
THUIS IN ZELE
-

Samen voor gezondheidszorg dicht bij huis

Nieuwe infrastructuur en een groter aanbod. Infoavonden, vorming en ontmoeting tussen patiënten, 
zorgverleners en mantelzorgers. Een open samenwerking met de huisartsen, de woonzorgcentra en andere zorgvoorzieningen 

in de regio. En een actieve dialoog met de inwoners van Zele en omgeving. Omdat Zele jouw campus is.

Campus Zele is sterk verankerd in de regio. En dat blijft zo. Want 
ondanks de evoluties in het ziekenhuislandschap naar grote 
netwerken en optimale efficiëntie, blijft zorg dicht bij huis een 
prioriteit voor patiënten én voor ons. Kwaliteitsvolle zorg in de 
eigen buurt maakt deel uit van een goede dienstverlening. Bo-
vendien, hoe sterker de gezondheidszorg is ingebed in de buurt, 
hoe groter de betrokkenheid van de bevolking en hoe beter we 
tegemoet kunnen komen aan alle noden.

Samenwerken

Daarom betrekken we ook jou bij de toekomst van campus Zele. 
De voorbije weken lanceerden we een dialoog met de Zeelse be-
volking. Zowel online als op papier kreeg iedereen de kans om 
zijn of haar mening te geven en om suggesties en voorstellen te 
doen. We vroegen daarnaast ook de input van de andere zorg-
verleners en van de gemeente. We willen immers de krachten 
bundelen met alle partners, want alleen samen kunnen we jou 
de hoge kwaliteit van dienstverlening bieden die we nastreven.
Je hebt overigens massaal gereageerd op onze oproep. Daar zijn 
we blij om. Een aantal suggesties keren vaak terug: voldoende 
parkeerplaats, een groene omgeving, een goede toegankelijk-

heid… Andere voorstellen zoeken naar toegevoegde waarde, 
zoals de mogelijkheid tot bloedafname en een uitleenpost voor 
medisch materiaal. Nog andere inwoners willen vooral een zo 
uitgebreid mogelijk aanbod consultaties. Met deze suggesties 
gaan we aan de slag. We bekijken wat haalbaar is om de dienst-
verlening nog te verbeteren.

Blasius Academie

Van dat uitgebreide aanbod maken we vandaag al werk. Lees 
er maar deze krant op na. Maar ook op andere voorstellen gaan 
we graag in. Zo maken we plannen om de Blasius Academie 
ook in campus Zele een vaste plek te geven. De Blasius Aca-
demie, dat zijn informatiesessies, vormingen en ontmoetingen, 
met zowel een aanbod voor zorgverleners als voor patiënten, 
mantelzorgers en al wie interesse heeft in gezondheidsthema’s.
We blijven luisteren naar jou. Suggesties en opmerkingen blijven 
welkom. Stuur een e-mail naar info@azsintblasius.be. Samen 
bouwen we aan zorg in Zele, vandaag en in de toekomst.

Meer weten over de Blasius Academie? 

Neem een kijkje op www.azsintblasius.be/blasiusacademie/. 

info
 krant

E D ITO R I A A L

-

Zorg in je vertrouwde omgeving

Beste lezer,

Zorg dicht bij huis heeft vele voordelen. Je bent er snel. 
Je wint tijd en je vermijdt filestress. Je komt in een ver-
trouwde, vriendelijke omgeving terecht. Je wordt snel 
en vlot bediend. Je krijgt er zorg op mensenmaat.

Daarom blijven we in campus Zele investeren. Je hebt 
het misschien al opgemerkt: we hebben de voorbije 
maanden een aantal diensten opgefrist. Je kan er 
bovendien voor een ruimer aanbod aan consultaties 
en onderzoeken terecht. Wist je dat ook het moe-
der-kindcentrum is uitgebreid? Je kan er terecht voor 
zwangerschapsbegeleiding, zwangerschapsonderzoe-
ken én voor consultatie met je jonge kind.

Ook in de toekomst blijven we werken aan kwaliteit 
van onze dienstverlening in Zele. We bouwen een 
nieuwe campus die beantwoordt aan de hoogste 
hedendaagse standaarden. In een groene omgeving 
en met aandacht voor een optimale toegankelijkheid. 
Ons streven is dat je op campus Zele terechtkan voor 
alle ambulante raadplegingen.

In deze krant lichten we alvast enkele tipjes van de 
sluier. We stellen de uitgebreide dienst radiologie 
voor. Je leest alles over het aanbod fysiologie en revali-
datie. En je krijgt een handig overzicht van het aanbod 
in jouw campus Zele.

Karen Pieters, algemeen directeur

najaar 2021 · campus Zele
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Het revalidatieteam staat klaar om jou te helpen.
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PRAKTISCH
-

Voor een afspraak in het moeder- en kindcentrum 
op campus Zele:
T: 052 45 64 00 of 052 25 25 05  
of aan het onthaal in Zele.

ZELE KRIJGT PERFECT UITGERUSTE
AMBULANTE REVALIDATIE

-
Samenwerking orthopedie, neurologie en fysische geneeskunde

In de toekomst kunnen patiënten na een orthopedische ingreep of een neurologische aandoening revalideren in campus Zele. 
Binnenkort komen de betrokken consultaties orthopedie, neurologie en fysische geneeskunde alvast op één verdieping samen. 
Maar het is vooral uitkijken naar de nieuwbouw over enkele jaren. Die zal over een perfect uitgeruste revalidatiezaal beschikken 

waar patiënten in dagbehandeling een gespecialiseerd revalidatieprogramma kunnen volgen.

Na een knie- of een heupoperatie volgt voor elke patiënt een 
revalidatieprogramma. Dat geldt ook voor veel neurologische 
aandoeningen, zoals een beroerte of een hernia. De revalida-
tieartsen van de dienst fysische geneeskunde werken hiervoor 
nauw samen met hun collega’s van de diensten orthopedie en 
neurologie. Door de verschillende consultaties nu ook fysiek sa-
men te brengen op één verdieping in campus Zele, wordt die 
samenwerking nog hechter.

Investering in dienstverlening

“Dit is echter nog maar een eerste stap,” zegt beleidsmedewer-
ker Filip Dumez. “Op iets langere termijn, als we de nieuwbouw 
realiseren op campus Zele, komt er een volledig uitgeruste reva-
lidatiezaal met alle mogelijkheden. Op dit ogenblik worden de 
plannen hiervoor getekend.

Dat is uitstekend nieuws voor de patiënten uit de regio Zele en 
Berlare. Vandaag moeten zij voor de revalidatie immers naar 
campus Dendermonde, naar Aalst of naar Gent, maar dat is niet 
praktisch voor deze patiënten, die doorgaans niet optimaal mo-
biel zijn.

De nieuwe revalidatiemogelijkheden betekenen een verregaan-
de investering voor het ziekenhuis. Het gaat immers niet alleen 
om de infrastructuur, er hoort ook een uitgebreid team van spe-
cialisten bij: naast de artsen zijn er ook kinesitherapeuten en 
ergotherapeuten aan een revalidatiecentrum verbonden.
Samenwerking met zorgverleners uit de regio blijft ook hier een 
belangrijke meerwaarde.

Martine Vanwambeke, Jeannine 
Van de Vreken en dr. Sabine Serry: 
“We werken op deze afdeling niet 
met hoogtechnologische snufjes, 
maar met het kleine geluk dat het 
leven de moeite waard maakt.”

Meer info over artsen, afspraken en nieuws? Surf naar www.azsintblasius.be | Stel ons je vragen: info@azsintblasius.be
Campus Dendermonde: Kroonveldlaan 50, 052 25 20 11 | Campus Zele: Koevliet 6, 052 45 60 00 3

VOOR EEN VEILIGE 
EN VOORSPOEDIGE ZWANGERSCHAP

-
Nieuw moeder- en kindcentrum in Zele

Ben je zwanger? Dan kan je sinds deze zomer voor je zwangerschapsopvolging op campus Zele terecht.

Er komt heel wat kijken bij een zwangerschap en de geboor-
te. In het moeder- en kindcentrum in Zele ben je verzekerd 
van begeleiding en opvolging door je gynaecoloog. Ook een 
zwangerschapscoach en een borstvoedingsdeskundige staan 
voor je klaar. 

Alle zwangerschapsonderzoeken, zoals een bloedafname, een 
echografie of een controle van het hartje aan de monitor, kun-
nen in Zele plaatsvinden.

Het grote voordeel voor jou? Zele is een rustige en gemoe-
delijke campus, met korte wachttijden en een warme sfeer. 
Dicht bij huis bovendien. En voorzien van alle nodige comfort 
en veiligheid.

De bevalling zelf vindt plaats in campus Dendermonde. Zoals 
bekend is het verloskwartier perfect uitgerust voor een veilige 
bevalling in alle omstandigheden. De kraamafdeling in Den-
dermonde biedt jou en je partner alle mogelijke comfort.

Ben je onlangs bevallen? Dan kan je bij de kinderarts van het 
moeder- en kindcentrum in Zele op consultatie. Het centrum 
heeft een rustige en kindvriendelijke wachtruimte en een fris, 
aangenaam raadplegingslokaal.

Ook de onderzoeken en eventuele medische beeldvorming 
kunnen in Zele plaatsvinden, meestal aansluitend op de raad-
pleging. Gemakkelijk voor jou en je kindje!

Zele is een rustige en gemoedelijke campus, 
met korte wachttijden en een warme sfeer.

De nieuwe revalidatiezaal 
is uitstekend nieuws voor 

patiënten uit de regio Zele 
en Berlare.
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PIJNCENTRUM VERHUIST, MAAR ZET  
CONSULTATIES IN ZELE VERDER

-
Multidisciplinair pijncentrum

Het aanbod consultaties en onderzoeken in campus Zele breidt uit. De multidisciplinaire pijnkliniek verhuist in het voorjaar 2022 
evenwel naar campus Dendermonde. Dat is nodig omdat de ruimte in campus Zele te krap geworden is. In Dendermonde komt een 
volledig nieuw centrum. Toch wordt campus Zele niet volledig verlaten. Eén dag per week verzorgen pijnartsen consultaties in Zele.

Een multidisciplinair pijncentrum vergt een hoogtechnologische 
omgeving en de nodige ruimte voor de vele onderzoeken en be-
handelingen. De pijnkliniek in Zele is de voorbije decennia voort-
durend gegroeid. Rond het jaar 2000 was het aanbod nog vrij 
beperkt. De focus lag toen vooral op de bestrijding van acute 
pijn, meestal van rugklachten zoals discushernia’s en lagerugpijn. 
Gaandeweg nam het aantal patiënten met chronische pijn toe. 
Een mijlpaal was de erkenning als multidisciplinair centrum voor 
de behandeling van chronische pijn in 2013.

In 2009 vonden 1.216 behandelingen plaats, tien jaar later waren 
dat er al 3.008. Ook het aantal artsen nam toe. Begin 2022 komt 
een vijfde pijnarts het team versterken. Het centrum in Zele groeit 
dan ook uit zijn voegen.

Gloednieuw centrum

De pijnkliniek heeft overigens altijd op twee locaties gewerkt. In 
Zele vinden vooral de medisch-technische pijnbehandelingen en 
consultaties plaats. Het gaat onder meer om epidurale infiltraties, 
facetinfiltraties, spierinfiltraties, infuustherapie en de opvolging 
van pijnpompen en neurostimulatoren.
Campus Dendermonde biedt dan weer onderdak aan het mul-
tidisciplinair pijncentrum en het algologisch (= de kennis van 
pijn) team. Dit team bestaat uit pijnverpleegkundigen en sociaal 
verpleegkundigen, pijnpsychologen, kinesitherapeuten en ergo- 

therapeuten. Zij behandelen chronische pijnpatiënten, die niet 
voldoende geholpen kunnen worden met medicatie of infiltra-
ties. Doel bij deze patiënten is niet om ze pijnvrij te maken, wel 
om hun levenskwaliteit te verbeteren op lichamelijk, psychisch en 
sociaal vlak.

In het voorjaar 2022 komen beide functies van de pijnkliniek sa-
men in de gloednieuwe infrastructuur op campus Dendermonde.

INNOVATIEVE BEHANDELING 
INVALIDERENDE KNIEPIJN

-
Het nieuwe pijncentrum wordt uitgerust voor zowel klas-
sieke als innovatieve behandelingen. Een recent voorbeeld 
is de nieuwe behandeling van invaliderende kniepijn 
(= kniepijn die je beperkt in je fysieke mogelijkheden).

Invaliderende kniepijn kan verschillende oorzaken heb-
ben. Soms ligt de oorzaak buiten het kniegewricht, zoals 
bij heuppijn of uitstralingspijn vanuit de rug. Maar de pijn 
kan ook uit de knie zelf komen. Afhankelijk van de oor-
zaak verschilt ook de behandeling: pijnstillers, kinesithera-
pie, infiltraties, chirurgie of een combinatie hiervan.

Voor patiënten met knieklachten door  
osteoartritis (= gewrichtsaandoening door 
slijtage van het kraakbeen) is er recent een 
nieuwe techniek: de blokkade van de zoge- 
naamde geniculaire zenuwen. Het gaat om 
een behandeling die met radiofrequentie 
(een elektrisch stroompje met warmtebe-
handeling) de zenuwen functioneel uit-
schakelt. De behandeling heeft vrij snel 
effect en er zijn nauwelijks verwikkelingen.

Wie ernstige pijn heeft in de knie, raad-
pleegt altijd best eerst zijn huisarts. Deze 
kan eventueel doorverwijzen naar een  
orthopedisch chirurg of naar een specialist 
in de fysische geneeskunde. Pas daarna is 
een raadpleging in de pijnkliniek zinvol, 
met een verwijzing door een huisarts of 
specialist.

Meer info over artsen, afspraken en nieuws? Surf naar www.azsintblasius.be | Stel ons je vragen: info@azsintblasius.be
Campus Dendermonde: Kroonveldlaan 50, 052 25 20 11 | Campus Zele: Koevliet 6, 052 45 60 00 5

“PATIËNTEN STELLEN 
VLOTTE DIENSTVERLENING OP PRIJS”

-
Dienst radiologie (medische beeldvorming)

Wist je dat campus Zele een volwaardige dienst medische beeldvorming heeft? Je kan er elke dag terecht voor tal van onderzoeken. 
Op afspraak, zodat je vlot bediend wordt in een rustige en vriendelijke omgeving.

“Campus Zele beschikt over een volwaardige dienst medische 
beeldorming,” benadrukt radioloog dr. Johan Bafort. “Er zijn 
de klassieke radiologie en echografie, er is een CT-scan en een 
BMD-toestel om de botdensiteit te meten. Ook voor mammogra-
fieën (borstonderzoek) en puncties kan je dicht bij huis in campus 
Zele terecht. Er is voltijds een radioloog én een verpleegkundig 
team aanwezig. Zo garanderen we een optimale dienstverlening. 
Zowel voor de patiënten van Zele en omstreken als voor de huis-
artsen, met wie we goede contacten onderhouden. De huisart-
sen weten dat ze ons altijd kunnen opbellen en ze kunnen online 
een afspraak inplannen voor hun patiënten.
We werken zoveel mogelijk op afspraak. De wachttijden zijn dan 
ook minimaal. Ook dat stellen de patiënten op prijs.
De sfeer in campus Zele is trouwens anders dan in campus Den-
dermonde. Dat weet ik uit eigen ervaring. Omdat er in Zele geen 
spoedgevallendienst is, zijn er minder onverwachte oproepen. 
Daardoor is er minder stress en lopen we minder vertraging op. 
Dat is prettig voor de artsen, die goed kunnen doorwerken, maar 
 

ook voor de patiënten. Zij kunnen erop rekenen dat ze vlot en op 
tijd hun onderzoek krijgen.”

Investeren in de toekomst

“Elke dag proberen we de dienstverlening nog beter te maken. 
Samen met de polikliniek wordt de dienst medische beeldvor-
ming vernieuwd. De patiëntenflow zal nog vlotter verlopen. Een 
goede service is belangrijk. Veel patiënten zijn immers toch wat 
gespannen voor een onderzoek. Hier in Zele vinden ze een rusti-
ge omgeving. Ook de artsen komen hier graag werken, net om-
wille van die aangename sfeer.
We blijven investeren in campus Zele. Voor de inwoners van Zele 
zelf, maar ook voor de ruimere regio: Hamme, Kalken, Berlare… 
Hoe dichter bij huis we de patiënten kunnen helpen, hoe beter. 
We zijn hier even goed uitgerust als in het ziekenhuis in Den-
dermonde en in de toekomst, in het nieuwe gebouw, wordt het 
alleen nog beter.”

Dr. Laurens De Cock 
met de 3D-printer.

Dienst radiologie (medische beeldvorming) 
campus Zele - 052 45 64 68 
Het secretariaat is bereikbaar
· van maandag tot donderdag 
  tussen 9.00 en 13.00 en 
  tussen 14.00 en 18.00 uur
· op vrijdag tussen 9.00 en 13.00 
  en tussen 14.00 en 17.30 uur.
Buiten deze uren word je automatisch 
doorgeschakeld naar campus Dendermonde.

Dr. Johan Bafort aan het werk in campus Zele.

Elke week houdt een pijnarts 
consultatie in campus Zele.
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Meer info over artsen, afspraken en nieuws? Surf naar www.azsintblasius.be  |  Stel ons je vragen: info@azs intblasius.be 
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Het az Sint-Blasius investeert in mensen, in gebouwen èn in 
technologische vernieuwing. Het ziekenhuis beschikt over het 
nieuwste type operatierobot, die chirurgen toelaat om met grote 
precisie de meest delicate ingrepen uit te voeren. De robot wordt 
vooral gebruikt in de urologie, de gynaecologie en abdominale 
heelkunde (= heelkunde in de buikstreek). De grote voordelen 
van robotchirurgie voor de patiënt zijn minder complicaties en 
een sneller herstel.

In 2018 nam de dienst medische beeldvorming ook een nieuwe 
NMR (MRI) in gebruik. Dat toestel maakt beelden op basis van 
magnetische resonantie, zonder RX-straling dus. Het toestel is 
tweemaal zo krachtig als de vorige scanner. De beelden zijn veel 
nauwkeuriger. Bovendien is de NMR uitgerust met technologie 
die het comfort van de patiënt verhoogt. Tijdens het onderzoek 
krijgt hij beelden te zien en geluiden te horen die hem doen ont -
spannen. Een aftelklok toont de patiënt hoe lang het onderzoek 
nog zal duren. Het toestel is ook stiller en de tunnel is breder.

Bekijk de volledige kalender op:
www.azsintblasius.be/blasiusacademie

BLASIUS 
ACADEMIE
Onze Blasius Academie biedt tal van infosessies en
educatieve evenementen over gezondheid.
Door corona verlopen sommige activiteiten momenteel online. 
Je kan ze thuis volgen, van achter je computer, 
smartphone of tablet. Veilig en gemakkelijk!

Nieuws- 
magazine

Om jou nog beter te informeren, 
heeft az Sint-Blasius een 
nieuwsmagazine, 
‘Samen Beter ’. Met dit magazine 
brengen we je een tweetal keer per 
jaar op de hoogte van het reilen en 
zeilen in az Sint-Blasius en van 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 

Je vindt het magazine in de wacht zalen 
en folderrekken in az Sint-Blasius.  
Je kan ook de digitale versie bekijken op 
onze website. En je kan je registreren om 
automatisch elk nieuw magazine  via 
mail te ontvangen. Surf hiervoor naar 
www.azsintblasius.be.

Onze website en 
sociale media

Op onze website www.azsintblasius.be  
vind je uitgebreide informatie over het zorg-
aanbod. Bekijk zeker ook onze pagina’s 
‘Goed geïnformeerd’ met �lms, folders en 
brochures over aandoeningen, behande -
lingen en onderzoeken. Of volg ons op 
onze sociale media.

OOK TECHNOLOGISCHE 
VERNIEUWING

NIEUWE NMR

Het az Sint-Blasius zet in op extra dienstverlening 
voor zwangere vrouwen. Tijdens haar zwangerschap 
wordt elke vrouw begeleid door een zwangerschaps -
coach. Wie zwanger is, krijgt meteen een afspraak 
voor een raadpleging. Zonder wachttijden. Tijdens de 
eerste raadpleging komt ook de gynaecoloog van de 
patiënte erbij om met een echografie de zwanger -
schap te kunnen bevestigen. Tijdens de volgende 
raadplegingen bereidt de zwangerschapscoach de 
mama’s voor op het leven met een baby. 

Nu het ziekenhuisverblijf na een bevalling korter 
is, is het belangrijk dat mama’s vooraf al een en  

ZWANGERSCHAPSCOACHES GEVEN 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

ZWANGER? PROFICIAT!

ander opsteken over de verzorging van de baby, over 
borstvoeding en tal van praktische zaken. Hoe beter 
de mama’s en hun partners voorbereid zijn op het 
ouderschap, hoe sterker ze staan wanneer ze met 
hun baby terug naar huis keren. 

Ook thuis kan de coach ondersteuning bieden. We 
maakten hierover afspraken met de zelfstandige 
vroedvrouwen en met kraamzorg  organisaties.

Zwanger? Surf naar:
www.azsintblasius.be/patienten/zwanger/

MEER COMFORT 
VOOR DE PATIËNT
De technologie van de nieuwe NMR zorgt 
ervoor dat u het onderzoek op een totaal 
andere manier beleeft. 

• ontspannende beelden en geluiden,

• een aftelklok die aangeeft hoe lang het
onderzoek nog zal duren,

• bredere tunnel,

• stiller toestel.

nieuwe NMR
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· groepssessies voor pijnpatiënten
· mindfulness-programma om 
  herval in depressie te voorkomen
· lessen babybad en borstvoeding voor toekomstige ouders
· infosessie over de behandeling van artrose
· heup- en knieklassen

Meer info over artsen, afspraken en nieuws? Surf naar www.azsintblasius.be  |  Stel ons je vragen: info@azs intblasius.be 
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‘Goed geïnformeerd’ met �lms, folders en 
brochures over aandoeningen, behande -
lingen en onderzoeken. Of volg ons op 
onze sociale media.

OOK TECHNOLOGISCHE 
VERNIEUWING

NIEUWE NMR

Het az Sint-Blasius zet in op extra dienstverlening 
voor zwangere vrouwen. Tijdens haar zwangerschap 
wordt elke vrouw begeleid door een zwangerschaps -
coach. Wie zwanger is, krijgt meteen een afspraak 
voor een raadpleging. Zonder wachttijden. Tijdens de 
eerste raadpleging komt ook de gynaecoloog van de 
patiënte erbij om met een echografie de zwanger -
schap te kunnen bevestigen. Tijdens de volgende 
raadplegingen bereidt de zwangerschapscoach de 
mama’s voor op het leven met een baby. 

Nu het ziekenhuisverblijf na een bevalling korter 
is, is het belangrijk dat mama’s vooraf al een en  

ZWANGERSCHAPSCOACHES GEVEN 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

ZWANGER? PROFICIAT!

ander opsteken over de verzorging van de baby, over 
borstvoeding en tal van praktische zaken. Hoe beter 
de mama’s en hun partners voorbereid zijn op het 
ouderschap, hoe sterker ze staan wanneer ze met 
hun baby terug naar huis keren. 

Ook thuis kan de coach ondersteuning bieden. We 
maakten hierover afspraken met de zelfstandige 
vroedvrouwen en met kraamzorg  organisaties.

Zwanger? Surf naar:
www.azsintblasius.be/patienten/zwanger/

MEER COMFORT 
VOOR DE PATIËNT
De technologie van de nieuwe NMR zorgt 
ervoor dat u het onderzoek op een totaal 
andere manier beleeft. 

• ontspannende beelden en geluiden,

• een aftelklok die aangeeft hoe lang het
onderzoek nog zal duren,

• bredere tunnel,

• stiller toestel.

nieuwe NMR
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· groepssessies voor pijnpatiënten
· mindfulness-programma om 
  herval in depressie te voorkomen
· lessen babybad en borstvoeding voor toekomstige ouders
· infosessie over de behandeling van artrose
· heup- en knieklassen

OV E RZ I C HT  ZO RGA A N B O D 

R A A D P L E G I N G E N  I N  A Z  S I NT- B L AS I U S
-

D = campus Dendermonde - Z = campus Zele

      MEDISCHE SPECIALISMEN

- algemene heelkunde (052 25 25 05)    D en Z
- algemene interne geneeskunde (052 25 25 05)  D en Z
- anesthesie (052 25 25 05)     D
- cardiologie – hartziekten (052 25 29 50)   D en Z
- dermatologie - huidziekten (052 25 25 05)  D 
- endocrinologie - klierziekten (052 25 25 05)  D en Z
- fysische geneeskunde (052 25 25 05)    D en Z
- gastro-enterologie - maag-, lever- en darmziekten  
  (052 25 25 05)       D en Z
- genetica - erfelijkheidsleer (052 25 25 05)   D
- geriatrie (afspraak via huisarts)    D 
- gynaecologie – verloskunde (052 25 25 05)  D en Z
- hematologie – bloedziekten (052 25 25 05)  D
- intensieve zorgen (052 25 23 82)   D 
- kindergeneeskunde (052 25 25 05) 
  of via secretariaat pediatrie (052 25 20 08)   D en Z
- medisch laboratorium (052 25 25 24)    D 
- medische beeldvorming – radiologie
  (052 25 26 95)      D en Z
- mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde - mka 
  (052 25 27 00)       D en Z
- narcodontie - tandheelkunde onder algemene  
  verdoving (052 25 27 00)     D en Z
- nefrologie - nierziekten (052 25 29 48)   D en Z
- neus-, keel- en oorziekten (052 25 25 05)   D en Z
- neurochirurgie (052 25 25 05 of 052 25 29 41)   D 
- neurologie - hersen- en zenuwaandoeningen
  (052 25 25 05)       D en Z
- nucleaire geneeskunde (052 25 26 60)    D 
- oftalmologie - oogziekten (052 25 25 05)   D en Z
- oncologie - kwaadaardige aandoeningen 
  (052 25 25 05)       D 
- orthopedische heelkunde (052 25 26 07)   D en Z
- plastische heelkunde 
  (052 25 25 05 of 052 25 22 97)     D en Z  
- pneumologie - longziekten (052 25 25 05)   D en Z 

- podologie en wondzorg (052 25 25 05)   D en Z
- psychiatrie (052 25 25 05)   D en Z
- reumatologie (052 25 25 05)   D 
- urologie (052 25 25 05)  D en Z
- vaatheelkunde (052 25 22 22)   D en Z

  MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS

- bekkenbodemraadpleging (052 25 25 05)  D 
- borstkliniek (052 25 25 05 of 052 25 22 99)   D 
- diabetescentrum - suikerziekte (052 25 25 05)  D en Z
- diabetische voetkliniek (052 25 25 05)  D 
- geheugenkliniek (052 25 25 05 of 052 25 29 06)  D 
- hartfalencentrum (052 25 25 05)   D 
- MS-raadpleging (052 25 25 05)   D 
- niersteenkliniek (052 25 25 05)   D en Z
- obesitaskliniek - 
  behandelingen tegen overgewicht  
  (052 25 25 05)   D 
- parkinsonraadpleging (052 25 25 05)   D 
- pijnkliniek (052 45 64 04)   D en Z
- valkliniek (afspraak via huisarts) D 
- revalidatie -  kinesitherapie, ergotherapie, 
  logopedie (052 25 25 34)   D en Z

JE KAN IN AZ SINT-BLASIUS 
OOK TERECHT VOOR:

- bloedafname en functieonderzoeken 
  (zonder afspraak)   D en Z
- diëtetiek – voedingsleer  (052 25 25 05)   D en Z
- patiëntenbegeleiding (052 25 25 05)  D en Z
- rookstopbegeleiding (052 25 25 05)   D
- slaaplabo (052 25 25 05)   D 
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TWIJFEL JE 
WELKE DISCIPLINE JE KAN HELPEN?

-

Je huisarts is de aangewezen 
persoon om je te adviseren.

-
Wens je een afspraak te maken bij 

één van onze artsen? 
Wil je weten voor welke 

onderzoeken je bij 
welk specialisme terecht kan?  

Wens je te weten voor 
welke artsen je ook 

op campus Zele terecht kan? 

Alle informatie op: 
www.azsintblasius.be/zorgaanbod.

Je bent bij ons in goede handen, 
in een veilig ziekenhuis. 

Stel noodzakelijke zorg niet uit.

Meer info over artsen, afspraken en nieuws? Surf naar www.azsintblasius.be | Stel ons je vragen: info@azsintblasius.be
Campus Dendermonde: Kroonveldlaan 50, 052 25 20 11 | Campus Zele: Koevliet 6, 052 45 60 00
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