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AZ Alma en H2W Partners:
een tijdelijk en gelukkig huwelijk

In 2006 fuseerden het Belgische Elisabeth Ziekenhuis (Sijsele) en de Heilig Hartkliniek (Eeklo). Het nieuwe fusieziekenhuis 

ging verder onder de naam AZ Alma. In 2012 werd een begin gemaakt met de bouw van een nieuw ziekenhuis in Eeklo. 

H2W Partners werd aangetrokken voor de aanschaf en implementatie van de medische apparatuur in het nieuwe 

ziekenhuis. Bijna anderhalf jaar geleden werd het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen; tijd voor een terugblik met 

algemeen directeur Rudy Maertens (AZ Alma) en programmamanager Ludwig Bellekens (H2W Partners).



H2W Partners: kennis van zorg, techniek en aanbestedingstrajecten
De medische uitrusting van een nieuw ziekenhuis vergt specifieke expertise. ‘Al vroeg in het nieuwbouwproces hebben 

we vastgesteld dat het ons daarvoor aan de tijd, mogelijkheden en kennis ontbrak’, vertelt Rudy Maertens, algemeen 

directeur van AZ Alma. ‘Omdat H2W Partners kennis van de zorg combineert met technische know-how en ervaring met 

aanbestedingstrajecten, waren zij voor ons een logische keuze om dit traject te begeleiden.’ 

Professionele partnerkeuze mondt uit in ‘tijdelijk huwelijk’
Met de keuze voor H2W Partners haalde AZ Alma een deskundige partner in huis. ‘Als ik ze in één woord moet omschrijven, 

dan is dat ‘professioneel’,’ vervolgt Maertens. ‘Ze weten waar ze het over hebben en combineren hun ervaring in de zorg 

met kennis van apparatuur en aanbestedingstrajecten. De consultants hebben ruime ervaring met het werken in een 

zorgorganisatie, kennen de werkprocessen van binnenuit en spreken de taal van de zorg. We wisten dat we met experts aan 

tafel zaten en dat er geen tijd verprutst zou worden. Daardoor voelde de samenwerking met H2W Partners als een tijdelijk 

huwelijk waarin we als partners samen zijn opgetrokken.’ 

Volledig mandaat 
H2W Partners kreeg volledig mandaat van het topmanagement van het ziekenhuis en kon daardoor een centrale rol binnen het 

nieuwbouwproject vervullen. Als procesbegeleiders waren de consultants verantwoordelijk voor de onderlinge samenwerking 

tussen aannemer, zorgverleners, leveranciers en ziekenhuisorganisatie. H2W Partners werd verantwoordelijk voor de 

aanbesteding, selectie, aanschaf en implementatie van alle medische apparatuur op de ‘domeinen’ ziekenhuisdiensten, 

medische beeldvorming, nucleaire en fysische geneeskunde, laboratorium, pathologische anatomie en alle consultatieruimtes 

in de polikliniek. Bovendien moest alle informatie ook op patiëntniveau gekoppeld kunnen worden zodat de gegenereerde 

data doorgestuurd konden worden naar het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Luisteren, luisteren, luisteren
De aanschaf van het medisch instrumentarium is een complexe aangelegenheid waarbij de belangen en wensen van 

ziekenhuisorganisatie en artsenmaatschappen niet altijd identiek zijn. ‘Daarom beginnen wij altijd met aandachtig luisteren 

naar de klant’, vertelt Ludwig Bellekens die vanuit H2W Partners betrokken was bij het nieuwbouwtraject van AZ Alma.  

‘Wat is precies de vraag? Ligt er nog een vraag achter de vraag? Op die manier bouwen we een vertrouwensrelatie op 

met zowel directie als artsen en medewerkers van het ziekenhuis. We concentreren ons bovendien minder op het ‘hoe’,  

maar meer op het ‘wat’: wát wil je als organisatie bereiken? En ook: wat gaan we dus níet doen? Door het beantwoorden van 

deze vragen creëren we bij alle partijen betrokkenheid bij het project.’ 



De voorkeur van het management: standaardisatie
Het management van AZ Alma had een uitgesproken voorkeur voor uniformisering en standaardisatie van de apparatuur. 

Directeur Maertens: ‘Volumes van patiëntenstromen kunnen sterk wisselen en dat vereist een flexibele arbeidsorganisatie: 

in theorie zouden werknemers op verschillende afdelingen inzetbaar moeten zijn. Door op alle afdelingen vergelijkbare 

apparatuur te gebruiken is dat ook in praktijk te realiseren. Bijkomend voordeel is dat het personeel maar één keer opgeleid 

hoeft te worden in het gebruik van de nieuwe apparatuur en dat alle informatie gekoppeld kan worden in het EPD.’ 

De wens van de maatschap: top-apparatuur
Naast deze uitgangspunten liggen de wensen en verwachtingen van de diverse zorgverleners. Vaak gaat de voorkeur uit naar 

nieuwe producten van bekende, gerenommeerde merken. Echter, in plaats van te verzanden in een discussie over merken 

en types, kiest H2W Partners voor een duidelijke, functionele benadering. Bellekens: ‘Ons uitgangspunt is niet ‘Wat wilt u 

hebben?’ maar ‘Wat heeft u nodig om te kunnen werken?’ Dat kan in sommige gevallen resulteren in een high-end oplossing, 

maar soms is een medium- of low-end apparaat ook een prima optie. Het gaat erom de juiste match te maken.’ 

De oplossing van H2W Partners: standaardisatie waar mogelijk, 
specialisatie waar nodig
Op basis van de gesprekken met zorgverleners en management werd per domein een eisenpakket opgesteld, omschreven 

in functionele termen (‘Wat willen we met het apparaat bereiken, welk proces moet er op de werkvloer gefaciliteerd worden’) 

en minder in technische (‘Wat moet het apparaat kunnen’). Dit eisenpakket vormt de kern van het bestek in de aanbesteding. 

‘Het bestek is geen package deal waar alleen de grote namen aan mee kunnen doen,’ vertelt Bellekens. ‘Door het bestek 

op te delen in percelen, bieden we ook kleinere, gespecialiseerde leveranciers de mogelijkheid mee te dingen. Daarmee 

maken we optimaal gebruik van de marktwerking in de zorg. Het voordeel dat dat oplevert, vloeit terug naar het ziekenhuis.  

Dat bedoelen wij met ‘het maximaliseren van het belang van het ziekenhuis.’ 

Aanbesteding via de Wet op de Overheidsopdrachten
De aanschaf van de medische uitrusting van een ziekenhuis valt in België onder de Wet op de Overheidsopdrachten.  

Bij het aanbestedingstraject speelde H2W Partners een centrale rol. Voor geïnteresseerde leveranciers werden mogelijkheden 

georganiseerd om de situatie ter plaatse te komen bekijken om het aanbod zo goed mogelijk op de wensen van AZ Alma 

aan te laten sluiten. Daarnaast was H2W Partners verantwoordelijk voor het mee-beoordelen van de offertes, het testen en 

scoren van de nieuwe apparatuur, de prijsonderhandelingen, het gunnen van de opdracht en de bewaking op de toelevering 

en implementatie.



Praktijkvoorbeeld: de hybride OK-zaal

Een mooi voorbeeld van de toegevoegde waarde van H2W Partners is de nieuwe hybride operatiekamer van AZ Alma. 

Bij de start van de nieuwbouw was door bestuur en maatschappen besloten dat in het nieuwe ziekenhuis 

digitale operatiekamers zouden worden ingericht. Uit de gesprekken met onder meer orthopedisten, neuro- en 

vaatchirurgen  bleek dat er echter ook behoefte bestond aan een hybride OK waar tijdens de operatie gebruik kon 

worden gemaakt van hoogwaardige beeldvormende technieken. 

Naast grote voordelen voor chirurg en patiënt, kent de hybride OK echter ook nadelen. Voor de inrichting van 

een hybride OK is veel ruimte nodig: in het nieuwe AZ Alma moesten er twee conventionele OK’s voor worden 

samengevoegd. Dat zou een aanzienlijke vermindering van de operatiecapaciteit betekenen. Een probleem dat nog 

vergroot werd doordat er in een hybride OK aan een tafel gewerkt wordt met randapparatuur die niet uitwisselbaar 

is met de conventionele OK’s. Het gevaar bestond dat de hybride OK daardoor veel leeg zou komen te staan. 

H2W Partners adviseerde te kiezen voor operatietafels die zijn gestandaardiseerd over alle operatiezalen. Daardoor 

werd de randapparatuur van beide typen tafels over alle zalen uitwisselbaar. Op die manier werd tevens voorkomen 

dat er zowel randapparatuur voor de hybride als voor de conventionele OK’s aangeschaft moest worden. 

Doordat de hybride OK hierdoor ook voor conventionele operaties geschikt werd, beschikt AZ Alma nu over een 

state of the art hybride OK, zónder dat er is ingeboet op de (conventionele) operatiecapaciteit.



Na de selectie: implementatie en scholing
Na selectie van de meest geschikte leveranciers blijft H2W Partners betrokken bij het bouw- en inrichtingsproces en 

verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie tussen aannemer, leverancier en opdrachtgever. In maandelijkse ‘helikopter-

gesprekken’ tussen de directie van het ziekenhuis en H2W Partners was volop ruimte om dit proces waar en wanneer nodig 

bij te stellen. De laatste maanden voordat het ziekenhuis in gebruik werd genomen, werden gebruikt voor het testen van het 

geplaatste materiaal en het opleiden van het personeel in het gebruik ervan. De inspanningen van H2W Partners hielden pas 

op toen de implementatiefase van de apparatuur achter de rug was en alles werkte. 

Ruim een jaar na oplevering
Met de opening en ingebruikname van AZ Alma in 2017 kwam aan het tijdelijke huwelijk dat vier jaar duurde, een einde. 

Maertens: ‘De fusie is een traject van de lange adem geweest; ons prachtige, nieuwe ziekenhuis is de kroon op al dat 

werk. Wij kijken terug op een bijzondere periode, mede dankzij de uiterst prettige en succesvolle samenwerking met  

H2W Partners’, zegt directeur Maertens. ‘Dankzij hun kennis van het primaire proces weten zij de verschillende ‘eilanden’ 

in een ziekenhuis met elkaar te verbinden en actief te werken aan de samenhang tussen de afdelingen. Tijdens het proces 

hebben ze zich open en betrokken opgesteld. Dat heb ik bijzonder gewaardeerd.’

Tekst: www.TEKSTENTERPSTRA.nl


