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Wat?
Ziekenhuis voor Ziekenhuis,
een netwerk van solidaire ziekenhuizen
Artsen, verpleegkundigen, directieleden, zorgmanagers, communicatiemedewerkers,
technici… een heel team van solidaire medewerkers draagt zijn steentje bij aan
het initiatief ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’. Binnen dit netwerk engageren Belgische
ziekenhuizen zich om hun patiënten, bezoekers en personeel te sensibiliseren
over de grote ongelijkheid wereldwijd op het vlak van toegang tot kwaliteitsvolle
basisgezondheidszorg en perinatale zorgen. ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ is een
initiatief van Memisa ontstaan in 2004. Sinds 2017 werkt Artsen Zonder Vakantie ook
mee aan dit initiatief.
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De solidaire ziekenhuizen worden gekoppeld aan gezondheidszones waar Memisa
actief is, waardoor er een interessante dynamiek en uitwisseling ontstaat tussen de
ziekenhuizen in België en hun collega’s elders in de wereld. De ziekenhuizen kunnen
zowel een thematische samenwerking aangaan, bv rond moedersterfte, als een
geografische samenwerking, bv een gezondheidszone in Benin.
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Wie?
Memisa
Memisa is een Belgische ngo die strijdt voor de toegang tot kwaliteitsvolle
gezondheidszorg voor iedereen, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren.
We zorgen voor structurele versterking van de gezondheidssystemen door te werken
met bestaande ziekenhuizen en gezondheidscentra, en het lokale personeel. We
bereiken meer dan 7 miljoen mensen in 5 Afrikaanse landen (DR Congo, Burundi,
Guinee Conakry, Mauritanië, Benin) en in India. De gezondheid van mama’s en
kinderen is een prioriteit. Voor meer informatie: www.memisa.be

Artsen Zonder Vakantie
Artsen Zonder Vakantie is een medische ngo die de capaciteiten van haar 40
partnerziekenhuizen in Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo en Rwanda versterkt.
Door uitwisseling van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch,
technisch en materieel vlak kunnen onze partnerziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika
beter hun rol opnemen in het gezondheidssysteem. Dit realiseren wij mede dankzij
de inzet van onze vrijwilligers en in samenwerking met lokale en andere actoren.
Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog en langetermijnrelaties.
Voor meer informatie: www.azv.be
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Waarom?
1,3 miljard mensen1
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heeft geen of onvoldoende toegang tot gezondheidszorg. Bovendien sterven
dagelijks 830 vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap of bevalling. 99% van
deze vrouwen woont in een ontwikkelingsland2. Deze cijfers zijn onaanvaardbaar hoog.
Daarom strijden we, samen met solidaire ziekenhuizen, voor een meer rechtvaardige
wereld en tegen moedersterfte. We informeren en mobiliseren ook de Belgische
bevolking om samen met ons de strijd aan te gaan.
Deel uitmaken van het netwerk van solidaire ziekenhuizen, brengt bovendien
personeelsleden van binnen en buiten de ziekenhuizen dichter bij elkaar. Personen met
eenzelfde visie en drijfveer vinden elkaar in deze werking en kunnen samen bergen
verzetten.
1) www.11.be/artikels/item/13-miljard-mensen-wereldwijd-hebben-geen-betaalbare-en-kwaliteitsvolle-gezondheidszorg-waar-halen-we-dat-cijfer
2) www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
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Welke ziekenhuizen
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BELGIË
1

CHR Verviers
La Tourelle (Verviers)
Peltzer (Verviers)
La Kan (Aubel)
Les Heures-Claires (Spa)
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AZ Damiaan Oostende

3

AZ Sint-Lucas Gent
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AZ Delta Roeselare
Campus Brugsesteenweg
Campus Westlaan
Campus Wilgenstraat
Campus Menen
Campus Torhout
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Sint-Franciskusziekenhuis
Heusden-Zolder
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Sint-Vincentiusziekenhuis
Deinze

7

AZ Sint-Lucas Brugge

8

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
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10

AZ Nikolaas Sint-Niklaas
Campus Beveren
Campus Hamme
Campus Sint-Gillis-Waas
Campus Sint-Niklaas
Campus Temse
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Ziekenhuis Oost-Limburg
Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Campus André-Dumont
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AZ Turnhout
Campus Sint-Jozef
Campus Sint-Elisabeth

13

CHC Liège
Clinique Saint-Joseph à Liège
Clinique Notre-Dame à Waremme
Clinique Sainte-Elisabeth à Heusy
Clinique Notre-Dame
à Hermalle-sous-Argenteau
Clinique Saint-Vincent à Rocourt
Clinique de l’Espérance à Montegnée

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Franciscus Xaverius
Campus Henri Serruys
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AZ Maria Middelares Gent vzw

AZ Sint-Maarten Mechelen

15

H.-Hartziekenhuis Lier
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Advocacy
Om een wereldwijde verandering teweeg te brengen en te streven naar
kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg voor iedereen, interpelleren we niet enkel de
Belgische bevolking maar ook politici. Samen met de solidaire ziekenhuizen en andere
ngo’s en verenigingen pleiten we voor een meer rechtvaardige en solidaire politiek.
Memisa en Artsen Zonder Vakantie zijn actief in verschillende Belgische netwerken
en platformen zoals Be-Cause Health, het Actieplatform Gezondheid & Solidariteit,
Quamed en Masmut.
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Ondersteuning projecten
De solidaire ziekenhuizen gaan een duurzaam engagement aan van minstens vijf jaar
om een gezondheidszone te ondersteunen. Via dit samenwerkingsverband ontstaat er
een sterke relatie tussen de Belgische medewerkers en hun collega’s wereldwijd.
We moedigen dan ook uitwisseling aan via inleefreizen georganiseerd door Memisa en
capaciteitsversterking via medisch-technische zendingen met Artsen Zonder Vakantie.
Naast de sensibiliserende activiteiten engageren de ziekenhuizen zich ook voor
een jaarlijkse bijdrage om de partnerzone te ondersteunen en eventueel voor extra
projecten.

Sensibilisering
We informeren het Belgische publiek over de toegang tot gezondheidszorg wereldwijd
via acties op ziekenhuisniveau, maar ook op provinciaal en nationaal niveau. Memisa,
Artsen Zonder Vakantie en Dokters van de Wereld werken jaarlijks een nationale
sensibiliseringscampagne uit rond een centraal thema.
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Mieke Corneillie:
Medewerker dienst
spirituele zorg in
AZ Delta Roeselare

Het engagement verlegt grenzen en overstijgt de
eigen ziekenhuiswerking. Ook al zijn de zorgen in ons
ziekenhuis groot, toch willen we onze blik niet alleen
op onszelf richten maar mee bekommerd zijn om mensen
die in veel moeilijkere omstandigheden ziek zijn en
verzorgd moeten worden. Doorheen de jaren hebben we
positieve resultaten gezien van ons partnerschap met
Pay Kongila (DR Congo). We zijn dankbaar en fier dat
ons engagement de dagelijkse inzet van de mensen ter
plaatse steunt en dat wij op deze manier een verschil
helpen maken!

Memisa België
de Meeûssquare, 19 - 1050 Brussel
02/454.15.40
ziekenhuisvoorziekenhuis@memisa.be
www.memisa.be/ziekenhuisvoorziekenhuis
VU: Frans Polman - Maatschappelijke zetel: de Meeûssquare, 19 - 1050 Brussel
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