
w

MAART 2021

EDITIE MEDISCH CENTRUM BILZEN

Zorg met een menselijk gelaat

Eric Christiaens 
Algemeen directeur

Steve Hoste
Voorzitter

ziekenhuiskrant

az Vesalius 
campus Tongeren 
Hazelereik 51 - 3700 Tongeren

campus Bilzen
Hospitaalstraat 15 C - 3740 Bilzen
T. 012 39 61 11   www.azvesalius.be

Deze editie 

Overzicht diensten campus Bilzen  2

Een staaltje technisch vernuft  3

De huisartsenwachtpost   3

Ons medisch aanbod in Bilzen         4 - 7

Het belang van nabijheid   8

Een virtuele tour door het nieuwe medisch 
centrum. Scan de QR-code 

   

https://www.openbedrijvendagvirtueel.be/virtual-tour/az-vesalius

Welkom in ons nieuwe medisch centrum!

Eindelijk is het zover. Na vijf jaar plannen, 
becijferen, bouwen en verhuizen is ons 
gloednieuwe medisch centrum in hartje Bilzen 
open.

We zijn heel trots op deze nieuwe parel aan 
onze kroon. Medisch Centrum Bilzen ziet 
er niet alleen goed uit, het wordt ook het 
kloppend zorghart voor de bewoners van 
de regio. Verderop in deze ziekenhuiskrant 
leest u welke diensten u vindt in onze Bilzerse 
vestiging. We kunnen alvast verklappen dat 
uw vertrouwde Huisartsenwachtpost HWP37 
meeverhuist naar het nieuwe Medisch 
Centrum.

Dit nieuwe centrum is er maar gekomen 
dankzij de gecombineerde inspanning van 
onze artsen, verpleegkundigen, directieleden, 
administratieve, technische en facilitaire 
medewerkers. We willen onze collega’s 
uitdrukkelijk bedanken voor de tijd die ze 
bovenop hun uitdagende dagtaak hebben 
vrijgemaakt om samen plannen te bedenken, 
te schetsen, te verbeteren en goed te keuren.
Het project werd  met succes geleid door 
Marc Jackmaert, facilitair directeur, die u 
op de volgende pagina’s meer uitleg geeft 

over de bouwkundige uitdaging die de werf 
vormde.

Het bestuur en de gemeentelijke diensten van 
de Stad Bilzen hebben ook een erg belangrijke 
rol gespeeld bij de nieuwbouw. De Stad Bilzen 
heeft niet alleen de locatie van het nieuwe 
centrum ter beschikking gesteld, maar ook 
de ondergrondse parkeerfaciliteiten en de 
omgevingswerken ten laste genomen. az 
Vesalius dankt het stadsbestuur voor hun 
gewaardeerde steun tijdens de afgelopen 
maanden.

We willen ook de vele partners van 
het project, en meer in het bijzonder 
architectenbureau GAF, bouwonderneming 
STRABAG Belgium en ingenieursbureau 
Tractebel bedanken. Zij mogen terecht trots 
zijn op het resultaat van hun gecombineerde 
kennis, kunde en ervaring.

Ondanks overvolle agenda’s, financiële 
uitdagingen en zelfs een pandemie, zijn onze 
medewerkers erin geslaagd het zorgaanbod 
in onze regio weer te verbeteren. Want dat is 
onze reden van bestaan: elk van u zorg met 
een menselijk gelaat bieden.



• I = ingrepen
• C = consultaties

ABDOMINALE HEELKUNDE 

CARDIOLOGIE

• dr. Brammerloo André
• dr. Deckx Sebastiaan
• dr. Noyens Patrick
• dr. Stas Philippe
• dr. Tack Jeltsje 
• dr. Verhaert David

• dr. Grymonprez Peter 
• dr. Vangertruyden Guido 

Tel. 012 39 61 11  

DERMATOLOGIE

• dr. Geelen Gilberte

Tel. 012 39 61 11

Tel. 012 39 70 85       

ENDOCRINO - DIABETOLOGIE

• dr. Jacobs Chantal 
• dr. Puts Valère

Tel. 012 39 70 32

FYSISCHE GENEESKUNDE

• dr. Busschots Rens

Tel . 012 39 79 50 

GASTRO - ENTEROLOGIE

• dr. Lowette Klaartje
• dr. Posen Annelies
• dr. Van lint Peter 

Tel. 012 39 70 05

GYNAECOLOGIE    
• dr. De Greve Morgan
• dr. Storme Nathalie 
• dr. Weckx Karen 

Tel. 012 39 61 11

HANDKLINIEK

• dr. Didden Karolien  
• dr. Vanlaer Guido 

Tel. 012 39 79 02
E-mail: handkliniek@azvesalius.be

HUISARTSENWACHTPOST 

Tel. 089 59 00 59

KNO, GELAATS- EN HALSCHIRURGIE

• dr. Indesteege Jan  
• dr. Menten Kristof 

Tel. 012 39 61 11

LONGZIEKTEN

• dr. Dewaele Rik
• dr. Dieriks Bjorn 
• dr. Saljuki Hares
• prof. dr. Vanhove Karolien 

Tel. 012 39 70 11

MEDISCHE BEELDVORMING 
• dr. Barthels Caroline
• dr. Germeaux Yves
• dr. Hendrickx Erik  
• dr. Laermans Sofie 
• dr. Maes Bart 
• dr. Stokmans Rudi 

Tel. 089 41 01 70

MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTCHIRURGIE

• dr. Desmedt Maria  
• dr. Van den Broeck Alexander 

Tel. 012 39 79 09

NEUROLOGIE 

• dr. Meys Vera 
• dr. Schoolderman Louise 
• dr. Wouters Evelyn 

Tel. 012 39 79 12

OFTALMOLOGIE

• dr. Bertrand Valérie 
• dr. Christiaens Ingrid 
• dr. Dewilde Evelien 
• dr. Noben Kathelijne 

Tel. 012 39 61 11

ORTHOPEDIE  
• dr. Daele Chris 
• dr. Didden Karolien  
• dr. Kruijntjens Dennis  
• dr. Segal Olivier 
• prof. dr. Smeets Kristof 
• dr. Suy Raf
• dr. Vanlaer Guido

Tel. 012 39 79 02

PEDIATRIE 

• dr. Bollen Patrick 
• dr. Christiaens Bieke                                    
• dr. Declercq An
• dr. Lecoutere Sara  

Tel. 012 39 61 11

PIJNKLINIEK 
• dr. Beckers Kathleen 
• dr. Geelen Kristel 
• dr. Vandendriesshe Han 

Tel. 012 39 72 64

UROLOGIE 

• dr. Mortier Dries  
• dr. Verduyckt Frank 

Tel. 012 39 61 11

• dr. Koppert Arjan 
Tel. 012 39 41 08
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Op 16 maart openden de deuren van ons nieuwe medisch centrum 
in Bilzen. Het nieuwe gebouw huisvest een polikliniek, chirurgisch 
dagziekenhuis met twee digitale operatiezalen en een dienst medische 
beeldvorming. Huisartsenwachtpost HWP37 verhuisde mee naar 
het nieuwe ziekenhuis. Er is ook een ondergrondse parking met 44 
parkeerplaatsen en een fietsenstalling. 

De eerste steen werd gelegd op 5 augustus 2019, de bouwwerken 
gingen een maand later van start. “De coronacrisis zorgde voor 
twee maanden stilstand in het bouwproject, maar dat was niet de 
enige moeilijkheid,” zegt facilitair directeur Marc Jackmaert die 
verantwoordelijk was voor het hele project.

“De geldende maatregelen zorgden voor aanpassingsproblemen. Zo 
kon het Nederlandse architectenbureau waarmee we samenwerkten 
moeilijk ter plaatse komen. Ook digitaal vergaderen bij het bespreken 
van technische plannen is niet meteen evident.”

Maar het is gelukt, het resultaat is een mooi, open en ruim gebouw 
waar patiënten en bezoekers zich heel welkom zullen voelen. Het 
medisch centrum is niet alleen modern ingericht, er zit heel wat 
technisch vernuft achter.  

Zoals de klimaatplafonds die werken via een watersysteem dat op 
plafondplaten geplaatst wordt. Omdat de aanvoer van warmte en 
koeling meteen in de ruimte terecht komt wordt snel een aangenaam 
binnenklimaat bereikt.

“De zorgsector evolueert en met het nieuwe gebouw willen we die 
evoluties mee kunnen volgen, flexibiliteit is dan ook maximaal mogelijk 
gemaakt. De indelingen zijn niet dragend wat herindelingen in de 
toekomst mogelijk maakt,” vertelt Marc Jackmaert. 

De betonconstructie voorziet een balk-loze opbouw waardoor 
eventuele bijkomende technische voorzieningen makkelijker 
kunnen worden aangebracht, ook zijn toekomstige uitsparingen en 
doorvoeren reeds aangegeven. Zo is de eventuele uitbreidbaarheid 
van het operatiekwartier uitgewerkt. 

Het gebouw kan een schakel zijn naar eventuele naburige gebouwen. 
Het nieuwe medisch centrum vormt de eerste stap in de verdere 
ontwikkeling van de gehele site. Vandaar dat de ondergrondse 
parking en de entreezone een bouwkundige koppeling toelaat, dit in 
samenwerking met stad Bilzen.

Het nieuwe medisch centrum heeft een oppervlakte van 3850 m² en 
bestaat uit drie niveaus. Het volledige project had een kostprijs van 
11 miljoen euro, de helft van die kosten gingen naar de technische 
infrastructuur. 

Het project werd gebouwd volgens de DBM-formule. Dat betekent 
dat het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het gebouw aan 
één partner wordt toevertrouwd. Hoofdaannemer is STRABAG 
Belgium, voor de technieken werd samengewerkt met SPIE, De Klerck 
Engineering was studiebureau speciale technieken. Het gebouw werd 
ontworpen door architectenbureau GAF uit Rotterdam.

Fijn nieuws, ook huisartsenwachtpost 37 
krijgt een plek in ons nieuwe gebouw. 
De huisartsen van de gemeentes Bilzen, 
Hoeselt, Riemst, Kortessem en Wellen 
bundelen al enkele jaren de krachten in 
huisartsenwachtpost 37. 

Inwoners van die gemeentes die in het 
weekend of op feestdagen een huisarts 
willen raadplegen kunnen sinds 12 maart 
in het nieuwe medisch centrum terecht. 
De wachtpost opent elke vrijdagavond 
om 19.00 uur en is bereikbaar tot 
maandagochtend 08.00 uur. 

Ook op feestdagen is de wachtpost geopend 
van 19.00 uur op de dag voor de feestdag, 
tot 08.00 uur op de dag na de feestdag.   
Het telefoonnummer tijdens de wachtdienst 
is hetzelfde gebleven, tel. 089 59 00 59. 

Er is een goede samenwerking met de 
spoedgevallendienst van az Vesalius, die snel 
kan ingrijpen als dat nodig is.

“De huisartsenwachtpost in het nieuwe 
medisch centrum is een verademing. Onze 
nieuwe wachtpost is lichter en ruimer 
en beter bereikbaar, want ligt op het 
gelijkvloers. Het is ook veel duidelijker 
voor de patiënten, ze kunnen zich gewoon 

aanmelden aan het onthaal van het medisch 
centrum,” zegt voorzitter Luc Hardy.

Een staaltje technisch vernuft 

Huisartsenwachtpost 37 verhuist mee 

Marc Jackmaert, facilitair directeur 
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Een nieuw operatiekwartier 
Een nieuw gebouw maakt indruk, maar ons nieuwe operatiekwartier (OK) is misschien wel de échte 
blikvanger van Medisch Centrum Bilzen. Onze medewerkers zijn er weg van want:

• Het nieuwe OK is connected, dus alle toestellen communiceren met elkaar waardoor geen             
    enkele informatie verloren gaat. Dat maakt het aangenamer werken en het is veiliger voor               
    u als patiënt.

• Volledig digitaal, dat betekent dat van registratie over voorbereiding  en verwerking van         
    medische informatie, tot ontslag van de patiënt alles gebeurt zonder één blaadje papier.

• In het nieuwe OK zorgden we voor een optimalisatie van onze processen. Fijn voor onze          
   medewerkers, maar nog fijner voor u. Want u moet minder lang wachten.

• Een OK is een technische omgeving maar in het hele operatiecomplex is  er ook aandacht       
    voor de beleving van de patiënt. We vinden het belangrijk dat die zich op zijn gemak voelt.

• Alles is nieuw behalve onze mensen. Hun persoonlijke aanpak en vriendelijkheid die eigen      
    is aan ons ziekenhuis blijven behouden.

In onze pijnkliniek kan u terecht voor diverse behandelingen van pijn. 
Diensthoofd is dokter Han Vandendriessche, zij wordt bijgestaan door 
dr. Kathleen Beckers en dr. Kristel Geelen.

Via een doorverwijzing van uw huisarts of specialist kan u een afspraak 
maken voor een intake-gesprek bij dr. Vandendriessche of dr. Beckers. 
Hier wordt dieper ingegaan op het type pijn en wordt een mogelijke 
behandeling voorgesteld, uitgelegd en ingepland. 

Dr. Geelen is medeverantwoordelijk voor infiltraties, die gaan door in 
het nieuwe chirurgisch dagziekenhuis in Bilzen. Met veel aandacht voor 
een gemoedelijke en persoonlijke aanpak. 

Als patiënt kan u bij ons terecht voor meerdere behandelingen van 
pijn. De twee belangrijkste vormen zijn pijn als gevolg van artrose en 
pijn als gevolg van zenuwirritatie, bijvoorbeeld bij een hernia. 

Een behandeling van artrosepijn noemen we een radiofrequente 
facetbehandeling, bij die aanpak gaat elektrische stroom inwerken op 
de facetgewrichtjes van de nek of rug. 

Een behandeling voor zenuwpijn noemen we een (transforaminale) 
epidurale infiltratie met corticosteroïden. 

Vlnr. dr. Regina Vermeulen, medisch diensthoofd OK; Hilde Mussen, hoofdverpleegkundige OK; en Kristel Marquet, zorgmanager.

De pijnkliniek 

Iets technischer
De evolutie van niet-invasieve 
operatietechnieken, de toename van 
de ambulante chirurgie, de kwaliteit 
en veiligheid van de verstrekte zorgen. 
Iedereen heeft baat bij de implementatie 
van een digitaal operatiekwartier in een 
ziekenhuis dat digitaal verbonden is.

De zalen kunnen worden uitgerust met 
chirurgieschermen met ultrahoge definitie, 
gekoppeld aan chirurgiemonitors van 
topkwaliteit (4K). Daarmee kan de chirurg 
zijn werk onder optimale omstandigheden 
uitvoeren. Dat zorgt voor ergonomisch en 
visueel comfort.

Vlnr. dr. Kristel Geelen; dr. Han Vandendriessche;                            
en dr. Kathleen Beckers. 
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Met haar bijzondere expertise in de wekedelen-chirurgie konden 
we het behandelingsdomein uitbreiden naar huidtumoren in het 
aangezicht. Voor grotere oncologische chirurgie blijft dr. Desmedt 
verbonden aan het ZOL en de KU Leuven. Dr. Van den Broeck legt zich 
naast de klassieke ingrepen meer toe op implantaatbehandelingen.

Om hoogkwalitatieve gezondheidszorg te kunnen bieden, heeft 
de dienst MKA geïnvesteerd in nieuwe apparatuur. Zo werd er na 
Tongeren nu ook voor Bilzen een nieuw RX-toestel aangekocht. Het 
toestel is uitgerust met de meest performante sensor op de markt. 
Dit laat toe om betere diagnostische foto’s te maken met een mindere 
dosis straling.

Met één scan kunnen zowel de Cone Beam CT met bijhorende 
3D-reconstructies, als een kwalitatief goed OPG en zelfs cef-opname 
berekend worden. Zo besparen we de patiënt de noodzaak om 
meerdere RX-opnames te ondergaan.

Uit één scan kunnen zes verschillende opnames geregistreerd worden. 
Voor een orthognatische planning bijvoorbeeld, reduceert dit het 
aantal RX-opnames van 3 naar 1.

Met fotomapping kunnen we een 3D-foto van het gezicht van de 
patiënt koppelen aan de 3D-scan van de schedel, en softwarematig 
niet alleen de kaakverplaatsing digitaal voorbereiden, maar ook een 
simulatie van het esthetisch resultaat aan de patiënt tonen.

De patiënt gaat stabiel in het toestel zitten, zo zijn de foto’s minder 
bewogen. En bij een afwijkende vorm van de kaak corrigeert de 
autofocus. Dit maakt scherpere beelden dan voorheen. Bovendien is 
het nieuwe toestel vlotter toegankelijk voor mindervaliden.

De MKA-artsen zijn actief op onze campussen in Tongeren en Bilzen. 
Vlnr. dr. Maria Desmedt; dr. Alexander Van den Broeck.

De handkliniek 
Pijn in de hand, pols of elleboog komt frequent voor. Dit kan 
heel vervelend zijn en u beperken in uw dagelijkse handelingen.             
Een gespecialiseerd team van handchirurgen, een handtherapeute 
en een orthopedisch technieker staan voor u klaar met zorg op maat 
en nabehandeling. 

Met wat voor klachten kan u bij hen terecht? Denk aan artrose, 
carpaal tunnel syndroom, breuken, cystes, peesletsels, reumatoïde 
artritis, skiduim, springvinger of een tenniselleboog. 

Onze handkliniek is vlot bereikbaar. Via de website van az Vesalius 
geven wij heel wat informatie voor mensen met nieuwe klachten 
maar ook voor patiënten die bij ons in behandeling zijn. Zij kunnen 
online de handkliniek raadplegen voor bijkomende tips tijdens hun 
revalidatieperiode. Vlnr. Ilke Plaisier; dr. Karolien Didden; en dr. Guido Vanlaer.

Kaakchirurgen investeren in nieuwe 
technologie 
De dienst MKA koos ervoor hun dienstverlening in Bilzen uit te breiden. Twee jaar geleden vervoegde dr. Maria Desmedt het team. Naast basis-
ingrepen op verwijzing van de tandarts legt zij zich ook toe op speekselklierpathologie en orthognatische ingrepen, dat zijn kaakverplaatsingen.

Kunstenaar Flipka (Flip Vroonen) maakte van deze oude lockers unieke exemplaren. 
De kleedkamers van onze verpleegkundigen krijgen zo een vrolijke toets.
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De dienst fysische geneeskunde is 
aanwezig in het Medisch Centrum Bilzen 
voor spier- en zenuwonderzoek (EMG) en 
shockwavetherapie (ESWT).

Spier- en zenuwonderzoek 
(EMG)
Een EMG wordt door de huisarts 
aangevraagd wanneer er vermoeden is van 
een zenuwinklemming. 

Bijvoorbeeld bij rug- en nekproblemen met 
uitstraling naar de armen of de benen, maar 
ook bij specifieke pijn ter hoogte van de pols 
(het carpaal tunnel syndroom), de elleboog, 
de knie of de enkel.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. 
Een zenuwgeleidingsonderzoek stuurt 
korte elektrische prikkels over de zenuw 
om de werking ervan te evalueren. Zo 
worden de zenuwen naar de spieren en de 
gevoelszenuwen getest. 

Een naald-EMG prikt met een klein naaldje 
in een aantal spieren om de elektrische 
activiteit te analyseren. 

Shockwave therapie (ESWT)

ESWT wordt gebruikt voor de behandeling 
van overbelastingsletsels van pezen, al 
dan niet met verkalkingen. De meest 
voorkomende aanleidingen voor 
Shockwave therapie zijn schouderpijn, 
een tenniselleboog, knie- en 
achillespeesoverbelasting en hielspoor.

Door middel van hoogenergetische 
geluidsgolven (shockwaves) wordt het 
gekwetste weefsel geprikkeld waardoor 
de doorbloeding verbetert. Eventuele 
verkalkingen worden zo ook verbrijzeld. Het 
natuurlijke herstelproces van het lichaam 
wordt gestimuleerd.

Wetenschappelijk onderzoek toont bij 70 
procent van de shockwavebehandelingen 
een goed resultaat. Het effect is geleidelijk 
merkbaar, de resultaten zijn pas één maand 
na de laatste behandeling te beoordelen.

Een shockwavebehandeling bestaat uit drie 
sessies met telkens ongeveer één week 
tussentijd. 

Voor de sessie wordt eerst de gekwetste 
zone opgezocht met echografie. Dan worden 
ongeveer 2000 snel opeenvolgende schokjes 
gegeven gedurende 5 minuten. 

Nazorg is niet nodig. Je mag meteen na 
de behandeling met de auto rijden en je 
gewone activiteiten hervatten. De dag na de 
behandeling is er soms een lichte roodheid 
die spontaan verdwijnt.

Cardiologie

Fysische geneeskunde 

Dr. Rens Busschots

Vlnr. dr. André Brammerloo; dr. Jeltsje Tack; dr. Philippe Stas en dr. Sebastiaan Deckx.

Wanneer u te maken heeft met symptomen als dikke voeten, 
kortademigheid, pijn op de borst, hartkloppingen of een hoge 
bloeddruk kan u bij een cardioloog terecht.

Onze cardiologen zijn op beide campussen actief. Elke weekdag houdt 
één van hen raadpleging in het Medisch Centrum Bilzen. Daar kunnen 
alle standaardonderzoeken gebeuren met jarenlange ervaring en de 
meest moderne apparatuur.

Iets intensievere procedures waarbij een dagopname nodig is gaan 
door op onze campus in Tongeren. Huisartsen kunnen patiënten ook 
doorverwijzen voor een holteronderzoek dat eventuele afwijkingen in 
het hartritme opspoort. Maar indien gewenst ook voor ambulante 24-
uurs bloeddrukmeting. Dit gebeurt telkens op afspraak.

“De aanwezigheid van andere specialismen zoals radiologie en 
pneumologie biedt een grote meerwaarde voor onze patiënten,” zegt 
diensthoofd Philippe Stas. “Wij kijken er erg naar uit om hen in dit 
mooie kader te ontvangen.”
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In het Medisch Centrum Bilzen kan uw zwangerschap van begin tot 
einde worden opgevolgd met de meest moderne apparatuur en een 
nieuwe 4D-echografie.

Ook voor gynaecologische problemen zoals bloedingsstoornissen, 
bekkenproblematiek en colposcopie kan u terecht op onze 
raadpleging in Bilzen. Een colposcopie is een kijkonderzoek van de 
baarmoederhals na een afwijkend uitstrijkje.

Operaties gaan door op onze campus in Tongeren met een volledig 
vernieuwde laparoscopietoren. De verloskamer in Tongeren wordt 
binnenkort ingericht met een nieuw bevallingsbad.

Sinds december 2020 is de dienst uitgebreid met twee nieuwe 
gynaecologen, dr. Morgan De Greve en dr. Nathalie Storme. Goed 
nieuws voor wie op zoek is naar een gynaecoloog, want er is op dit 
moment geen wachtlijst voor nieuwe patiënten. 

• Algemene gynaecologie, tel. 012 39 61 11 of 012 39 79 30

• Prenatale raadpleging, tel. 012 39 61 11 of 012 39 79 30

Vlnr. dr. Morgan De Greve, endoscopie, laparoscopie; dr. Miriam Henskens, MonaLisaTouch Laser; dr. Nathalie Minten, borstkliniek, 
pelviene oncologie; dr. Nathalie Storme, bekkenbodemproblematiek; dr. Karen Weckx, endoscopie, laparoscopie.

Twee nieuwe artsen op de dienst gynaecologie

Vlnr. dr. An Declercq; dr. Adrienne Botos; dr. Patrick Bollen; dr. Bieke Christiaens; en dr. Sara Lecoutere.

Pediatrie, van geboorte tot adolescentie

• Borstkliniek, tel. 012 39 61 11

• MonaLisaTouch Laser, tel. 012 39 61 11

Afspraken 

Voor kinderen jonger dan 16 jaar is er een gespecialiseerde raadpleging bij onze pediaters of kinderartsen. 
U kan bij hen terecht op onze campus in Tongeren en in Medisch Centrum Bilzen. Ingrepen gaan altijd door 
op onze campus in Tongeren.
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Dr Alex Breugelmans 
Hoofdarts

Mark Vos, burgemeester Riemst
“Het afgelopen jaar heeft heel erg duidelijk gemaakt hoe essentieel gezondheid is. Daarom 
moeten we blijven investeren in ons zorgsysteem. Az Vesalius bewijst met de opening van dit 
gloednieuwe centrum dat het een betrouwbare zorgpartner is, met oog voor de toekomstige 
zorgnoden in onze regio.”

Werner Raskin, burgemeester Hoeselt
“Gezondheid en welzijn gaan hand in hand. Onze bewoners willen kunnen rekenen op zorg van 
topkwaliteit, maar liefst dicht bij huis, in hun vertrouwde omgeving en met het lokale accent, 
letterlijk en figuurlijk. Ook dat is zorg met een menselijk gelaat, zoals het motto van az Vesalius 
luidt.”

Johan Sauwens, burgemeester Bilzen 
“De samenwerking tussen de Stad Bilzen en het ziekenhuis heeft geleid tot een prachtig resultaat,  waar 
elke Bilzenaar trots op mag zijn. De afgelopen jaren steeg het bevolkingsaantal van onze stad gestaag. 
Met de opening van het nieuwe Medisch Centrum voldoen we aan de groeiende verwachtingen 
van onze inwoners.”

Kwaliteitsvolle zorg, dichtbij u
Eigenlijk zegt de titel van dit stukje alles wat wij voor u willen 
verwezenlijken. Op elk moment waarop u in uw zorgtraject met ons in 
aanraking komt willen wij u kwaliteit bieden. En dat betekent voor ons: 
een vriendelijke, persoonlijke, veilige en deskundige aanpak. Elke dag, 
door elk van onze medewerkers. 

Kwaliteitsvolle zorg is laagdrempelig en toegankelijk, en dus ook 
letterlijk dichtbij u. Daarom is het nieuwe medisch centrum in het hart 
van Bilzen voor ons zo belangrijk. 

Van transmurale naar geïntegreerde zorg
In het zorglandschap van de toekomst staan transmurale zorg en 
beter nog geïntegreerde zorg voorop. Moeilijke woorden om te 
zeggen dat zorg steeds meer zal worden afgestemd op de behoefte 
van de patiënt en wordt verleend op basis van samenwerking tussen 
alle zorgpartners. Denk aan huisartsen, specialisten, apothekers en 
verpleegkundigen. Maar ook hulpverleners en mantelzorgers.

De patiënt wordt door elke betrokkene bijgestaan, waarbij ieders 
expertise zo efficiënt mogelijk wordt aangewend. En dat komt u alleen 

maar ten goede.

Patiënt als partner
In onze visie op zorg staan uw noden centraal. Patiënten ondergaan 
hun zorg niet, maar zijn een volwaardige partner in het eigen 
zorgtraject. Het is aan ons om u zo goed mogelijk te informeren 
over onderzoeken en behandelingen en om u te ondersteunen 
om goedgeïnformeerd keuzes te kunnen maken in uw zorgtraject. 
Zorgzaam én zorg-samen is de aanpak van de toekomst. Participatief 
en inclusief.

Samenwerking
Wij zijn blij om één van die zorgpartners in uw traject te mogen zijn. 
Met het nieuwe medisch centrum doen we dat in een mooie en 
aangename omgeving waarin uw comfort centraal staat. Het doet ons 
plezier dat de goede samenwerking die er is met de huisartsen ook 
in het nieuwe gebouw zichtbaar blijft door de aanwezigheid van de 
huisartsenwachtpost.

Dr Yves Breysem, algemeen directeur Jessa ziekenhuis 
“De ziekenhuizen van ziekenhuisnetwerk in ZuidWest-Limburg (az Vesalius, Sint-Trudo Ziekenhuis, Sint-Franciscus ziekenhuis 
en Jessa) hebben reeds jaren een sterk uitgebouwde samenwerking. Vele artsen zoals o.a. de oncologen, cardiologen, 
pneumologen, urologen, …. werken in meerdere ziekenhuizen. Samen zorgen we ervoor dat we kwaliteitsvolle zorg 
aanbieden, zo dicht mogelijk bij de patiënt.”
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