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VOORWOORD

Het covid-jaar

Over wat kunnen we anders praten dan over covid-19 als we het over 2020 en ziekenhuizen hebben? Niet alleen de activiteit in het ziekenhuis werd 
bepaald door de covid-pandemie, maar de hele maatschappij heeft in 2020 gesurft op de covid-golven. RZ Tienen kwam voor nieuwe uitdagingen te 
staan, en we mogen heel erg trots zijn op de professionele wijze waarop onze medewerkers en artsen met covid omgingen. Op de covid- en op de        
niet-covid-afdelingen werd ingezet op persoonsgerichte zorg, zowel voor de patiënt als voor zijn familie en naasten. 

Dit covid-jaar kan ook omschreven worden als het jaar waarin de pilootprojecten voor transmurale zorg vorm kregen in een systeem van geïntegreerde 
zorg. Dat realiseerden we samen met de partners uit de eerste lijn, de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnszone (ELZ) en de lokale overheid.         
De goede zorg die in de regio geleverd werd, is een uniek gezamenlijk project dat door de overheid als voorbeeld voor Vlaanderen werd aangehaald. Er 
bestaat dan ook de vaste wil bij alle partners om verder te werken aan een geïntegreerd zorgsysteem voor de regio. 

In 2020 werd ook verder gewerkt aan de optimalisatie van ons kwaliteitssysteem. 24/7 heeft elke medewerker grote inspanningen geleverd om de 
patiënt de beste zorg te geven. Verbeteracties gebaseerd op het incidentmeldingssysteem en veiligheidsrondes met interne audits vormen de basis van 
dat systeem. Deze leer- en verbetercultuur werd ook doorgetrokken in covid-tijden. 

In het Plexusziekenhuisnetwerk werd in het kader van het pilootproject van de Vlaamse overheid verder gewerkt aan de opmaak van het regionaal 
zorgstrategisch plan. Dat plan zal samen met het individueel zorgstrategisch plan de basis zijn voor subsidieaanvragen voor de infrastructurele werken 
aan ons nieuwbouwziekenhuis. 

Wij willen onze artsen en medewerkers opnieuw heel erg danken voor de dagdagelijkse VÏP-zorg die zij aan onze patiënten geven, ook in deze moeilijke 
pandemietijden. Onze oprechte dank gaat eveneens uit naar onze medezorgaanbieders buiten het ziekenhuis.

Dr. Hans Struyven 
Algemeen directeur RZ Tienen 
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RZT IN CIJFERS

Medewerkers
827

Artsen
127

Verpleegkundigen en 
vroedkundigen

396

Uren opleiding
5285,78



ACTIVITEITEN IN CIJFERS

Opnames
8608

Bevallingen
457

Dagopnames
5926

Spoedgevallen
16.352

Oncologische 
dagopnames

1685

Patiëntencontacten
259.461



Handschoenen
t.o.v. 1.134.600 in 2019

1.546.050
Coronatests (PCR-test)
23.940

FFP2-mondmaskers
t.o.v. 960 in 2019

17.382
Chirurgische mondmaskers

t.o.v. 28.950 in 2019

183.450

COVID IN CIJFERS
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