


VOORWOORD

Trots op alle medewerkers en 
artsen. 

Ook in 2021 was de covid-pandemie alomtegenwoordig in RZ Tienen. Dat 
had uiteraard een weerslag op onze activiteit en opnieuw moesten we 
zorg uitstellen. Toch bleven we niet stilzitten en werkten we aan verschil-
lende mooie projecten. Denk maar aan de verdere uitwerking van de 
geïntegreerde zorg met de partners uit de eerste lijn, het kwaliteitsbeleid 
en de implementatie van het nieuwe elektronisch patiëntendossier, KWS. 
Ook aan de plannen voor het nieuwbouwziekenhuis werd hard verderge-
werkt en samen met de andere ziekenhuis uit het Plexusziekenhuisnet-
werk hebben we het regionaal zorgstrategisch plan op poten gezet. 

De tweejaarlijks uitgevoerde medewerkersenquête toonde een algemene 
tevredenheid van maar liefst 88%! Ondanks de duur van de pandemie en 
de coronamoeheid, zijn onze medewerkers en artsen altijd het beste van 
zichzelf blijven geven. Ik ben niet alleen trots op het geleverde werk, 
maar ook heel dankbaar voor de inzet van alle medewerkers en artsen. 

dr. Hans Struyven
Algemeen Directeur RZ Tienen



RZ TIENEN IN CIJFERS

Net zoals 2020, was ook 2021 een jaar vol uitdagingen. Naast de 
zorg voor covid-19-patiënten, liep ook de reguliere zorg verder. 
Desalniettemin hadden de twee coronagolven in 2021 een weer-
slag op onze activiteiten. Hoewel er geen stop van ambulante acti-
viteiten was zoals in 2020, waren we genoodzaakt zorg uit te stel-
len door de toestroom van covidpatiënten en de uitval van perso-
neel met covid. Ondanks de extreem moeilijke werkomstandighe-
den werd de pandemie professioneel en met veel aandacht voor 
patiënt en familie aangepakt; iets waar we onze artsen en mede-
werkers bijzonder dankbaar voor zijn. 
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877 medewerkers 187 artsen & 
arts-assistenten

514 verpleegkundigen 
& vroedkundigen

6945,90 uren 
opleiding

295.559 patiënten-
contacten

9329 opnames 24.605 dagopnames 2.009 oncologische 
opnames

526 bevallingen 18.837 spoedgevallen



RZ TIENEN IN TIJD

2021, een jaar waarin we genoodzaakt waren ons snel aan te 
passen en te leren werken met de verschillende covid-golven. We 
leerden werken in een onstabiele en nieuwe realiteit. Ondanks 
deze grote uitdaging, bleven we verderwerken aan verschillende 
projecten.



Start raadplegingen in Jodoigne 

RZ Tienen bekroond door Voka Zuid-Hageland tot 
Zuid-Hagelandse onderneming van het jaar

Uitrol rekruteringscampagne RZ Tienen ZKT. een match

Opening vaccinatiecentrum Tienen

Nieuwe MUG in gebruik genomen

Lancering RISE EMV

4 
januari 

15 
januari

5 
februari

19
februari

24 
maart
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28
april



Bezoek minister Wouter Beke27
mei

Begin covidtesten voor reizigers

Inhuldiging nieuwe SPECT/CT-scanner door 
minister Frank Vandenbroucke

Oprichting patiëntenpanel

Lancering RIS/NIS en PACS

Digitaal buurtoverleg nieuwbouw

1.396 kaartjes ingezameld voor patiënten

9
juni 

30
juni

18 
sept.

29
nov.

13
dec.

21
dec.



www.rztienen.be

RZ Heilig Hart Tienen
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RZ Heilig Hart Tienen


