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AZ Alma en PC Sint-Jan
gaan nauwer samenwerken
10 november 2010 - Het Algemeen Ziekenhuis Alma en het Psychiatrisch Centrum
Sint-Jan uit Eeklo hebben een overeenkomst voor een verregaande
samenwerking afgesloten. De voornaamste doelstelling van deze samenwerking
is het verhogen van de kwaliteit van de verstrekte zorg in beide ziekenhuizen. De
overeenkomst werd deze morgen ondertekend door dhr. Hugo Bulté en dhr.
André Voeten, voorzitters van de raad van bestuur van resp. AZ Alma en PC SintJan, en door dhr. Rudy Maertens en dhr. Marc Vanhauwenhuyse, algemeen
directeurs van resp. AZ Alma en PC Sint-Jan.
Een nauwere samenwerking tussen beide ziekenhuizen drong zich, in het belang van de
patiënt met psychische klachten, meer en meer op. AZ Alma beschikt immers niet over een
PAAZ-dienst (Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis), maar vangt toch via de
laagdrempelige spoedgevallendienst veel patiënten met psychische problemen op. Het
ontbreken van aangepaste infrastructuur en gespecialiseerde zorgverstrekkers voor deze
patiëntengroep laat zich steeds vaker voelen. Bovendien heeft de eerstelijnszorgverlening, de
huisarts zeg maar, een duidelijke verwachting ten aanzien van het algemeen ziekenhuis en
het psychiatrisch ziekenhuis in verband met het psychiatrisch zorgaanbod.
AZ Alma wil de zorgverlening voor deze specifieke patiëntengroep optimaliseren en doet
daarvoor een beroep op de kennis en de ervaring van Psychiatrisch Centrum Sint-Jan, een
gespecialiseerd psychiatrisch ziekenhuis in dezelfde stad als AZ Alma.
In de aanloop naar de officiële ondertekening van het samenwerkingsakkoord, werd reeds
een aantal proefprojecten opgezet. De afwikkeling en evaluatie daarvan was zeer positief en
sterkte alle partijen in de overtuiging dat samenwerking voor de patiënten in de eerste
plaats, maar ook voor beide ziekenhuizen een goede zaak is.

Zo werd op verschillende momenten, bij de opname van patiënten met psychische
problemen op de spoedgevallenafdeling van AZ Alma, het intaketeam van PC Sint-Jan
opgeroepen. Dat team kwam in AZ Alma helpen bij de intake en de diagnosestelling.
Eens de patiënt gestabiliseerd was, werd tussen beide ziekenhuizen overlegd waar de
patiënt best terecht kwam voor verdere zorgverlening: deels in Sint-Jan zelf of, op
hun advies, in een andere dienst voor psychiatrische zorgverlening, aangepast aan de
noden van de patiënt.
Naast het inroepen van het intaketeam heeft deze samenwerking nog enkele heel concrete
gevolgen:
•

Zo wordt de samenwerking tussen de artsen bevorderd. Dat uit zich onder meer
in medische informatie-uitwisseling, zo de behandeling dit vereist, en in eventuele
uitwisseling van zorgverstrekkers zelf. Ook consulten van psychiaters van PC Sint-Jan
in AZ Alma behoort tot de mogelijkheden.

•

Voorts willen beide ziekenhuizen met deze samenwerking een structuur voor
kwalitatieve opleiding en vorming van ziekenhuismedewerkers uitbouwen.
Concreet kan dit betekenen dat medewerkers van de ene partner bij de andere een

vorming kunnen bijwonen, of dat beide ziekenhuizen samen vormingsinitiatieven
uitwerken.
•

Ook voor het behalen van bepaalde erkenningsnormen, voor wetenschappelijk
onderzoek en voor samenwerking op vlak van administratief en logistiek
beheer geldt dit partnership tussen AZ Alma en PC Sint-Jan.

•

Ten gevolge van de budgettaire druk op de ziekenhuizen zullen AZ Alma en PC SintJan samen onderzoeken welke schaalvoordelen nog kunnen volgen uit deze
samenwerking. Ondermeer een gezamenlijke wachtdienst voor de apotheek behoort
tot de mogelijkheden.

Met de ondertekening van dit samenwerkingsakkoord willen beide ziekenhuizen de reeds
bestaande goede verstandhouding concretiseren, maar wijzen er wel op dat deze
samenwerking niet exclusief is. Dit wil zeggen dat reeds bestaande samenwerkingen met
andere ziekenhuizen verder lopen, maar dat later ook met nog andere ziekenhuizen
verbanden kunnen afgesloten worden. Dat betekent bovendien dat beide ziekenhuizen elkaar
een voorkeursbehandeling verzekeren, maar dat te allen tijde rekening wordt gehouden
met de keuze van de patiënt en de therapeutische vrijheid van de arts.
Voor de verdere aansturing van deze samenwerking werd een stuurgroep opgericht. Daarin
zitten de algemeen directeur, de hoofdgeneesheer en de verpleegkundig directeur van beide
ziekenhuizen.

