
Onze zorg heeft kleur.



Welkom.



Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel 
en de bloem van de zorg

Welkom.



De missie van ons ziekenhuis

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel wil toonaangevend zijn in onze regio. Daar werken we met z’n allen aan, 

elke dag opnieuw. Een kwaliteitsvolle en ruime regionale werking, gericht op de brede bevolking: dat is 

waar ons ziekenhuis naar streeft.

• We willen kwalitatief hoogstaande, betaalbare en verantwoorde zorg bieden.

• Onze zorg is aangepast aan de behoeften van de patiënt, met respect voor de patiënt en zijn familie. 

• In onze werking hebben we veel aandacht voor ons personeel en de maatschappij waarin we werken. 

• We willen een belangrijke regionale rol in de tweedelijnsgezondheidszorg vervullen. 

• Voor een aantal disciplines streven we naar een supraregionale uitstraling. 

Onze missie



Wij zorgen voor de patiënt, 
elke dag opnieuw, de klok rond.



Onze visieIntensive care? Die geven we 
in het héle ziekenhuis.



De visie van ons ziekenhuis

Onze missie zegt wat we willen bereiken. Onze visie geeft aan hoe we dat willen aanpakken.

• Maximale kwaliteit en beheerste risico’s: daar streven we naar.

• De zorg voor de patiënt: daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor.

• We investeren in de toekomst en houden onze zorg betaalbaar.

• We stemmen ons zorgaanbod af op wat de mensen nodig hebben.

• De beste zorg, dicht bij de patiënt. Dat maken we samen mogelijk.

Hoe vullen we die visie in? Dat leest u op de volgende pagina’s.

Onze visieIntensive care? Die geven we 
in het héle ziekenhuis.



Kwaliteit
“Maximale kwaliteit en beheerste risico’s: daar streven we naar.”

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel wil de beste zorg aanbieden. We streven  

naar maximale zorgkwaliteit en willen risico’s zo goed mogelijk beheersen.  

Daar zetten we met z’n allen graag de schouders onder.

Loyaal
“De zorg voor de patiënt: daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor.”

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel geeft zijn medewerkers veel verantwoordelijkheid  

en autonomie. We blijven met z’n allen betrokken: bij de patiënt, bij het  

beleid van het ziekenhuis en bij elkaar. Samen staan we sterk, een leven lang.

Efficiënt
“We investeren in de toekomst en houden onze zorg betaalbaar.”

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel wil hét basisziekenhuis in de regio zijn.  

Onze zorg moet betaalbaar blijven. Daarom bouwen we onze speerpuntactiviteiten  

selectief uit en zetten we in op efficiëntie.
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Kortom… onze zorg heeft kleur.



Uitgebalanceerd
“We stemmen ons zorgaanbod af op wat de mensen nodig hebben.”

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel luistert naar zijn omgeving. De zorgvraag  

bij patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen is voor ons richtinggevend.  

Daar stemmen we ons zorgaanbod op af.

Regionaal
“De beste zorg, dicht bij de patiënt. Dat maken we samen mogelijk.”

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel maakt deel uit van het Ziekenhuisnetwerk  

Kempen. Door samen te werken kunnen we de beschikbare middelen efficiënter  

inzetten en brengen we de beste zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt.
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Kortom… onze zorg heeft kleur.
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Van ons logo naar de bloem van de zorg.
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De kleurige bloem van de zorg

Onze bloem symboliseert de warme zorg die het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel biedt. Als symbool  

van onze missie, visie en waarden verwijst de bloem naar zorg, warmte, openheid en kleur.

Onze bloem is uniek. De vorm van de blaadjes is afgeleid van ons logo. Dat maakt de bloem  

tot een grafisch symbool dat zich onderscheidt van alle andere bloemen.

Onze bloem is bijzonder toegankelijk. Door zijn vriendelijke eenvoud en zijn universele 
karakter is de betekenis van de bloem meteen duidelijk, ook voor mensen uit andere culturen.
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Onze kernwaarden

Onze bloem moet bloeien. We zorgen  

hiervoor door ons dagelijks te laten leiden  

door onze vier kernwaarden.

• We stellen de patiënt centraal.
• We zijn flexibel en betrokken.

• We werken respectvol samen.

• We zijn professioneel en lerend.



Van bloem naar baseline

Bij onze bloem hoort ook een nieuwe baseline: “Wij zorgen voor u”.  

Samen dragen de bloem en de baseline onze missie, visie en waarden uit. 

De baseline verwijst naar de aangepaste en optimale zorg die we bieden.  

Met zijn eenvoudige, oprechte bewoording wil de baseline de patiënt  

geruststellen. We zijn er om voor hem of voor haar te zorgen.

Bekommernis, betrouwbaarheid en permanente beschikbaarheid: dat is  

wat onze baseline uitstraalt. Onze patiënten kunnen op ons rekenen,  

de klok rond.

Wij zorgen voor u.

Wij zorgen voor u.



Wij zorgen voor u.



Wij zorgen voor u.


