
Kennis / Ervaring / Zorg

Ontdek het volledige jaarverslag op jaarverslag2015.uza.be

Jaarverslag
2015

Resultaten
2015Samenwerking

Als universitair centrum in het zuiden van Antwerpen omringen de gespecialiseerde artsen en 
zorgverleners van het UZA elke patiënt met een persoonlijke aanpak en innovatieve technieken 
en behandelingen. Met grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, gedegen opleiding aan de 
zorgverleners van morgen en klantvriendelijke zorg voor elke patiënt streeft het UZA elke dag 
weer naar topgeneeskunde. 

OPLEIDING 
Als universitair ziekenhuis bieden we hoogwaardige academische opleiding aan zorgverleners. 

Ook onze medewerkers scholen zich voortdurend bij.

EXPERTISE 
Als gespecialiseerd derdelijnsziekenhuis staan we garant voor innovatie 

en de nieuwste technieken en behandelingen. Het UZA is een betrouwbare partner 
voor de samenwerking met andere zorgcentra en doorverwijzende zorgverleners.
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INWENDIGE GENEESKUNDE 

KINDERGENEESKUNDE
 

GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE

ANESTHESIOLOGIE

HEELKUNDE 

RADIOLOGIE

OVERIGE: 
 NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE, KINDER-  EN JEUGDPSYCHIATRIE, KLINISCHE BIOLOGIE, ORTHOPEDIE, ...

Specialisten in opleiding

Opleidingsuren medewerkers

Stages in het UZA

Verpleegkunde

Geneeskunde

Overige

het totaal aantal partnerschappen met ziekenhuizen voor stageplaatsen voor specialisten in opleiding

Brasschaat, Geel, Duffel, Zottegem, Lier, Overpelt, Wilrijk, Turnhout, Merksem, Antwerpen

Breda, Deurne, Brugge, Lier, S-Hertogenbosch, Zandhoven, Malle, Turnhout, Merksem, Antwerpen

Breda, Brasschaat, Brussel, Zwolle, Enschede, Wilrijk, Tilburg, Genk, Merksem, Antwerpen

Brasschaat, Antwerpen, Geel, Lier, Aalst, Wilrijk, Turnhout, Genk

Deurne, Geel, Lier, Wilrijk, Turnhout, Antwerpen, Merksem

Brasschaat, Antwerpen, Gent, Duffel, Lier, Aalst, Wilrijk, Genk

Opleidingsnetwerken          FINANCIËLE RESULTATEN

       MEDISCHE  RESULTATEN

       PERSONEEL

27.846

38.799

17.195

660.000

 MANNEN  29% 77%  VROUWEN

€ 371.5 miljoen

€ 327.3 miljoen

€ 29.2 miljoen

€ 5.9 miljoen

Verblijven met overnachting

Daghospitalisaties

Operaties

Raadplegingen en technische verstrekkingen

Totaal: 2.153

Totale bedrijfsopbrengsten

Omzet

Uitgebreide cashflow

Resultaat van het boekjaar

423

358

922

136

196

118

Medisch

Administratief

Verplegend

Technisch

Paramedisch

Ander

Het groeperen van expertise en 
middelen biedt veel voordelen. Ook 
voor de patiënt en de zorgverlener in 
opleiding. En om samen het voortouw 
te nemen in toekomstgerichte ont-
wikkelingen zoals e-Health. 

HEILIGE FAMILIE REET
Het Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie in Reet 
vervoegde in 2015 de groepering UZA – AZ Monica. 
De drie ziekenhuizen vullen elkaar aan qua ligging en 
patiëntenprofiel. Binnen deze groepering zal het 
medisch aanbod op elkaar afgestemd worden en 
zullen er afspraken gemaakt worden rond zorg-
programma’s en grote investeringen. Daarnaast blijft 
elk ziekenhuis nog een ruime autonomie behouden.

E-HEALTH
UZA is mede-oprichter van BlueHealth Antwerp, de 
nieuwe e-health incubator. E-health is wereldwijd 
een sterke groeier. Met BlueHealth heeft Antwerpen 
nu een incubator die vanaf 2016 nieuwe e-health
initiatieven verwelkomt. BlueHealth Antwerp brengt 
kennisinstellingen, privébedrijven, zorgverstrekkers 
en de overheid samen om jonge ondernemers met 
innovatieve e-health ideeën financiële ondersteu-
ning, coaching en training te bieden. BlueHealth 
Antwerp is een initiatief van Agfa Healthcare, Cronos 
groep, iMinds, Universiteit Antwerpen, UZA en de 
stad Antwerpen. 

OPLEIDINGSNETWERKEN
De zorgverlener van de toekomst opleiden is een 
kerntaak van het UZA. De groepering vormt daarin 
een belangrijke troef: een specialist in opleiding 
komt binnen deze groep van ziekenhuizen met een 
brede waaier aan pathologieën in contact. 2015 was 
de start van het Instituut voor Ziekenhuisspecialisten 
in Opleiding (IZO), dat de opleidingskwaliteit garan-
deert en stageplaatsen creëert binnen bestaande en 
nieuwe netwerken. Investeren in opleiding betekent 
ook het zorglandschap klaarstomen voor nieuwe 
maatschappelijke evoluties, met oog voor innovatie 
en samenwerking. 

Volg ons op

      UniversitairZiekenhuisAntwerpen www.linkedin.com/company/uza@UZAnieuws 
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‘Kwaliteit’ vormde de basis voor het 
wetenschappelijk onderzoek van het 
UZA in 2015. Opleiding en onderzoek in 
het UZA werden apart beoordeeld en 
geaccrediteerd binnen JCI. Als medisch 
directeur zette prof. dr. Tassignon acht 
jaar lang het wetenschappelijk onder-
zoek in het UZA duidelijk op de kaart, 
met een groeiende impact op het beleid. 
Wij bedanken haar voor deze bijzonder 
boeiende periode. Prof. dr. Guy Hans 
nam in oktober 2015 de fakkel van haar 
over.

OBESITAS ONDERZOEKEN
Op de dienst endocrinologie gebeurden verschillende 
doctoraatsonderzoeken rond obesitas. Uit een van 
die onderzoeken blijkt dat chemische stoffen die de 
hormoonhuishouding verstoren zoals DDT en PCB’s 
zich nestelen in het lichaamsvet en verhoogd aanwe-
zig zijn bij mensen met overgewicht. Ondanks het feit 
dat deze stoffen al jaren verboden zijn, zijn ze nog 
aanwezig in het milieu en moeten we blootstelling zo 
goed mogelijk voorkomen. 

BETERE BEHANDELING SLAAPAPNEU
In het Slaapcentrum werd onderzoek gedaan in teken 
van een betere behandeling bij chronische slaapaan-
doeningen zoals slaapapneu. Een internationaal 
bekroonde studie wijst uit dat de Slaap Positie Trainer, 
een trillende sensor, doeltreffend is tegen slaapapneu 
bij rugslapers. De behandeling werd gecombineerd 
met het mandibulair repositie apparaat (MRA). Het 
Slaapcentrum van het UZA participeerde ook aan een 
internationale studie over neurostimulatie van de 
tong en keel bij bepaalde gevallen van slaapapneu. 
Deze behandeling zorgt voor betere resultaten voor 
therapiegetrouwheid , slaapkwaliteit en bijgevolg 
levenskwaliteit van de patiënten.  ONDERZOEK 

Het UZA voert grensverleggend wetenschappelijk onderzoek
met een belangrijke internationale dimensie.

Wetenschappelijk 
onderzoek & innovatie

De patiënt
centraal

STATE-OF-THE-ART BIOBANK
Binnen het UZA werd een state-of-the-art infrastruc-
tuur voor opslag van menselijk lichaamsmateriaal 
zoals bloed en weefsel uitgebouwd. Deze biobank 
bezit een opslagcapaciteit van 25.000 liter. Talrijke 
collecties van patiëntenmateriaal en bijhorende klini-
sche gegevens zijn nu gecentraliseerd en beschikbaar 
voor grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. 
Dit laat toe om onderzoek uit te voeren dat gegevens 
‘vertaalt’ vanuit de proefbuis naar de patiënt of 
omgekeerd. Het doel is translationeel biomedisch 
onderzoek naar innovatieve diagnostica en genees-
middelen bij onder meer kanker, hepatitis, suikerziekte 
en hart- en vaataandoeningen te ondersteunen. Het 
is een belangrijke stap naar de gepersonaliseerde 
geneeskunde, zowel wat betreft het stellen van de 
diagnose, de soort behandeling die een patiënt nodig 
heeft, als bij het nagaan of de behandeling aanslaat 
bij die patiënt. De geautomatiseerde installatie die 
toelaat stalen op hoog kwalitatief niveau in te vriezen 
in vloeibare stikstof, is uniek in België en voldoet aan 
de hoogste kwaliteitsvereisten. In de nabije toekomst 
wordt de biobank geïntegreerd met alle initiatieven 
rond cel- en weefseltherapie.

HET INNOVATIEFONDS
Niet alleen het UZA, ook de medewerkers dragen een 
sterke cultuur van investeren in innovatie uit. Een 
belangrijk deel van het surplus op de eenpersoons-
kamers wordt geherinvesteerd via het Innovatiefonds. 
Waar het Innovatiefonds van het UZA voordien zeer 
gericht was op investeringen in cardiologische ingre-
pen, groeide het in 2015 verder uit tot een instrument 
waarmee geïnvesteerd wordt in een ruim aanbod van 
therapieën en innovatieve technieken voor patiënten 
die nog niet terugbetaald worden zoals de 
trombectomie bij patiënten met een beroerte. 

INNOVATIEVE BEROERTEZORG 
Patiënten met een beroerte kunnen in het UZA 
terecht in de multidisciplinaire beroerte-eenheid. Het 
ziekenhuis biedt naast de standaardbehandeling ook 

ACTIVITEITEN VOOR PATIËNTEN
Verwendag Kankerpatiënten 16/02
Zeldzame Ziektendag 27/02
Wereld MS-dag 27/05
Week van het Hartritme 01/06
Week van het Hart 21/09
IBD-cursus 13/10
Wereldberoertedag 29/10
Dag tegen Kanker 15/10
Groepssessies voor kinderen van
kankerpatiënten najaar

Investeren in patiëntenzorg

NIEUW CENTRUM VOOR MOEDERS EN 
KINDEREN
In het Moeder- en kindcentrum, ingehuldigd door 
Koningin Mathilde op 21 mei, zijn de diensten 
kindergeneeskunde, neonatologie en materniteit 
gehuisvest onder één dak. Dit unieke centrum werd 
gebouwd rond de principes van family centred care 
waarbij we ouders en kinderen zoveel mogelijk bij 
elkaar laten zijn. 

NIPT TEST
Sinds 2015 kunnen patiënten in het Centrum voor 
Medische Genetica terecht voor de NIPT-test. 
De NIPT detecteert aan de hand van een simpele 
bloedafname bij de moeder meer dan 99 procent van 
de baby’s met het syndroom van Down. Veel meer 
dan de 73 procent bij een klassieke prenatale combi-
natietest, die slechts een kansberekening is.

TRIAGE OP SPOED
Het UZA streeft continu procesverbetering na. 
Volgens het nieuwe triagesysteem beoordeelt een 
verpleegkundige de urgentie van de klachten van de 
patiënt bij aankomst, waarna ze hem een kleur-
categorie toekent. Zo is er een optimale doorstroming 
en kunnen patiënten beter inschatten wanneer ze 
aan de beurt zijn.

ZORGHOTEL DRIE EIKEN
Zorghotel Drie Eiken, vlakbij het UZA, verwelkomt 
gasten met nood aan lichte zorg, bijvoorbeeld na 
een ziekenhuisverblijf of tijdens de vakantie van een 
mantelzorger. Het hersteloord werd in april 2015 op-
gericht door UZA en AZ Monica en is een combinatie 
van comfort en professionele zorg.  

JCI
In 2015 behaalde het UZA de JCI-accreditatie, een 
internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. Het 
label erkent dat het UZA aan veilige en kwaliteitsvolle 
zorg doet. Dit komt de patiëntenzorg ten goede voor 
onder meer medicatieveiligheid, veilige chirurgie, 
hygiëne en pijnbeleid.

Binnen excellente patiëntenzorg 
spelen ook de patiënt en zijn 
omgeving een cruciale rol. Samen
met hen en patiëntenorganisaties 
organiseerden we verschillende 
momenten van ontmoeting, 
bewustmaking en educatie.

Informeren en ondersteunen

100 X MAGUZA
In april 2015 verscheen de 100ste editie van 
magUZA, het informatiemagazine van het UZA. 
Al sinds het eerste nummer in 1989 verschaft het 
magazine vier keer per jaar informatie over 
medische thema’s, de zorgverlening in het UZA 
en allerlei gezondheidsonderwerpen.

KINDERWEBSITE
De nieuwe kinderwebsite www.uza-kinderen.be 
maakt jonge patiënten op een speelse en heldere 
manier wegwijs in het ziekenhuis.

ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER
In 2015 startten de voorbereidingen voor een hoog-
waardig elektronisch patiëntendossier, dat voorzien 
wordt in 2018. Patiëntgegevens zullen hiermee 
centraal geregistreerd worden, wat voordelen biedt 
voor zowel de zorgverlener als de patiënt: efficiëntere 
zorgverlening én partnerschap in de zorg.

2015 was een uitdagend jaar. 

De JCI-accreditatie betekende de 
internationale erkenning van onze 
kwaliteit als academisch centrum. 
Met de opening van het Koningin 
Mathilde Moeder- en Kindcentrum 
bieden we hooggespecialiseerde zorg 
aan kinderen in de groot-Antwerpse 
regio. UZA en AZ Monica openden 
bovendien het nieuwe Zorghotel 
Drie Eiken. En de groepering met 
AZ Monica werd uitgebreid met de 
Heilige Familie Rumst. Deze realisa-
ties waren mogelijk door maximaal te 
investeren met eigen middelen en, 
vooral, door de kwaliteit van onze 
medewerkers.

Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder 
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Extern gefinancierde 
projecten

Bijkomend gecertificeerde 
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KWALITEIT 
Het JCI-label is een internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. 

In 2015 kreeg het UZA het label als erkenning voor zijn continue inspanning  
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

mechanische trombectomie aan, een hooggespeci-
aliseerde ingreep om bloedklonters uit het bloedvat 
te verwijderen. Om deze acute patiënten zo snel 
als mogelijk de juiste zorg te geven, bouwt het UZA 
samen met verschillende partnerziekenhuizen ook 
het komende jaar verder aan een beroertenetwerk in 
de regio. 

HEROPSTART LONGTRANSPLANTATIES
Door het samenstellen van een multidisciplinair 
team, start het UZA een nieuw hoofdstuk in haar 
programma voor longtransplantaties. De eerste long-
transplantatie in het UZA dateert al van eind 1997. 
De resultaten zijn de afgelopen jaren sterk verbe-
terd. Meer en meer patiënten hebben baat aan een 
longtransplantatie en het UZA wil deze therapie in de 
brede regio blijven aanbieden.

INNOVATIEVE IMMUUNTHERAPIE
Het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve 
Geneeskunde (CCRG) kreeg als eerste en enige 
ziekenhuisafdeling in België een vergunning van 
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG) voor het zelf aan-
maken van innovatieve immuuntherapie. Het CCRG 
maakt specifieke stamcellen die ingezet worden voor 
de behandeling van bepaalde types van kanker of bij 
het herstellen van beschadigd hoornvlies.

NIEUWE DA VINCI ROBOT
Het UZA kocht de nieuwe Da Vinci Xi-robot aan 
om tal van chirurgische ingrepen uit te voeren. 
Robotchirurgie biedt heel wat voordelen voor de 
patiënt en het chirurgisch team doordat werken met 
de robot een nog betere precisie toelaat. Voor de 
patiënt betekent het een kleiner litteken en bij 
sommige ingrepen mogelijks ook een korter zieken-
huisverblijf en een kortere herstelperiode. Het 
Innovatiefonds investeerde bijkomend in benodigd-
heden zoals armen voor de robot.

KLANTVRIENDELIJK 
De patiënt staat centraal in het UZA. Met een persoonlijke 

aanpak is onze zorg afgestemd op de noden van elke patiënt.
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voor de patiënt en de zorgverlener in 
opleiding. En om samen het voortouw 
te nemen in toekomstgerichte ont-
wikkelingen zoals e-Health. 

HEILIGE FAMILIE REET
Het Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie in Reet 
vervoegde in 2015 de groepering UZA – AZ Monica. 
De drie ziekenhuizen vullen elkaar aan qua ligging en 
patiëntenprofiel. Binnen deze groepering zal het 
medisch aanbod op elkaar afgestemd worden en 
zullen er afspraken gemaakt worden rond zorg-
programma’s en grote investeringen. Daarnaast blijft 
elk ziekenhuis nog een ruime autonomie behouden.

E-HEALTH
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initiatieven verwelkomt. BlueHealth Antwerp brengt 
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groep, iMinds, Universiteit Antwerpen, UZA en de 
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komt binnen deze groep van ziekenhuizen met een 
brede waaier aan pathologieën in contact. 2015 was 
de start van het Instituut voor Ziekenhuisspecialisten 
in Opleiding (IZO), dat de opleidingskwaliteit garan-
deert en stageplaatsen creëert binnen bestaande en 
nieuwe netwerken. Investeren in opleiding betekent 
ook het zorglandschap klaarstomen voor nieuwe 
maatschappelijke evoluties, met oog voor innovatie 
en samenwerking. 
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      UniversitairZiekenhuisAntwerpen www.linkedin.com/company/uza@UZAnieuws 



‘Kwaliteit’ vormde de basis voor het 
wetenschappelijk onderzoek van het 
UZA in 2015. Opleiding en onderzoek in 
het UZA werden apart beoordeeld en 
geaccrediteerd binnen JCI. Als medisch 
directeur zette prof. dr. Tassignon acht 
jaar lang het wetenschappelijk onder-
zoek in het UZA duidelijk op de kaart, 
met een groeiende impact op het beleid. 
Wij bedanken haar voor deze bijzonder 
boeiende periode. Prof. dr. Guy Hans 
nam in oktober 2015 de fakkel van haar 
over.

OBESITAS ONDERZOEKEN
Op de dienst endocrinologie gebeurden verschillende 
doctoraatsonderzoeken rond obesitas. Uit een van 
die onderzoeken blijkt dat chemische stoffen die de 
hormoonhuishouding verstoren zoals DDT en PCB’s 
zich nestelen in het lichaamsvet en verhoogd aanwe-
zig zijn bij mensen met overgewicht. Ondanks het feit 
dat deze stoffen al jaren verboden zijn, zijn ze nog 
aanwezig in het milieu en moeten we blootstelling zo 
goed mogelijk voorkomen. 

BETERE BEHANDELING SLAAPAPNEU
In het Slaapcentrum werd onderzoek gedaan in teken 
van een betere behandeling bij chronische slaapaan-
doeningen zoals slaapapneu. Een internationaal 
bekroonde studie wijst uit dat de Slaap Positie Trainer, 
een trillende sensor, doeltreffend is tegen slaapapneu 
bij rugslapers. De behandeling werd gecombineerd 
met het mandibulair repositie apparaat (MRA). Het 
Slaapcentrum van het UZA participeerde ook aan een 
internationale studie over neurostimulatie van de 
tong en keel bij bepaalde gevallen van slaapapneu. 
Deze behandeling zorgt voor betere resultaten voor 
therapiegetrouwheid , slaapkwaliteit en bijgevolg 
levenskwaliteit van de patiënten.  ONDERZOEK 

Het UZA voert grensverleggend wetenschappelijk onderzoek
met een belangrijke internationale dimensie.

Wetenschappelijk 
onderzoek & innovatie

De patiënt
centraal

STATE-OF-THE-ART BIOBANK
Binnen het UZA werd een state-of-the-art infrastruc-
tuur voor opslag van menselijk lichaamsmateriaal 
zoals bloed en weefsel uitgebouwd. Deze biobank 
bezit een opslagcapaciteit van 25.000 liter. Talrijke 
collecties van patiëntenmateriaal en bijhorende klini-
sche gegevens zijn nu gecentraliseerd en beschikbaar 
voor grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. 
Dit laat toe om onderzoek uit te voeren dat gegevens 
‘vertaalt’ vanuit de proefbuis naar de patiënt of 
omgekeerd. Het doel is translationeel biomedisch 
onderzoek naar innovatieve diagnostica en genees-
middelen bij onder meer kanker, hepatitis, suikerziekte 
en hart- en vaataandoeningen te ondersteunen. Het 
is een belangrijke stap naar de gepersonaliseerde 
geneeskunde, zowel wat betreft het stellen van de 
diagnose, de soort behandeling die een patiënt nodig 
heeft, als bij het nagaan of de behandeling aanslaat 
bij die patiënt. De geautomatiseerde installatie die 
toelaat stalen op hoog kwalitatief niveau in te vriezen 
in vloeibare stikstof, is uniek in België en voldoet aan 
de hoogste kwaliteitsvereisten. In de nabije toekomst 
wordt de biobank geïntegreerd met alle initiatieven 
rond cel- en weefseltherapie.

HET INNOVATIEFONDS
Niet alleen het UZA, ook de medewerkers dragen een 
sterke cultuur van investeren in innovatie uit. Een 
belangrijk deel van het surplus op de eenpersoons-
kamers wordt geherinvesteerd via het Innovatiefonds. 
Waar het Innovatiefonds van het UZA voordien zeer 
gericht was op investeringen in cardiologische ingre-
pen, groeide het in 2015 verder uit tot een instrument 
waarmee geïnvesteerd wordt in een ruim aanbod van 
therapieën en innovatieve technieken voor patiënten 
die nog niet terugbetaald worden zoals de 
trombectomie bij patiënten met een beroerte. 

INNOVATIEVE BEROERTEZORG 
Patiënten met een beroerte kunnen in het UZA 
terecht in de multidisciplinaire beroerte-eenheid. Het 
ziekenhuis biedt naast de standaardbehandeling ook 

ACTIVITEITEN VOOR PATIËNTEN
Verwendag Kankerpatiënten 16/02
Zeldzame Ziektendag 27/02
Wereld MS-dag 27/05
Week van het Hartritme 01/06
Week van het Hart 21/09
IBD-cursus 13/10
Wereldberoertedag 29/10
Dag tegen Kanker 15/10
Groepssessies voor kinderen van
kankerpatiënten najaar

Investeren in patiëntenzorg

NIEUW CENTRUM VOOR MOEDERS EN 
KINDEREN
In het Moeder- en kindcentrum, ingehuldigd door 
Koningin Mathilde op 21 mei, zijn de diensten 
kindergeneeskunde, neonatologie en materniteit 
gehuisvest onder één dak. Dit unieke centrum werd 
gebouwd rond de principes van family centred care 
waarbij we ouders en kinderen zoveel mogelijk bij 
elkaar laten zijn. 

NIPT TEST
Sinds 2015 kunnen patiënten in het Centrum voor 
Medische Genetica terecht voor de NIPT-test. 
De NIPT detecteert aan de hand van een simpele 
bloedafname bij de moeder meer dan 99 procent van 
de baby’s met het syndroom van Down. Veel meer 
dan de 73 procent bij een klassieke prenatale combi-
natietest, die slechts een kansberekening is.

TRIAGE OP SPOED
Het UZA streeft continu procesverbetering na. 
Volgens het nieuwe triagesysteem beoordeelt een 
verpleegkundige de urgentie van de klachten van de 
patiënt bij aankomst, waarna ze hem een kleur-
categorie toekent. Zo is er een optimale doorstroming 
en kunnen patiënten beter inschatten wanneer ze 
aan de beurt zijn.

ZORGHOTEL DRIE EIKEN
Zorghotel Drie Eiken, vlakbij het UZA, verwelkomt 
gasten met nood aan lichte zorg, bijvoorbeeld na 
een ziekenhuisverblijf of tijdens de vakantie van een 
mantelzorger. Het hersteloord werd in april 2015 op-
gericht door UZA en AZ Monica en is een combinatie 
van comfort en professionele zorg.  

JCI
In 2015 behaalde het UZA de JCI-accreditatie, een 
internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. Het 
label erkent dat het UZA aan veilige en kwaliteitsvolle 
zorg doet. Dit komt de patiëntenzorg ten goede voor 
onder meer medicatieveiligheid, veilige chirurgie, 
hygiëne en pijnbeleid.

Binnen excellente patiëntenzorg 
spelen ook de patiënt en zijn 
omgeving een cruciale rol. Samen
met hen en patiëntenorganisaties 
organiseerden we verschillende 
momenten van ontmoeting, 
bewustmaking en educatie.

Informeren en ondersteunen

100 X MAGUZA
In april 2015 verscheen de 100ste editie van 
magUZA, het informatiemagazine van het UZA. 
Al sinds het eerste nummer in 1989 verschaft het 
magazine vier keer per jaar informatie over 
medische thema’s, de zorgverlening in het UZA 
en allerlei gezondheidsonderwerpen.

KINDERWEBSITE
De nieuwe kinderwebsite www.uza-kinderen.be 
maakt jonge patiënten op een speelse en heldere 
manier wegwijs in het ziekenhuis.

ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER
In 2015 startten de voorbereidingen voor een hoog-
waardig elektronisch patiëntendossier, dat voorzien 
wordt in 2018. Patiëntgegevens zullen hiermee 
centraal geregistreerd worden, wat voordelen biedt 
voor zowel de zorgverlener als de patiënt: efficiëntere 
zorgverlening én partnerschap in de zorg.

2015 was een uitdagend jaar. 

De JCI-accreditatie betekende de 
internationale erkenning van onze 
kwaliteit als academisch centrum. 
Met de opening van het Koningin 
Mathilde Moeder- en Kindcentrum 
bieden we hooggespecialiseerde zorg 
aan kinderen in de groot-Antwerpse 
regio. UZA en AZ Monica openden 
bovendien het nieuwe Zorghotel 
Drie Eiken. En de groepering met 
AZ Monica werd uitgebreid met de 
Heilige Familie Rumst. Deze realisa-
ties waren mogelijk door maximaal te 
investeren met eigen middelen en, 
vooral, door de kwaliteit van onze 
medewerkers.

Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder 
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KWALITEIT 
Het JCI-label is een internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. 

In 2015 kreeg het UZA het label als erkenning voor zijn continue inspanning  
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

mechanische trombectomie aan, een hooggespeci-
aliseerde ingreep om bloedklonters uit het bloedvat 
te verwijderen. Om deze acute patiënten zo snel 
als mogelijk de juiste zorg te geven, bouwt het UZA 
samen met verschillende partnerziekenhuizen ook 
het komende jaar verder aan een beroertenetwerk in 
de regio. 

HEROPSTART LONGTRANSPLANTATIES
Door het samenstellen van een multidisciplinair 
team, start het UZA een nieuw hoofdstuk in haar 
programma voor longtransplantaties. De eerste long-
transplantatie in het UZA dateert al van eind 1997. 
De resultaten zijn de afgelopen jaren sterk verbe-
terd. Meer en meer patiënten hebben baat aan een 
longtransplantatie en het UZA wil deze therapie in de 
brede regio blijven aanbieden.

INNOVATIEVE IMMUUNTHERAPIE
Het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve 
Geneeskunde (CCRG) kreeg als eerste en enige 
ziekenhuisafdeling in België een vergunning van 
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG) voor het zelf aan-
maken van innovatieve immuuntherapie. Het CCRG 
maakt specifieke stamcellen die ingezet worden voor 
de behandeling van bepaalde types van kanker of bij 
het herstellen van beschadigd hoornvlies.

NIEUWE DA VINCI ROBOT
Het UZA kocht de nieuwe Da Vinci Xi-robot aan 
om tal van chirurgische ingrepen uit te voeren. 
Robotchirurgie biedt heel wat voordelen voor de 
patiënt en het chirurgisch team doordat werken met 
de robot een nog betere precisie toelaat. Voor de 
patiënt betekent het een kleiner litteken en bij 
sommige ingrepen mogelijks ook een korter zieken-
huisverblijf en een kortere herstelperiode. Het 
Innovatiefonds investeerde bijkomend in benodigd-
heden zoals armen voor de robot.

KLANTVRIENDELIJK 
De patiënt staat centraal in het UZA. Met een persoonlijke 

aanpak is onze zorg afgestemd op de noden van elke patiënt.



‘Kwaliteit’ vormde de basis voor het 
wetenschappelijk onderzoek van het 
UZA in 2015. Opleiding en onderzoek in 
het UZA werden apart beoordeeld en 
geaccrediteerd binnen JCI. Als medisch 
directeur zette prof. dr. Tassignon acht 
jaar lang het wetenschappelijk onder-
zoek in het UZA duidelijk op de kaart, 
met een groeiende impact op het beleid. 
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zig zijn bij mensen met overgewicht. Ondanks het feit 
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het UZA werden apart beoordeeld en 
geaccrediteerd binnen JCI. Als medisch 
directeur zette prof. dr. Tassignon acht 
jaar lang het wetenschappelijk onder-
zoek in het UZA duidelijk op de kaart, 
met een groeiende impact op het beleid. 
Wij bedanken haar voor deze bijzonder 
boeiende periode. Prof. dr. Guy Hans 
nam in oktober 2015 de fakkel van haar 
over.

OBESITAS ONDERZOEKEN
Op de dienst endocrinologie gebeurden verschillende 
doctoraatsonderzoeken rond obesitas. Uit een van 
die onderzoeken blijkt dat chemische stoffen die de 
hormoonhuishouding verstoren zoals DDT en PCB’s 
zich nestelen in het lichaamsvet en verhoogd aanwe-
zig zijn bij mensen met overgewicht. Ondanks het feit 
dat deze stoffen al jaren verboden zijn, zijn ze nog 
aanwezig in het milieu en moeten we blootstelling zo 
goed mogelijk voorkomen. 

BETERE BEHANDELING SLAAPAPNEU
In het Slaapcentrum werd onderzoek gedaan in teken 
van een betere behandeling bij chronische slaapaan-
doeningen zoals slaapapneu. Een internationaal 
bekroonde studie wijst uit dat de Slaap Positie Trainer, 
een trillende sensor, doeltreffend is tegen slaapapneu 
bij rugslapers. De behandeling werd gecombineerd 
met het mandibulair repositie apparaat (MRA). Het 
Slaapcentrum van het UZA participeerde ook aan een 
internationale studie over neurostimulatie van de 
tong en keel bij bepaalde gevallen van slaapapneu. 
Deze behandeling zorgt voor betere resultaten voor 
therapiegetrouwheid , slaapkwaliteit en bijgevolg 
levenskwaliteit van de patiënten.  ONDERZOEK 

Het UZA voert grensverleggend wetenschappelijk onderzoek
met een belangrijke internationale dimensie.

Wetenschappelijk 
onderzoek & innovatie

De patiënt
centraal

STATE-OF-THE-ART BIOBANK
Binnen het UZA werd een state-of-the-art infrastruc-
tuur voor opslag van menselijk lichaamsmateriaal 
zoals bloed en weefsel uitgebouwd. Deze biobank 
bezit een opslagcapaciteit van 25.000 liter. Talrijke 
collecties van patiëntenmateriaal en bijhorende klini-
sche gegevens zijn nu gecentraliseerd en beschikbaar 
voor grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. 
Dit laat toe om onderzoek uit te voeren dat gegevens 
‘vertaalt’ vanuit de proefbuis naar de patiënt of 
omgekeerd. Het doel is translationeel biomedisch 
onderzoek naar innovatieve diagnostica en genees-
middelen bij onder meer kanker, hepatitis, suikerziekte 
en hart- en vaataandoeningen te ondersteunen. Het 
is een belangrijke stap naar de gepersonaliseerde 
geneeskunde, zowel wat betreft het stellen van de 
diagnose, de soort behandeling die een patiënt nodig 
heeft, als bij het nagaan of de behandeling aanslaat 
bij die patiënt. De geautomatiseerde installatie die 
toelaat stalen op hoog kwalitatief niveau in te vriezen 
in vloeibare stikstof, is uniek in België en voldoet aan 
de hoogste kwaliteitsvereisten. In de nabije toekomst 
wordt de biobank geïntegreerd met alle initiatieven 
rond cel- en weefseltherapie.

HET INNOVATIEFONDS
Niet alleen het UZA, ook de medewerkers dragen een 
sterke cultuur van investeren in innovatie uit. Een 
belangrijk deel van het surplus op de eenpersoons-
kamers wordt geherinvesteerd via het Innovatiefonds. 
Waar het Innovatiefonds van het UZA voordien zeer 
gericht was op investeringen in cardiologische ingre-
pen, groeide het in 2015 verder uit tot een instrument 
waarmee geïnvesteerd wordt in een ruim aanbod van 
therapieën en innovatieve technieken voor patiënten 
die nog niet terugbetaald worden zoals de 
trombectomie bij patiënten met een beroerte. 

INNOVATIEVE BEROERTEZORG 
Patiënten met een beroerte kunnen in het UZA 
terecht in de multidisciplinaire beroerte-eenheid. Het 
ziekenhuis biedt naast de standaardbehandeling ook 

ACTIVITEITEN VOOR PATIËNTEN
Verwendag Kankerpatiënten 16/02
Zeldzame Ziektendag 27/02
Wereld MS-dag 27/05
Week van het Hartritme 01/06
Week van het Hart 21/09
IBD-cursus 13/10
Wereldberoertedag 29/10
Dag tegen Kanker 15/10
Groepssessies voor kinderen van
kankerpatiënten najaar

Investeren in patiëntenzorg

NIEUW CENTRUM VOOR MOEDERS EN 
KINDEREN
In het Moeder- en kindcentrum, ingehuldigd door 
Koningin Mathilde op 21 mei, zijn de diensten 
kindergeneeskunde, neonatologie en materniteit 
gehuisvest onder één dak. Dit unieke centrum werd 
gebouwd rond de principes van family centred care 
waarbij we ouders en kinderen zoveel mogelijk bij 
elkaar laten zijn. 

NIPT TEST
Sinds 2015 kunnen patiënten in het Centrum voor 
Medische Genetica terecht voor de NIPT-test. 
De NIPT detecteert aan de hand van een simpele 
bloedafname bij de moeder meer dan 99 procent van 
de baby’s met het syndroom van Down. Veel meer 
dan de 73 procent bij een klassieke prenatale combi-
natietest, die slechts een kansberekening is.

TRIAGE OP SPOED
Het UZA streeft continu procesverbetering na. 
Volgens het nieuwe triagesysteem beoordeelt een 
verpleegkundige de urgentie van de klachten van de 
patiënt bij aankomst, waarna ze hem een kleur-
categorie toekent. Zo is er een optimale doorstroming 
en kunnen patiënten beter inschatten wanneer ze 
aan de beurt zijn.

ZORGHOTEL DRIE EIKEN
Zorghotel Drie Eiken, vlakbij het UZA, verwelkomt 
gasten met nood aan lichte zorg, bijvoorbeeld na 
een ziekenhuisverblijf of tijdens de vakantie van een 
mantelzorger. Het hersteloord werd in april 2015 op-
gericht door UZA en AZ Monica en is een combinatie 
van comfort en professionele zorg.  

JCI
In 2015 behaalde het UZA de JCI-accreditatie, een 
internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. Het 
label erkent dat het UZA aan veilige en kwaliteitsvolle 
zorg doet. Dit komt de patiëntenzorg ten goede voor 
onder meer medicatieveiligheid, veilige chirurgie, 
hygiëne en pijnbeleid.

Binnen excellente patiëntenzorg 
spelen ook de patiënt en zijn 
omgeving een cruciale rol. Samen
met hen en patiëntenorganisaties 
organiseerden we verschillende 
momenten van ontmoeting, 
bewustmaking en educatie.

Informeren en ondersteunen

100 X MAGUZA
In april 2015 verscheen de 100ste editie van 
magUZA, het informatiemagazine van het UZA. 
Al sinds het eerste nummer in 1989 verschaft het 
magazine vier keer per jaar informatie over 
medische thema’s, de zorgverlening in het UZA 
en allerlei gezondheidsonderwerpen.

KINDERWEBSITE
De nieuwe kinderwebsite www.uza-kinderen.be 
maakt jonge patiënten op een speelse en heldere 
manier wegwijs in het ziekenhuis.

ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER
In 2015 startten de voorbereidingen voor een hoog-
waardig elektronisch patiëntendossier, dat voorzien 
wordt in 2018. Patiëntgegevens zullen hiermee 
centraal geregistreerd worden, wat voordelen biedt 
voor zowel de zorgverlener als de patiënt: efficiëntere 
zorgverlening én partnerschap in de zorg.

2015 was een uitdagend jaar. 

De JCI-accreditatie betekende de 
internationale erkenning van onze 
kwaliteit als academisch centrum. 
Met de opening van het Koningin 
Mathilde Moeder- en Kindcentrum 
bieden we hooggespecialiseerde zorg 
aan kinderen in de groot-Antwerpse 
regio. UZA en AZ Monica openden 
bovendien het nieuwe Zorghotel 
Drie Eiken. En de groepering met 
AZ Monica werd uitgebreid met de 
Heilige Familie Rumst. Deze realisa-
ties waren mogelijk door maximaal te 
investeren met eigen middelen en, 
vooral, door de kwaliteit van onze 
medewerkers.

Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder 
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KWALITEIT 
Het JCI-label is een internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. 

In 2015 kreeg het UZA het label als erkenning voor zijn continue inspanning  
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

mechanische trombectomie aan, een hooggespeci-
aliseerde ingreep om bloedklonters uit het bloedvat 
te verwijderen. Om deze acute patiënten zo snel 
als mogelijk de juiste zorg te geven, bouwt het UZA 
samen met verschillende partnerziekenhuizen ook 
het komende jaar verder aan een beroertenetwerk in 
de regio. 

HEROPSTART LONGTRANSPLANTATIES
Door het samenstellen van een multidisciplinair 
team, start het UZA een nieuw hoofdstuk in haar 
programma voor longtransplantaties. De eerste long-
transplantatie in het UZA dateert al van eind 1997. 
De resultaten zijn de afgelopen jaren sterk verbe-
terd. Meer en meer patiënten hebben baat aan een 
longtransplantatie en het UZA wil deze therapie in de 
brede regio blijven aanbieden.

INNOVATIEVE IMMUUNTHERAPIE
Het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve 
Geneeskunde (CCRG) kreeg als eerste en enige 
ziekenhuisafdeling in België een vergunning van 
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG) voor het zelf aan-
maken van innovatieve immuuntherapie. Het CCRG 
maakt specifieke stamcellen die ingezet worden voor 
de behandeling van bepaalde types van kanker of bij 
het herstellen van beschadigd hoornvlies.

NIEUWE DA VINCI ROBOT
Het UZA kocht de nieuwe Da Vinci Xi-robot aan 
om tal van chirurgische ingrepen uit te voeren. 
Robotchirurgie biedt heel wat voordelen voor de 
patiënt en het chirurgisch team doordat werken met 
de robot een nog betere precisie toelaat. Voor de 
patiënt betekent het een kleiner litteken en bij 
sommige ingrepen mogelijks ook een korter zieken-
huisverblijf en een kortere herstelperiode. Het 
Innovatiefonds investeerde bijkomend in benodigd-
heden zoals armen voor de robot.

KLANTVRIENDELIJK 
De patiënt staat centraal in het UZA. Met een persoonlijke 

aanpak is onze zorg afgestemd op de noden van elke patiënt.

‘Kwaliteit’ vormde de basis voor het 
wetenschappelijk onderzoek van het 
UZA in 2015. Opleiding en onderzoek in 
het UZA werden apart beoordeeld en 
geaccrediteerd binnen JCI. Als medisch 
directeur zette prof. dr. Tassignon acht 
jaar lang het wetenschappelijk onder-
zoek in het UZA duidelijk op de kaart, 
met een groeiende impact op het beleid. 
Wij bedanken haar voor deze bijzonder 
boeiende periode. Prof. dr. Guy Hans 
nam in oktober 2015 de fakkel van haar 
over.

OBESITAS ONDERZOEKEN
Op de dienst endocrinologie gebeurden verschillende 
doctoraatsonderzoeken rond obesitas. Uit een van 
die onderzoeken blijkt dat chemische stoffen die de 
hormoonhuishouding verstoren zoals DDT en PCB’s 
zich nestelen in het lichaamsvet en verhoogd aanwe-
zig zijn bij mensen met overgewicht. Ondanks het feit 
dat deze stoffen al jaren verboden zijn, zijn ze nog 
aanwezig in het milieu en moeten we blootstelling zo 
goed mogelijk voorkomen. 

BETERE BEHANDELING SLAAPAPNEU
In het Slaapcentrum werd onderzoek gedaan in teken 
van een betere behandeling bij chronische slaapaan-
doeningen zoals slaapapneu. Een internationaal 
bekroonde studie wijst uit dat de Slaap Positie Trainer, 
een trillende sensor, doeltreffend is tegen slaapapneu 
bij rugslapers. De behandeling werd gecombineerd 
met het mandibulair repositie apparaat (MRA). Het 
Slaapcentrum van het UZA participeerde ook aan een 
internationale studie over neurostimulatie van de 
tong en keel bij bepaalde gevallen van slaapapneu. 
Deze behandeling zorgt voor betere resultaten voor 
therapiegetrouwheid , slaapkwaliteit en bijgevolg 
levenskwaliteit van de patiënten.  ONDERZOEK 

Het UZA voert grensverleggend wetenschappelijk onderzoek
met een belangrijke internationale dimensie.
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STATE-OF-THE-ART BIOBANK
Binnen het UZA werd een state-of-the-art infrastruc-
tuur voor opslag van menselijk lichaamsmateriaal 
zoals bloed en weefsel uitgebouwd. Deze biobank 
bezit een opslagcapaciteit van 25.000 liter. Talrijke 
collecties van patiëntenmateriaal en bijhorende klini-
sche gegevens zijn nu gecentraliseerd en beschikbaar 
voor grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. 
Dit laat toe om onderzoek uit te voeren dat gegevens 
‘vertaalt’ vanuit de proefbuis naar de patiënt of 
omgekeerd. Het doel is translationeel biomedisch 
onderzoek naar innovatieve diagnostica en genees-
middelen bij onder meer kanker, hepatitis, suikerziekte 
en hart- en vaataandoeningen te ondersteunen. Het 
is een belangrijke stap naar de gepersonaliseerde 
geneeskunde, zowel wat betreft het stellen van de 
diagnose, de soort behandeling die een patiënt nodig 
heeft, als bij het nagaan of de behandeling aanslaat 
bij die patiënt. De geautomatiseerde installatie die 
toelaat stalen op hoog kwalitatief niveau in te vriezen 
in vloeibare stikstof, is uniek in België en voldoet aan 
de hoogste kwaliteitsvereisten. In de nabije toekomst 
wordt de biobank geïntegreerd met alle initiatieven 
rond cel- en weefseltherapie.

HET INNOVATIEFONDS
Niet alleen het UZA, ook de medewerkers dragen een 
sterke cultuur van investeren in innovatie uit. Een 
belangrijk deel van het surplus op de eenpersoons-
kamers wordt geherinvesteerd via het Innovatiefonds. 
Waar het Innovatiefonds van het UZA voordien zeer 
gericht was op investeringen in cardiologische ingre-
pen, groeide het in 2015 verder uit tot een instrument 
waarmee geïnvesteerd wordt in een ruim aanbod van 
therapieën en innovatieve technieken voor patiënten 
die nog niet terugbetaald worden zoals de 
trombectomie bij patiënten met een beroerte. 

INNOVATIEVE BEROERTEZORG 
Patiënten met een beroerte kunnen in het UZA 
terecht in de multidisciplinaire beroerte-eenheid. Het 
ziekenhuis biedt naast de standaardbehandeling ook 
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NIEUW CENTRUM VOOR MOEDERS EN 
KINDEREN
In het Moeder- en kindcentrum, ingehuldigd door 
Koningin Mathilde op 21 mei, zijn de diensten 
kindergeneeskunde, neonatologie en materniteit 
gehuisvest onder één dak. Dit unieke centrum werd 
gebouwd rond de principes van family centred care 
waarbij we ouders en kinderen zoveel mogelijk bij 
elkaar laten zijn. 

NIPT TEST
Sinds 2015 kunnen patiënten in het Centrum voor 
Medische Genetica terecht voor de NIPT-test. 
De NIPT detecteert aan de hand van een simpele 
bloedafname bij de moeder meer dan 99 procent van 
de baby’s met het syndroom van Down. Veel meer 
dan de 73 procent bij een klassieke prenatale combi-
natietest, die slechts een kansberekening is.

TRIAGE OP SPOED
Het UZA streeft continu procesverbetering na. 
Volgens het nieuwe triagesysteem beoordeelt een 
verpleegkundige de urgentie van de klachten van de 
patiënt bij aankomst, waarna ze hem een kleur-
categorie toekent. Zo is er een optimale doorstroming 
en kunnen patiënten beter inschatten wanneer ze 
aan de beurt zijn.

ZORGHOTEL DRIE EIKEN
Zorghotel Drie Eiken, vlakbij het UZA, verwelkomt 
gasten met nood aan lichte zorg, bijvoorbeeld na 
een ziekenhuisverblijf of tijdens de vakantie van een 
mantelzorger. Het hersteloord werd in april 2015 op-
gericht door UZA en AZ Monica en is een combinatie 
van comfort en professionele zorg.  

JCI
In 2015 behaalde het UZA de JCI-accreditatie, een 
internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. Het 
label erkent dat het UZA aan veilige en kwaliteitsvolle 
zorg doet. Dit komt de patiëntenzorg ten goede voor 
onder meer medicatieveiligheid, veilige chirurgie, 
hygiëne en pijnbeleid.

Binnen excellente patiëntenzorg 
spelen ook de patiënt en zijn 
omgeving een cruciale rol. Samen
met hen en patiëntenorganisaties 
organiseerden we verschillende 
momenten van ontmoeting, 
bewustmaking en educatie.

Informeren en ondersteunen

100 X MAGUZA
In april 2015 verscheen de 100ste editie van 
magUZA, het informatiemagazine van het UZA. 
Al sinds het eerste nummer in 1989 verschaft het 
magazine vier keer per jaar informatie over 
medische thema’s, de zorgverlening in het UZA 
en allerlei gezondheidsonderwerpen.

KINDERWEBSITE
De nieuwe kinderwebsite www.uza-kinderen.be 
maakt jonge patiënten op een speelse en heldere 
manier wegwijs in het ziekenhuis.

ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER
In 2015 startten de voorbereidingen voor een hoog-
waardig elektronisch patiëntendossier, dat voorzien 
wordt in 2018. Patiëntgegevens zullen hiermee 
centraal geregistreerd worden, wat voordelen biedt 
voor zowel de zorgverlener als de patiënt: efficiëntere 
zorgverlening én partnerschap in de zorg.

2015 was een uitdagend jaar. 

De JCI-accreditatie betekende de 
internationale erkenning van onze 
kwaliteit als academisch centrum. 
Met de opening van het Koningin 
Mathilde Moeder- en Kindcentrum 
bieden we hooggespecialiseerde zorg 
aan kinderen in de groot-Antwerpse 
regio. UZA en AZ Monica openden 
bovendien het nieuwe Zorghotel 
Drie Eiken. En de groepering met 
AZ Monica werd uitgebreid met de 
Heilige Familie Rumst. Deze realisa-
ties waren mogelijk door maximaal te 
investeren met eigen middelen en, 
vooral, door de kwaliteit van onze 
medewerkers.

Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder 
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KWALITEIT 
Het JCI-label is een internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. 

In 2015 kreeg het UZA het label als erkenning voor zijn continue inspanning  
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

mechanische trombectomie aan, een hooggespeci-
aliseerde ingreep om bloedklonters uit het bloedvat 
te verwijderen. Om deze acute patiënten zo snel 
als mogelijk de juiste zorg te geven, bouwt het UZA 
samen met verschillende partnerziekenhuizen ook 
het komende jaar verder aan een beroertenetwerk in 
de regio. 

HEROPSTART LONGTRANSPLANTATIES
Door het samenstellen van een multidisciplinair 
team, start het UZA een nieuw hoofdstuk in haar 
programma voor longtransplantaties. De eerste long-
transplantatie in het UZA dateert al van eind 1997. 
De resultaten zijn de afgelopen jaren sterk verbe-
terd. Meer en meer patiënten hebben baat aan een 
longtransplantatie en het UZA wil deze therapie in de 
brede regio blijven aanbieden.

INNOVATIEVE IMMUUNTHERAPIE
Het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve 
Geneeskunde (CCRG) kreeg als eerste en enige 
ziekenhuisafdeling in België een vergunning van 
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG) voor het zelf aan-
maken van innovatieve immuuntherapie. Het CCRG 
maakt specifieke stamcellen die ingezet worden voor 
de behandeling van bepaalde types van kanker of bij 
het herstellen van beschadigd hoornvlies.

NIEUWE DA VINCI ROBOT
Het UZA kocht de nieuwe Da Vinci Xi-robot aan 
om tal van chirurgische ingrepen uit te voeren. 
Robotchirurgie biedt heel wat voordelen voor de 
patiënt en het chirurgisch team doordat werken met 
de robot een nog betere precisie toelaat. Voor de 
patiënt betekent het een kleiner litteken en bij 
sommige ingrepen mogelijks ook een korter zieken-
huisverblijf en een kortere herstelperiode. Het 
Innovatiefonds investeerde bijkomend in benodigd-
heden zoals armen voor de robot.

KLANTVRIENDELIJK 
De patiënt staat centraal in het UZA. Met een persoonlijke 

aanpak is onze zorg afgestemd op de noden van elke patiënt.



‘Kwaliteit’ vormde de basis voor het 
wetenschappelijk onderzoek van het 
UZA in 2015. Opleiding en onderzoek in 
het UZA werden apart beoordeeld en 
geaccrediteerd binnen JCI. Als medisch 
directeur zette prof. dr. Tassignon acht 
jaar lang het wetenschappelijk onder-
zoek in het UZA duidelijk op de kaart, 
met een groeiende impact op het beleid. 
Wij bedanken haar voor deze bijzonder 
boeiende periode. Prof. dr. Guy Hans 
nam in oktober 2015 de fakkel van haar 
over.

OBESITAS ONDERZOEKEN
Op de dienst endocrinologie gebeurden verschillende 
doctoraatsonderzoeken rond obesitas. Uit een van 
die onderzoeken blijkt dat chemische stoffen die de 
hormoonhuishouding verstoren zoals DDT en PCB’s 
zich nestelen in het lichaamsvet en verhoogd aanwe-
zig zijn bij mensen met overgewicht. Ondanks het feit 
dat deze stoffen al jaren verboden zijn, zijn ze nog 
aanwezig in het milieu en moeten we blootstelling zo 
goed mogelijk voorkomen. 

BETERE BEHANDELING SLAAPAPNEU
In het Slaapcentrum werd onderzoek gedaan in teken 
van een betere behandeling bij chronische slaapaan-
doeningen zoals slaapapneu. Een internationaal 
bekroonde studie wijst uit dat de Slaap Positie Trainer, 
een trillende sensor, doeltreffend is tegen slaapapneu 
bij rugslapers. De behandeling werd gecombineerd 
met het mandibulair repositie apparaat (MRA). Het 
Slaapcentrum van het UZA participeerde ook aan een 
internationale studie over neurostimulatie van de 
tong en keel bij bepaalde gevallen van slaapapneu. 
Deze behandeling zorgt voor betere resultaten voor 
therapiegetrouwheid , slaapkwaliteit en bijgevolg 
levenskwaliteit van de patiënten.  ONDERZOEK 

Het UZA voert grensverleggend wetenschappelijk onderzoek
met een belangrijke internationale dimensie.
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STATE-OF-THE-ART BIOBANK
Binnen het UZA werd een state-of-the-art infrastruc-
tuur voor opslag van menselijk lichaamsmateriaal 
zoals bloed en weefsel uitgebouwd. Deze biobank 
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Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder 
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Het JCI-label is een internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. 

In 2015 kreeg het UZA het label als erkenning voor zijn continue inspanning  
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.
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KLANTVRIENDELIJK 
De patiënt staat centraal in het UZA. Met een persoonlijke 

aanpak is onze zorg afgestemd op de noden van elke patiënt.



Kennis / Ervaring / Zorg

Ontdek het volledige jaarverslag op jaarverslag2015.uza.be

Jaarverslag
2015

Resultaten
2015Samenwerking

Als universitair centrum in het zuiden van Antwerpen omringen de gespecialiseerde artsen en 
zorgverleners van het UZA elke patiënt met een persoonlijke aanpak en innovatieve technieken 
en behandelingen. Met grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, gedegen opleiding aan de 
zorgverleners van morgen en klantvriendelijke zorg voor elke patiënt streeft het UZA elke dag 
weer naar topgeneeskunde. 

OPLEIDING 
Als universitair ziekenhuis bieden we hoogwaardige academische opleiding aan zorgverleners. 

Ook onze medewerkers scholen zich voortdurend bij.

EXPERTISE 
Als gespecialiseerd derdelijnsziekenhuis staan we garant voor innovatie 

en de nieuwste technieken en behandelingen. Het UZA is een betrouwbare partner 
voor de samenwerking met andere zorgcentra en doorverwijzende zorgverleners.
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OVERIGE: 
 NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE, KINDER-  EN JEUGDPSYCHIATRIE, KLINISCHE BIOLOGIE, ORTHOPEDIE, ...

Specialisten in opleiding

Opleidingsuren medewerkers

Stages in het UZA

Verpleegkunde

Geneeskunde

Overige

het totaal aantal partnerschappen met ziekenhuizen voor stageplaatsen voor specialisten in opleiding

Brasschaat, Geel, Duffel, Zottegem, Lier, Overpelt, Wilrijk, Turnhout, Merksem, Antwerpen

Breda, Deurne, Brugge, Lier, S-Hertogenbosch, Zandhoven, Malle, Turnhout, Merksem, Antwerpen

Breda, Brasschaat, Brussel, Zwolle, Enschede, Wilrijk, Tilburg, Genk, Merksem, Antwerpen

Brasschaat, Antwerpen, Geel, Lier, Aalst, Wilrijk, Turnhout, Genk

Deurne, Geel, Lier, Wilrijk, Turnhout, Antwerpen, Merksem

Brasschaat, Antwerpen, Gent, Duffel, Lier, Aalst, Wilrijk, Genk

Opleidingsnetwerken          FINANCIËLE RESULTATEN

       MEDISCHE  RESULTATEN

       PERSONEEL
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17.195

660.000

 MANNEN  29% 77%  VROUWEN

€ 371.5 miljoen

€ 327.3 miljoen

€ 29.2 miljoen

€ 5.9 miljoen

Verblijven met overnachting

Daghospitalisaties

Operaties

Raadplegingen en technische verstrekkingen

Totaal: 2.153

Totale bedrijfsopbrengsten

Omzet

Uitgebreide cashflow

Resultaat van het boekjaar

423

358

922

136

196

118

Medisch

Administratief

Verplegend

Technisch

Paramedisch

Ander

Het groeperen van expertise en 
middelen biedt veel voordelen. Ook 
voor de patiënt en de zorgverlener in 
opleiding. En om samen het voortouw 
te nemen in toekomstgerichte ont-
wikkelingen zoals e-Health. 

HEILIGE FAMILIE REET
Het Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie in Reet 
vervoegde in 2015 de groepering UZA – AZ Monica. 
De drie ziekenhuizen vullen elkaar aan qua ligging en 
patiëntenprofiel. Binnen deze groepering zal het 
medisch aanbod op elkaar afgestemd worden en 
zullen er afspraken gemaakt worden rond zorg-
programma’s en grote investeringen. Daarnaast blijft 
elk ziekenhuis nog een ruime autonomie behouden.

E-HEALTH
UZA is mede-oprichter van BlueHealth Antwerp, de 
nieuwe e-health incubator. E-health is wereldwijd 
een sterke groeier. Met BlueHealth heeft Antwerpen 
nu een incubator die vanaf 2016 nieuwe e-health
initiatieven verwelkomt. BlueHealth Antwerp brengt 
kennisinstellingen, privébedrijven, zorgverstrekkers 
en de overheid samen om jonge ondernemers met 
innovatieve e-health ideeën financiële ondersteu-
ning, coaching en training te bieden. BlueHealth 
Antwerp is een initiatief van Agfa Healthcare, Cronos 
groep, iMinds, Universiteit Antwerpen, UZA en de 
stad Antwerpen. 

OPLEIDINGSNETWERKEN
De zorgverlener van de toekomst opleiden is een 
kerntaak van het UZA. De groepering vormt daarin 
een belangrijke troef: een specialist in opleiding 
komt binnen deze groep van ziekenhuizen met een 
brede waaier aan pathologieën in contact. 2015 was 
de start van het Instituut voor Ziekenhuisspecialisten 
in Opleiding (IZO), dat de opleidingskwaliteit garan-
deert en stageplaatsen creëert binnen bestaande en 
nieuwe netwerken. Investeren in opleiding betekent 
ook het zorglandschap klaarstomen voor nieuwe 
maatschappelijke evoluties, met oog voor innovatie 
en samenwerking. 

Volg ons op

      UniversitairZiekenhuisAntwerpen www.linkedin.com/company/uza@UZAnieuws 
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ook het zorglandschap klaarstomen voor nieuwe 
maatschappelijke evoluties, met oog voor innovatie 
en samenwerking. 

Volg ons op

      UniversitairZiekenhuisAntwerpen www.linkedin.com/company/uza@UZAnieuws 



Kennis / Ervaring / Zorg

Ontdek het volledige jaarverslag op jaarverslag2015.uza.be

Jaarverslag
2015

Resultaten
2015Samenwerking

Als universitair centrum in het zuiden van Antwerpen omringen de gespecialiseerde artsen en 
zorgverleners van het UZA elke patiënt met een persoonlijke aanpak en innovatieve technieken 
en behandelingen. Met grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, gedegen opleiding aan de 
zorgverleners van morgen en klantvriendelijke zorg voor elke patiënt streeft het UZA elke dag 
weer naar topgeneeskunde. 

OPLEIDING 
Als universitair ziekenhuis bieden we hoogwaardige academische opleiding aan zorgverleners. 

Ook onze medewerkers scholen zich voortdurend bij.

EXPERTISE 
Als gespecialiseerd derdelijnsziekenhuis staan we garant voor innovatie 

en de nieuwste technieken en behandelingen. Het UZA is een betrouwbare partner 
voor de samenwerking met andere zorgcentra en doorverwijzende zorgverleners.

322

87.460

2120

 865

 584

 671
 

117

INWENDIGE GENEESKUNDE 

KINDERGENEESKUNDE
 

GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE

ANESTHESIOLOGIE

HEELKUNDE 

RADIOLOGIE

OVERIGE: 
 NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE, KINDER-  EN JEUGDPSYCHIATRIE, KLINISCHE BIOLOGIE, ORTHOPEDIE, ...

Specialisten in opleiding

Opleidingsuren medewerkers

Stages in het UZA

Verpleegkunde

Geneeskunde

Overige

het totaal aantal partnerschappen met ziekenhuizen voor stageplaatsen voor specialisten in opleiding

Brasschaat, Geel, Duffel, Zottegem, Lier, Overpelt, Wilrijk, Turnhout, Merksem, Antwerpen

Breda, Deurne, Brugge, Lier, S-Hertogenbosch, Zandhoven, Malle, Turnhout, Merksem, Antwerpen

Breda, Brasschaat, Brussel, Zwolle, Enschede, Wilrijk, Tilburg, Genk, Merksem, Antwerpen

Brasschaat, Antwerpen, Geel, Lier, Aalst, Wilrijk, Turnhout, Genk

Deurne, Geel, Lier, Wilrijk, Turnhout, Antwerpen, Merksem

Brasschaat, Antwerpen, Gent, Duffel, Lier, Aalst, Wilrijk, Genk

Opleidingsnetwerken          FINANCIËLE RESULTATEN

       MEDISCHE  RESULTATEN

       PERSONEEL

27.846

38.799

17.195

660.000

 MANNEN  29% 77%  VROUWEN

€ 371.5 miljoen

€ 327.3 miljoen

€ 29.2 miljoen

€ 5.9 miljoen

Verblijven met overnachting

Daghospitalisaties

Operaties

Raadplegingen en technische verstrekkingen

Totaal: 2.153

Totale bedrijfsopbrengsten

Omzet

Uitgebreide cashflow

Resultaat van het boekjaar

423

358

922

136

196
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Medisch

Administratief

Verplegend

Technisch

Paramedisch

Ander

Het groeperen van expertise en 
middelen biedt veel voordelen. Ook 
voor de patiënt en de zorgverlener in 
opleiding. En om samen het voortouw 
te nemen in toekomstgerichte ont-
wikkelingen zoals e-Health. 

HEILIGE FAMILIE REET
Het Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie in Reet 
vervoegde in 2015 de groepering UZA – AZ Monica. 
De drie ziekenhuizen vullen elkaar aan qua ligging en 
patiëntenprofiel. Binnen deze groepering zal het 
medisch aanbod op elkaar afgestemd worden en 
zullen er afspraken gemaakt worden rond zorg-
programma’s en grote investeringen. Daarnaast blijft 
elk ziekenhuis nog een ruime autonomie behouden.

E-HEALTH
UZA is mede-oprichter van BlueHealth Antwerp, de 
nieuwe e-health incubator. E-health is wereldwijd 
een sterke groeier. Met BlueHealth heeft Antwerpen 
nu een incubator die vanaf 2016 nieuwe e-health
initiatieven verwelkomt. BlueHealth Antwerp brengt 
kennisinstellingen, privébedrijven, zorgverstrekkers 
en de overheid samen om jonge ondernemers met 
innovatieve e-health ideeën financiële ondersteu-
ning, coaching en training te bieden. BlueHealth 
Antwerp is een initiatief van Agfa Healthcare, Cronos 
groep, iMinds, Universiteit Antwerpen, UZA en de 
stad Antwerpen. 

OPLEIDINGSNETWERKEN
De zorgverlener van de toekomst opleiden is een 
kerntaak van het UZA. De groepering vormt daarin 
een belangrijke troef: een specialist in opleiding 
komt binnen deze groep van ziekenhuizen met een 
brede waaier aan pathologieën in contact. 2015 was 
de start van het Instituut voor Ziekenhuisspecialisten 
in Opleiding (IZO), dat de opleidingskwaliteit garan-
deert en stageplaatsen creëert binnen bestaande en 
nieuwe netwerken. Investeren in opleiding betekent 
ook het zorglandschap klaarstomen voor nieuwe 
maatschappelijke evoluties, met oog voor innovatie 
en samenwerking. 

Volg ons op

      UniversitairZiekenhuisAntwerpen www.linkedin.com/company/uza@UZAnieuws 


