“ Streven naar kwaliteit en
meerwaarde voor de patiënt ”
JAARVERSLAG 2014

RESULTATEN 2014

In 2014 stond het streven naar waarde voor de patiënt centraal.
Onze klemtoon lag op de kwaliteit, kostenefficiëntie kwam daarna.
Waarde creëren voor de patiënt is in het UZA geen abstract
ideaal, maar dagelijkse praktijk.
Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder

FINANCIËLE RESULTATEN

€ 353,5 miljoen
totale bedrijfsopbrengsten

€ 316,1 miljoen

€ 32,1 miljoen

€ 6,6 miljoen

omzet

uitgebreide cash flow

resultaat van het boekjaar

MEDISCHE RESULTATEN

27.572

35.292

verblijven met overnachting

daghospitalisaties

17.192

665.500

operaties

raadplegingen en technische
verstrekkingen

MEDEWERKERS

Voor kwalitatieve patiëntenzorg kan het UZA voluit rekenen op meer dan 2000
geëngageerde medewerkers. We stimuleren continue innovatie door volop in te zetten
op de ontwikkeling van hun talenten. De unieke bedrijfscultuur en aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden maakten ons voor de 9de keer op rij Top Employer.
Hildegard Hermans, personeelsdirecteur

MEDEWERKERS
Paramedisch
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Verplegend
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Medisch
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Technisch

Administratief
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367

Uitgedrukt in VTE (voltijds equivalent)

TOTAAL

2.125
medewerkers

“De grootste troef is het personeel:
zeer bedreven, correct en vriendelijk.”
Paul (70) wordt in het UZA al een tijd behandeld voor darmkanker. Hij komt
regelmatig naar het vernieuwd dagcentrum oncologie voor chemotherapie.
Daar wordt hij opgewacht door een heel team. De grootste troef? Dat is
volgens Paul het personeel. Het zijn schatten van mensen, met heel veel
gevoel. ‘Je voelt je zeker geen nummer.’

Ander

117

UZA TOP EMPLOYER

ANTWERP TEN MILES

Voor de negende keer op rij sleept
het UZA het certificaat van het CRFinstituut in de wacht.

Voor het zesde jaar op rij zetten 140
UZA-medewerkers hun beste beentje
voor in de Antwerp Ten Miles.

COMEDY CLINIC
300 studenten verpleegkunde maken
voor de zevende keer op rij op een
ludieke manier kennis met het UZA via
standup-comedy.

UZA CAFÉ
Collega’s leren elkaar op een informele
manier kennen tijdens de maandelijkse
after work drinks in het UZA.

NIEUWE APP

UZA FOR LIFE

De gloednieuwe welcome app van het
UZA bereidt nieuwe medewerkers voor
op de start van hun loopbaan in het UZA.

Enthousiaste UZA-vrijwilligers verkochten
cadeautjes en lekkernijen in de inkomhal
van het UZA en zamelden meer dan 7000
euro in voor Music for Life.

DE PATIËNT CENTRAAL

INFORMATIE EN BEWUSTMAKING

Opendeurdag S.P.O.R.T.S.

Week van de fertiliteit

Startende én ervaren sporters maakten kennis met het
aanbod van S.P.O.R.T.S. op de opendeurdag. De focus lag
op preventieve screening om blessures en problemen te
voorkomen.

Speciaal voor zijn 30-jarig bestaan informeerde het volledig
vernieuwde Centrum voor Reproductieve Geneeskunde
patiënten en geïnteresseerden over de laatste innovaties op
het vlak van vruchtbaarheidsbehandelingen.

Week van het Hartritme

Wereldberoertedag

180 mensen lieten zich gratis testen op voorkamerfibrilatie
in het UZA tijdens de Week van het Hartritme.
Geïnteresseerden kregen info over deze vaak voorkomende
aandoening bij 40-plussers.

Op Wereldberoertedag informeerde de dienst neurologie
van het UZA het grote publiek over de symptomen, aanpak
en risico’s van een beroerte of ‘CVA’. Jaarlijks krijgen 25.000
Belgen een beroerte.

Verwendag voor patiënten
met kanker

Slaapcursus voor ouders

Op Valentijn verwende het UZA haar kankerpatiënten
met massages en gelaatsverzorgingen. Tijdens de
vele infosessies in het UZA krijgen patiënten en familie
informatie over kankergerelateerde thema’s.

Ouders ontdekken tijdens infosessies van het slaapcentrum
voor kinderen wat ze kunnen doen om slaapproblemen bij
baby’s, peuters en kleuters te verhelpen. Goed slapen is
belangrijk voor het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.

GEOPTIMALISEERDE KLANTENSERVICE

Informatie via tv-schermen
Op digitale tv’s in een aantal kamers kunnen patiënten
naast tv-kanalen ook nuttige informatie over de zorg en
het ziekenhuis vinden. Ook in de inkomhal en verschillende
wachtruimtes ontdekken patiënten en bezoekers
boodschappen en praktische informatie op digitale
schermen.

Ontdek het volledige jaarverslag op jaarverslag2014.uza.be

Afspraak en diagnose bij
hartklachten binnen 1 week
Patiënten met hartklachten kunnen via de RAP-consultatie
binnen de week terecht op de dienst cardiologie voor een
afspraak en een diagnose, na verwijzing van de huisarts.
Snelle service voor een optimale behandeling.

NIEUWE/VERNIEUWDE INFRASTRUCTUUR

Vernieuwd dagcentrum oncologie

Heringerichte spoed

De comfortabelere behandelruimtes, nieuwe lounge en
speciale verwenruimte met schoonheidsspecialiste op
het oncologisch en hematologisch dagcentrum dragen bij
tot het welzijn van patiënten met kanker. De persoonlijk
trajectbegeleider vormt een vast aanspreekpunt voor elke
patiënt.

De verbouwingen op de dienst spoedgevallen zorgden
voor comfortabele wachtzalen en behandelingsruimten
voor de patiënt. Dankzij het nieuwe triagesysteem kennen
patiënten hun wachttijd en stromen ze sneller door.

KWALITEIT VOOR DE PATIËNT

Patiënten informeren over
zorgkwaliteit
De borstkankerresultaten en tevredenheidscijfers van
het UZA door het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) staan
online op www.uza.be. De website van het UZA behoort tot
de 10 beste ziekenhuiswebsites volgens een peiling door
het Vlaams Patiëntenplatform.

JCI
Alles wordt ingezet om het JCI-label te behalen in 2015, de
hoogste kwaliteitsnorm voor ziekenhuizen. Proefaudits en
trainings helpen de juiste focus te leggen.

“Over de zorg niets dan lof: er werd
perfect in team gewerkt. Iedereen was
begaan met mij en stond altijd
voor me klaar.”
Na een hartoperatie lag François (74) maar liefst een maand op intensieve
zorg. Na een zware revalidatie kan hij nu zijn normale leven weer oppikken.
‘Bij mijn eerste pasjes met een looprekje kreeg ik prompt applaus van de
kinesitherapeuten, de verpleegkundigen en de poetsvrouw. Mijn vrouw en ik
denken nog altijd dankbaar aan de toegewijde zorgen in het UZA.’

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De wetenschappelijke hoogtepunten van 2014 illustreren de unieke kennisfunctie
die het UZA inneemt op gebied van professionele ontwikkeling in de
gezondheidszorg en patiëntgebonden onderzoek.
Prof. dr. Marie-José Tassignon, medisch directeur

Betere slaagkansen bij vruchtbaarheidsbehandeling met sperma
DNA-test

Nieuwe bloedtest kan risico op plotse
hartdood opsporen
Het UZA ontwikkelde samen met UAntwerpen en Multiplicom nv
een nieuwe bloedtest die het risico op plotse hartdood kan
opsporen. De PED MASTR bloedtest analyseert snel en
eenvoudig alle mutaties in het grote aantal genen betrokken bij
plotse hartdood.

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van
het UZA voert als enig Belgisch labo een ‘sperma-DNAfragmentatie’ test uit: een accurate meting van de
DNA-beschadiging in het sperma. Maatregelen kunnen in
dat geval de slaagkansen op zwangerschap verhogen.

Tongstimulatie vermindert de ernst
van slaapapneu met 70%

Wereldprimeur: pijn kan eindelijk
objectief gemeten worden

Stimulatie van de tongzenuw door middel van een
neurostimulator tussen de ribben blijkt te helpen bij
obstructief slaapapneu (OSA). Hierdoor belemmert de tong de
keelholte niet tijdens het inademen. Het UZA droeg bij aan de
internationale studie.

Als eerste in de wereld gebruikt het multidisciplinair
pijncentrum van het UZA 2 nieuwe revolutionaire toestellen om
acute pijn objectief te meten via een sensor aan de vinger van
de patiënt. Nuttig om bijvoorbeeld het effect van pijnstillers en
pijn bij verdoofde patiënten te registreren.
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doctorale
proefschriften

extern gefinancierde
projecten

gecertificeerde
medewerkers voor
ICH-GCP opleiding

“Hoe meer familieleden zich laten
testen, hoe meer inzichten in
Alexanders hartziekte.”
Genetisch onderzoek wees uit dat Alexander (3) en papa Victor (46) een
mutatie op het gen SCN5A hebben. Daardoor kreeg Alexander ernstige
hartritmestoornissen en een hersentrombose.
Victor hoopt dat de artsen meer inzicht zullen krijgen in de ziekte.
En Alexander? Die doet het op zijn manier uitstekend. Dat geeft iedereen
telkens weer nieuwe moed.

Slaapapneu beschadigt hart en
bloedvaten

Contactallergie voor bewaarmiddel
methylisothiazolinone neemt toe

Bij mensen met slaapapneu is de hartspier haast altijd verdikt
en is de hartfunctie verminderd. Dat blijkt uit een studie op de
dienst cardiologie van het UZA. Slaapapneubehandeling bracht
enorme verbetering.

Sinds 2010 verdubbelde het aantal patiënten dat allergisch is
voor het bewaarmiddel methylisothiazolinone tot 6%, zo blijkt
uit een studie op de dienst dermatologie. Het bewaarmiddel zit
onder meer in cosmetica, vochtige doekjes, lijm en verf.

Genmutatie sleutel voor behandeling
van bepaalde kankers

Gehoorbescherming bij jongeren

Het UZA doet veelbelovend onderzoek naar de invloed van
bepaalde genmutaties (ALK en ROS1) bij verschillende tumoren.
Dit biedt hoop voor patiënten met een vergevorderd stadium van
kanker: het kan hun levensduur en levenskwaliteit doen stijgen.

Volgens een studie op de dienst N.K.O. van het UZA en de
UAntwerpen steeg het aantal jongeren dat oordopjes gebruikte
van 3 % in 2011 naar 15 % in 2014. De sensibilisering rond
gehoorschade heeft dus effect.

Darmkanker: naar een efficiënte
behandeling op maat

Chemicaliën verhogen het risico op
diabetes en obesitas

Moleculaire analyse van de kanker maakt een gerichte
combinatiebehandeling mogelijk die de slaagkansen verhoogt.
Dat blijkt uit een fase 3-studie op de dienst oncologie van het UZA.

Onderzoek van het UZA/Uantwerpen toont aan dat blootstelling
aan stoffen als pesticides en dioxines (POPs) kunnen bijdragen
tot type 2 diabetes en obesitas.

527 STUDIEPROTOCOLLEN
114 | Protocollen van studies die niet onder de wet vallen

282 |

131 |

Academische studies

Commerciële studies

Tijdens de zomer van 2015 verschijnt het overzicht van onze wetenschappelijke publicaties van 2014 op www.uza.be.
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UZA
AZ Monica
GZA
AZ Nikolaas
Sint Jozef Bornem
Sint-Blasius
Heilige Familie Reet
Heilig Hart Lier
AZ Klina
AZ Sint Jozef Malle
AZ Sint Dimpna Geel
Heilig Hart Mol

Iridium Kankernetwerk

Optimus

UCNA

IRIDIUM

OPTIMUS

Kennis delen voor de best mogelijke
overlevingskansen

5 vlaamse ziekenhuizen besparen via
samen-aankopen

Beter onderzoek = meer kansen op genezing

Samen aankopen = betere operationele en

E-health

financiële realisaties

UCNA

E-HEALTH

De zorgkwaliteit optimaliseren en sociale
toegankelijkheid garanderen

Medische info delen voor een betere
zorgverlening en minder administratie

Betere elektronische informatiedoorstroming =

Betere elektronische informatiedoorstroming =

beter zorgproces voor de patiënt

beter zorgproces voor de patiënt

“Samen werken aan kwaliteitsvolle zorg voor iedereen”

Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel 03 821 30 00 / Fax 03 829 05 20
www.uza.be
facebook.com/UniversitairZiekenhuisAntwerpen
twitter @UZAnieuws

Ontdek het volledige jaarverslag op jaarverslag2014.uza.be

Abdrassoul (46) keerde na een vakantie terug met ondraaglijke pijn door
nierstenen, maar werd snel opgevangen op de dienst spoedgevallen.

omygod.be

“De artsen, de verpleegkundigen, het
onthaalpersoneel: iedereen was vriendelijk
en correct. Ik heb niets dan lof voor het
hele team.”

