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Uit het goede hout gesneden

De veiligheid en de gezondheid van onze
patiënten blijft onze grootste prioriteit.
Ook in tijden van corona. Onze artsen en
medewerkers staan dag en nacht voor u
klaar.
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Het coronavirus is nog steeds onder ons. De komende maanden blijven
we ons met zijn allen inspannen om het virus onder controle te houden.
Tegelijk hernemen we ons gewone leven. De scholen en de bedrijven zijn
terug open, we kunnen weer genieten van cultuur en sport of een hapje
gaan eten. Maar alles met de nodige voorzichtigheid. Het lijkt wel leven
met de handrem op.
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az Sint-Blasius heeft de eerste, zware coronagolf in het voorjaar goed
doorstaan. Op elk ogenblik hebben we de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen garanderen. Dit is vooral te danken aan
de tomeloze inzet van onze artsen en medewerkers. De veerkracht, het
aanpassingsvermogen, de solidariteit en de enorme wil om dit virus het
hoofd te bieden, waren ongelooflijk. Onze mensen hebben bewezen dat
ze uit het goede hout gesneden zijn om met hart en ziel zorg te verlenen,
ook in crisistijd. Ik kan daar alleen maar fier op zijn. In het covid-19-dossier
in dit magazine leest u er meer over.
Vandaag staat az Sint-Blasius klaar om een eventuele nieuwe golf de baas
te kunnen. Tegelijk draaien alle diensten en disciplines weer op volle toeren. Veel patiënten hebben in het voorjaar een bezoek aan hun arts, al
dan niet noodgedwongen, uitgesteld. Weet dat onze artsen en medewerkers paraat staan voor u en dat we zorg blijven verlenen in alle veiligheid.
Veel leesplezier!
Karen Pieters, algemeen directeur
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H A RTFA L E N C E N TR U M
DR. OANA BODEA EN
HARTFALENVERPLEEGKUNDIGEN EVELIEN CORNELIS EN EVELIEN DE VOS

“Patiënten waarderen extra ondersteuning”

Dankzij het hartfalencentrum van az Sint-Blasius worden
patiënten beter dan ooit opgevolgd en geïnformeerd.
Naast de cardiologen maken gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen, diëtisten, psychologen en revalidatiemedewerkers deel uit van het team.

met de patiënt en zijn familie, wat leidt tot betere zorg en betere resultaten. We zien de patiënten vaker, zodat we meer preventief kunnen werken. Door een goede samenwerking met de
geriaters, de nefrologen (artsen voor nierziekten) en vele andere
disciplines garanderen we de best mogelijke dienstverlening.”

“Hartfalen is een aandoening waarbij het hart onvoldoende in staat is om het bloed rond te pompen,” legt dr. Oana
Bodea uit. “Ongeveer 2% van de bevolking lijdt eraan. Boven de
70 jaar loopt dat op tot 10 %. Het aantal patiënten stijgt. Dat
komt door de vergrijzing, maar ook door betere geneeskunde:
wie vroeger een zwaar hartinfarct had, overleefde het meestal
niet. Vandaag ligt de overlevingskans veel hoger, maar het hart
houdt er wel littekens aan over, die na verloop van tijd tot hartfalen kunnen leiden.”

“Ons doel is om elke patiënt de beste behandeling te geven
volgens de wetenschappelijke richtlijnen. We werken helemaal
op maat.”
“De patiënten zijn tevreden. Sommigen hebben al lang hartfalen en waarderen de extra tijd, informatie en steun. Ook de
mantelzorger betrekken we nauwer. Die speelt immers een belangrijke rol. Bij een man met hartfalen is het vaak de partner
die de maaltijden bereidt en die er dus mee voor zorgt dat de
patiënt het juiste dieet volgt en gemotiveerd blijft. Hoe beter we
samenwerken, hoe beter voor iedereen.”

“Veel hartfalenpatiënten hebben ook andere aandoeningen.
Met een goede opvolging en preventieve maatregelen beperken we het aantal ziekenhuisopnamen tot een minimum,” zegt
dr. Oana Bodea.

Het hartfalenteam geeft op 23 september een online infosessie.
Hoe werkt ons hart, en wat als het hart begint te sputteren?
De sessie vindt twee keer plaats: om 15 en om 19 uur. Volg
de sessie thuis, met je eigen computer, tablet of smartphone.
Gemakkelijk en veilig! Info en inschrijving, ook voor volgende
activiteiten: www.azsintblasius.be/blasiusacademie.

Brug tussen arts en patiënt
“Deze patiënten vormen een kwetsbare groep,” zegt verpleegkundige Evelien Cornelis. “Een goede begeleiding is geen luxe
maar een noodzaak. We helpen hen met educatie en tips voor
het dagelijkse leven. Ze kunnen bij ons altijd terecht met vragen.”
“Er zijn diverse oorzaken voor hartfalen,” weet verpleegkundige
Evelien De Vos. “Meest voorkomend zijn een hartinfarct, hoge
bloeddruk, slecht functionerende hartkleppen, een hartspierziekte, hartritmestoornissen of een aangeboren hartafwijking.
Wij leren patiënten omgaan met de ziekte en vroegtijdig alarmsignalen herkennen. Zo verbeteren we hun levenskwaliteit en
hun vooruitzichten.”
“Tijdens de raadpleging bij een arts krijgt de patiënt dikwijls
heel veel informatie. Wij maken tijd om alles nog eens samen
te doorlopen en om antwoorden te geven op alle vragen. Hoe
meer de patiënt betrokken is, hoe meer hij gemotiveerd is om de
richtlijnen over medicatie en levensgewoonten op te volgen.”
Goede resultaten
“Werken in een hartfalencentrum vergt een goede organisatie,”
zegt dr. Oana Bodea. “Maar het loont. Er is een beter contact
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Dr. Joost Geraerdts, Evelien Cornelis, Evelien De Vos, dr. Oana Bodea en
dr. Tom Sarens van het hartfalencentrum.
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I N F O R M ATI E S E S S I E S E N
BEWEGING HELPEN
CO P D - PATI Ë N TE N B I J H E R STE L
-

Patrick Sichin: “COPD is
een chronische ziekte.
Dat betekent dat ik
niet kan genezen.
Maar ik kan wel beter
worden.”

Patrick Sichin (63) uit Berlare heeft chronische longziekte COPD, maar vindt dankzij
beweging een tweede adem.

”Ik blijf niet bij de pakken zitten”
zware aanval van COPD en bronchitis. Ik kreeg nauwelijks zuurstof. Het puffertje dat ik had, bracht nauwelijks soelaas. Mijn
vriendin belde in paniek de arts. Ik kreeg een injectie en werd
via de spoedgevallendienst in het ziekenhuis opgenomen. Daar
kreeg ik vijf dagen zuurstof, medicatie en antibiotica. Het verdict
van de arts was duidelijk: COPD. Toen had ik het wel begrepen.
Ik heb geen sigaret meer aangeraakt. Het was te erg geweest. Ik
wou dat niet nog eens meemaken. Ik was echt aan het stikken.”

“Van beroep was ik chauffeur van een wiellader, ook wel een
shovel of een grondverzetmachine genoemd. Vier jaar geleden
had ik het plots moeilijk om trappen te doen. Ik was kortademig
en kon nauwelijks de trap op. De huisarts verwees me naar een
longarts. Na onderzoek bleek ik het prille begin van COPD te
hebben, een chronische longziekte. De arts raadde me aan om
meteen te stoppen met roken.
Ik rookte al sinds ik als jongeman in het leger was. Eerst vijf of
zes sigaretten per dag, op het laatst meer dan een pakje. Zomaar stoppen was niet evident. Ik ben blijven roken. Tot twee
jaar geleden. Ik ben duivenmelker, maar met de jaren ben ik allergisch geworden aan het dierenstof. Toen kreeg ik opeens een
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De goede kant op
“In het ziekenhuis leerde de kinesitherapeut me om op een correcte manier uit bed te stappen, trappen te doen, te wandelen
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CHRONISCHE LONGZIEKTE COPD

RO O KSTO PBEGELEIDING
A Z S I N T- B L A S I U S

en te fietsen. Hij gaf me oefeningen om me beter te voelen en
om voldoende in beweging te blijven, ondanks de kortademigheid. Na de opname ben ik elke week naar het ziekenhuis blijven
komen voor de oefeningen. Het eerste jaar twee keer per week
en daarna één keer, tot op vandaag. Ik heb daar veel deugd
van. Ik voel me fysiek een stuk sterker en ik ervaar een grotere
longinhoud. Ik wil die oefeningen zo lang mogelijk blijven doen.
Het is een groepsrevalidatie, met bijna uitsluitend COPD-patiënten. Eén keer ben ik ook naar een informatiesessie geweest. Een
arts, een verpleegkundige en een kinesitherapeut gaven er hele
goede informatie. Dat is beter dan zomaar een foldertje, want je
kan vragen stellen en je ontmoet er lotgenoten.

Stoppen met roken is belangrijk voor de gezondheid. Zonder hulp is dat echter niet zo eenvoudig.
Een erkende tabakoloog kan u helpen.
Wenst u een begeleiding op te starten, spreek
erover met uw arts, of neem contact op met
onze tabakoloog. De begeleiding is individueel.
E-mail: rookstop@azsintblasius.be.
Tel: 052 25 28 40.

“Mijn longarts volgt me
continu op. Dat geeft me
gemoedsrust.”

Bewegen is vooruitgaan
“COPD is een chronische ziekte. Dat betekent dat ik niet kan genezen. Maar ik kan wel beter worden. De rookslijmen zijn weg,
mijn longinhoud is beter en ik ben vermagerd, wat eveneens
helpt om minder snel buiten adem te zijn. Als je in je zetel blijft
zitten, geraak je er niet meer uit. Dat besef ik zeer goed. Bewegen is vooruitgaan, zegt mijn arts. Was ik verder blijven roken,
dan had ik nu alle dagen zuurstof nodig en zat ik in een rolstoel.
Het klinkt cru, maar zo is het.

Twee tot drie keer per week wandel ik anderhalf uur, zo snel als
ik kan. Meestal in het Kasteelpark in Berlare, hier vlakbij. Heerlijk
is dat, al voel ik het aan mijn adem. Ja, het vergt enige aanpassing. Ik kan nog veel, maar niet alles meer. Ik mag geen te zware
inspanningen doen of snel een trap oplopen. Mijn longarts volgt
me continu op. Dat geeft me gemoedsrust. Zeker als hij meldt
dat de blaastesten tonen dat het de goede kant opgaat met
mijn longinhoud. Dankzij de oefeningen kan ik mijn longinhoud
stelselmatig uitbouwen. Het vergt discipline om de wekelijkse
trainingen vol te houden. Veel mensen hebben de neiging om
ermee te stoppen zodra het wat beter gaat. Ik vind het ondertussen gewoon prettig om te doen. Ik ken al die mensen. Het
zijn vrienden geworden.”

Ik ben met pensioen nu, maar ik doe veel sport. Stilzitten is niets
voor mij. De duivensport heb ik wat afgebouwd, door de allergie. Ik zet mijn hokken veel meer open voor frisse lucht en ik
maak regelmatig schoon. Er helemaal een punt achter zetten,
zou me te zwaar vallen. Ik heb de duiven overgenomen van mijn
vader. Ik doe het nu al meer dan dertig jaar. Maar het lukt. Op
een andere manier dan vroeger weliswaar, maar daar heb ik
vrede mee. Ik voel me redelijk goed in mijn vel en ik ben vast van
plan om te blijven bewegen en te blijven herstellen. Ik blijf niet
bij de pakken zitten.”

PATI Ë N TE N V E R E N I G I N G CO P D VZ W
COPD is een chronische longziekte. Ze
wordt gekenmerkt door een ontsteking van de luchtwegen, luchtwegvernauwing en afbraak van longweefsel.
Roken, astma, vervuilde lucht, erfelijke
factoren en infecties van de luchtwegen zijn de belangrijkste oorzaken.

az Sint-Blasius werkt samen met de
patiëntenvereniging COPD vzw. “Die
samenwerking is voor alle partijen een
win-winsituatie”, zegt Dominique Potteau, die de contacten met de patiëntenorganisaties coördineert.
“Al lange tijd organiseren we twee keer

SAMEN BETER

13

az Sint-Blasius

per jaar een infonamiddag voor mensen met COPD. Sinds kort werkt COPD
vzw hieraan mee. COPD vzw is een gedreven en enthousiaste organisatie van
patiënten die zich met een groot hart
inzetten voor lotgenoten.”
www.copdvzw.be

GYNAECOLOGIE IS MEER DAN BEVALLINGEN ALLEEN
Dr. Tine Faes

”Oprechte aandacht voor elke patiënt”
De zorg voor elke patiënt staat centraal voor de zes artsen van de dienst Gynaecologie-Verloskunde.
Veiligheid en een snel herstel primeren. Bij bevallingen uiteraard, maar evenzeer bij de uiteenlopende chirurgische ingrepen.
Wij gingen erover praten met dr. Tine Faes.

voor zakkingsoperaties, het verwijderen van de baarmoeder of
een curettage (het wegschrapen van het baarmoederslijmvlies).
Bij een open operatie of abdominale heelkunde maken we de
buikwand open voor de operatie. Dat is bijvoorbeeld noodzakelijk als de baarmoeder zo groot is, dat ze niet via een kijkoperatie
kan verwijderd worden.
In dagkliniek ten slotte, vinden kleinere operaties plaats zoals
het wegnemen van poliepen en vleesbomen met het sparen van
de baarmoeder, schaamlipcorrecties, conisaties (het wegnemen
van een deel van de baarmoederhals bij afwijkend uitstrijkje) enzovoort.”
Samenwerking
“Voor de meeste van deze behandelingen en operaties staat
de gynaecoloog alleen in. Toch werken we nauw samen met
andere disciplines. In de bekkenbodemkliniek bijvoorbeeld met
de urologen, huisarts en kinesitherapeuten en waar nodig met
gastro-enterologen en abdominaal chirurgen. De bekkenbodem
met blaas, vagina, baarmoeder en darmen, vormt dan ook één
geheel.
Ook bij een zwangerschap kan een multidisciplinaire aanpak
nodig zijn. Denk aan een zwangere vrouw met een darmziekte,
een schildklieraandoening of diabetes. Door een goede afstemming met collega’s van andere diensten verzekeren we een strikte opvolging op alle gebieden.

Dr. Tine Faes: “Elke patiënt krijgt de ondersteuning waar
zij nood aan heeft, met de gezamenlijke expertise van de
verschillende artsen.”

Alle gynaecologen zijn actief als verloskundigen. Daarnaast heeft
elk zijn eigen expertise. Zo is dr. Tine Faes expert in robotchirurgie, vaginale heelkunde, abdominale heelkunde, laparoscopie
en kleine operaties in dagkliniek. Ze heeft ook een bijkomende
specialisatie gynaecologische echografie.

Alle gynaecologen komen trouwens elke maandagochtend samen op een stafvergadering. Daar bespreken we complexe of
uitdagende casussen, we toetsen inzichten af en delen onze expertise. Dat werkt prima. Zo krijgt elke patiënt de ondersteuning
waar zij nood aan heeft, met de gezamenlijke expertise van de
verschillende artsen.”

“Gynaecologische chirurgie is erg divers en veelomvattend,”
zegt dr. Faes. “Robotchirurgie bijvoorbeeld, passen we toe om
grote baarmoeders of vleesbomen te verwijderen. Ook de aanpak van een gynaecologische verzakking of prolaps, waarbij de
baarmoeder, de blaas en/of de darmen naar beneden zakken,
kan in bepaalde indicaties met de robot gebeuren.

Oprechte aandacht
“Het team gynaecologen is een mooie mix van meer ervaren en
wat jongere collega’s, twee mannen en vier vrouwen. We vullen
elkaar perfect aan.

Laparoscopie is ook een kijkoperatie, maar dan zonder gebruik
van de robot. Met laparoscopie kunnen we eierstokken of kleine
baarmoeders verwijderen.
Vaginale chirurgie via de schede kan eveneens een optie zijn

SAMEN BETER
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GYNAECOLOGIE - VERLOSKUNDE

“Gynaecologen werken
nauw samen met andere
disciplines en binnen de
staf. Zo krijgt elke
patiënt de ondersteuning
waar zij nood aan heeft.”

Bevallen in tijden
van corona
Bevallen is altijd een bijzondere gebeurtenis,
maar de strikte coronamaatregelen, die geen
bezoek toelieten op de kraamafdeling, zorgden voor een heel aparte sfeer.
Mieke Cattrysse (34) beviel op 17 juni van
haar derde kindje. Het werd een dochtertje,
Suzan.

Zelf heb ik nooit getwijfeld aan mijn roeping. Ik had één doel
voor ogen toen ik mijn studies begon: gynaecoloog worden.
Eerst voor de verloskunde, maar gaandeweg is ook mijn interesse in de gynaecologische chirurgie gegroeid. In Londen heb
ik een extra jaar hoogrisico-verloskunde gevolgd en twee bijkomende specialisatiejaren chirurgie van het bekken en gynaecologische echografie in het Universitair Ziekenhuis in Leuven.

“Mijn zoontjes Juul (6) en Gust (4) leefden
enorm mee met de zwangerschap. We wisten vooraf niet of het een broertje of een
zusje werd, wat het extra spannend maakte.
Door corona mocht enkel de partner op bezoek. Het was pas vanaf de dag vóór mijn
bevalling dat ook eigen kinderen op bezoek
mochten. Dat was een grote opluchting,
want de jongens voelden zich enorm betrokken.

Wat mij het meest bevalt in az Sint-Blasius, is de oprechte aandacht voor elke patiënt. Veiligheid en een snel herstel staan
voorop. We werken met de meest innovatieve technieken en instrumenten, zoals de robot. Het belang van de patiënt primeert.
Bij elke ingreep bekijken we nauwgezet wat de beste optie is
voor de patiënt. Dat alle gynaecologen in het team diezelfde
waarden delen, is heel fijn om te werken.”

Door de bezoekbeperking viel de rust op de
kraamafdeling op. Ook bij mijn vorige bevallingen probeerde ik het bezoek te beperken.
Ik heb drie keer een keizersnede gehad en
dan heb je rust nodig. Mijn man is wel twee
nachten blijven slapen op de kamer. Fantastisch dat dit kan! We hadden beiden alle tijd
om met niets anders bezig te zijn dan met de
borstvoeding, de zorg voor Suzan en mezelf.
Wat een luxe!

DIENST GYNAECOLOGIE
-VERLOSKUNDE
· dr. Peter Boelens
· dr. Tine Faes
· dr. Katrien Laureys
· dr. Didier Oosterlynck
· dr. Kathleen Scharpé
· dr. Karlien Vossaert

Vandaag werk ik als schooldirecteur in
Sint-Niklaas, maar van opleiding ben ik
vroedvrouw. Veel pas bevallen mama’s willen het bezoek op de kraamafdeling beperken tot de dichtste kring, maar weten niet
altijd hoe. Het is goed dat hierover een debat
op gang komt. Want enkele dagen rust en
tijd voor de baby en de ouders is geen overbodige luxe!”

Een afspraak maken kan via het centraal
afsprakenbureau:
052 25 25 05.

SAMEN BETER
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D O S S I E R COV I D - 1 9
a l g e m e e n d i r e c t e u r Ka r e n P i e t e r s e n d r. R a f J a co b s
“Fier op alle medewerkers en artsen”
Het leven ging zijn gewone gang... en toen was het plots maart 2020. Sindsdien is het coronavirus geen dag uit het nieuws.
Ook in az Sint-Blasius was het alle hens aan dek. In dit dossier blikken we terug én vooruit. We doen dat met algemeen directeur
Karen Pieters en toenmalig hoofdarts dr. Raf Jacobs. Op de volgende pagina’s laten we ook patiënten, verpleegkundigen en
medewerkers aan het woord die alles van op de eerste rij beleefden.

“Niemand had dit ooit meegemaakt,” opent Karen Pieters.
“In het ziekenhuis was het meteen volop crisismanagement.
We hebben erg snel geschakeld
en de organisatie helemaal omgegooid. Gelukkig hadden wij
een noodplan, dat goed gewerkt
heeft. Op elk moment hebben wij
de veiligheid van onze patiënten,
medewerkers en artsen kunnen
waarborgen. Dat is in grote mate
te danken aan de inzet van iedereen in het ziekenhuis.”

patiënten per dag konden screenen. Verpleegkundigen staan
er elke dag van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds
paraat om stalen af te nemen van mogelijk besmette mensen.

“Fysiek waren de artsen
en medewerkers niet
uitgeput, maar
emotioneel woog de
coronacrisis zwaar.”

“De impact op het ziekenhuis
was groot,” beaamt dr. Raf Jacobs. “Van de ene dag op de
andere moesten de artsen zich
totaal anders organiseren. Alles
moest wijken voor covid-19. In
een mum van tijd creëerden we
extra capaciteit en werden de patiëntenstromen hertekend. Wat
me vooral opviel, was het sterke
groepsgevoel bij artsen en medewerkers. Iedereen verliet zijn
comfortzone. Iedereen droeg zijn steentje bij. Er gaat terecht
veel aandacht naar de artsen die op covidafdelingen werkten,
maar ik denk ook aan de artsen die hun consultaties gedwongen moesten onderbreken en hun patiënten niet meer konden
helpen. In het belang van die patiënten hebben we, zodra het
kon, de ‘normale’ werking terug opgestart. Vandaag werken
de meeste diensten zo goed als normaal.”

Een andere samenwerking vond plaats met woonzorgcentra
in de regio. Een arts en een verpleegkundige van ons team
ziekenhuishygiëne hielpen de woonzorgcentra met de organisatie van de cohortering (het scheiden van de dagelijkse werking voor besmette en niet-besmette bewoners). Verschillende
artsen zijn ter plekke advies gaan geven, ondanks de drukte
in het ziekenhuis. Geriaters en longartsen hebben ook telefonisch advies verleend aan huisartsen in de woonzorgcentra. De
cultuur van samenwerking heeft een boost gekregen door de
coronacrisis,” zegt dr. Jacobs.
Emotionele impact
“Even leek het erop dat we in juni en juli al afstevenden op een
tweede ernstige golf,” zegt Karen Pieters. “Gelukkig hebben
we die grotendeels in de kiem kunnen smoren. Toen we na
de eerste coronagolf de covidafdelingen konden afbouwen,
waren veel medewerkers emotioneel niet klaar voor een tweede golf. Nu heeft iedereen wat vakantie kunnen nemen. Dat
was nodig. Om op adem te komen en om alles een plaats te
geven.”

Samenwerking
“Ook de samenwerking met externe partners is door de coronacrisis nog hechter geworden. Met de huisartsen hebben
we prima samengewerkt, onder meer voor het testen van patiënten. Veel huisartsen deden een beroep op het labo van az
Sint-Blasius, dat voortreffelijk werk heeft verricht.
Huisartsen en ziekenhuis hebben samen een covid-testcentrum
georganiseerd buiten het ziekenhuis, waar we al snel honderd

SAMEN BETER

“Hetzelfde geldt voor de artsen,” weet dr. Jacobs. “Fysiek waren ze niet uitgeput, maar emotioneel woog de coronacrisis
zwaar. Vandaag is de situatie anders dan in het begin van de
crisis. We hebben testen, er wordt gewerkt aan contactopsporing, er is voldoende beschermingsmateriaal. Ook de mensen
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“We mogen vooral niet denken dat de coronacrisis achter de rug is.
Het virus is nog onder ons en het is bijzonder agressief.”

en de enorme wil om er te staan, hebben gemaakt dat we hier
samen goed doorgekomen zijn.”
“Nu mogen we vooral niet denken dat de coronacrisis achter
de rug is,” waarschuwt dr. Jacobs. “Het virus is nog onder
ons en het is bijzonder agressief. Vooral ouderen en chronisch
zieke mensen behoren tot de risicogroep, maar ook jonge, gezonde dertigers worden soms heel zwaar ziek, zelfs met sterfgevallen. We mogen het virus niet onderschatten.”

hebben zich aangepast. Zeker de ouderen en de meest kwetsbaren nemen de nodige voorzorgsmaatregelen.”
“We hebben veel geleerd uit de eerste golf,” zegt Karen Pieters. “We hebben ons noodplan nog verfijnd. Alles wel beschouwd is az Sint-Blasius de eerste golf goed doorgekomen.
Het zijn externe factoren die het lastig hebben gemaakt: de
onduidelijkheid, het tekort aan beschermingsmateriaal... Maar
ik ben fier op alle medewerkers en artsen. De samenhorigheid

Dr. Kristof Van den Hauwe is nieuwe hoofdarts
Sinds 1 september is dr. Kristof Van den Hauwe de nieuwe hoofdarts in az Sint-Blasius. Hij
volgt dr. Raf Jacobs op, die zich weer voltijds toelegt op zijn functie als NKO-arts.
Dr. Van den Hauwe werkte tot voor
kort als anesthesist en urgentiearts in
het AZ Jan Palfijn (Gent), waar hij het
artsenkorps vertegenwoordigde in de
raad van bestuur. Eerder was hij er
medisch diensthoofd van de dienst anesthesie en secretaris van de medische
raad.
Naast zijn specialisatie in de anesthesie
en een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, studeerde dr. Van
den Hauwe gezondheidsrecht en volg-

SAMEN BETER
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de hij een opleiding ziekenhuisbeleid
aan de EHSAL Management School.
Het is de ambitie van dr. Van den Hauwe om samen met het artsenkorps en
het ziekenhuis, en in nauwe samenwerking met de eerste lijn en onze
netwerkpartners, de strategie van az
Sint-Blasius verder te versterken: als
toonaangevende regionale zorgorganisatie inzetten op de best mogelijke
gezondheid van de bevolking.

D O S S I E R COV I D - 1 9
ve r p l e e g ku n d i g e n o p cov i d a fd e l i n g
“Iedereen vroeg zich af: wat staat er ons te wachten?”

Onwezenlijk

Katleen Verschueren werkt al 26 jaar als verpleegkundige op
de longafdeling. Toch was vrijdag 13 maart ook voor haar
een dag om nooit te vergeten. “Onze afdeling werd helemaal ingericht voor covidpatiënten. Andere patiënten werden
naar andere afdelingen overgebracht. De kamers werden allemaal isolatiekamers, voorzien van het nodige materiaal en
beschermkledij. Een raar gevoel. We herkenden onze eigen
afdeling niet meer.

Hoofdverpleegkundige Mario Heirewegh stond eveneens op
die eerste covidafdeling. “Het was onwezenlijk toen de deur
letterlijk op slot ging. Iedereen vroeg zich af: wat staat er ons
nog te wachten?
Enkele maanden later kunnen we een voorlopige balans opmaken. Want achter de cijfers die we dagelijks op het nieuws
horen, schuilt onnoemelijk
veel leed. In alle lagen van de
bevolking. Ouderen, chronisch
zieken, maar ook gezonde
vijftigers en zelfs jongeren
werden getroffen. Voor de
partners, de familie, de mantelzorgers en de vrienden waren het vaak bange uren. En
het liep helaas niet altijd goed
af. Wie wel herstelde, heeft
dikwijls nog een zware revalidatie voor de boeg.

Veel covidpatiënten waren ernstig ziek. Ik vergeet nooit meer
de angstige blik in hun ogen.
Omdat ze geen bezoek mochten ontvangen, voelden ze zich
vaak alleen en onzeker. Wij
maakten tijd voor hen en gaven
hen vertrouwen.”
Angstig
“Het werk was heel intens. Met
beschermbril, muts, mondmasker, handschoenen en overschort gingen we de kamer
binnen. Elk detail was belangrijk
voor een goede hygiëne. Voor
de patiënt uiteraard, maar ook
voor onszelf, voor ons gezin,
onze kinderen. Ik wilde absoluut vermijden dat ik het virus
zou doorgeven aan mijn man
en kinderen. Daar zou ik het
heel moeilijk mee gehad hebben. We namen geen risico’s en
gingen altijd douchen na onze
werkshift. Die mogelijkheid
hadden wij in het ziekenhuis.

Heel wat van onze eigen collega’s, poetsdames, artsen en
verpleegkundigen zijn ook
ziek geworden. Enkelen werden opgenomen op de afdeling waar ze normaal werken.
Het doemscenario van een
vertrouwde collega te verliezen aan dit vreselijke virus
spookte door ieders hoofd.
Het is ons gelukkig gespaard
gebleven.
Een beeld van op de dienst intensieve zorgen.

Het wekenlange bezoekverbod in het ziekenhuis maakte
het extra zwaar en emotioneel voor de patiënten. Gelukkig
konden ze telefonisch en via videogesprekken contact houden met hun naasten. Daarnaast kreeg ik dagelijks ingescande
foto’s, tekeningen en brieven van kinderen, kleinkinderen en
vrienden voor de patiënten. Het deed hen enorm veel deugd.

Ik heb al vele jaren ervaring, maar dit was helemaal nieuw.
Niemand kende het ziekteverloop van dit virus. Het bedroog
ons. Eerst werden patiënten dikwijls beter, maar na enkele
dagen ging hun toestand pijlsnel achteruit. Patiënten werden
overgebracht naar de dienst intensieve zorgen, waar ze beademd moesten worden. Ook jonge mensen soms en gezonde 60-plussers. Dat hadden we niet verwacht. Het maakte
ons allen angstig. Toen de eerste patiënt terugkeerde van de
dienst intensieve zorgen, gaf dat een ongelofelijk gevoel van
blijdschap. We hadden een veldslag gewonnen! We hebben
jammer genoeg ook verliezen gekend.”

SAMEN BETER

Het is belangrijk dat we als ziekenhuis en in de samenleving
lessen trekken uit de voorbije maanden. Niemand wil dit nog
eens meemaken.”
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“Ik heb niets
dan lof voor de
verpleegkundigen en alle
medewerkers
op intensieve
zorgen.”

“Covid-19 treft elke patiënt op een andere manier”
Gino Heirewegh (51) uit Hamme werd besmet toen de eerste coronapiek al een tijdje over zijn hoogtepunt heen was. Maar ook
dan blijft covid-19 een verraderlijke ziekte, die ongemeen hard kan toeslaan. “Het heeft geen haar gescheeld of ze hadden me in
een coma moeten brengen,” vertelt hij.

“Aangezien mijn vrouw in een woonzorgcentrum werkt, besefte ik dat ook ik een groter risico op besmetting liep. Toch
was ik er vooraf niet bang voor. Mijn zoon werkt eveneens als
verpleegkundige in een woonzorgcentrum. Hij was in maart al
positief getest, maar hij had alleen spierpijn en koorts gehad.
Mijn vrouw had dan weer spierpijn en hoofdpijn en verloor haar
smaak en reukzin. De ziekte manifesteert zich bij elke patiënt op
een andere manier. Bij mij sloeg het op de longen. Gelukkig heb
ik altijd veel sport gedaan en heb ik een groot hart en goede
longen. Mijn recuperatievermogen is groot. Dat helpt me nu bij
de revalidatie. Ik voel me al een stuk beter, al kan ik nog geen
grote inspanningen aan.

“Mijn echtgenote werkt in een woonzorgcentrum in Hamme,
waar er een grote uitbraak van covid-19 is geweest. Op donderdag 12 juni testte mijn vrouw positief op covid-19. De dag erna
werd ik ook ziek. De huisarts voerde een test uit en zaterdag
kwam de bevestiging: ik was eveneens besmet.
Ik voelde vooral een hevige druk op mijn borst en als ik hoestte,
deed het verschrikkelijk pijn aan mijn longen. De dag erop waren die druk en die pijn weg, maar korte tijd later stak de koorts
op. Hoge koorts, tot 39,5°. Ik probeerde me af te koelen met ijspakken, maar dat bracht maar tijdelijk soelaas. De koorts kwam
telkens terug. Na een week was ik op. Ik kon niet meer. Als ik
de trap opging, was ik helemaal buiten adem. Ik belde opnieuw
de huisarts en die verwees me naar az Sint-Blasius.

Ik ben pas half juni ziek geworden. Op de dienst intensieve zorgen was de grote covid-19-drukte van het voorjaar dan al voorbij. Ik heb niets dan lof voor de verpleegkundigen en alle medewerkers op intensieve zorgen. Telkens iemand bij mij kwam,
moest hij of zij zich helemaal inpakken als een ruimtewezen. Ze
hebben dat schitterend gedaan. Ik lag wel lange uren alleen op
de kamer en dan begon ik te piekeren. Gelukkig had ik via Skype
contact met mijn vrouw en mijn kinderen.

Keerpunt
Op de dienst spoedgevallen maakten ze meteen een foto van
mijn longen. Die zagen er zeer slecht uit: mijn linkerlong bevatte
maar 33% zuurstof meer, mijn rechterlong 45%. Op de kamer
kreeg ik vijf liter zuurstof toegediend. De dag erop werd ik naar
de dienst intensieve zorgen gebracht. Ik ben er vijf dagen gebleven. Eén keer nog kreeg ik een heel zware hoestaanval. Ik
kon niet meer ademen en geraakte in paniek. De verpleegkundigen hebben me moeten kalmeren op dat moment. Even was er
sprake om mij in een coma te brengen voor twee dagen, maar
uiteindelijk is dat niet nodig gebleken. Die aanval was meteen
het keerpunt. Sindsdien ging het beter. Al moest ik nog altijd
zuurstof krijgen via een darm in mijn neus.”

SAMEN BETER

Dit was mijn eerste keer op de dienst intensieve zorgen. Achteraf ben ik blij dat ik niet in coma gebracht ben. Wat me verrast,
is dat er nog altijd zo weinig geweten is over corona. Allicht
heb ik nu antistoffen in mijn lichaam. Maar ben ik daardoor
beschermd? En voor hoelang? Niemand die het goed weet. Het
is een rare ziekte, die iedereen op een andere manier treft. Ik
blijf op mijn hoede. Dit maak ik liever geen tweede keer mee.”
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D O S S I E R COV I D - 1 9
d i e n s t p at i ë n t e n b e g e l e i d i n g
“Blij dat we zoveel mensen mochten helpen”
De dienst Patiëntenbegeleiding zette zich tijdens de coronacrisis in voor contacten met familie, het maken van afspraken voor was
en kledij, het regelen van thuiszorg, de opvang na ontslag… Maar vooral de nood aan verbondenheid en psychische en emotionele verlichting waren erg voelbaar.

ben met zijn vrouw bij hem op bezoek geweest. Een moment
om te koesteren. Beiden hebben het overigens gehaald.”
Brug vormen
An Willems is palliatief verpleegkundige. Ook zij vormde een
brug tussen de patiënten en hun familie. “We belden verpleegkundigen op de dienst IZ op om te vragen hoe het met
een patiënt ging, en dan belden we naar de familie. We lieten
de mensen op verhaal komen. Toen we de tablets hadden,
lieten we patiënten op IZ videobellen met hun familie. We leerden ook de verpleegkundigen om hiermee te werken, zodat
op een rustiger moment een patiënt of een arts met de familie
kon bellen. De dankbaarheid van de mensen was groot. Ik ben
blij dat ik zoveel mensen heb mogen helpen.”
Psychologe Alessandra Op De Beeck brengt een patiënt
met een tablet in contact met familieleden.

Ook psychologe Trudy Cuijpers werkt in het Palliatief Support
Team. “De nood aan psychische en emotionele ondersteuning
was groot. Ook bij verpleegkundigen. Zij voelden de onmacht.
Zij wilden hun patiënten warme zorg bieden en nabij zijn, maar
ze moesten werken in beschermingskledij die ze onherkenbaar
maakte, en ze moesten afstand houden. Wij creëerden in die
moeilijke context verbinding.

De dienst Patiëntenbegeleiding omvat de psychologen, het Palliatief Support Team, de pastorale dienst en de sociale dienst.
“We wilden onze expertise nuttig aanwenden,” vertelt psychologe Alessandra Op De Beeck. “We startten met een telefoonlijn en een 7/7-wachtdienst voor medewerkers, patiënten
en familieleden met nood aan een gesprek. Daarnaast stonden
we op de dienst Spoedgevallen medewerkers bij.

Zelfs afscheid nemen kon niet optimaal. Familieleden laten waken was op covidafdelingen niet mogelijk. Toch zijn we in het
ziekenhuis hierin zo ver mogelijk gegaan. Van bij het begin
hebben de covidafdelingen de familie de kans gegeven om afscheid te komen nemen.
Er vonden ook mooie dingen plaats. Een man lag weken in een
coma voor hij stierf. Ik had elke dag met zijn vrouw gebeld.
Achteraf organiseerde ik een gesprek met de echtgenote en
twee verpleegkundigen. Een van hen had de hand van de man
vastgehouden toen hij stierf en vlak voor zijn dood had de man
verteld dat hij zich zorgen maakte over zijn vrouw. Voor haar
was het heel troostend te weten dat haar man aan haar gedacht had en dat hij niet alleen gestorven was.”

Om covidpatiënten met hun familie in contact te brengen,
maakten we gebruik van gesponsorde tablets. Zelf organiseerde ik videogesprekken op de afdeling geriatrie. De mensen
vonden het geweldig! Sommige patiënten kwamen uit een
woonzorgcentrum en hadden in weken geen bezoek gehad.
Toen ze hun familie terugzagen op beeldscherm, werd het dikwijls emotioneel.
Veel patiënten waren er erg aan toe. Als ze in het ziekenhuis
aankwamen, kregen ze zuurstof en voelden ze zich soms even
beter. Dan konden ze beeldbellen met familie. Sommige patiënten gingen daarna toch achteruit en overleden. Dat was
onwezenlijk.

Dit najaar zal de dienst Patiëntenbegeleiding op het ziekenhuisterrein een rode beuk met vergeet-me-nietjes planten ter
nagedachtenis van de overleden covidpatiënten.

Er waren ook mooie momenten. Zo was er een koppel van wie
de vrouw op de afdeling geriatrie lag en de man op de dienst
intensieve zorgen (IZ). Vooral de man was er slecht aan toe. Ik

SAMEN BETER
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B L A S I U S AC A D E M I E
_
O N L I N E I N F O S E S S I E S VO O R PATI Ë N TE N E N
M A N TE L ZO R G E R S
_
De Blasius Academie biedt vorming
aan over gezondheidsthema’s. Er
zijn programma’s voor professionals, maar ook voor patiënten en
mantelzorgers. “Goed geïnformeerde patiënten maken de juiste keuzes,” zegt Ivanka Willems,
drijvende kracht achter de Blasius
Academie.

“Patiënten en mantelzorgers nemen
steeds meer een actieve rol op in het
herstel. In az Sint-Blasius juichen we
die betrokkenheid toe. We willen de
mensen helpen met goede informatie
op maat,” zegt Ivanka.
“Het aanbod van de Blasius Academie gaat breed, zowel qua thema’s,
uitwerking en de expertise die we inzetten. Veel activiteiten vinden in het
ziekenhuis plaats. Daarnaast werken
we samen met partners zoals de stad
Dendermonde, omliggende gemeenten, seniorenverenigingen en dienstencentra.”
“Ondertussen hebben we enkele
vaste waarden. De infosessies van de
borstkliniek en de heup- en knieklassen ter voorbereiding op een operatie,
bijvoorbeeld. Sinds kort organiseren
we ook de ‘Papaklas’, een interactief
programma voor aanstaande vaders,
uniek in Vlaanderen!”

Online infosessies
“Nieuw zijn de online infosessies.
Sinds corona organiseren we online
infosessies voor de heup- en knieklas,
aangevuld met videofragmenten. Ook
rond slapeloosheid, pijn en cardiorevalidatie hebben we ondertussen
digitale infosessies. We breiden het
programma voortdurend uit. We creëren ook een digitaal platform voor
het online aanbod. Het systeem is heel
gebruiksvriendelijk, zodat ook mensen
met weinig online vaardigheden gemakkelijk kunnen deelnemen.”
Vragen en suggesties zijn welkom via
academie@azsintblasius.be.
Programma:
www.azsintblasius.be/blasiusacademie/.

Ivanka Willems:
“Het digitaal platform is heel gebruiksvriendelijk.”

WERKEN IN AZ SINT-BLASIUS?

Solliciteren?

Met 1300 medewerkers is az Sint-Blasius één van de grootste werkgevers in
de streek. Werken bij ons, is werken in een stabiele en dynamische organisatie,
waar samenwerking en betrokkenheid centraal staan. Je mag rekenen op een
professionele omkadering en extra begeleiding tijdens de eerste maanden van je
loopbaan. Deeltijdse tewerkstelling is bij ons geen taboe. Meer dan de helft van
onze werknemers werkt deeltijds, voor een optimale combinatie werk-gezin.

SAMEN BETER
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Bekijk alle vacatures en solliciteer via
www.azsintblasius.be/werken-bij-ons
052 25 24 24
sollicitatie@azsintblasius.be

-

C E N TR A L E RO L VO O R
B O R ST V E R P L E E G K U N D I G E N
Dr. Jan Decloedt en borstverpleegkundigen Debbie Warnier en Liesbet Van Steen

“Borstkliniek zet in op kwaliteit van leven”
In de borstkliniek werken artsen van verschillende disciplines samen. Alles is er gecentraliseerd rond de patiënt. De medisch coördinator is dr. Jan Decloedt. Borstverpleegkundigen Debbie Warnier en Liesbet Van Steen begeleiden elke patiënt op maat.

gelijk op één moment en op één plaats.
We maken tijd om te luisteren naar het
individuele verhaal van elke patiënt, om
te informeren en om alle vragen te beantwoorden. We doen aan educatie,
voorzien begeleiding door een oncopsycholoog en coachen patiënten om na
de behandeling hun leven terug op te
nemen.”
Individuele benadering
“We hebben met de borstkliniek van
meet af aan gekozen voor een uniek
concept als aparte dienst,” vertelt dr.
Jan Decloedt. “Als arts ben ik honderd
procent verbonden aan de borstkliniek. Ik voer geen andere gynaecologische activiteiten meer uit. Dit is een keuze voor specialisatie. Ook wat locatie betreft, vormt de borstkliniek een aparte
unit. We ontvangen hier vrouwen van alle leeftijden, elk met
een eigen verhaal en achtergrond, en dat vergt een individuele
benadering.
Een belangrijk streven is om patiënten zo weinig mogelijk in
onzekerheid te laten. Dat doen we door wachttijden te vermijden, en door te waken over een snelle opvolging van de onderzoeken en een grote bereikbaarheid. We kiezen maximaal voor
ambulante ondersteuning, met korte opnames indien nodig. De
borstverpleegkundigen krijgen de nodige ruimte om individueel
met elke patiënt aan de slag te gaan.

Borstverpleegkundigen Debbie Warnier (l) en Liesbet Van
Steen (r) met in hun midden dr. Jan Decloedt.

Meer begeleiding en coaching op maat voor een hogere levenskwaliteit. Dat is in een notendop het doel van de borstverpleegkundigen in de borstkliniek. Sinds kort zijn ze met zijn tweeën,
wat toelaat om de dienstverlening verder uit te breiden.
“Er is altijd iemand bereikbaar. Bovendien kunnen we nog autonomer werken en zelfstandig raadplegingen organiseren,” zegt
borstverpleegkundige Debbie Warnier. Samen met Liesbet Van
Steen staat zij patiënten in de borstkliniek bij op uiteenlopende
domeinen. “We zetten sterk in op de levenskwaliteit van patiënten. Sommige vrouwen hebben vooral last van gewrichtsklachten, andere van mood swings, warmteopwellingen of vermoeidheid. Door op maat te werken, verhogen we de levenskwaliteit
én de therapietrouw.

In de borstkliniek werken we horizontaal samen, niet hiërarchisch. Dat geeft niet alleen de beste resultaten voor elke patiënt, het zorgt ook voor een hoge werktevredenheid. We werken
trouwens nauw samen in een netwerk met coördinatoren van
andere borstklinieken. We delen onze expertise.

We coachen de patiënten in hun genezingsproces. We doen dat
onder meer met ‘shared decision making’, een proces waarbij
we in overleg afgewogen keuzes maken. Elke therapie heeft immers voordelen maar ook bijwerkingen en risico’s. Hoe meer de
patiënt betrokken is bij dit keuzeproces, hoe beter zij zich zal
voelen en hoe meer gemotiveerd om vol te houden.”

De genezingskans bij een borsttumor blijft ondertussen toenemen, vooral dankzij de tumorspecifieke behandelingen. Elke
tumor heeft een eigen ‘biologisch paspoort’. Het is nog een reden te meer om altijd te kiezen voor een individuele aanpak op
maat.”						

De borstverpleegkundigen ondersteunen de patiënten tijdens
het hele herstelproces. “We maken het elke patiënt zo comfortabel mogelijk. Zo bundelen we de onderzoeken zoveel mo-
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N I E U W E A RTS E N
Cardioloog

Orthopedisch chirurg

Spoedarts

dr. Oana Bodea

dr. Laurens De Cock

dr. Lieven De Smedt

Dr. Oana Bodea studeerde geneeskunde in Roemenië en volgde de laatste
drie jaar van haar specialisatie cardiologie aan de UCL in Brussel. Ze voltooide
haar opleiding met een fellowship in
echocardiografie in het OLV Ziekenhuis
Aalst, waar ze drie jaar werkte. Daarna was zij vast staflid cardiologie aan
het CHU in Charleroi. Ze richtte er de
hartfalenkliniek op, met bijzondere aandacht voor transmurale samenwerking
met huisartsen en thuisverpleegkundigen.
Dr. Bodea leidt in az Sint-Blasius het
nieuwe hartfalencentrum.

Dr. Laurens De Cock verklaart zijn voorliefde voor orthopedische chirurgie door
de technische aspecten en de vereiste
uiterste nauwkeurigheid van deze discipline. Dr. De Cock studeerde geneeskunde aan de KU Leuven. Tijdens zijn
specialisatiestudies was hij een jaar assistent in az Sint-Blasius. In die periode
maakte hij kennis met de gedrevenheid
en uitstekende onderlinge samenwerking van het team van orthopedisten.
Dr. Laurens De Cock legt zich toe op
voet- en enkelchirurgie, een sterk opkomende subspecialisatie.

De combinatie van exacte wetenschappen en het werken met mensen en voor
mensen, spreekt dr. De Smedt sterk
aan. Het was zijn motivatie om aan de
UGent geneeskunde te studeren. Tijdens een stage op de dienst spoedgevallen maakte hij kennis met de urgentiegeneeskunde in al haar facetten. Zijn
keuze was gemaakt.
Dr. De Smedt vindt in az Sint-Blasius een
dienst spoedgevallen die de voorbije jaren vernieuwd, uitgebreid en sterk geëvolueerd is. Samen met de hele equipe
zet hij volop in op de verdere uitbouw
van de dienst.

Spoedarts

Pneumoloog

Hematoloog

dr. Marilyn Gilleman

dr. Kathleen Schoovaerts

dr. Isabelle Vande Broek

Dr. Marilyn Gilleman studeerde geneeskunde aan de UGent. Een stage op
de dienst spoedgevallen in Bonheiden
overtuigde haar om voor urgentiegeneeskunde te kiezen. Vooral de brede, integrale kijk op de patiënt op een
dienst spoedgevallen motiveerde haar
keuze.
Dr. Gilleman studeerde in 2019 af aan
de VUB. Ze koos welbewust voor een
carrière in az Sint-Blasius: een middelgroot ziekenhuis met MUG-functie en
met alle noodzakelijke medische disciplines.

Dr. Schoovaerts studeerde geneeskunde aan de KU Leuven. Na haar basisopleiding specialiseerde zij zich in de
pneumologie (longziekten), een discipline die haar aansprak door de grote
variatie in ziektebeelden en patiënten.
Zij bekwaamde zich verder in slaappathologie.
Met dr. Schoovaerts verhoogt de
dienst Pneumologie zijn capaciteit. Het
Slaaplabo breidt verder uit, met een
hoogkwalitatieve opvolging van patiënten. De onderzoekscapaciteit van het
Slaaplabo neemt toe met 50%.

Met de komst van dr. Vande Broek op
1 september jl. breidde de dienst hematologie haar activiteit uit. Voortaan
is er vier dagen op vijf een hematoloog
werkzaam in het ziekenhuis.

SAMEN BETER
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Dr. Isabelle Vande Broek studeerde
geneeskunde en hematologie aan de
VUB. Zij is diensthoofd hematologie in
AZ Nikolaas en houdt raadpleging in az
Sint-Blasius.

M E E ST G E STE L D E
V R AG E N OV E R
DA R M K A N K E R S C R E E N I N G
Dr. Lars Triest is expert in digestieve oncologie.
Hij geeft antwoord op volgende vragen:

1

2

Wie kan zich gratis laten
screenen?

Mannen en vrouwen van 50 tot en met
74 jaar krijgen de kans om elke twee jaar
een stoelgangtest te doen. Deze mensen
ontvangen een uitnodiging hiervoor van
het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Je neemt thuis een staal van
je stoelgang. Dat gaat heel eenvoudig. Het
onderzoek van het staal in het labo is gratis.

3

Hoe sneller we darmkanker opsporen, hoe
hoger de kans op genezing. Screening
is altijd aangeraden. Veel patiënten die
twijfelden of ze wel zouden deelnemen aan
de gratis screening, zijn achteraf ontzettend
blij dat ze er tijdig bij waren. Die mensen
zijn onze beste ambassadeurs. Zij zetten
hun familie en vrienden aan om zich ook te
laten testen.

4

Wat als de test positief
is?

Paniek is nergens voor nodig. Een
positieve test betekent alleen dat er wat
bloed in de stoelgang is aangetroffen. Dat
kan ook door een ontsteking, aambeien of
een onschuldige poliep. Slechts 5 tot 10%
van de mensen bij wie verder onderzoek nodig is, heeft kanker. Is er toch sprake van
kanker, dan kunnen we meteen de juiste
behandeling starten.
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Waarom moet ik
deelnemen aan de
screening?

Hoe groot is de kans
dat ik darmkanker
krijg?

Er is 4% kans om eens in je leven darmkanker te ontwikkelen. Heb je familie in de eerste
graad met darmkanker, dan stijgt die kans tot
8 à 12%. Heeft iemand in je familie darmkanker, dan is het dus extra aangeraden om aan de
screening deel te nemen.

16

az Sint- Blasius

