




2021 was opnieuw een zwaar jaar! Nieuwe 
coronagolven gooiden onze werking door 
elkaar, veroorzaakten zoals in alle zieken-
huizen uitval van medewerkers en zorgden 
opnieuw voor uitgestelde zorg, bovenop 
de nog in te halen ingrepen en behande-
lingen. 

Ondanks die moeilijke omstandig- 
heden stonden onze teams iedere dag 
paraat om onze patiënten met de best 
mogelijke zorg te omringen. Meer nog,  
ze lanceerden mooie, patiëntvriendelijke  
en innovatieve projecten en startten 
waar mogelijk nieuwe samenwerkingen 
op. Iedere medewerker en arts was daar-
bij een belangrijke schakel in het geheel. 

Verpleegkundige, arts, schoonmaak- 
medewerker, opnameplanner, onthaal- 
medewerker, logistieke duizendpoot, 
keukenmedewerker, paramedicus, en 
zovele anderen; ieder gaf het beste van 
zichzelf. Als directie hebben we daar 
enorm respect voor! 

Dit jaaroverzicht 2021 selecteert  
21 beelden en drie cijfers uit de vele  
vernieuwende projecten die onze  
teams realiseerden. Samen vormen  
ze een ‘digitaal boekje’; beknopt, to the 
point en duurzaam. Dit – en nog zóveel 
meer - was Jessa in 2021. Kijk je even 
mee? 





Unieke appUnieke app    

Altijd up-to-date, bijzonder gebruiksvriendelijk én in een  
minimaal aantal kliks het correcte antibioticavoorschrift  
voor een patiënt; dat is de App ARGON in een notendop.  
De artsen van Jessa en az Vesalius beschikken sinds  
februari 2021 over deze handige smartphone-tool  
(ook beschikbaar via computer). ARGON of Antibiotica- 
Richtlijnen-Gids Online is uitgerust met een rekentool en  
bezorgt de arts snel actuele gegevens in een concrete  
situatie. Dat maakt de applicatie uniek en is meteen ook  
een wapen in de strijd tegen overconsumptie van antibiotica. 
Andere ziekenhuizen uit het netwerk Zuid-West Limburg  
hebben intussen ook hun interesse in ARGON laten blijken.

#winwinsamenwerking





‘Robot-duo’ ‘Robot-duo’     

Een uiterst geavanceerd ‘duo van robots’; daarmee kunnen 
onze neurochirurgen hun patiënten nog beter behandelen.  
De Cirq® is een robotarm die de precisie bij computer- 
gestuurde ingrepen - zoals hersenbiopsieën - naar een  
ongekend niveau brengt. Het is als het ware een uiterst  
nauwkeurige extra hand bij operaties. Autonoom werkt  
de robot niet, enkel op commando. Het resultaat? Een veel 
kleiner boorgat in de schedel - 2,5 mm in plaats van 1,5 cm - 
en veel meer zekerheid dat de biopsienaald exact op de juiste 
plaats zit. De tweede robot, de mobiele Loop-X-scanner,  
levert 3D-beelden tijdens rug- en nekchirurgie. Cirq en  
Loop-X samen vormen een in de Benelux unieke robotische 
suite. 

#innovatievezorg





Innovatie in revalidatie Innovatie in revalidatie   

Wereldwijd hebben naar schatting 2,4 miljard mensen revalidatie- 
zorg nodig. De zelfredzaamheid van deze patiënten versterken 
door het beste product op de markt te brengen; dat is de missie 
van het kennis- en testcentrum FRAME op revalidatiecampus 
St.-Ursula. De bedoeling is om samen met bedrijven nieuwig- 
heden te co-creëren, te testen en te evalueren. Een van de  
terugkerende problemen binnen de revalidatiezorg is immers  
het gebrek aan testen door de eindgebruiker waardoor nieuwe 
producten vaak niet voldoen aan de noden van de patiënt.  
Door de brug te slaan tussen zorgsector, innovatieve onder- 
nemers en wetenschap willen we met FRAME een belangrijke 
meerwaarde voor de patiënt realiseren. Het gaat om  
een Vlaamse primeur. 

#innovatievezorg #warmezorg



 Verpleegoutfits op  
 basis van houtpulp. 



Duurzaam label Duurzaam label   

Verpleegoutfits op basis van houtpulp, een boom planten  
in ruil voor elke PC, patiënten wassen met waterbesparende  
vochtige doekjes, de plannen voor een nieuw ziekenhuis 
waarbij duurzaamheid een uiterst belangrijk speerpunt is … 
Het zijn maar enkele van de concrete acties in ons duur- 
zaamheidsbeleid. We ontwikkelden hiervoor in samen- 
werking met VOKA een driejarig actieplan met doelstellingen 
en een dertigtal concrete acties. Deze inspanningen bleven  
niet onopgemerkt. In 2021 bekroonde Cifal Flanders het  
Jessa Ziekenhuis als eerste Vlaams ziekenhuis met het  
internationaal duurzaamheidscertificaat van UNITAR  
(United Nations Institute for Training and Research).  
De duurzame acties zijn intussen ook meegenomen als  
‘best practices’ wereldwijd. 

#duurzaamondernemen

 Verpleegoutfits op  
 basis van houtpulp. 





Wielrenners en zo…  Wielrenners en zo…    

Samen met UZA en UZ Leuven doet Jessa in diverse studies 
onderzoek naar de plotse doodsoorzaak van jonge atleten. 
Het cardiologieteam van Jessa (Hartcentrum Hasselt) staat 
hierbij in voor de jaarlijkse cardiale screening van de wieler-
ploeg Lotto-Soudal. De 28 renners streken hiervoor 2 dagen 
in Hasselt neer voor een reeks inspanningstesten. Tijdens een 
stage in Spanje werd hun hartritme over een langere periode 
getest. Daarnaast onderzochten Jessa-radioloog Olivier 
Ghekiere en Jessa-cardioloog Lieven Herbots bij 19 amateur-
wielrenners tussen 45 en 50 jaar of extreme inspanningen tot 
hartschade kunnen leiden. Ook UHasselt en het universitair 
ziekenhuis van Nice werkten mee aan deze pilootstudie.  
Het cardiologieteam werkte in 2021 aan meer dan 50 cardio-
logische studies, waaronder ook COVID-19-interventiestudies.

#innovatievezorg





KoploperKoploper  

Als enige erkend expertisecentrum voor de behandeling 
van pancreaskanker in Limburg, zien we – dankzij de goede 
samenwerking met andere Limburgse ziekenhuizen – het 
aantal pancreasingrepen gestaag stijgen: van 42 in 2020 
naar 75 in 2021. Daarnaast zijn we ook Limburgse koploper 
in minimaal invasieve leverchirurgie. In totaal stond het aantal 
uitgevoerde minimaal invasieve leverresecties (= deel van lever 
verwijderen) eind 2021 op meer dan 250; een garantie voor 
heel wat ervaring en expertise. Prof. dr. Gregory Sergeant: 
“De meeste leveroperaties voeren we uit met een kijkoperatie. 
Het gebruik van kleine insneden maakt een snel herstel en 
ontslag mogelijk. Ook de kans op complicaties daalt enorm. 
We kiezen wel voor een klassieke toegang als we zo meer 
kans hebben om de tumor volledig te verwijderen. Veiligheid 
staat voorop! Sinds 2022 doen we in geselecteerde gevallen 
ook beroep op de operatierobot.”

#innovatievezorg



Foto: Boumediene Belbachir
 Oefenoperatie op 3D-model 



Experten in erectie-implantatenExperten in erectie-implantaten

Prof. dr. Koenraad van Renterghem, diensthoofd urologie  
bij Jessa, zette in 2021 mee de schouders onder de oprichting 
van de Surgical Academy for Penile Implant Surgery. Dat  
doet hij vanuit zijn rol binnen de European Society of Sexual  
Medicin. Dr. Van Renterghem: “We onderwijzen via een  
handboek dat ik mee heb uitgewerkt, interactieve video’s,  
het gebruik van 3D-modellen, eventuele kadaverlabs en 
training in een van de vijf Europese expertencentra, waarvan 
Jessa er een is. Een vernieuwende aanpak, die ook op andere 
chirurgische ingrepen kan worden toegepast.”

#innovatievezorg





Ervaring troef! Ervaring troef! 

In de zomer van 2021 startten 10 ervaringsdeskundigen in ons 
ziekenhuis, een primeur voor Limburg. Jessa werd voor dit 
project geselecteerd door Trefpunt Zelfhulp vzw en ZOPP vzw 
(zelfhulpondersteuning en patiëntparticipatie). De ervarings- 
deskundigen zijn (ex)-patiënten die ingeschakeld zijn als vrij-
willigers en evenwaardige partners van onze zorgverleners op 
de afdelingen oncologie (4), hemodialyse (3) en revalidatie (3).  
Ze bieden ondersteuning op praktisch, mentaal en sociaal 
vlak. Daarnaast steunen ze de zorgverleners door verbeteringen  
in de zorg aan te kaarten. Ze vervullen zo een brugfunctie  
tussen patiënt en zorgverlener. De ervaringsdeskundigen  
kregen en krijgen de nodige opleiding en intervisie- 
momenten. Ook op de afdeling kunnen ze steeds terecht  
bij een vaste medewerker.

#warmezorg



 Sondevoeding in 
 de thuisomgeving 



Samen sterk! Samen sterk! 

Samenwerking met de eerstelijnszorg zit in ons DNA. Zo ging 
het proefproject Hospital Outbreak Support Team (HOST) 
Zuid-West Limburg (Jessa, Sint-Franciscus, Sint-Trudo en 
az Vesalius) eind 2021 van start. Artsen, woonzorgcentra en 
anderen uit de eerstelijnszorg kunnen 7/7 met vragen over 
infectiepreventie en het gebruik van infectiewerende middelen 
terecht op een speciaal telefoonnummer van HOST. Een  
ander voorbeeld is het Jessa-project sondevoeding in de 
thuisomgeving. Dit verlaagt de drempel om naar sonde- 
voeding over te schakelen wanneer een patiënt verzwakt  
is door eet- en slikproblemen of ongewenst gewichtsverlies. 
De diëtisten van Jessa zorgen o.m. dat het nodige materiaal  
door een gespecialiseerde firma bij de patiënt geleverd 
wordt. Een thuisverpleegkundige helpt de patiënt verder  
op weg. 

#winwinsamenwerking #warmezorg





Nieuwe toekomst Nieuwe toekomst 

Samen met onze medewerkers en artsen en de vergunning-
verlenende overheden werken we aan ons nieuw ziekenhuis. 
Dit gebeurt op basis van een ontwerp van het team rond 
Osar architects nv, Robbrecht en Daem. Een voorproefje? 
Acht patio’s, zestien wintertuinen, een indrukwekkende park-
toren en de sleutelwoorden duurzaam, innovatief, ‘helende 
omgeving’,... Eind 2021 waren de overlegrondes met de  
zorgclusters over het vlekkenplan en het programma van  
eisen volop aan de gang. Het vlekkenplan bepaalt welke 
dienst waar komt, rekening houdend met patiëntenstromen 
en logistieke stromen. Het programma van eisen brengt in  
kaart wat er voor elke dienst nodig is op vlak van ruimte  
en voorzieningen.  

#duurzaamondernemen #inspirerendewerkomgeving 





ThuisgevoelThuisgevoel

Een huiskamergevoel. Dat hopen we voor onze dialyse- 
patiënten te creëren op de in 2021 verbouwde centrum- 
dialyse. De afdeling beschikt nu over 47 dialyseposten  
en 7 isolatieboxen (voorheen 34 en 4), véél daglicht en  
aangename materialen en kleuren. Medische apparatuur  
en verpleegkundig materiaal staan zoveel mogelijk uit  
het zicht en patiënten beschikken individueel over een  
tv-scherm. Naast de verbouwingen investeerden we  
met het Physidiatoestel ook in een nieuwe vorm van 
thuisdialyse. Het toestel is compact, makkelijk te bedienen 
en het kan zelfs mee op reis. 

#warmezorg





BaanbrekendBaanbrekend

Whole genome sequencing - waarbij een volledig beeld  
geschetst wordt van het DNA van een patiënt – zou in de  
toekomst wel eens kunnen voorspellen wie wel of niet een 
vaak voorkomende bloedkanker (Multipel Myeloom/Kahler) 
ontwikkelt. Dit blijkt uit de doctoraatsstudie van Bénedith 
Oben (UHasselt, Jessa) o.l.v. prof. dr. Jean-Luc Rummens  
en prof. dr. Guy Froyen (beiden Jessa, UHasselt). Door voor  
het eerst de techniek van whole genome sequencing te  
gebruiken bij voorstadia patiënten, slaagde Bénedith erin  
om meer inzicht te krijgen in hoe de ziekte ontwikkelt vanuit 
een voorstadium tot uiteindelijk multipel myeloom. Baan- 
brekend onderzoek! De studie verscheen op 25 maart 2021 
in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature 
Communications.

#innovatievezorg





Eén aanspreekpunt Eén aanspreekpunt 

Patiënten met schildklieraandoeningen en huisartsen één 
aanspreekpunt bieden? De patiënten nog beter omringen 
vanuit diverse specialismen? Het zijn de basisprincipes van  
de begin 2021 opgestarte multidisciplinaire schildklierkliniek.  
Hierin bundelen artsen nucleaire geneeskunde, oncologen, 
hoofd-hals-chirurgen en endocrinologen de krachten.  
Huisartsen of patiënten hoeven niet langer zelf een 
schildklierecho, -scintigrafie of ander onderzoek aan te 
vragen. Het team verwijst patiënten na consultatie indien 
nodig verder naar de gespecialiseerde afdeling waar de 
specifieke onderzoeken worden uitgevoerd. De onderzoeken 
gebeuren binnen de 24u na de doorverwijzing; een garantie 
voor een snelle diagnose en snelle opstart van een eventuele 
verdere behandeling. 

#warmezorg





Aanval op tumorcellen Aanval op tumorcellen 

Voorheen in ons land enkel toegepast in Brussel, nu ook  
binnen het Limburgs Oncologisch Centrum in Jessa: HDR 
(high dose rate) brachytherapie voor patiënten met prostaat-
kanker die eerder al bestraald zijn.  Dr. Philippe Bulens: “Het 
doel is de patiënt te genezen. In deze situatie zijn hiervoor 
weinig alternatieven. Een chirurgische ingreep is niet opti-
maal in een gebied dat eerder bestraald werd en hormoon-
behandeling is niet curatief.” De HDR brachytherapie valt de 
tumorcellen maximaal aan door een inwendige bestraling 
van de prostaat en spaart de gezonde weefsels in de buurt 
zoveel mogelijk. De outcome voor patiënten met terug- 
gekeerde prostaatkanker, behandeld met HDR brachy- 
therapie, is uitstekend. Zowat 60 à 70% is vijf jaar na  
de behandeling nog altijd ziektevrij.

#innovatievezorg





Centraal werkstationCentraal werkstation

Onze vernieuwde spoedgevallendienst bestrijkt een opper-
vlakte van 1500m². De verbouwingen verliepen gefaseerd 
maar ondervonden grote hinder door de coronapandemie. 
Het vereiste dan ook veel flexibiliteit om de dienst operatio-
neel te kunnen houden tijdens de werken. Spoed is nu terug  
te brengen tot één geheel met een centraal werkstation. Dit 
verhoogt de werkefficiëntie en zorgt ervoor dat het concept 
‘zorg gaat naar de patiënt’ toegepast kan worden. Ook aan 
de veiligheid van de medewerkers is gedacht. De spoed-
gevallendienst is nu een volledig afgesloten locatie die niet 
zomaar toegankelijk is voor onbevoegden. 

#warmezorg 





Sleutelrol Sleutelrol 

Jessa heeft een 15-tal verpleegkundig consulenten en  
verpleegkundig specialisten. De verpleegkundig specialisten 
hebben een masteropleiding op zak en hun actieterrein strekt 
zich uit tot buiten de muren van het ziekenhuis. Sommige 
consulenten zijn gespecialiseerd in wondzorg of pijnbestrij-
ding en actief in het hele ziekenhuis. Anderen spitsen zich toe 
op een bepaalde aandoening of pathologie zoals pancreas-
zorg of cardiologie. Vanuit hun expertise zijn ze een belangrijk 
aanspreekpunt voor patiënten, (huis)artsen en thuisverpleeg-
kundigen. Huisartsen kunnen bij vragen of een probleem na 
ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis, rechtstreeks bij  
de verpleegkundig consulent of specialist terecht. Zo kan  
de opvolging van de patiënt in de thuissituatie optimaal  
verlopen. De samenwerking zorgt voor hoogkwalitatieve  
en warme zorg over de ziekenhuismuren heen.

#winwinsamenwerking #warmezorg





Onder één dak Onder één dak 

Sinds 2021 bundelt Jessa alle pijnzorg  onder één dak.  
In het nieuwe multidisciplinair pijncentrum op campus  
Salvator bieden we zorg aan patiënten met acute én  
chronische pijn. Opgenomen patiënten met acute pijn  
krijgen bijstand van het team Acute Pain Service (APS)  
en het Multidisciplinaire Algologische Team (MAT). Zij  
zorgen er ook via opleidingen voor dat er op de Jessa- 
afdelingen voldoende kennis aanwezig is over detectie  
en aanpak van pijn. Ambulante patiënten kunnen in  
het pijncentrum terecht voor een raadpleging en/of  
pijnbehandeling (infiltraties en radiofrequentie- 
behandelingen) of voor een pijnhanteringsprogramma  
met begeleiding op persoonlijk, familiaal, sociaal en  
professioneel vlak. Artsen van verschillende disciplines,  
verpleegkundigen en paramedici werken op één locatie.  
Helder en duidelijk voor patiënt én huisarts.   

#warmezorg





Medische aandoening  Medische aandoening  
én zwangerschapswens?  én zwangerschapswens?  

Een zwangerschapswens én een medische aandoening  
(diabetes, schildklierproblemen, …) of gebruiker van psycho-
farmaca? Wat is dan de impact op de foetus en waarop 
moet je letten? Ons ziekenhuis bouwt zijn preconceptionele 
begeleiding verder uit om vrouwen in dit soort situaties al 
in een vroege fase te begeleiden via een interdisciplinaire 
samenwerking. Door de gynaecologen – die gespecialiseerd 
zijn in hoog-risicozwangerschappen - al in een vroeg stadium 
te betrekken, kunnen we een zo veilig mogelijk plan opstellen 
en risico’s in de verdere zwangerschap verlagen. Indien nodig 
verwijzen we verder naar een tertiair centrum.

#warmezorg





PeAACH PeAACH 

Kennis en vaardigheden bundelen om uiteenlopende vormen 
van allergie bij kinderen en jongeren hoogkwalitatief te behan-
delen; dat is het streefdoel van PeAACH, het eerste gespe-
cialiseerde multidisciplinaire allergiecentrum voor kinderen 
in Limburg. De artsen van PeAACH hebben een bijzondere 
expertise in allergologie en longziekten voor kinderen. De  
verpleegkundigen en dieetkundige specialiseerden zich  
aanvullend in allergie. PeAACH werkt nauw samen met  
universitaire en andere regionale allergiecentra en deelt  
zijn expertise met kinderartsen en huisartsen. Intussen  
startte PeAACH een ‘smeerschool’ voor kinderen met  
atopisch eczeem en anafylaxie-educatie voor familieleden, 
leerkrachten en crèche. Samen met hun ouders krijgen  
kinderen informatie over algemene huidverzorgende  
maatregelen en hoe omgaan met hun chronisch huid- 
probleem en leren ze hoe en wanneer ze zich moeten  
insmeren.   

#warmezorg





ZomerbabbelsZomerbabbels

De afgelopen jaren werden we sterk in beslag genomen door 
de COVID-pandemie en tal van veranderingen. Daardoor 
geraakte de verbinding met onze ambities en kernwaarden - 
wie we zijn en waarvoor we als Jessa-teams iedere dag willen 
gaan - wat op de achtergrond. In de zomer van 2021 namen 
we dan ook de tijd om terug stil te staan bij die ambities: wat 
betekenen ze voor teams, wat zijn good practices en waar 
lopen we tegenaan? Wie zijn ‘Wij van Jessa’? Hoe nemen 
we iedereen mee in ons verhaal? We organiseerden hiervoor 
10 informele zomerbabbels tussen directieleden, medische 
diensthoofden, leidinggevenden en staf. Het doel? Verbin-
den, elkaar inspireren, samen invulling geven, …. Het initiatief 
kaderde in het traject Jessa4Magnet, waarbij we samen onze 
werkomgeving en ons welzijn op het werk willen verbeteren. 

#inspirerendewerkomgeving





In de kijker  In de kijker  

‘The art of caring’. Met deze baseline stelden we in oktober 
2021 onze nieuwe wervingscampagne en jobsite voor. Die 
kreeg het gelaat van 16 medewerkers en 2 artsen uit eigen 
huis. De 18 ambassadeurs brengen de diversiteit in Jessa in 
beeld. Ons ziekenhuis wierf in 2021 gemiddeld 27 medewer-
kers per maand aan. Knelpuntvacatures blijven: verpleeg- 
kundige functies, IT en leidinggevende functies. Om het  
beroep van verpleegkundige op een positieve, realistische 
manier in de kijker te zetten, werkten we mee aan het  
TV-programma ‘Een echte job’.  Hiervoor liepen 5 bekende  
Vlamingen – onder permanente begeleiding van een  
mentor - mee als stagiair-verpleegkundigen in Jessa.  
Ze kregen hiervoor eerst een korte, intensieve opleiding aan 
PXL Healthcare en voerden uitsluitend zeer basic taken uit. 

#inspirerendewerkomgeving 
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346 900 orders  346 900 orders  

verwerkte onze logistieke dienst in 2021. Een order kan  
bijvoorbeeld een blauwe balpen zijn of 10 dozen luiers.  
De logistieke dienst leverde deze orders mét de glimlach 
in 22 170 leveringen op de diverse afdelingen van Jessa.  
3 120 van deze leveringen waren dringend. In 2019 bedroeg  
het aantal dringende leveringen ‘slechts’ 2 260. In het  
coronajaar 2020 steeg dat aantal naar 3 760. Ook in 2021  
lag het aantal dus beduidend hoger dan in een gewoon jaar.  
Dit heeft vooral te maken met de dringende bestelling  
van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

#warmezorg





 

In 2021 voerden de interventieradiologen 106  
endovasculaire (behandeling via ader of slagader) 
urgenties uit in Jessa. Iets meer dan de helft van 
de procedures waren embolisaties (sluiten van bloedvat), 
meestal bij gastro-intestinale problemen. Daarnaast 
voerden de artsen 46 keer een cerebrale thrombectomie 
uit, telkens succesvol. Bij een cerebrale thrombectomie 
wordt de bloedklonter die het herseninfarct veroorzaakt, 
verwijderd met behulp van een katheter via een slagader 
uit de lies. Zo kan de bloedtoevoer in het hoofd terug op 
gang komen. Jessa heeft een 24/7 permanentie voor 
endovasculaire urgenties in samenwerking met de 
interventieradiologen van ZOL. We vangen ook patiënten 
uit az Vesalius, Sint-Franciscus en Sint-Trudo op.

#winwinsamenwerking #innovatievezorg





21 845 unieke patiënten 21 845 unieke patiënten 

van Jessa maakten in november 2021 gebruik van 
de app mynexuzhealth. Dat waren er bijna 3 keer zoveel 
als de 7 500 patiënten die de app in januari 2021 gebruikten. 
Het aantal gebruikers steeg dus aanzienlijk in de loop van 
2021. In totaal telde Jessa vorig jaar 59 313 unieke app- 
gebruikers. Samen raadpleegden ze 1 254 575 keer het 
mynexuzhealthplatform voor medische verslagen, 
laboresultaten, medische beelden, uitslagen van onder-
zoeken, voorgeschreven thuismedicatie, … Ruim 1 miljoen 
keer gebeurde dit via de app, de overige keren via de  
webpagina. 

#onlinedossier





Een díkke, díkke pluim!Een díkke, díkke pluim!

Voor al onze medewerkers en artsen. Voor hun warme 
zorg voor onze patiënten en collega’s in het voorbije jaar, 
hun gedrevenheid in moeilijke omstandigheden, hun 
enthousiasme, de inzet van hun meesterlijke gaven… 
en nog zoveel meer. We zijn superblij dat ze hun 
talenten iedere dag met ons en onze patiënten  
willen delen!

#dikkemerciaaniedereen


