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Missie

AZ Rivierenland is als dynamisch ziekenhuis jouw partner
in de zorg dicht bij huis.

In dialoog met een netwerk van zorgverleners garanderen 
onze medewerkers kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg

voor elke patiënt.



Visie

AZ Rivierenland…

• betrekt de patiënt als een volwaardige partner in het zorgtraject.

• garandeert aantoonbaar kwaliteitsvolle zorg op maat van de patiënt. We 
streven hierbij continu naar verbetering. We creëren een veilige, warme 
en innovatieve omgeving.

• wordt beheerd in continue dialoog met de medewerkers, artsen en 
externe partners.

• communiceert op een heldere, constructieve en respectvolle manier.

• coacht zijn medewerkers om hun kennis en talenten verder te 
ontwikkelen. We creëren een inspirerend en stimulerend werkklimaat, 
waar onze medewerkers elke dag graag onze waarden uitdragen.

• is een sterke schakel in een netwerk van zorg.



Waarden

AZ Rivierenland levert PRIMA zorg!
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Start nieuwbouw: 19 oktober 2020  (einde voorzien oktober 2022)



Fasering nieuwbouw  AZ Rivierenland oktober 2020 – oktober 2022

19 oktober t.e.m. eind oktober 2020:

plaatsing werfcontainers - werfhekkens - verplaatsen slagbomen

November t.e.m. half december 2020:

slopingswerken

Vanaf januari 2021: 

start ruwbouw

Vanaf mei 2021:

plaatsen buitenschrijnwerk

Augustus 2021 t.e.m. oktober 2022:

start binnenafwerking - plaatsing technieken



Nieuwbouw: indeling gelijkvloers en 1ste verdieping

Gelijkvloers:
 onthaal

 cafetaria (bezoekers en personeel)

 ombudsdienst

1e verdieping: 
 nierdialyse 

 pneumocardiorevalidatie 

 rugschool

 fysio en bijhorende consultatieruimtes



Nieuwbouw: indeling 2de verdieping

2e verdieping:
 internistisch dagziekenhuis (20 bedden) 

met bijhorende consultaties voor:

 pneumologie

 gastro-enterologie

 endoscopie

 urologie

 oncologisch dagziekenhuis met consultaties



Nieuwbouw:
Internistisch dagziekenhuis: sfeerbeeld kamer 



Nieuwbouw: zicht op binnentuin t.h.v. wachtzalen



Reorganisatie parking (GEEN werfverkeer via ‘s Herenbaan)
=



Geluidshinder door zwaar transport wegenwerken Boom - Rumst

AZ Rivierenland gebruikt geen tractoren, 
ook niet in de toekomst!

2 klachten dd. 12/10/2020 aan ziekenhuis 
niet terecht, werken pas gestart 19/10/2020



Verbouwen is nooit eenvoudig en brengt tijdelijk veranderingen 
met zich mee, de ene al leuker dan de andere…

Wij hopen op jullie begrip en kijken graag samen positief uit naar 
het toekomstige resultaat!



Vragen, opmerkingen of suggesties?

Mail ons via: verbouwingen.rumst@azr.be

Wekelijks op vrijdag https://www.azrivierenland.be/bouwwerken-rumst: 
update van de bouwwerken van het ziekenhuis.

mailto:verbouwingen.rumst@azr.be
https://www.azrivierenland.be/bouwwerken-rumst


Vraag en antwoord

Buurtbewoners geven aan dat er te veel verkeer is in de ‘s Herenbaan.
Als ziekenhuis hebben we geen inspraak over het mobiliteitsprobleem in de
omliggende straten. 

De vele tractoren met opleggers (soms al vanaf 05:00u) behoren niet toe tot de 
werf van het ziekenhuis.

De 2e inrit van de parking op de A12 is gelegen vlak voor de rotonde.
Deze in- en uitrit dient voor de triagepost Covid, magazijn, spoed, inrit parking 2/3 
bezoekers en medewerkers.

Zijn er nog grote bouwprojecten gepland op deze campus?
T.g.v. de huidige nieuwbouw en de fusie tot AZ Rivierenland zullen er nog interne
bouwwerken plaatsvinden. De impact op de buurt is hierdoor beperkt (lawaai, stof, 
vrachtverkeer). Er is op dit moment geen intentie tot uitbreiding. 



Vraag en antwoord 2

Wat gaat er gebeuren met het beeld van de Heilige Familie?
Het beeld wordt deskundig gedemonteerd en er wordt naar een geschikte locatie 
gezocht in het ziekenhuis.

Wat gaat er gebeuren met de fontein?
De fontein wordt verplaatst naar de binnentuin.

Van waar zal het vrachtverkeer voor de werf komen?
De inrit voor het vrachtverkeer is gelegen in de Antwerpsestraat 
(Boomsesteenweg). Dit adres werd ook doorgegeven aan de aannemer.

Zal er een rechtstreekse aansluiting komen voor verkeer van het ziekenhuis op de  
banaan?
Het ziekenhuis gaat er vanuit dat er enkel ambulances kunnen gebruik maken van  
deze extra oprit/uitrit.



Vraag en antwoord 3 

Een buurtbewoner geeft aan dat er ‘s nachts een hinderlijke hoge frequentie  
hoorbaar is.
De voorbije 7 jaar zijn er geen nieuwe luchtgroepen geplaatst op het dak, noch 
airco’s. Dit zal nog verder onderzocht worden door het ziekenhuis.

We wensen graag de bewoners opnieuw uit te nodigen
na volledige realisatie van de nieuwbouw!

(vermoedelijk oktober 2022)


