HEALTH SCIENCEs CAMPUS

Naar een ziekenhuis van de

21e eeuw
Op campus Gasthuisberg kun je niet naast
de bouw- en verbouwingswerken kijken.
Dat gebeurt niet zomaar om het ziekenhuis
uit te breiden. Professor Marc Decramer,
gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven, legt
uit hoe die verbouwingswerken deel uitmaken
van de Health Sciences campus Gasthuisberg.
En van een nieuwe visie op gezondheidszorg.
Tekst: Wim Feyaerts
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et als elk ziekenhuis heeft UZ Leuven als eerste en belangrijkste prioriteit de best mogelijke zorg bieden aan patiënten.
Maar een universitair ziekenhuis heeft nog andere essentiële
taken: artsen en zorgverleners opleiden en gezondheidszorg
verbeteren met nieuwe behandelingen en onderzoeken. “Dat
vernieuwende karakter onderscheidt ons nog het meest van grote
regionale ziekenhuizen”, zegt prof. dr. Marc Decramer, longspecialist
en sinds anderhalf jaar gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven.
“Om die innovatie te stimuleren en vergemakkelijken, hebben we er
samen met de universiteit voor gekozen om een heuse Health
Sciences campus Gasthuisberg te bouwen. Dat verklaart ook de
grootte van de campus: je vindt er niet alleen het ziekenhuis, maar
ook gebouwen voor biomedisch onderwijs en onderzoek. Door de
klinische praktijk, het onderzoek en de opleiding letterlijk bij elkaar
te brengen, vergroot je de interactie en creëer je een omgeving
waarin kruisbestuiving kan leiden tot vernieuwing en vooruitgang.”

Chronische ziektes
Bij het uitbouwen van die campus speelt ook de evolutie van de
gezondheidszorg een belangrijke rol. Iedereen kent de tendens van de
toenemende vergrijzing, waardoor er op gezondheidsvlak een groeiende groep van oudere patiënten zal komen. “Voeg daarbij de steeds
betere behandelingen: we slagen er almaar beter in om mensen met
ernstige aandoeningen langer en kwaliteitsvoller te laten leven. Heel
wat acute ziekten worden op die manier chronisch, denk maar aan
kanker, diabetes, hart-, long- en nieraandoeningen. Men zegt wel eens
dat er een tsunami van chronische ziekten op ons afkomt. Als je die
evoluties koppelt aan de hoge kosten van gezondheidszorg, dan begrijp
je dat het een hele uitdaging wordt om kwaliteitsvolle zorg te bieden
en de kosten toch onder controle te houden.”
“Om dat te kunnen realiseren, moeten we zoeken naar nieuwe
manieren om aan gezondheidszorg te doen. We gaan zeker in de
richting van ‘patient empowerment’: patiënten krijgen zelf meer

“We moeten zoeken naar
nieuwe manieren om aan
gezondheidszorg te doen.”
gedelegeerd bestuurder, prof. dr. Marc Decramer
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verantwoordelijkheid over hun gezondheid en hun behandelingen.
We zullen evolueren naar minder zorg bij opgenomen patiënten en
meer thuiszorg. Of naar voorzieningen die zich tussen het ziekenhuis en thuis situeren, bijvoorbeeld woon-zorgcentra. In het ziekenhuis zelf zal er meer ambulante zorg gebeuren.”
“Daaraan gekoppeld zie ik ziekenhuizen evolueren naar kleinere
instellingen, met minder bedden voor langdurige opnamen. We
gaan naar nog meer dagbehandelingen en ambulante zorg in het
ziekenhuis. Het ziekenhuis zal fungeren als een draaischijf waar
men diagnoses stelt en advies verleent voor verzorging thuis of in
andere instellingen.”

Zorghotel
Kleinere ziekenhuizen met minder bedden: dat lijkt niet in overeenstemming met de vele bouwwerken op campus Gasthuisberg.
“Vergeet niet dat we een universitair ziekenhuis zijn”, antwoordt
professor Decramer. “Dat betekent dat men naar ons doorverwijst
voor de complexere aandoeningen, waarvoor een opname wel
nodig blijft. Daarbovenop komen onze taken van onderwijs, onderzoek en innovatie. Tegelijk vervullen we ook een regionale zorgfunctie voor de hele regio Leuven. Maar we kunnen ons ook niet
alleen toeleggen op die complexe behandelingen: we leiden tenslotte artsen op die van alle markten thuis moeten zijn.”
Bovendien kaderen de bouwplannen wel degelijk in die nieuwe
visie op gezondheidszorg. Op de plaats waar de vijver was, tussen
de hoofdingang en de spoedgevallendienst, komt een volledig
nieuw ambulant ziekenhuis voor dagbehandelingen en -consultaties. Dat zal de bestaande consultatieruimte verdubbelen.
Nog een voorbeeld zijn de plannen om op de campus een zorghotel
te bouwen. “Daarin zouden we, zoals in een echt hotel, accommodatie bieden aan gasten die bijvoorbeeld enkele dagen willen herstellen na een ziekenhuisopname. Of aan mensen die een reeks
dagbehandelingen moeten ondergaan, maar die niet telkens naar
huis willen. Zij kunnen in een zorghotel rekenen op comfort en
privacy, terwijl ze toch ook 24 uur per dag een permanentie kunnen oproepen voor basiszorgverlening. Ook familie en bezoekers
zouden in het hotel terechtkunnen.”

Levenskwaliteit
Een cruciale factor om als ziekenhuis succesvol te zijn – behalve
natuurlijk medische competentie en organisatorische efficiëntie –
is een klantvriendelijke instelling tegenover patiënten en doorverwijzers. “Dat moet bijvoorbeeld tot uiting komen in een laagdrempelige toegang voor patiënten: men moet snel een afspraak kunnen
maken en er moet een goede bereikbaarheid zijn bij problemen.”
Maar de klantgerichte houding krijgt ook vorm in de bouwwerken.
Professor Decramer verwijst naar de vernieuwde dagzaal oncologie,
waar er veel aandacht ging naar de levenskwaliteit van de patiënten.
“Er is veel licht en ruimte. Een concept van zorgeilanden en zorgboxen

De vernieuwde afdeling neonatologie: spitstechnologie en koesterende zorg
gaan hand in hand.

“Een succesvol ziekenhuis is
klantvriendelijk voor patiënten
en doorverwijzers.”
zorgt voor een halfopen structuur die zowel interactie als privacy
mogelijk maakt, naargelang de wens van de patiënt op dat moment.”
“Last but not least is ook de nieuwe afdeling neonatale intensieve zorg
een voorbeeld van die klantvriendelijkheid. Op die vernieuwde afdeling gaan spitstechnologie en ‘koesterende zorg’ hand in hand in een
gebouw met drie cirkelvormige baaien. In het midden is er een werkzone voor artsen en verpleegkundigen. Daarrond liggen telkens
twaalf aparte kamers, met gescheiden ingangen voor ouders en verzorgers. Ouders en hun baby’s hebben er privacy, er zijn knusse hoekjes en logeerkamers voor de ouders. Het illustreert hoe er niet zomaar
wordt bijgebouwd: er wordt tegelijk nagedacht over nieuwe manieren
van werken en nieuwe concepten van zorgverlening.”
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