Als gevolg van een 
hervorming van de huisartsenopleiding (HAIO) moeten ze zes 
maanden stage lopen in een ziekenhuis. De huisartsenopleiding 
brengt zo huisartsen en artsen-specialisten dichter bij elkaar. De 
opleiding biedt een unieke ervaring aan de huisartsen in opleiding en 
legt een grondige basis van samenwerking met het ziekenhuis. De 
kandidaten worden tevens geselecteerd op basis van hun ambitie om 
zich in de regio te vestigen. Met dit initiatief versterkt het AZ Jan 
Portaels zijn rol als regionaal ziekenhuis. 
 



Opleidingscentrum 

AZJP stapt mee in omscholingsproject voor 
verpleegkundigen  
Vanaf februari reserveert het AZ Jan Portaels vier 
plaatsen voor verpleegkundigen die deelnemen aan 
het project ‘Een tweede carrière als 
verpleegkundige’. Dat gaat om mensen die al een 
job hebben, maar zich willen omscholen om de vele 
openstaande vacatures vlotter in te vullen. 
 
Bron: Het Nieuwsblad 



Samenwerkingsinitiatieven 

Op 23 september 2019 ondertekenden de vertegenwoordigers van de vier stichtende leden (Algemeen Ziekenhuis Jan 
Portaels Vilvoorde, Emmaüs (algemeen ziekenhuis Sint-Maarten Mechelen), Heilig Hart Ziekenhuis Lier en Imelda 
ziekenhuis Bonheiden) de oprichtingsakte van het ziekenhuisnetwerk BRIANT vzw. Piet Vanthemsche werd aangesteld 
als onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de vzw Briant.  



Samenwerking met de huisartsen 

De wachtpost is geopend van vrijdagavond 19 uur tot 
maandagochtend 8 uur en op feestdagen vanaf de vooravond 
om 19 uur tot de ochtend na die feestdag 8 uur. 

Op 28 juni 2019 opende de huisartsenwachtpost Midden-
Brabant zijn deuren in een vleugel van ons ziekenhuis (waar de 
diabeteskliniek is gevestigd). De huisartsenwachtpost staat 
klaar voor om dringende medische zorgen te verlenen aan 
inwoners van Vilvoorde, Machelen, Zaventem en Strombeek-
Bever. Een spoedgeval zal nog steeds via de 
spoedgevallendienst behandeld worden.  



Activiteiten voor en door medewerkers 

Dag van de zorg 
 

Tijdens de dag van de zorg op 17 
maart 2019 konden bezoekers 
een kijkje nemen achter de 
schermen van ons ziekenhuis. 
Het thema dit jaar was ‘het 
brein’. De bezoekers kregen de 
kans om op het operatiekwartier 
te bezoeken, om een psychose 
te ervaren, enz. 

Table top oefening 
 

AZJP heeft op 19 november 2019 voor een 
primeur gezorgd door een table top 
evacuatieoefening te organiseren. De 
oefening fungeerde als serieuze 
voorbereiding op een daadwerkelijk incident. 
De samenwerking tussen het ziekenhuis, de 
veiligheidsdiensten op het terrein en de 
crisiscel op het gemeentelijk niveau werd zo 
grondig getest.  



Activiteiten voor en door medewerkers 

22 tot 26 april 2019: week van de Valpreventie 
 

Om onze medewerkers te sensibiliseren en informeren over 
valpreventie werd tijdens de week van de valpreventie een 
interactieve quiz georganiseerd door de collega’s van het 
Geriatrisch support team en de ergotherapeuten.  
Deelnemers moesten onder andere de valrisico’s in een 
onveilige patiëntenkamer beoordelen, voedingsmiddelen in 
volgorde zetten op basis van hun hoeveelheid aan calcium, 
aangeven welke medicatie een verhoogd valrisico geeft,… 
Ook konden ze kennismaken met bepaalde hulpmiddelen 
die in de thuissituatie worden geadviseerd.  



Kwaliteit 

Op 12 april 2019 hield de Vlaamse 
Zorginspectie halt in ons ziekenhuis voor een 
onaangekondigde audit van het cardiologisch 
zorgtraject. Er werd gekeken  naar aspecten die 
een ernstig risico kunnen betekenen voor 
patiëntveiligheid of kwaliteit van zorg. 
Concreet werden de afdelingen Inwendige 
Geneeskunde 3, Intensieve Zorgen en 
Spoedgevallen bezocht. De inspecteur stelde 
vast dat een nieuwe inspectieronde niet nodig 
is, aangezien AZ Jan Portaels aan alle kritieke 
punten voldeed. 



Kwaliteit 

0 
100 

84 

Welk cijfer zou u AZ Jan Portaels geven? 

1% 2% 

33% 

59% 

0% 

3% 

Zou u ons ziekenhuis aanbevelen? 

Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel

Zeker wel Ongeldig antwoord Niet ingevuld

Onze patiënten gaven ons een gemiddelde 
score van 84% op het vlak van tevredenheid 
 

92% van onze patiënten zouden ons 
(zeker/waarschijnlijk) wel aanbevelen 

 



Infrastructuur 

Testen noodverlichting vanop afstand 
 
Het ziekenhuis heeft als eerste een installatie van de 
firma Fosfari aangekocht om de noodverlichting vanop 
afstand te monitoren en te testen. Dit heeft onder 
andere als groot voordeel dat men niet steeds ter 
plaatse moet gaan voor de jaarlijkse controle van de 
ongeveer 900 noodverlichtingsarmaturen. Geleidelijk 
aan zullen de bestaande armaturen vervangen worden 
door nieuwe van het merk Teknoware, hetgeen 
momenteel al gebeurd is op spoed, geriatrie 1 en 
dagziekenhuis oncologie. Collega's van andere 
ziekenhuizen kwamen al op werkbezoek om de nieuwe 
installatie aan het werk te zien. 
 

CT 
Sinds 23 september beschikt onze dienst medische 
beeldvorming over een upgrade van de  CT scan. Deze 
upgrade zorgt er voor dat onze CT de beste is van de 
klas op vlak van dosis 
 



Infrastructuur 

Binnen het ziekenhuis werden op een aantal renovatiewerken uitgevoerd.  
 

VOOR NA 



AZJP in de media 



AZJP in de media 

Ons ziekenhuis kreeg het bezoek van de 
Amerikaan Richard Norby.  
Hij is één van de slachtoffers die in ons 
ziekenhuis de eerste zorgen toegediend kreeg 
na de aanslagen van 22 maart 2016.  
Richard werd ontvangen door o.m. dr. de Jong 
die hem opereerde, de algemeen directeur, de 
medisch directeur alsook door de 
burgemeester van Vilvoorde, dhr. Hans Bonte.  
Richard Norby heeft van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt om de artsen en 
verpleegkundigen persoonlijk te bedanken 
voor hun goede zorgen.  
Dit bezoek kwam uitgebreid aan bod in de pers 
en de sociale media.  



Financiële balans 

Aangewend vermogen is 
gestegen met  
€5,64 miljoen 

Inkomsten stijgen met 
2,58% 

Activa 
Vast €24,68 miljoen 

Vlottend €70,47 miljoen  

Passief 
Solvabiliteitsratio 45,9% 

Voorzieningen €886K 
Schulden (>1 jaar) dalen 16,5% 

 
 

Bedrijfsresultaat €1.701K 

Courante winst verbetert tot 
€2.771K 

 
 



Strategie 

Op de bijeenkomst van het bestuursorgaan van 18 
december 2019 werd het nieuwe strategisch plan 
goedgekeurd. Het bestaat uit 5 strategische handvaten, 
namelijk: 

Excellente zorg 
Een uitzonderlijke zorg(beleving) voor onze patiënten 

Kwaliteit  
Is onze topprioriteit 

Medewerkers en cultuur 
Investeren in medewerkers die mee het verschil maken  

Processen en innovatie 
Processen optimaliseren en innovatie omarmen 

Financieel  
Financieel gezond zijn en blijven 


