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Uw partner voor uw gezondheid

het verpleegkundig recovery team

Steeds meer mensen doen een inspanning om er een gezonde levensstijl op
na te houden. Ze sporten en bewegen,
letten op hun voeding of laten zich door
een tabakoloog begeleiden om te stoppen met roken.

Die evolutie kunnen we alleen maar toejuichen. Ook al omdat ze nauw
aansluit bij de maatschappelijke rol die ziekenhuizen meer en meer op
zich nemen. Was het ziekenhuis vroeger een ‘huis voor zieken’, dan ontwikkelt het zich vandaag tot een partner voor uw gezondheid.
Natuurlijk blijven we inzetten op het herstel en de genezing van wie ziek
is. Maar onze focus gaat breder. We willen er mee voor zorgen dat mensen zo gezond mogelijk blijven, met aandacht voor ieders kwaliteit van
leven.
In az Sint-Blasius nemen we die rol ten volle op. We doen dat trouwens
niet alleen, maar samen met alle andere partners die uw gezondheid
centraal stellen, in het bijzonder met de huisartsen en de hele eerste lijn
(thuisverpleegkundigen, apothekers, diëtisten…).
Als ziekenhuis breiden we het aantal screeningsprogramma’s en ambulante zorgprogramma’s uit. We ondersteunen ook samen met de huisartsen
de campagne voor griepvaccinatie. Het klinkt misschien vreemd uit de
mond van een ziekenhuisdirecteur, maar hoe minder u in het ziekenhuis
opgenomen moet worden, hoe succesvoller we zijn.
Als partner voor uw gezondheidszorg luisteren we naar u. Elke persoon
is uniek en heeft eigen wensen, noden en verwachtingen. Welke behandeling verkiest u als er verschillende mogelijkheden zijn? Wat betekent
kwaliteit van leven voor u?
Samen met u kiezen we voor uw gezondheid.
Veel leesplezier!
Karen Pieters, algemeen directeur
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belangrijk voor elke patiënt. Als we daarin slagen, halen we
daar veel voldoening uit, ook al blijft dat werk vaak onzichtbaar. Sommige mensen weten nauwelijks op welke planeet ze
zich bevinden als ze wakker worden. Andere mensen zijn heel
emotioneel. Dan zijn we er voor hen om ze dat veilige gevoel
te geven.”

“De recovery is de plek waar mensen zorg krijgen na een operatie. We werken op twee locaties: in het grote operatiekwartier en in het chirurgisch dagziekenhuis. Aan de recovery van
het dagziekenhuis is er ook een dienst ‘nazorg’. Hier worden
mensen na een ingreep voorbereid om de dag zelf nog veilig
en goed voorbereid naar huis te gaan. We geven mensen informatie, medicatie, pijnstilling, verbandmateriaal en duidelijke
richtlijnen, zodat ze weten wat ze de dagen erna eventueel nog
moeten doen. We vervullen een belangrijke sleutelpositie in de
communicatie tussen arts, patiënt, familie en verblijfsafdeling.”
“Meer en meer operaties vinden trouwens in het dagziekenhuis
plaats. Voor oudere of kwetsbare patiënten is dat niet altijd vanzelfsprekend. Daarom betrekken we dikwijls ook een familielid
of doen we wel eens een telefoontje met de thuisverpleegkundige.”

Wie op recovery werkt, weet dat accurate observaties en
grote alertheid nodig zijn. Soms moeten we heel snel vitale
beslissingen nemen. De parameters bewaken en de juiste
zorgen toedienen, maar tegelijk ook die menselijke touch
bewaren die deel uitmaakt van goede zorg. Dat is ons grootste streefdoel. We proberen altijd dat beetje méér te geven.
Empathie maakt het verschil: de lichten even dimmen, een
muziekje opzetten, wat humor... Die kleine dingen doen
ertoe.”

“In het verpleegkundig recovery team werken elf dynamische
collega’s. Sommigen hadden vooraf al jaren ervaring op een
verpleegafdeling, intensieve zorgen of het verloskwartier. Elk
heeft zijn expertise en samen vormen we een hechte en diverse
groep.”
“Op de recovery zien we een grote diversiteit aan patiënten.
Op een doorsnee dag staan we 40 tot 60 patiënten bij. Sommige mensen hebben een kleine ingreep achter de rug, anderen
een zware, lange en risicovolle operatie. We zien zowel ouderen, volwassenen als kinderen. De meesten zijn nog helemaal
in slaap als ze hier aankomen. We houden alle parameters in
het oog (bloeddruk, temperatuur, pijn, polsslag, zuurstofgehalte in het bloed). Onze belangrijkste opdracht is om patiënten
na de ingreep te stabiliseren en pijnvrij te krijgen, zodat ze klaar
zijn om naar een verpleegafdeling of naar de dienst ‘nazorg’ te
gaan.”
“Daarnaast besteden we veel aandacht aan het comfort en het
veiligheidsgevoel van mensen. Zich veilig voelen, is ontzettend
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MEER EMOTIONELE EN PSYCHISCHE KLACHTEN
Dr. Ivo Corthouts, kinderarts

Ouders spelen belangrijke rol in het bewaken van grenzen voor
kinderen en jongeren
Op consultatie bij de kinderarts gaat het steeds vaker (ook) over emotionele, psychische of gedragsproblemen,
stelt dr. Ivo Corthouts. Een multidisciplinaire aanpak dringt zich op.
Preventieve geneeskunde is een ander aandachtspunt voor de kinderarts. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

“Meer dan ooit zetten wij in op preventie”, zegt dr. Corthouts.
“Gelukkig kennen we in ons land een hoge vaccinatiegraad
voor het basisschema tegen onder meer kinderverlamming, bof,
rode hond en mazelen. Maar we kunnen nog beter. Naast het
bassischema zijn er immers andere vaccinaties, zoals die tegen
windpokken of meningokokken b (hersenvliesontsteking). Die
zijn niet verplicht, maar als kinderarts is het onze opdracht om
mensen daarvoor te sensibiliseren. Ook de promotie van het
kinkhoestvaccin voor de omgeving van de pasgeborene en van
het griepvaccin waar het officieel wordt aanbevolen, steunen
wij. Indirect bescherm je hiermee immers ook kinderen. Sommige mensen twijfelen aan het nut of de veiligheid van vaccins,
maar het wetenschappelijk bewijs is er. Kinderen kunnen zelf
niet beslissen of ze zich laten vaccineren. Als volwassenen moeten wij die verantwoordelijkheid ernstig nemen.”

“Daarnaast blijft roken vaak een onderschat probleem”,
vervolgt dr. Corthouts. “Sigarettenrook zorgt voor veel problemen. Vooral bij chronische last op de luchtwegen van kinderen
speelt het rookgedrag van de (groot)ouders een belangrijke rol.
De ouders van die kinderen die we op onze raadpleging zien,
zijn zich hiervan vaak onvoldoende bewust. Het is erg moeilijk
om van een verslaving af te geraken. Gelukkig zijn meer en meer
mensen bereid om zich te laten helpen door een tabakoloog.”
Omgaan met verlies
“Steeds vaker zien we kinderen met problemen van emotionele,
psychische of pedagogische aard. Hiervoor werkt ons team kinderartsen multidisciplinair samen met een kinderneuroloog en
een kinderpsycholoog.”

KINDERGENEESKUNDE

Ingobyi vzw
actief in
Rwanda

“Een sluitende verklaring voor de stijging van die problematiek
is er niet. Het gaat niet zozeer om nieuwe ziektebeelden, dan
wel om het gevolg van maatschappelijke veranderingen. De manier waarop we met elkaar omgaan, de hoge verwachtingen
die we stellen in elkaar en in het leven… We lijken te vergeten
dat het normaal is om niet in alles uit te blinken of om ons af en
toe ook eens ongelukkig te voelen. We zien dat op consultatie
onder meer bij verlieservaringen. We zijn met z’n allen zo gefocust op totale controle, dat we minder goed dan vroeger met
tegenslag om kunnen. Als een grootouder of een geliefd huisdier sterft, is het normaal dat een kind rouwt. De volwassenen
die dat kind begeleiden zouden die gevoelens moeten kunnen
duiden en ruimte scheppen voor verdriet en verwerking. Dat is
vandaag minder vanzelfsprekend geworden.”

Net als vele zorgverleners in az Sint-Blasius
engageert ook dr. Ivo Corthouts zich in de wijde
wereld. Als stichter en voorzitter van Ingobyi trekt
hij twee keer per jaar met een team naar de regio
Nyundo-Kibuye in Rwanda.

“Onze samenleving
is op zoek naar een
nieuw evenwicht.”

“Een andere algemene tendens is demedicalisering. Dikwijls
verwachten
mensen
instant
kant-en-klare
oplossingen, al dan niet
in de vorm van een pilletje. Zo werkt het natuurlijk niet. Wat ons lichaam betreft zijn
we over het algemeen goed bezig: we sporten en letten op onze
voeding. Maar voor ons psychisch en emotioneel welzijn hebben
we minder oog. We besteden niet genoeg tijd en energie aan
zingeving of we zoeken in de verkeerde richting.”

“Die lokale opleiders – artsen en verpleegkundigen/vroedvrouwen van het ziekenhuis van
Murunda – geven hun kennis en kunde door aan
de verpleegkundigen van de gezondheidscentra.
In equipes van vier lopen die verpleegkundigen
telkens twee weken stage in het ziekenhuis. Zij
verblijven dan in een huis dat door Ingobyi met
dat doel werd gebouwd.”

Zoekende

Dr. Corthouts: “We
leven in boeiende
maar tegelijk
complexe tijden.”

“We zijn ook als samenleving zoekende. Naar een gezond evenwicht in het gebruik van nieuwe technologie bijvoorbeeld.
Onlangs had ik ouders met een baby van negen maanden op
consultatie. De baby kon niet slapen. Tijdens het gesprek bleek
dat er op zijn slaapkamer vaak een televisie aan stond. “Ik wil
mijn kind niets ontzeggen”, zei de vader. Terwijl die man zijn
baby net daardoor heel belangrijke dingen ontzegde: rust en
stilte.”

“Het project moet ook bijdragen aan een
vlottere samenwerking tussen de gezondheidscentra en het ziekenhuis, dat voor een populatie
van zo’n 350.000 mensen instaat. In de streek
van Murunda is 45% van de mensen chronisch
ondervoed. Een behoorlijke voeding is een basisvoorwaarde voor een goede gezondheid. Daarom heeft Ingobyi sedert 2016 in de regio ook een
voedselproject.”

“Een jongen van veertien met aanslepende hoofdpijn bij wie
ik een te hoge bloeddruk vaststelde, bleek in de vakantie acht
uur en in het schooljaar minstens vier uur per dag te gamen.
Daar hoef ik geen tekening bij te maken, wel? Ik heb overigens
niets tegen gamen of sociale media. Er mag veel, maar altijd met
mate. Kinderen en jongeren zijn vaak zelf niet in staat om hun
grenzen te bewaken. Daarbij spelen de ouders dan weer een
belangrijke rol.”

“Betrouwbare drinkwatervoorziening is dan weer
een basisvoorwaarde voor een goede gezondheidszorg. Nog in 2019 zullen we bronwater over
een afstand van 8 km op een duurzame wijze tot
in het ziekenhuis brengen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat onze samenleving op weg is naar
een nieuw evenwicht. Ik ben wat dat betreft optimistisch. We
zijn nog op zoek naar de juiste plaats van nieuwe technologie
in ons leven, zonder dat ze ons schaadt. We leven in boeiende
maar tegelijk complexe tijden.”

SAMEN BETER

“Met het ziekenhuis van Murunda en 28
gezondheidscentra – dat zijn eerstehulpposten
met alleen verpleegkundigen – hebben we een
project van continue vorming. Onze ‘expertvrijwilligers’ zijn Vlaamse gynaecologen, kinder
artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en
ziekenhuishygiënisten. Twee keer per jaar gaan
we twee weken ter plaatse om er de capaciteiten
van lokale opleiders te gaan versterken.”

Meer informatie op
www.voormoederenkind.org
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TOEGANG MEDISCH DOSSIER

M E E R I N TE R AC TI E
“Mynexuzhealth is relatief nieuw voor patiënten,
maar ook voor artsen”, zegt dr. Anja Braet, beleidsmedewerker van het medisch departement.
“Maar we geloven in dit instrument voor een nog
betere interactie tussen patiënt en arts. Daarom
wil az Sint-Blasius stelselmatig de mogelijkheden
uitbreiden en zoveel mogelijk disciplines betrekken.”

“Er gaat niets boven het
persoonlijke contact met
de arts”
“Het blijft heel persoonlijk. Andere mensen hebben allicht minder nood aan al die informatie. En nogmaals: er gaat niets boven
het persoonlijke contact met de arts. Ik ben daar trouwens erg
tevreden over. Mijn arts praat en luistert en doet moeite om mij
te begrijpen… Ik vond het bijvoorbeeld belangrijk om te blijven
werken tijdens mijn chemotherapie. Hij vond dat niet vanzelfsprekend, maar hij luisterde en hield rekening met mijn wens.
Mynexuzhealth is een prima aanvulling voor goede informatie,
maar ook niet meer dan dat. Een app zal nooit een persoonlijk
contact kunnen vervangen.”

Anneke Goossens:
“De persoonlijke
gesprekken met de
arts en de andere
zorgverleners blijven
cruciaal. Die zijn
onvervangbaar.”

PATI Ë N T K R I J GT TO E G A N G TOT
MEDISCH DOSSIER
Anneke Goossens is patiënt in az Sint-Blasius.
Zij maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheid om haar medisch dossier in te kijken.

“Pas als ik alles weet, vind ik rust”
krijg net ik borstkanker? Ik ben 38 jaar. Waarom moet mij dat
overkomen? Ik zoek antwoorden. Pas als ik alles gelezen heb
wat ik erover kan vinden, vind ik rust.”

“Ik ben een trouwe klant van az Sint-Blasius”, glimlacht Anneke
Goossens. “Ik heb borstkanker en ik wil alles weten wat er te
weten valt. Aan het onthaal spraken vrijwilligers me aan over
de mogelijkheden van Mynexuzhealth. Ook mijn huisarts had
het erover. Dat ik mijn medisch dossier kan raadplegen, geeft
me op een bepaalde manier rust. Ik ben nieuwsgierig naar de
verslagen van de artsen, de resultaten van de onderzoeken. De
app is bovendien gebruiksvriendelijk.”

Een standbeeld
“Op Mynexuzhealth raadpleeg ik vooral de verslagen van de
artsen. Na elke chemotherapie bijvoorbeeld, schrijft de arts een
verslag. Ik lees die allemaal. Ik zie er ook mijn afspraken.”

“Natuurlijk begrijp ik niet elk woord. Toch geven die verslagen
me houvast. Je krijgt als patiënt veel informatie tijdens de consultaties, maar ik vind het fijn als ik alles nog even kan nalezen.”

“Ik weet dat Mynexuzhealth nog andere mogelijkheden biedt.
Zoals een dagboek bijhouden. Maar daar voel ik geen behoefte
aan. Ik gebruik de app uit gezonde nieuwsgierigheid. Volgend
jaar krijg ik een borstreconstructie. Ter voorbereiding hierop
vond onlangs een onderzoek plaats om te beslissen of die met
eigen buikweefstel kan gebeuren. Daar wil ik dan alles over lezen.”

“Begrijp me niet verkeerd: de persoonlijke gesprekken met de
arts en de andere zorgverleners blijven cruciaal. Die zijn onvervangbaar. Maar als patiënt wil ik zo veel mogelijk informatie. Ik
ga op zoek op allerlei websites, waarvan ik niet altijd weet of de
informatie wel juist is. Ik worstel ook met zinvragen. Waarom

SAMEN BETER
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“Een goede toepassing zijn bijvoorbeeld de vragenlijsten. Vandaag al zet de dienst urologie
voor bepaalde ingrepen een vragenlijst voor de
patiënt op het platform. De resultaten helpen de
artsen om de behandeling te verfijnen. Het interessante is dat de antwoorden automatisch in het
patiëntendossier terechtkomen.”
“De gegevens uit die vragenlijsten laten ons verder toe om onze zorgtrajecten steeds beter te
maken, met het oog op een betere dienstverlening aan de patiënt. We ontwikkelen ook vragenlijsten over hoe patiënten hun verblijf in het
ziekenhuis of op de dienst spoedgevallen ervaren
hebben.”

U W PAT I Ë N T E N DOSSIER INKIJKEN
VIA INTERNET?
Wist u dat ook u uw patiëntendossier kan inkijken via
internet? Dat gaat eenvoudiger dan u denkt. In uw
online patiëntendossier vindt u verschillende elementen
terug:
· afspraken
· verslagen van onderzoeken, raadplegingen,
opnames
· medische beelden
· documenten (brochures, folders, filmpjes…)
· vragenlijsten
· dagboeken.
U kan op Mynexuzhealth uw persoonlijke gegevens
aanpassen en in de toekomst vindt u hier ook uw
facturen terug.

“Omgekeerd kunnen artsen ook informatie op
maat aan hun patiënt bezorgen”, zegt projectcoördinator Karine Van Zande. “De borstkliniek
is op dat vlak een voortrekker. Patiënten krijgen
via elektronische weg gerichte informatie toegestuurd op het ogenblik dat ze die nodig hebben.”
“De medische vaktaal van artsen kan een drempel zijn voor het lezen van verslagen. Artsen maken die verslagen immers niet in de eerste plaats
voor de patiënt, maar voor zichzelf, voor huisartsen en andere zorgverstrekkers. Het persoonlijke
gesprek tussen patiënt en arts tijdens een consult
blijft dan ook de belangrijkste communicatie.”

Hoe meld ik me aan?
Er zijn twee mogelijkheden:
· via de website: www.mynexuzhealth.be;
· via de app: mynexuzhealth.
Op de website van az Sint-Blasius vindt u een brochure met
alle uitleg:
www.azsintblasius.be/patienten/patientendossier/.
Hebt u nog vragen? Kom dan even langs op de infostand
Mynexuzhealth rechts van het onthaal, elke dinsdagvoormiddag van 10 tot 12 uur of mail naar
mynexuz@azsintblasius.be.

SAMEN BETER
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HOE VERLOOPT EEN BLOEDAFNAME?
Service en comfort centraal
Een bloedonderzoek nodig? In az Sint-Blasius gaat dat vlot en eenvoudig.

TIP
Vraag je
behandelende
arts vooraf
wanneer je de
resultaten met
hem of haar
kan bespreken.

RUIM ANDERHALF
M I L J O E N A N A LYS E S
P E R JA A R
RUIM ANDERHALF
De bloedstalen gaan naar het laboratorium voor
M
I L J O E N A N A LYS E S
onderzoek. “Snelheid en correctheid gaan hier
hand
P E Rin hand”,
JA Avertelt
R diensthoofd Rita De Proft.

“De dienst bloedafname is op weekdagen open van 8 uur tot
17.45 uur en op zaterdag van 8 tot 12 uur. Zo bieden we patiënten de gelegenheid om ook buiten de werkuren langs te
komen”, zegt hoofdverpleegkundige Nathalie De Waele.
“Je hoeft vooraf geen afspraak te maken. Kom met het aanvraagformulier van je arts naar het ziekenhuis. Aan het onthaal
meld je je aan de kiosk aan met je identiteitskaart en je selecteert
‘bloedafname’. Je krijgt automatisch de nodige stickers op jouw
naam, waarmee je naar de dienst bloedafname (route 32) kan.”
“Op de dienst bloedafname neem je een volgnummer. Zo weet
je hoeveel mensen er nog vóór jou zijn. De wachttijd bedraagt
doorgaans minder dan een half uurtje. Een tip: in de namiddag
is het minder druk dan in de voormiddag.”
“Na de bloedafname mag je meteen naar huis. De buisjes met
het bloed gaan via de interne buizenpost naar het laboratorium.
De resultaten zijn binnen de 24 uur beschikbaar. Je arts en je
huisarts kunnen die dan online raadplegen.”
“Toen we twee jaar geleden de dienst bloedafname vernieuwden, hebben we maximaal rekening gehouden met de tips van
patiënten. Zo kunnen we vandaag een optimale dienstverlening
aanbieden met een vlotte ontvangst, goede informatie en aandacht voor privacy en comfort.”

“Het laboratorium is dag en nacht geopend. De
analyse van het bloed gebeurt volledig geautomatiseerd. Op die manier kunnen we ultrasnel resultaten van optimale kwaliteit afleveren. Na de analyse
worden de resultaten meteen overgemaakt aan de
aanvragende arts. Ook dat verloopt geautomatiseerd via de computer.”
“De verwachtingen van de mensen liggen hoog.
En terecht: een therapie moet zo snel mogelijk
kunnen starten, ongerustheid moeten we zo snel
mogelijk wegnemen.”
“Jaarlijks verwerken we 120.000 aanvraagformulieren, samen goed voor 1,6 miljoen analyses. De
meeste aanvragen komen uit het ziekenhuis zelf,
maar ook huisartsen en andere externe artsen
doen een beroep op ons. Ook patiënten kunnen
stalen bij ons afgeven, samen met het aanvraag-

Bekijk zeker ook eens het heldere filmpje via de link op
www.azsintblasius.be/goed-geinformeerd.
Ga naar de rubriek ‘onderzoeken’ en klik op ‘bloedafname’.

SAMEN BETER

URINEVERLIES?
ER IS ALTIJD EEN OPLOSSING
Dr. Kathy Vander Eeckt en dr. Dieter Ost
Het taboe op ongewild urineverlies of incontinentie daalt. Dat is een goede zaak, zeker als je weet dat er oplossingen voor
bestaan. Zowel bij vrouwen als bij mannen. We gingen even langs bij urologen dr. Kathy Vander Eeckt en dr. Dieter Ost voor
meer toelichting.

nisme van de blaas. Dat kan door het aanbrengen van een sling
(een kunststof bandje) of in meer (zeldzame) ernstige gevallen
door het inplanten van een kunstmatige sluitspier (zowel bij
mannen als vrouwen).
Is er sprake van urge incontinentie, dan kan medicatie helpen.
Andere mogelijkheden zijn botox injecties of sacrale zenuwstimulatie. In laatstgenoemd geval brengt de uroloog een kleine
stimulator in, vergelijkbaar met een pacemaker voor het hart.
Soms ook is er sprake van een prolaps of een verzakking, bijvoorbeeld van de baarmoeder, de urineblaas of de darm. In dat
geval wordt de patiënt verder behandeld in de multidisciplinaire
bekkenbodemkliniek. De patiënt komt op raadpleging bij een
uroloog én gynaecoloog (dr. Tine Faes). Die multidisciplinaire
aanpak zorgt voor een efficientere behandeling voor de patient
op alle vlakken.

Om te beginnen moeten we een onderscheid maken tussen
stress- of inspanningsincontinentie enerzijds en ‘urge’- of aandrangincontinentie anderzijds. Beide types incontinentie kunnen
behandeld worden.
Inspanningsincontinentie is de meest voorkomende vorm bij
vrouwen. Het urineverlies treedt op bij lichamelijke inspanningen of bij niezen, hoesten of lachen. Dat komt door een plotse
drukverhoging in de buik. Bij urge incontinentie is er sprake van
een overactieve blaas of een prikkeling vanuit de prostaat bij
mannen. Dit kan onverwacht een hevige aandrang tot plassen
veroorzaken, met soms ook urineverlies als gevolg.
Behandelingen

formulier van de behandelende arts.”
Een eerste stap in een behandeling is vaak bekkenbodemkinesitherapie. Met spieroefeningen kunnen kleine incontinentieproblemen verholpen worden.
Bij onvoldoende resultaat kan bij inspanningsincontinentie een
operatie nodig zijn. Zo’n operatie verstevigt het afsluitmecha-
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SAMEN BETER

Meer informatie op
www.azsintblasius.be/zorgaanbod/specialismen/urologie
www.dendermondeurologie.be
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AZ SINT-BLASIUS KOPLOPER
IN ROBOTCHIRURGIE
Dr. Simon van de Vrande en dr. Filip Vanrykel

“Grote precisie, minder pijn en sneller herstel”
az Sint-Blasius zet al vele jaren in op minimaal-invasieve ingrepen. Dat zijn operaties met veel kleinere incisies (snedes) in het
lichaam dan bij traditionele chirurgie. Laparoscopie of kijkoperaties golden lange tijd als het neusje van de zalm, maar vandaag
wint robotchirurgie meer en meer terrein. In de urologie en de gynaecologie bijvoorbeeld, maar ook in de algemene heelkunde.
Dr. Filip Vanrykel doet vooral colonchirurgie (darmoperaties) met de robot, dr. Simon van de Vrande heeft zich gespecialiseerd in
bariatrische chirurgie (vermageringsoperaties bij overgewicht).

van de endeldarm) is robotchirurgie de nieuwe standaard. Je
hebt als chirurg een veel beter zicht en een stabieler platform,
wat de precisie enorm ten goede komt. De bijwerkingen na dergelijke operaties zijn dan ook veel minder ingrijpend. Voor de
patiënten maakt dat echt wel een verschil.”
Simon van de Vrande: “Vermageringsoperaties gebeuren sinds
één jaar eveneens met de robot. az Sint-Blasius is hiermee koploper in Vlaanderen. Robotchirurgie geraakt steeds beter ingeburgerd. De ontwikkelingen staan niet stil. Op langere termijn
zal één kleine incisie (snede) allicht volstaan voor een operatie.
Daarnaast zal de robot de chirurg in de toekomst in real time
feedback geven tijdens de operatie, bijvoorbeeld bij operaties
in risicozones. Meer en meer bedrijven richten zich op de ontwikkeling van robots. Die concurrentie leidt tot steeds betere
apparatuur.”

Dr. Filip Vanrykel

Ook dr. Vanrykel kijkt uit naar deze ontwikkelingen. “Kleinere incisies en feedback tijdens de operaties openen nieuwe
mogelijkheden. Zo worden darmanastomoses (= het verbinden
van twee stukken van de darm) met robotchirurgie mogelijk.
Ook buikwandbreuken kunnen vandaag al met robotchirurgie
behandeld worden. De evolutie gaat snel.”

Dr. Simon van de Vrande

“Het grote voordeel van robotchirurgie is de ongelooflijke
nauwkeurigheid”, zeggen dr. Vanrykel en dr. van de Vrande
in koor. “Een kijkoperatie was al minimaal-invasief, maar met
robotchirurgie gaan we een stap verder. De chirurg krijgt een
perfect 3D-beeld dat vele malen uitvergroot is. Bovendien zijn
de armen van de robot superbeweeglijk; ze vormen het perfecte
verlengde van de handen van de chirurg. Zo kunnen we weefsels als zenuwen en bloedvaten veel beter sparen. En erg belangrijk: robotchirurgie is minder pijnlijk, er is minder pijnstilling
nodig en de patiënt kan sneller terug naar huis.”

10 JAAR
ROBOTCHIRURGIE IN DE
UROLOGIE
De dienst urologie heeft intussen 10 jaar ervaring in
robotchirurgie. Uroloog dr. Dieter Ost: “In het begin
ging het vrijwel alleen om prostaatoperaties. De voordelen, waaronder een sneller herstel, zijn intussen
zo duidelijk, dat de techniek ook gebruikt wordt voor
nier- en blaasoperaties. Robotchirurgie zal technisch
steeds verder evolueren, maar de ervaring van de
chirurgen en hun teams bepalen mee het resultaat voor de
patiënten.”

De nieuwe standaard
Colonchirurgie vindt in az Sint-Blasius al sinds 2017 plaats met
de robot. Dr. Vanrykel: “Zowel bij operaties aan de dikke darm,
aan het rectum en bij rectopexieën (= operatie bij verzakking
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N I E U W E A RTS E N
-

-
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Gynaecoloog
dr. Karlien Vossaert

Geriater
dr. Dien Mertens

Orthopedisch chirurg
dr. Mathias van den Broek

-

-

-

Sinds 1 juli 2019 versterkt dr.
Karlien Vossaert het team GynaecologieVerloskunde.
Zij genoot haar opleiding aan de KU
Leuven. Na medisch vrijwilligerswerk
in Ecuador en Burundi en een stage in
Chili, koos dr. Vossaert voor een specialisatie gynaecologie. Na haar studies
deed ze bijkomende ervaring op in
Nieuw-Zeeland.
Dr. Vossaert is gehuwd en heeft twee
kinderen. Zij heeft vorig jaar al een vervanging in az Sint-Blasius gedaan en is
verheugd de medische staf te mogen
vervoegen. Zij heeft een bijzonder interesse in goedaardige gynaecologische
chirurgie en verloskunde. Ze houdt ook
een halve dag per week raadpleging op
campus Zele.

Dr. Dien Mertens studeerde in juli 2019
af als geriater aan de KU Leuven.
Dankzij haar assistentschap in az
Sint-Blasius is ze vertrouwd met het ziekenhuis. Ze werkte als assistent interne
geneeskunde op de verschillende internistische disciplines.
De aangename samenwerking met het
team van geriaters bevestigde haar keuze voor geriatrie als specialisatie. “Als
geriater combineer je verschillende
aspecten van geneeskunde in de zorg
voor één patiënt. Werken met patiënten op leeftijd geeft me telkens weer
veel voldoening”, zegt dr. Mertens.
Dr. Dien Mertens zal haar collega dr.
Ate Mertens ook ondersteunen als geriater in het team van de geheugenkliniek.

Sinds augustus 2019 is dr. Mathias van
den Broek het 7de staflid in de dienst
orthopedie.
Dr. Van den Broeck leerde het ziekenhuis enkele jaren geleden als assistent
kennen en waardeerde meteen de
schaalgrootte en de persoonlijke contacten.
Hij studeerde aan de Universiteit Antwerpen en koos voor een specialisatie
in de orthopedische heelkunde voor de
brede patiëntenpopulatie: van jonge
sporters met letsels en traumaslachtoffers tot ouderen met artrose. Ook de
combinatie van raadplegingen, heelkunde en het klinische werk na een ingreep trok hem aan. Hij volbracht een
deel van zijn opleiding in Londen en
legt zich ondermeer toe op heup- en
knieprothesechirurgie en bekkenletsels.

Deze artsen starten binnenkort ook:
· dienst spoedgevallen: dr. Marilyn Gilleman en dr. Lieven de Smedt
· dienst cardiologie (hartziekten): dr. Oana Bodea

BLASIUS
AC A D E M I E
De Blasius Academie biedt tal van infosessies en opleidingen
over gezondheid. Voor het volledige programma en alle data:
www.azsintblasius.be/blasiusacademie.
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3 oktober

Geboortewandeling
voor toekomstige ouders

17 oktober

Dag tegen kanker

31 oktober

Papaklas

7 november

Infoavond borstkliniek

az Sint-Blasius

M E E ST G E STE L D E V R AG E N A A N
D E D I E N ST FAC T U R ATI E
Lieve Gerlo en haar collega’s beantwoorden
graag uw vragen over uw factuur.
Hierbij de top 4:

1

2

Er staat een ‘RX’-prestatie
op mijn factuur?

“Ik heb alleen een echografie gehad en
toch vermeldt de factuur een ‘RX’-prestatie?” Dat kan. De vermelding ‘RX’-prestatie
verwijst immers naar de vergoeding voor de
radioloog voor het interpreteren van beelden. Het maakt geen verschil of het gaat
om een scan, een NMR of een echografie.

3

“Ik ben in het dagziekenhuis geweest en
heb mijn hospitalisatieverzekering hiervan
op de hoogte gebracht. Toch is de factuur
naar mij gestuurd en niet naar de hospitalisatieverzekering?” Niet de plaats van de
behandeling, maar de aard ervan bepaalt of
de verzekering tussenkomt. Infiltraties bijvoorbeeld, worden niet terugbetaald, ook
al vinden ze plaats in het dagziekenhuis.

4

Ik was niet in het
ziekenhuis en krijg toch
een factuur?

Waar kan ik terecht
met een vraag over
mijn factuur?

· facturatie@azsintblasius.be: als u een vraag
hebt over de inhoud van uw factuur, een detail
of duplicaat nodig hebt, de hospitalisatieverzekering niet toegewezen is of bij een betwisting
over de kamerkeuze of een andere klacht.
· debiteuren@azsintblasius.be:
om na te kijken of de factuur al dan niet betaald is, voor openstaande facturen, uitstel van
betaling, rappel of deurwaarder, of voor een
afbetalingsplan.

Dat kan. Bijvoorbeeld als de MUG met een
arts van az Sint-Blasius bij u is geweest (ook
al werd u achteraf naar een ander ziekenhuis gebracht). Wat vaak voorkomt, is dat
uw (huis)arts een staal laat onderzoeken
in het laboratorium van het az Sint-Blasius,
waarvoor een factuur volgt.
Soms komt een patiënt zonder te verwittigen niet op een afspraak. Hiervoor kan ook
een kost aangerekend worden.
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Waarom krijg ik, en niet
mijn verzekering,
de factuur voor het
dagziekenhuis?
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