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Onze inzet blijft onverminderd

De coronacrisis duurt nu meer dan een
jaar en dat weegt op ons allemaal. Toch
staat in het ziekenhuis de boog nog altijd strak gespannen.
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Steeds meer mensen hebben het moeilijk nu de covid-19-crisis zo lang
aansleept. In de straten weerklinkt ’s avonds niet langer spontaan applaus
voor de hulpverleners. Toch duurt in het ziekenhuis de crisis voort, zeker
op de afdelingen intensieve zorgen en longziekten, waar covid-19-patiënten vaak vechten voor hun leven. Onze inzet blijft onverminderd.
Hoe vlotter de vaccinatie verloopt, hoe sneller we ons sociale leven weer
ten volle kunnen omarmen. In az Sint-Blasius heeft maar liefst 98% van
de medewerkers en artsen zich laten vaccineren. Die topscore toont dat
onze hulpverleners de patiënten, hun familie en zichzelf maximaal willen
beschermen.
Ondertussen timmeren we verder aan een optimale dienstverlening voor
u. Zo koesteren we plannen voor een nieuwbouw op campus Zele. We
willen er de ambulante zorg (= de zorg zonder opname in het ziekenhuis)
uitbouwen. In 2022 starten de werken. Ook in Dendermonde verstevigen
we het ambulante aanbod. U leest er meer over op pagina 10.
Verder hebben we in dit magazine aandacht voor het slaaplabo, de MSraadpleging, de Parkinsonschool en de dienst hematologie. We beantwoorden enkele prangende vragen over osteoporose. Lees zeker ook het
artikel over onze campagne ‘In dialoog met jou’. Want meer dan ooit
willen we u als patiënt, familielid en bezoeker actief betrekken.
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O P STA P M E T
HOOFDAPOTHEKER JOSEFIEN VAN LAERE

“Patiëntveiligheid is onze eerste prioriteit”

Hub-ziekenhuis

Josefien Van Laere koos ervoor om als apotheker in een
ziekenhuis aan de slag te gaan. “Hier word ik elke dag
uitgedaagd en kan ik mijn wetenschappelijke kennis optimaal inzetten,” zegt ze resoluut. Maar wat doet een
hoofdapotheker in een ziekenhuis? Dat blijkt best wel
veel te zijn.

“az Sint-Blasius was tot voor kort ook één van de 13 hub-ziekenhuizen voor het Pfizer-vaccin. Van hieruit zijn onder meer
de woonzorgcentra en de voorzieningen voor mensen met
een beperking bevoorraad. We werken ook samen met de
vaccinatiecentra. Dat engagement vergt heel wat coördinatie.
De overheid geeft de planning door en wij zorgen ervoor dat
de vaccins tijdig ontdooid zijn en ter plaatse gebracht worden.
Alles verloopt vlot, maar het is een hele karwei, ook wat administratie betreft.

“Mijn dag begint met door mijn mails te gaan,” lacht Josefien Van Laere. “Dat zijn er behoorlijk wat, want als hoofdapotheker ben ik bij heel uiteenlopende projecten betrokken,
vaak als coördinator. Zo werken we op dit ogenblik aan het
elektronisch medicatievoorschrift. Dat zorgt voor een snellere
dienstverlening, minder kansen op schrijf- en leesfouten en
dus een hogere patiëntveiligheid.

De coronacrisis heeft me geleerd dat we als team heel snel
kunnen schakelen als dat nodig is.
Gelukkig hoef ik niet alles zelf te doen. De ziekenhuisapotheek is een team van 29 medewerkers: apothekers, assistenten en administratieve krachten. De organisatie van het team
en de uurroosters maken, behoort tot mijn taken. Afwisseling
troef dus. Maar zo heb ik het graag. Elke dag is boeiend.”

Een ander project is de tracering van implantaten. Een implantaat is een voorwerp dat in het lichaam wordt geplaatst: een
pacemaker om het hartritme te bewaren of een borstimplantaat na een borstamputatie, bijvoorbeeld. Elk implantaat krijgt
in de apotheek een uniek nummer. Vóór de arts het in de
operatiezaal in het lichaam plaatst, wordt het unieke nummer
van het implantaat gescand. Zo weten we altijd welk implantaat bij welke patiënt is ingebracht. Ook dat is belangrijk voor
de patiëntveiligheid.”
Samenwerking met overheid
“Sinds enige tijd scannen we trouwens ook alle geneesmiddelen. Dat moet van de overheid, omdat er steeds meer vervalste
medicatie op de markt is. Als de code op een verpakking niet
helemaal in orde blijkt, om welke reden dan ook, melden we
dat bij de overheid en wordt de medicatie uit roulatie genomen. Gelukkig gebeurt dat maar zelden. Maar de veiligheid
voor de patiënten staat altijd voorop.
Natuurlijk hebben we het ook in de ziekenhuisapotheek de
jongste maanden extra druk gehad door de coronacrisis. Er
dreigde op bepaalde momenten een tekort aan sommige medicatie voor de behandeling van patiënten met corona. Elk
ziekenhuis moest dagelijks zijn voorraad meedelen aan de
overheid. De overheid waakte er mee over dat elk ziekenhuis
kreeg wat het nodig had.”

SAMEN BETER

Hoofdapotheker Josefien Van Laere: “az Sint-Blasius was tot voor
kort één van de 13 hub-ziekenhuizen voor het Pfizer-vaccin. Van
hieruit zijn onder meer de woonzorgcentra en de voorzieningen
voor mensen met een beperking bevoorraad.”
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V.l.n.r.: Peggy De Smedt, Hanne Raets, Mira Minnebo,
dr. Werner Temmeman en dr. Kathleen Schoovaerts

-

SLAAPT U SLECHT? BLIJF NIET BIJ DE PAKKEN ZITTEN

-

Multidisciplinair slaaplabo spoort slaapstoornis op en zoekt juiste oplossing

“Patiënt lijdt onder slaapstoornis, maar vaak ook de partner”

Oorzaken en oplossingen

Iedereen heeft al eens een slechte nacht. Dit is niet erg. Als
u echter nachtenlang slecht slaapt en uw dagelijks functioneren verstoord geraakt, kan een slaaponderzoek een diagnose van uw slaapproblemen stellen. Het is het begin van
een oplossing.

“De meest voorkomende slaapstoornis is obstructief slaapapneu,
waarbij de luchtweg of de keel volledig of gedeeltelijk wordt afgesloten. Daardoor wordt de patiënt om de haverklap wakker,
soms zelfs zonder het te beseffen. De klachten bij slaapapneu zijn
wisselend: wakker schieten, niet uitgeslapen zijn overdag, ontwaken met hoofdpijn en vooral snurken.

“Patiënten komen bij ons op raadpleging op verwijzing van hun
huisarts, een specialist of op eigen initiatief,” vertelt dr. Kathleen
Schoovaerts. “Soms hebben ze zelf last van een slechte slaap,
maar even vaak is het hun omgeving die eronder lijdt. Het is geen
pretje als je partner zwaar snurkt.

Een mogelijke oorzaak is overgewicht, maar er kunnen ook andere dingen spelen. Soms is er sprake van een anatomische vernauwing in de keel.
Een dieet kan helpen, maar ook het vermijden van alcohol ’s
avonds. Verder kan een CPAP soelaas brengen. CPAP staat voor
‘continuous positive airway pressure’. Het is een masker dat de
patiënt opzet om tijdens de slaap de luchtwegen open te houden
door een voortdurende lichte luchtdruk. In een aantal gevallen
is een nachtbeugel (MRA of mandibulair repositie apparaat) een
alternatief.

In het slaaplabo zoeken we naar de oorzaak. De patiënt komt ’s
avonds naar het ziekenhuis en brengt hier de nacht door. Tijdens
zijn slaap meten we tal van parameters: de hersenactiviteit, de
ademhaling, het hartritme, de zuurstofsaturatie enzovoort. Met
een microfoontje meten we zelfs het snurken.”

SAMEN BETER
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MULTIDISCIPLINAIR SLAAPLABO

maar hiervan slechts 5,5 uur slaapt, zal zo de eerste week slechts
6 uur in bed mogen blijven. De bedoeling is niet om minder te
slapen maar om het wakker liggen te weren. Je lichaam moet
leren de tijd in bed efficiënt te gebruiken. Zodra je 85% effectief
slaapt, gaan we de tijd in bed verlengen. Zo gaan we stap voor
stap verder.

Wat de precieze oorzaak en de geschikte behandeling is, bespreken we in het multidisciplinaire team met longartsen, neurologen,
neus-keel-oor-artsen, de stomatoloog en de psychologe,” zegt
dr. Schoovaerts.
Slapeloosheid

Naast het optimaliseren van het slaappatroon proberen we tot
een goede afbouw van spanningen te komen. Dit doen we met
adviezen rond dagindeling, piekeren, afleidings- en relaxatieoefeningen.

Soms is er niet zozeer sprake van een lichamelijke oorzaak, maar
spelen eerder psychische of gedragsmatige factoren een rol. Sommige mensen liggen elke nacht uren wakker. “85% van de tijd in
bed zou je moeten slapen,” zegt psychologe Hanne Raets. “Wie
langer dan 15% wakker ligt én daar overdag last van ondervindt,
lijdt aan slapeloosheid.”

80% van wie aan slapeloosheid lijdt, kunnen we helpen. Blijft
de slapeloosheid toch duren, dan zoeken we verder naar onderliggende problemen. Te veel stress of een burn-out kan ook een
oorzaak zijn. Dan werken we daarop verder.”

In dit geval kan een individueel of groepstraject een oplossing
bieden. “Tijdens de sessies gaan we aan de slag met het slaappatroon. We vragen deelnemers om in een slaapdagboek bij te houden hoe elke nacht verloopt en hoeveel uur ze denken geslapen
te hebben. Vervolgens proberen we de tijd in bed te beperken tot
het aantal uur dat iemand effectief slaapt. Wie 8 uur in bed ligt

Meer weten over de groepstherapie voor slapeloosheid? Bekijk
de korte infofilms met Hanne Raets op www.youtube.com/azsintblasius.

Het volledige team van
het slaaplabo
Pneumologen
• Dr. Werner Temmerman
• Dr. Kathleen Schoovaerts

Slaapverpleegkundige bewaakt de monitors
Cindy Van Laethem is een van de zes slaapverpleegkundigen. Zij werken altijd ’s nachts. Ofwel in het
slaaplabo, ofwel in het mobiel team. Het slaaplabo
is elke nacht actief, telkens met drie patiënten.

Neuroloog
• Dr. Regilio Oedit
Neus-keel-oor-arts
• Dr. Raf Jacobs

“In het slaaplabo komen de patiënten rond 19.30
uur aan,” vertelt Cindy Van Laethem. “Zodra mijn
nachtdienst begint, ga ik kennismaken en begin ik
de apparatuur aan te schakelen. Er zijn een hoop
kabeltjes en apparaten die aangesloten moeten
worden voor de monitoring. Toch kunnen de patiënten vrij bewegen. De meeste mensen vinden
het bevreemdend en vrezen dat ze niet goed zullen
slapen met al die kabeltjes. Maar dat valt meestal
goed mee.

Stomatoloog
• Dr. Marc Dom
Psychologe
• Hanne Raets
Slaapverpleegkundigen
• Cindy Van Laethem
• Celesta Bessems
• Peggy De Smedt
• Mira Minnebo
• Maghaly Van Den Bossche
• Elsy Biebaut

De hele nacht houd ik de monitors in het oog.
Als er een kabeltje loskomt, breng ik dat weer in
orde. De rest van de tijd doe ik een eerste analyse
en codering van de gegevens van de patiënten van
de nacht ervoor. Die dossiers worden dan verder
opgevolgd door de arts. Tegen 6 uur ’s morgens
schakelen we de apparatuur af en kan de patiënt
terug naar huis.”

SAMEN BETER
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I N D I A LO O G M E T J O U
Communicatieverantwoordelijke Dominique Potteau

“Betere zorg start met een goed contact”
In dialoog met jou. Onder dit motto nodigt az Sint-Blasius patiënten en hun familieleden uit om het gesprek met artsen en
ziekenhuismedewerkers aan te gaan. Het doel is nog betere zorg en dienstverlening op maat. Communicatieverantwoordelijke
Dominique Potteau geeft tekst en uitleg.

“Betere zorg start met een goed contact tussen de zorgverlener
en de patiënt en zijn familie. De zorgverlener kan een arts of een
verpleegkundige zijn, maar evengoed een onthaalmedewerker,
een schoonmaker of een medewerker van de technische dienst.
Allemaal samen dragen we immers zorg voor de patiënt via een
optimale dienstverlening,” zegt Dominique Potteau.
az Sint-Blasius streeft al jaren naar een goede dialoog met de
patiënt en zijn familie. Het ziekenhuis ontwikkelde hiervoor de
“vijf bouwstenen voor een goed contact”.

“Het begint met de kennismaking. Komt een arts of een medewerker de kamer van een patiënt binnen, dan stelt hij zich voor
met zijn naam en zijn functie en vertelt hij wat hij precies komt
doen. Zo weet de patiënt wie bij hem op de kamer is en begrijpt
hij wat er gebeurt.
Ook luisteren maakt deel uit van een goede dialoog. We luisteren naar de patiënt als uniek individu met eigen noden en
verwachtingen. Wat voor de ene patiënt heel belangrijk is, is dat
voor de andere veel minder. Iedereen beleeft een behandeling,

IN DIALOOG MET JOU

empoweren, zoals dat heet. Dat doen we door de patiënt
maximaal te betrekken. Ook patiënten die op raadpleging
komen. We willen hen goed informeren en de mogelijkheid
geven mee beslissingen te nemen rond
hun gezondheid.”

een onderzoek of een opname op zijn manier. Geen twee patiënten zijn gelijk. Ook de gezondheidsverwachting van elke
persoon is verschillend. We willen daar zoveel mogelijk op inspelen. Door goed te luisteren naar
wat echt telt voor de patiënt en naar
wat we voor hem of haar kunnen betekenen of doen. Dat is dan de volgende stap: reageren op wat de patiënt zegt, met respect voor zijn noden
en beleving. Het mooi afronden van
de dialoog is evenzeer belangrijk. Heb
ik als zorgverlener al het nodige gedaan voor de beste dienstverlening?
En weet de patiënt wat de volgende
stap is? Dan kunnen we beiden met
een goed gevoel verder.”

Breed gedragen
“Deze campagne wordt gedragen door
alle artsen en medewerkers van az SintBlasius. Ook met de patiëntenverenigingen waarmee we nauw samenwerken was er overleg. Eerder al maakten
we samen de brochure ‘In gesprek met
je arts: tips voor een goede dialoog.’”
Naast de dialoog in de persoonlijke
contacten met patiënten, gaat az SintBlasius het gesprek ook aan met grotere groepen: met patiëntenverenigingen
bijvoorbeeld, of met de bevolking van
Dendermonde en omstreken. “Na de
eerste coronagolf hebben we in het
najaar 2020 via sociale media feedback
gevraagd aan de bevolking over onze
communicatie tijdens de covid-19-crisis. We hebben tijdens de tweede en
derde golf rekening gehouden met die
feedback. Ook voor de bouw van een
nieuwe ziekenhuisvleugel hebben we
gepeild naar de wensen van de mensen. We ontvingen ruim 250 reacties.
Hieruit leerden we dat mensen veel belang hechten aan goede faciliteiten voor personen met een
beperking, aan respect voor de privacy en aan een kamer met
uitzicht op een groene omgeving. Ook een persoonlijk aanspreekpunt in de inkomhal maakt voor veel mensen een verschil. Dat is waardevolle input,” besluit Dominique Potteau.

Ons engagement
“We hebben ervoor gekozen de
uitnodiging tot dialoog permanent
zichtbaar te maken in ons ziekenhuis, als bevestiging van ons engagement om hier elke dag werk van te
maken,” zegt Dominique Potteau.
“Het is tegelijk een uitnodiging aan
de patiënt en zijn familie om de dialoog met ons actief aan te gaan. Hebt
u een vraag, een suggestie, een opmerking? Spreek gerust uw arts of
een medewerker aan! Wij staan open
voor elk gesprek.
Een open dialoog leidt tot betere
zorg. Zorgverlener en patiënt zijn in onze beleving gelijkwaardig. Wie in een ziekenhuis verblijft, ervaart quasi onvermijdelijk een gevoel van afhankelijkheid. De vreemde omgeving, de
dagindeling en de aanwezigheid van zorgverleners aan bed,
versterken dat gevoel. Wij streven ernaar om elke patiënt te

In gesprek met je arts: tips voor een goede dialoog
De brochure ‘In gesprek met je arts: tips voor een goede dialoog’
vindt u op www.azsintblasius.be/indialoog en in de folderrekken in
het ziekenhuis.
Wie opgenomen wordt in het ziekenhuis, vindt de tips ook op de
televisieschermen aan elk bed, onder ‘medische info’.
Hebt u tips voor ons, om nog beter met u in dialoog te gaan?
Stuur ze naar kwaliteit@azsintblasius.be.

SAMEN BETER
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STREVEN NAAR OPTIMALE LEVENSKWALITEIT
MS-Raadpleging en Parkinsonschool

“Elke patiënt krijgt ondersteuning en begeleiding op maat”
De ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose zijn allebei complexe neurologische aandoeningen. Ze manifesteren zich bij elke
patiënt op een andere manier, met een andere evolutie. Met een goede, multidisciplinaire begeleiding streven de verschillende
experten naar een optimale levenskwaliteit op maat van elke patiënt.

een kinesitherapeut en een sociaal verpleegkundige.
De meerwaarde hiervan is groot. Elke patiënt
wordt opgevolgd door zes experten en kan
zijn vragen stellen en bezorgdheden delen
over elk aspect van de ziekte. Dat specialisten
samen drie en een half uur tijd maken per
patiënt is bijzonder, maar het is geen overbodige luxe. De gespecialiseerde diëtiste en
kinesitherapeut kunnen bijvoorbeeld gerichte
aanpassingen in levensstijl voorstellen om de
vermoeidheid die MS veroorzaakt tegen te
gaan. De sociaal verpleegkundige weet dan
weer alles over specifieke tegemoetkomingen en rechten, bijvoorbeeld op het gebied
van aangepast werk.

V.l.n.r.: MS-experten Eline Wauters, dr. Sophie Lunskens
en Jennifer Van Den Abbeele

In Melsbroek organiseert het NMSC geregeld programma’s voor
MS-patiënten. Bijvoorbeeld over omgaan met vermoeidheid of
de re-integratie op het werk. Ook patiënten van az Sint-Blasius
zijn welkom op deze programma’s. Ook dat is een meerwaarde,” zegt dr. Lunskens.

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Hoe de ziekte verloopt, verschilt van persoon tot
persoon. Een goede opvolging en begeleiding zijn daarom
nodig. Sinds enkele jaren werkt az Sint-Blasius hiervoor nauw
samen met het Nationaal MS Centrum (NMSC) in Melsbroek.

Parkinsonschool

Dr. Sophie Lunskens is neurologe en MS-experte in az Sint-Blasius. Zij wordt ondersteund door de MS-verpleegkundigen Eline
Wauters en Jennifer Van den Abbeele. “Tijdens een MS-raadpleging komt een patiënt zowel bij mij als bij de verpleegkundige langs,” zegt dr. Lunskens. “We bekijken de meest recente
scans, stellen de medicatie op punt, doen een aantal kleine testen en bewaken het algemeen welzijn en de opvolging.

Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen terecht op de
gespecialiseerde Parkinsonraadpleging én de multidisciplinaire Parkinsonschool. Op de raadpleging worden patiënten
opgevolgd en begeleid door de neuroloog en door Parkinsonverpleegkundigen Marta Salapatek en Carolien De Heyn. De
Parkinsonschool is een traject op maat om de zelfredzaamheid
van de patiënt te stimuleren.

Daarnaast organiseren we met de collega’s van het NMSC om
de twee maanden een uitgebreide raadpleging. Patiënten komen dan een hele ochtend naar het ziekenhuis en zien met
een doorschuifsysteem achtereenvolgens diverse MS-experten:
de arts, de verpleegkundige, een revalidatiearts, een diëtiste,

“De Parkinsonschool is er voor patiënten die nog redelijk zelfstandig zijn,” vertelt Marta Salapatek. “De eerste afspraak
maken we uitgebreid kennis. We bekijken de diagnose, de
medische en de algemene toestand, de impact van de ziekte
op het functioneren, de relatie en het welzijn van de patiënt.

SAMEN BETER
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MS-RAADPLEGING EN PARKINSONSCHOOL

Daarna volgen nog gesprekken en testen met diverse experten:
een kinesitherapeut, een ergotherapeut en een logopedist. Zij
hebben onder meer oog voor de fysieke mogelijkheden, het
dagelijks functioneren en eventuele problemen met slikken of
stemproblemen.
Daarna volgt een programma van zeven weken, telkens op
donderdag. Patiënten vinden er lotgenotencontact, waar ze erg
veel aan hebben. Ze krijgen voorts informatie over de ziekte van
Parkinson in mensentaal. En verder heel veel praktische tips en
adviezen. Bijvoorbeeld voor goede communicatie, valpreventie
en technieken om te deblokkeren. De gespecialiseerde kinesitherapeut, ergotherapeut en logopedist zijn eveneens voortdurend
in de buurt. Ook de mantelzorgers bieden we informatie op
maat, met inzicht in de ziekte en mogelijke evoluties.

Dienstverlening
hematologie versterkt
De dienst hematologie (bloedziekten) breidt
zijn activiteiten uit. Dr. Griet Huysmans kreeg
eind vorig jaar versterking van dr. Isabelle
Vande Broek (foto). Beide artsen werken ook
in AZ Nikolaas, dat net als az Sint-Blasius tot
het ziekenhuisnetwerk Mira behoort.
Hematologie onderzoekt en behandelt afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen (het beenmerg), de lymfeklieren, het
immuunsysteem en de bloedstolling. Er zijn
zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen, waaronder leukemie, lymfomen
en de ziekte van Kahler.

Na die zeven sessies maakt de neuroloog een nieuwe stand van
zaken. Met deze aanpak slagen we erin de levenskwaliteit van
patiënten met de ziekte van Parkinson te verhogen. We organiseren de Parkinsonschool nu al zes jaar en we krijgen alleen
positieve reacties,” zegt Marta Salapatek.

Netwerk Mira

In de Parkinsonschool
volgen
patiënten
een traject
op maat om
hun zelfredzaamheid te
verhogen.

SAMEN BETER
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De samenwerking tussen de diensten hematologie van het az Sint-Blasius en AZ Nikolaas
bestaat al enkele jaren. Ze liep vooruit op de
vorming van het ziekenhuisnetwerk Mira,
waar ook AZ Lokeren toe behoort.
Een voordeel is alvast dat patiënten verzekerd zijn van de beste zorg dichtbij huis. Ook
de continuïteit van de medische zorg wordt
erdoor gegarandeerd. Elke dag is een hematoloog bereikbaar in az Sint-Blasius.
Beide artsen werken op de verblijfsafdeling
en op de dagkliniek oncologie. “We staan
elke dag paraat voor de patiënten en zorgen
gezamenlijk voor een veilige opname van
elke nieuwe patiënt,” zegt dr. Vande Broek.
“We werken verder nauw samen met de
dienst intensieve zorgen, de spoedgevallendienst, de collega’s van de interne specialismen en de dienst anatomo-pathologie.
Samen staan we garant voor een correcte
diagnose en behandeling van alle hematologie-aandoeningen. Voor de meest complexe
pathologie, zoals stamceltransplantatie, werken we samen met universitaire centra.”

TI J D E L I J K ‘ B LO K O O ST ’ N O G VO O R D E ZO M E R I N G E B R U I K

Corinne De Caluwe en het team bouwprojecten

Campus Zele krijgt nieuwbouw voor dienst raadplegingen
az Sint-Blasius ontwikkelt zich voortdurend om aan de noden en verwachtingen van patiënten te
blijven voldoen én om de nieuwste mogelijkheden op het vlak van medische zorg aan te bieden.
Een belangrijke schakel in die continue ontwikkelingen is het team bouwprojecten.

Corinne De Caluwe
en haar team van de dienst
bouwprojecten: “Campus
Zele wacht nog een mooie
toekomst.”

In de steigers staan verder het multidisciplinair pijncentrum en
de dienst gastro-enterologie (maag-darmziekten). Tegen midden
2022 krijgen beide diensten een nieuwe plek in Blok West. Dat
is niets te vroeg. De dienst gastro-enterologie/endoscopie barst
namelijk uit zijn voegen. Er komen een extra behandelzaal, meer
consultatieruimte en onderzoekslokalen en een nieuw dagziekenhuis met zes plaatsen. Het nieuwe multidisciplinair pijncentum zal
door zijn 2 behandelruimtes en nieuwe omkadering patiëntgerichter kunnen werken.

Corinne De Caluwe leidt als diensthoofd bouwprojecten een team
met twee projectcoördinatoren en een tekenaar. Op dit ogenblik
bereidt het team alweer enkele ingrijpende projecten voor.
“Tegen eind mei is een tijdelijk modulair gebouw klaar: Blok Oost.
Het telt 1.000 m² en was dringend nodig voor de uitbreiding van
de dienst raadplegingen,” zegt Corinne De Caluwe. “Hier komen binnenkort de raadplegingen borstkliniek, huidziekten, NKO
(neus, keel en oor), de preoperatieve consultaties en de raadplegingen psychiatrie en reumatologie. Blok Oost krijgt een eigen
ingang met inschrijvingskiosk en -loket. Elke patiënt krijgt bij de
bevestiging van zijn afspraak via sms een duidelijke vermelding
van de locatie. Op langere termijn komt er een nieuwbouw voor
de raadplegingen.”

Door de verhuis van het multidisciplinair pijncentrum van Zele
naar Dendermonde kan op korte termijn in Zele het aanbod
raadplegingen uitgebreid worden. Gelijktijdig worden plannen
gemaakt om achter het huidige gebouw in Zele het leegstaande
klooster af te breken om zo plaats te maken voor een nieuw ambulant centrum.

Nog meer projecten

Bij het maken van de plannen zullen we de lokale overheid betrekken, maar ook de huisartsen en de andere zorgpartners in de
eerste lijn én de bevolking van Zele en omgeving. Door dit project
in overleg met alle betrokkenen te plannen, willen we zo goed
mogelijk tegemoetkomen aan de plaatselijke noden en verwachtingen. Campus Zele wacht nog een mooie toekomst!”

“Komend najaar start de uitbreiding van het operatiekwartier,”
vervolgt Corinne De Caluwe. “Er komen twee extra operatiezalen
in een nieuwbouw. Hieraan gekoppeld voeren we gefaseerd de
nodige aanpassingen uit aan bestaande ruimtes zoals de recovery, de voorbereidingszaal en de steriele berging.

SAMEN BETER
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N I E U W E A RTS E N
Radioloog

Anesthesist-intensivist

dr. Nicolas De Vos

dr. Stefaan Van Biesen

Begin januari 2021 startte dokter Nicolas De Vos als radioloog op de dienst
medische beeldvorming. Hij studeerde
in 2020 af aan de Universiteit Gent.
Dr. De Vos is een allround radioloog,
met bijzondere interesse in de beeldvorming van longen en buik. Zijn passie
voor beeldvormingstechnologie gaat
gepaard met een warme gerichtheid op
menselijke contacten.

Dr. Van Biesen specialiseerde zich aan
de KU Leuven in anesthesie en in intensieve zorgen. Die laatste discipline trok
hem aan door de veelzijdigheid en de
acuutheid, waarbij elke beslissing een
levensreddend verschil kan maken.
Dr. Van Biesen hecht veel belang aan
ethiek in de zorg, met oog voor de
kwaliteit van leven. Hij wil zich verder
verdiepen in de behandeling van shock,
in hemodynamische monitoring (de ondersteuning van de pompfunctie van
het hart en van de bloedvaten) en in de
echocardiografie.

Neuroloog

Endocrinoloog

dr. Daan Van den Abbeele

dr. Laurens Veldeman

Een afspraak
boeken? Dat kan
nu ook online!

Wist u dat u uw patiëntendossier kan inkijken via internet?
En dat u via uw patiëntendossier sinds kort bij de meeste artsen en disciplines ook een online afspraak kan maken?
Uw online patiëntendossier inkijken en een afspraak maken gaat
heel eenvoudig. U vindt in uw patiëntendossier onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•

een overzicht van uw afspraken;
een ‘knop’ om nieuwe afspraken in te plannen;
verslagen van onderzoeken,
raadplegingen, opnames;
medische beelden;
uw vaccinatiestatus (covid-19)
documenten (brochures, folders, filmpjes…);
vragenlijsten;
de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens aan te
passen.

In de toekomst vindt u hier ook uw
facturen terug.
Hoe meldt u zich aan?
Dr. Van den Abbeele behaalde zijn artsendiploma aan de Universiteit Gent en
koos vervolgens voor een specialisatie in
de neurologie. Als arts-specialist in opleiding liep hij stage in az Sint-Blasius.
Op 1 november jl. startte hij als neuroloog, naast dr. Lunskens, dr. Oedit en
dr. Van Buggenhout, en kinderneuroloog dr. Voets. Dr. Van den Abbeele
heeft bijzondere interesse in beroertezorg en hoofdpijn, waarin hij bijkomende opleidingen volgde. Op dit moment
bekwaamt hij zich verder in duplexonderzoek van de hartvaten.

Op 1 oktober 2020 versterkte dr. Laurens Veldeman de dienst endocrinologie. Dit specialisme behandelt hormonale stoornissen en stofwisselingsziekten
als diabetes, cholesterolproblemen en
overgewicht.
Dr. Veldeman studeerde nefrologie
en endocrinologie aan de Universiteit
Gent. Hij legt zich toe op algemene endocrinologie, op calcium- en osteoporoseproblematieken en op andrologie
(verstoring van de mannelijke hormonen). Daarnaast neemt hij als endocrinoloog een actieve rol op in het diabetescentrum.
SAMEN BETER
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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? Mail naar
mynexuz@azsintblasius.be.

M E E ST G E STE L D E
V R AG E N OV E R
O STE O P O RO S E
Dr. Laurens Veldeman is endocrinoloog. Binnen
het team endocrinologie is hij expert in bot-,
calcium- en fosfaatstoornissen. Hij geeft graag
antwoord op uw vragen over osteoporose.

1

2

Osteoporose, wat is dat
eigenlijk?

Osteoporose of botontkalking is de medische term voor poreus of verzwakt bot.
Wie osteoporose heeft, loopt gemakkelijker
breuken op. Omdat osteoporose op zich
geen pijn doet of niet zichtbaar is, beseffen
veel mensen niet dat ze hieraan lijden. Tot
ze een breuk oplopen. Zowat 1 op 3 vrouwen na de menopauze, en 1 op 5 mannen
ouder dan 50 jaar, loopt een osteoporotische breuk op in hun leven.

3

Leeftijd is de belangrijkste risicofactor: hoe
ouder, hoe hoger het risico. Dit is voornamelijk het geval voor vrouwen na de
menopauze. Andere risicofactoren zijn: erfelijke belasting, suikerziekte, roken en alcohol. Ook bepaalde medicatie zoals corticosteroïden (Medrol) heeft een zeer nadelig
effect op de botkwaliteit en doet het risico
op breuken sterk toenemen.

4

Is een behandeling
mogelijk?

Met bepaalde medicatie, samen met calcium
en vitamine D-supplementen kunnen we
het risico op breuken verkleinen. Om uw
risico correct in te schatten, meten we de
botdichtheid. Dat gebeurt met een DXAscan met röntgenstralen. We bekijken ook
andere factoren, zoals vitaminetekort of
een verstoorde calciumhuishouding, om
gericht te behandelen.

SAMEN BETER

Wie heeft het meeste
risico?

Wat kan ik zelf doen?

Bewegen in de buitenlucht is de belangrijkste
tip! Lichaamsbeweging is cruciaal om het bot
in goede gezondheid te houden. Belangrijk is
dat de botten belast worden. Daarom zijn wandelen en lopen beter dan zwemmen of fietsen.
Een halfuurtje zonlicht per dag, samen met een
gezonde levensstijl – niet roken en weinig alcohol – is eveneens sterk aangeraden.
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