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Strategie 

AZ Monica bouwt verder aan haar langetermijnstrategie: een volledig en 

kwalitatief zorg- en medisch aanbod voor al onze patiënten in een 

warme en aangename setting. Binnen deze strategie kaderen 

weloverwogen investeringen in mensen, processen, systemen en 
infrastructuur zodat we op een duurzame manier kwaliteitsvolle en 

toegankelijke zorg kunnen blijven bieden. Campus Deurne is het 

prominente acuut ziekenhuis van Antwerpen-Oost. We zullen deze rol 

in de komende jaren versterken. Campus Antwerpen trekt meer en meer 

de kaart van specialistisch ziekenhuis voor orthopedie, maxillo-faciale 

heelkunde, pijnbehandeling en revalidatie. 

Medewerkers

De AZ Monica medewerkers stonden ook in 2021 voor een grote 

uitdaging. Naast de COVID-zorg en maatregelen, hervatte de 

reguliere zorg voor een groot deel. Ondanks de moeilijke 

omstandigheden en de hoge werkbelasting, werd de zorg op een 

kwalitatieve en vriendelijke manier uitgevoerd. Omdat de 

omstandigheden nog steeds moeilijk zijn, zijn we ook dit jaar 

blijven inzetten op het welzijn, werden er activiteiten voor en 

door de medewerkers georganiseerd en was er een uitgebreid 

aanbod aan psychosociale ondersteuning.
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41-45 jaar 8,6%

>45 jaar 41,3%



Financieel

In 2021 kenden we een heropleving tov 2020, maar bleven 

we toch onder de activiteiten van 2019. De kosten liepen wel 

verder op door infl atie en investeringen, maar de overheid 

voorzag ook in 2021 een bijkomende ondersteuning om de 

terugval in activiteiten en extra kosten tgv Covid te 

compenseren. Al is die tussenkomst wel sterk verminderd tov 

2020, toch konden we het jaar positief afsluiten. 

Activiteitencijfers

Omwillen van de COVID-restructies, kenden de activiteiten in 

AZ Monica in 2021 voornamelijk een terugval wat betreft dag- 

en ziekenhuisopnames en opnames op spoed. Afgelopen jaar 

werden er 463 COVID-19 patiënten verzorgd in ons ziekenhuis.

Omzet  € 178.443.000

Bedrijfsopbrengsten  € 199.391.000

Bedrijfskosten  € 196.809.000

Bedrijfsresultaat      € 2.582.000
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