Jan Yperman Ziekenhuis en AZ Delta
willen samenwerken in een netwerk
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Het Jan Yperman Ziekenhuis en AZ Delta willen samenwerken binnen een
ziekenhuisoverschrijdend netwerk met als doel een win te creëren voor de patiënten
en de huisartsen van de ruime regio. Er wordt in de uitbouw van dit netwerk met
overtuiging gekozen voor de bottom-up benadering en het ondernemerschap van
artsen.

Beide ziekenhuizen zijn de belangrijkste
aanbieders van ziekenhuiszorg in hun
regio.
Het Jan Yperman Ziekenhuis telt 530
bedden en heeft patiënten uit een regio van
± 150.000 inwoners.
AZ Delta heeft 1.206 bedden en bedient
250.000 inwoners, samen goed dus voor
het grootste deel van midden WestVlaanderen.
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Voor een aantal domeinen in de geneeskunde werken beide ziekenhuizen al enige tijd goed samen m.n. bij
hartziekten (het cathlab), hersenchirurgie en nierziekten (CAD in Veurne).
De vele ontwikkelingen in diagnose en behandeling van ziektes noodzaken artsen en ziekenhuisteams tot
steeds verdergaande specialisatie en samenwerking. Dit gebeurt nu al dagelijks binnen de ziekenhuismuren
van AZ Delta en het Jan Yperman Ziekenhuis.
Om ook in de toekomst optimale zorg in de beide regio’s te kunnen garanderen zullen ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsverbanden nodig zijn met betrokkenheid van alle partners van de eerste lijn.
Het Jan Yperman Ziekenhuis en AZ Delta willen hierin een voortrekkersrol spelen – gebaseerd op de goede
verstandhouding en met respect voor de bestaande samenwerkingen – maar zonder verlies van de eigen
identiteit.
Ook de federale en de Vlaamse overheid stellen dat de ziekenhuizen in eerste instantie regionaal zullen
moeten samenwerken in goed aansluitende ziekenhuisnetwerken, inhoudelijk gekaderd in een regionaal
zorgstrategisch plan.

Beide ziekenhuizen ondertekenen daarom op 20 december in het Jan Yperman Ziekenhuis een
engagementsverklaring om een ziekenhuisoverschrijdend netwerk op te richten in de beste
afstemming met hun medische diensten en medische raden en gebaseerd op volgende principes:
1. Het Jan Yperman Ziekenhuis en AZ Delta zien elkaar als evenwaardige partners in de uitbouw van het
netwerk.
2. Er wordt met overtuiging gekozen voor de “bottom-up” benadering. Dit wil zeggen dat indien de
ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling van ziektes dit vereisen, artsenteams uit beide
ziekenhuizen kunnen besluiten om te gaan samenwerken over de ziekenhuismuren heen.
3. Binnen de verschillende samenwerkingsprojecten zal er een uitwisseling zijn van artsen en
medewerkers zodat diagnose en therapie in de twee ziekenhuizen mogelijk zijn en blijven, vanuit het
motto: “Spreiden waar medisch verantwoord mogelijk, concentreren waar nodig”.
4. Het ziekenhuisnetwerk AZ Delta - Jan Yperman Ziekenhuis respecteert de bestaande lokale
samenwerkingsverbanden – o.m. de ziekenhuisgroepering Sint-Andriesziekenhuis Tielt - AZ Delta en de
feitelijke samenwerkingsprojecten van het Jan Yperman Ziekenhuis met AZ Groeninge en andere
ziekenhuizen.
5. In goede samenwerking met de betrokken medische diensten zullen beide ziekenhuizen, samen met het
Sint-Andriesziekenhuis van Tielt, een regionaal zorgstrategisch plan uitwerken, waarin ook de
geestelijke gezondheidszorg een plaats zal hebben.
6. Naast de medische en zorginhoudelijke samenwerkingsprojecten zal het netwerk zich ook richten op
andere domeinen waarin efficiëntiewinsten gerealiseerd kunnen worden.
7. Als het AZ Groeninge uit Kortrijk de principes van deze engagementsverklaring onderschrijft, zal het
uitgenodigd worden voor onderhandelingen i.v.m. een eventuele toetreding tot het netwerk.
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