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Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen, zegt
de volkswijsheid. Het hoort daarom tot
de maatschappelijke opdracht van een
ziekenhuis om mensen te helpen om gezond te blijven.
Op de cover:
Op zondag 15 mei was premier Alexander
De Croo één van de bezoekers op onze
opendeurdag tijdens Dag van de Zorg op
campus Dendermonde.
Wil je onze campus in Zele beter leren
kennen? Dat kan tijdens de Openbedrijvendag op zondag 2 oktober,
tussen 10 en 17 uur.
Meer info volgt via onze website en sociale
media.

Preventie krijgt terecht steeds meer aandacht in de gezondheidszorg. Met
een slimme levensstijl – gezond eten en gezond bewegen – kunnen we
veel ziektes voorkomen.
Obesitas of zwaarlijvigheid is één van die aandoeningen. Steeds meer
mensen lijden eraan, met alle gevolgen: een hoge bloeddruk, hart- en
vaatziekten, diabetes, psychische problemen... Omdat obesitas vaak al in
de kindertijd of de jeugd begint, ontwikkelt AZ Sint-Blasius een programma voor jongeren van 14 tot 18 jaar. Dat is op vele vlakken een scharnierleeftijd. U leest er meer over in dit magazine.
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Ongetwijfeld hebt u in de media al gehoord over de ‘war for talent’ in de
gezondheidszorg. Een ziekenhuis kan niet zonder goed opgeleide medewerkers. Ondanks alle technologie, blijven we ‘een mensenbedrijf’.
AZ Sint-Blasius zet daarom al jaren in op een goede werksfeer, groeimogelijkheden en een sterke betrokkenheid. Een gezonde privé-werkbalans
en aandacht voor het psychosociaal welzijn zijn voor ons geen loze woorden. We zijn dan ook blij dat jonge en ambitieuze verpleegkundigen als
Emely en Sara hun weg naar AZ Sint-Blasius vinden. Hun verhaal leest u op
pagina 10. Verpleegkunde mag dan een knelpuntberoep zijn, het is ook
een droomjob. We doen er alles aan om dat zo te houden, zodat we u
vandaag en in de toekomst goede zorg kunnen blijven aanbieden.
Karen Pieters, algemeen directeur
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O P STA P M E T
KINESITHERAPEUTE KIRSTEN KERREMANS

“We helpen mensen zelfredzaam te zijn”

Kirsten hield er vroeger een thuispraktijk op na, maar
sinds enkele jaren werkt ze voltijds in het ziekenhuis.

zelfde niveau van zelfstandigheid hebben als vóór hun ziekenhuisopname. We werken helemaal op maat. Elke patiënt
heeft immers andere noden en verwachtingen.”

“We zijn met vijfendertig collega’s in het team Revalidatie: kinesitherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. We zijn
op zowat alle afdelingen van het ziekenhuis actief. Van de
geriatrie over hart- en vaatziekten tot en met neurologie, heelkunde, orthopedie, longziekten, materniteit en kinderziekten.
Zelfs op de dienst intensieve zorgen vind je ons terug. We
helpen ook ambulante patiënten die van thuis komen.”

“Het leuke aan onze job is dat je mensen ziet verbeteren. Zeker als ze zelf ook gemotiveerd zijn om te oefenen. Soms zijn
de resultaten zelfs spectaculair. Zo hielp ik een patiënt op de
dienst intensieve zorgen na een verkeersongeval. Enige tijd
later zag ik de patiënt terug op de revalidatieafdeling. Hij had
al een hele weg afgelegd. Dat zijn de dingen die me bijblijven
en me motiveren.”

“De meeste collega’s hebben een vaste afdeling. Zo kunnen
ze een eigen expertise ontwikkelen. Ik ben de uitzondering.
Als vliegende of mobiele kinesitherapeut kom ik op alle afdelingen. Ik spring bij waar nodig.”

“Revalidatie is bij uitstek teamwork. Goede resultaten behalen
we samen. We zijn goed op elkaar afgestemd. Ook met de
verpleegkundigen en de artsen van de verschillende disciplines
werken we goed samen. We hebben allen hetzelfde doel voor
ogen: de patiënt helpen in zijn herstel, op alle vlakken.”

Erg veel variatie
“Elke ochtend bekijken we in team de nieuwe voorschriften
van de artsen. Op basis daarvan organiseren we onze werkdag. Ook administratief hebben we wat voorbereiding te
doen. Daarna zwermt iedereen uit. Afhankelijk van de aandoening en de noden van de patiënt ga ik als kinesitherapeut
alleen of samen met een ergotherapeut en/of een logopedist
langs bij de patiënt.”
“Ik heb bewust gekozen voor deze mobiele functie. Er was
nood aan iemand die kan inspringen als een collega uitvalt
door ziekte of als het ergens erg druk is. Ik hou van die variatie. Ik heb contact met veel collega’s, artsen en patiënten op
alle afdelingen. Een nadeel is dat ik een minder lange binding
met patiënten heb.”

Teamwork bij uitstek
“Ons streven is om patiënten optimaal voor te bereiden op
hun terugkeer naar huis. Het is de bedoeling dat ze weer hetKirsten Kerremans:“Revalidatie is bij uitstek teamwork.
Goede resultaten behalen we samen.”

SAMEN BETER
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O B E S I TA S P RO G R A M M A VO O R A D O L E S C E N TE N

-

Multidisciplinaire benadering

“Jongeren met zwaarlijvigheid op het goede spoor zetten”
Steeds meer kinderen en jongeren worstelen met overgewicht. Dat is een kwalijke evolutie, want zwaarlijvigheid houdt veel
gezondheidsrisico’s in. Wat de oorzaken ook zijn, de kern van de oplossing ligt in een gezonde levensstijl.
Om jongeren op de goede weg te helpen, start de Obesitaskliniek van AZ Sint-Blasius in september met een groepsprogramma
voor 14- tot 18-jarigen.

Hiervoor werken we samen met verschillende sportverenigingen
in Dendermonde. Het programma duurt één jaar. Ons streven is
niet zozeer om veel kilo’s af te vallen, wel om de jongeren op een
ander spoor te zetten.”

Het aantal kinderen met obesitas (zwaarlijvigheid) en morbide
obesitas (ernstige zwaarlijvigheid) stijgt zienderogen. “Zowat één
op drie van de kinderen in Vlaanderen heeft overgewicht. Bij één
op vijf is sprake van obesitas,” zegt obesitaschirurg dr. Simon van
de Vrande.

Positieve groepsdruk
Veel behandelmogelijkheden voor kinderen zijn er niet. Er is het
Zeepreventorium in De Haan waar kinderen enkele maanden of
een jaar opgenomen en intensief begeleid worden. Verder is er
niets. Daarom ontwikkelt de Obesitaskliniek nu een programma
op maat van adolescenten. In september gaat het eerste traject
van start.

“In de puberteit ontwikkelen kinderen een grote eetdrang. Dat
hoeft geen probleem te zijn, maar bij sommigen ontspoort het.”
zegt kinderarts dr. Bart Rutteman. “In de adolescentie is het lichaam nog aan het veranderen. Op dat moment kunnen we nog
veel doen. Het effect op die leeftijd is groter dan bij volwassenen.
Al vergt het uiteraard wel een inspanning.”
“Je levensstijl aanpassen is een kwestie van gedragsverandering.
Dat is nooit gemakkelijk. Het lukt doorgaans beter in groep. Daarom kiezen we voor een groepsprogramma. De jongeren vinden
steun bij elkaar en er is een positieve groepsdruk: je doet beter
je best als je ziet dat anderen ook goed bezig zijn. We focussen
op alle aspecten: gezonde voeding, voldoende bewegen en een
goede slaaphygiëne. Het speelt allemaal mee.”

“Adolescenten zitten op
een scharnierleeftijd.
Ze maken al eigen keuzes.
Ze kiezen bijvoorbeeld zelf
wat ze met hun zakgeld
doen.”

Scharnierleeftijd
Dr. Caroline Ivens geeft het groepsprogramma mee vorm als endocrinologe. “Ik ben erg gemotiveerd omdat de gezondheidsrisico’s van zwaarlijvigheid groot zijn: diabetes, hartziekten, hoge
bloeddruk… Bij meisjes kan overgewicht ook leiden tot een lagere vruchtbaarheid. We mogen dit niet zomaar laten gebeuren. Er
bestaat geen pil die obesitas oplost.”

“Het gaat om een programma voor 14- tot 18-jarigen met begeleiding door diverse experten: een kinderdiëtiste, een psycholoog,
een kinesitherapeut en artsen van verschillende disciplines. Ons
doel is om de levensstijl van deze jongeren aan te passen, maar
evenzeer om ze te leren omgaan met problemen. We betrekken
hier ook de ouders bij. Veel nadruk ligt op gezond bewegen.

SAMEN BETER

“Adolescenten zitten op een scharnierleeftijd. Ze maken al eigen keuzes. Ze kiezen bijvoorbeeld zelf wat ze met hun zakgeld
doen. Tegelijk worstelen ze dikwijls met hun zelfbeeld. Daarom
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OBESITASPROGRAMMA VOOR ADOLESCENTEN

Een afspraak
boeken? Dat kan nu
ook online!
integreert het groepsprogramma al die aspecten. We pakken het ook praktisch aan.
We gaan bijvoorbeeld mee naar sportclubs
om samen die eerste stap te zetten. Want
voor jongeren met overgewicht is er vaak
een drempel om op hun eentje naar een
sportclub te gaan.”

Wist je dat je je patiëntendossier
kan inkijken via internet? En dat je
via je patiëntendossier bij de meeste
artsen en disciplines ook een online
afspraak kan maken?

Meer dan karakter
Als het groepsprogramma voor adolescenten aanslaat, overweegt de Obesitaskliniek
ook een programma voor kinderen te starten. “We moeten iets doen,” zegt dr. van
de Vrande. “Een operatie is geen optie bij
kinderen en jongeren. Dat kan pas als ze
volwassen zijn. Maar ondertussen lijden
deze kinderen wel. Niet alleen fysiek. Vaak
worden ze gepest. Het minste wat we kunnen doen, is een proces in gang te zetten
naar een andere levensstijl en al een beetje
afvallen. Dat is trouwens een goede voorbereiding voor wie zich dan later, eenmaal
volwassen, wil laten opereren. Uiteindelijk
gaat het over je levensstijl. Ook erfelijkheid
en milieufactoren spelen mee. Obesitas is
een ziekte. Het is veel meer dan zomaar een
kwestie van karakter.”

Dr. Simon van de Vrande

Jouw online patiëntendossier inkijken
en een afspraak maken gaat heel eenvoudig. Je vindt in je patiëntendossier
onder meer:
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Bart Rutteman

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

In de toekomst vind je hier ook je facturen terug.
Hoe meld je je aan?

Obesitaskliniek Dendermonde
Tel: 052 252709
obesitaskliniek@azsintblasius.be
www.obesitaskliniekdendermonde.be

Er zijn twee mogelijkheden:
•
•

Dr. Caroline Ivens

via de website:
www.mynexuzhealth.be;
via de app: mynexuzhealth.

Op de website van AZ Sint-Blasius vind
je een brochure met alle uitleg:
www.azsintblasius.be/mijndossier.
Heb je nog vragen? Mail naar
mynexuz@azsintblasius.be.

Ook voor volwassenen met obesitas is er een
groepsprogramma met een multidisciplinaire
benadering. Alle informatie vind je op
www.azsintblasius.be/zorgaanbod/specialismen/
obesitaskliniek/.

SAMEN BETER
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E M PAT H I S C H E B E N A D E R I N G M A A K T H E T V E R S C H I L

-

Borstkliniek

“Er komt heel wat kijken bij borstkanker”
Sinds jaar en dag besteedt de Borstkliniek veel aandacht aan een optimale patiëntenbegeleiding. Met de komst van dr. Nynke
Willers integreert de kliniek nu nog sneller recente ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Een aspect waar de borstverpleegkundigen extra op inzetten, is
‘shared decision making’: het maken van afgewogen keuzes, in
overleg. Elke therapie heeft namelijk voordelen maar ook bijwerkingen en risico’s. Hoe meer de patiënt betrokken is bij het keuzeproces, hoe beter zij zich zal voelen en hoe meer gemotiveerd
om vol te houden.

Borstverpleegkundigen Debbie Warnier en Liesbet Van Steen zijn
er voor elke patiënt, van bij het allereerste contact tot en met de
nazorg. “Die empathische bejegening is belangrijk,” zegt medisch
coördinator dr. Jan Decloedt. “We streven naar een maximale
levenskwaliteit van elke patiënt. Veel voorkomende klachten tijdens en na de behandeling zijn: gewrichtsklachten, moodswings,
warmteopwellingen en vermoeidheid. Door op maat te werken,
verhogen we het comfort van de patiënt en tegelijk de therapietrouw.”

De borstverpleegkundigen zijn gedurende het hele traject een
aanspreekpunt voor de patiënt. Ze geven informatie en beantwoorden alle vragen. Een oncopsychologe zorgt voor psychologische ondersteuning.

V.l.n.r.: dr. Jan Decloedt, dr. Nynke Willers en
borstverpleegkundige Debbie Warnier

SAMEN BETER
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BORSTKLINIEK

Borstkanker en seksualiteit
Sinds augustus vorig jaar krijgt de Borstkliniek
twee dagen per week versterking van dr. Nynke
Willers. Verder is zij deeltijds verbonden aan de
KU Leuven, waar zij onderzoek doet naar seksualiteit na borstkanker. “De kruisbestuiving tussen
onderzoek en de praktijk is erg fijn,” zegt dr. Willers.
“Het is voor mij een enorme kans om me in de
Borstkliniek Dendermonde volledig te mogen focussen op patiënten met allerlei borstaandoeningen in allerlei stadia van hun ziekte. Tegelijk kan
ik me hier ook ontwikkelen op het gebied van de
oncoplastische borstingrepen, gezien mijn collega dr. Decloedt hier een ruime ervaring in heeft.”
“De aandacht van de Borstkliniek voor het totale
welzijn van de patiënten is een troef. Er komt heel
wat kijken bij borstkanker. Ook op het gebied van
seksualiteit. Veel patiënten ervaren veranderingen na de acute behandeling,” zegt dr. Willers.
“Sommigen hebben pijn bij het vrijen of hebben
last van een droge vagina. Omdat het allemaal
nog wat in de taboesfeer zit, is de drempel om
de arts hierover aan te spreken vrij hoog. Als je er
als arts zelf over begint, schrikken de meeste patiënten even. Maar daarna komen de verhalen.”
“Aan de KU Leuven verricht ik onderzoek naar de
oorzaken van deze seksuele veranderingen. Wat
gebeurt er lichamelijk en psychisch? En vooral:
hoe kunnen we patiënten helpen, zodat ze weer
genieten van hun seksualiteit.”
“Zowat 80% van de borstkankerpatiënten ervaart veranderingen op het gebied van de seksualiteit. Let wel, dat de seksualiteitbeleving anders
is, betekent niet per se dat ze problematisch is.
Toch is het een aspect dat nog meer aandacht
verdient.”
Nieuwe ontwikkelingen
“Het is een voordeel om als arts te werken in een
sterk team zoals de Borstkliniek in AZ Sint-Blasius.
Dat geeft ons de ruimte om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken voor een nog betere behandeling en omkadering van de patiënten. Want er
beweegt heel wat op wetenschappelijk gebied.
Er dienen zich nieuwe perspectieven aan, onder
meer in de systeemtherapie met de anti-hormonale therapie, de immuuntherapie en de toepassing van zogenaamde CDK4/6-remmers die de
groei van kankercellen afremmen.”

Getuigenis Annelies Willems
“Het ging allemaal heel snel”
“De huisarts dacht eerst
aan een cyste, maar voor
de zekerheid liet hij een
mammografie en een echografie uitvoeren. Het bleek
wel degelijk een tumor die
ik voelde. In de Borstkliniek
volgden meer onderzoeken.
Het gebeurde allemaal erg
snel en tegelijk duurde het
wachten op de resultaten
eindeloos lang. Het raarste
was dat ik me niet ziek voelde. De ene dag was ik nog
onbezorgd gezond, de dag
erna zakte de grond onder
mijn voeten weg. Gelukkig
werd ik zeer goed opgevangen door de verpleegkundigen en de arts. Ik
had bijna elke dag contact met hen. Elke keer opnieuw gaven ze me geduldig alle informatie. Het duurt namelijk een tijdje eer je als patiënt goed
beseft wat er aan het gebeuren is.
Uiteindelijk zijn twee tumoren in mijn borst weggehaald. Ook de klieren
in mijn oksel zijn verwijderd. Het ging razendsnel. Op 24 februari had ik
de mammografie, op 11 maart werd ik geopereerd en op 11 april startte
de chemotherapie.
Mijn haar verliezen was een moeilijk moment. De confrontatie in de spiegel was hard. In het begin schaamde ik me met mijn pruik of mijn muts
op. Nu niet meer.
De chemo voelt slopend. Ik kijk reikhalzend uit naar eind augustus. Dan
loopt de chemo af. Daarna volgen bestralingen. Als alles goed gaat, krijg
ik eind dit jaar verlossend nieuws.
Ik ben positief ingesteld. Mijn man helpt me enorm door deze moeilijke
periode. Het komt goed. Het moet goedkomen. Voor onze twee kinderen
in de eerste plaats.
Dat alles zo snel gaat, is tegelijk onwezenlijk en een zegen. Ik wil zoveel
mogelijk risico’s vermijden. Het is wel raar om je eigen lichaam terug te
bekijken na de operatie. Ik heb het beeld daarvan maar heel geleidelijk
aanvaard. Mijn man heeft me daar goed bij geholpen.
Met mijn vragen en onzekerheden kon ik altijd bij de Borstkliniek terecht.
Mijn man was er ook altijd bij. We gaan hier samen doorheen. Dat is een
tip die ik graag wil meegeven aan andere patiënten: je hebt iemand nodig
– je man, je mama, een goede vriendin. Je hoort immers zelf niet alles als
de arts of de verpleegkundige uitleg geeft. Het dringt maar mondjesmaat
door. Ik krijg veel steun van mijn kinderen, familie, vrienden, buren en
collega’s. Ik voel dat het gaat lukken.”
SAMEN BETER
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F ROZ E N S H O U L D E R
D E M I G R A I N E VA N D E S C H O U D E R
Orthopedie

“Ook stress kan oorzaak zijn van frozen shoulder”
Een frozen shoulder wordt weleens ‘de migraine van de schouder’ genoemd. Het is een pijnlijke ontsteking, waarvan de oorzaak
niet altijd erg duidelijk is. Overbelasting blijkt in elk geval niet de oorzaak te zijn. Er zijn diverse behandelingen mogelijk, al dan
niet operatief. Dr. Johan Maes geeft tekst en uitleg.

Frozen shoulder komt meestal voor tussen 25 en 60 jaar. Bij
vrouwen iets vaker dan bij mannen. Het begint doorgaans met
toenemende pijn bij sommige bewegingen, zoals een autogordel
grijpen. Na een tijdje wordt de pijn ook duidelijker ’s nachts of in
rust en voelt de schouder stijver aan. In een latere fase kan de pijn
wat afnemen, maar loopt de schouder helemaal vast. Meestal
komt het uiteindelijk wel goed, maar de hele cyclus kan tot één à
twee jaar duren, en dat is lang.
“De diagnose wordt niet altijd vroeg gesteld,” zegt dr. Johan
Maes. “Het pijnpatroon is in het begin wisselend en vaag. Beeldvorming met RX en echografie toont meestal weinig. De ontsteking vindt namelijk plaats in het compartiment in de schouder tussen de bol en de kom. Een uitgebreid klinisch onderzoek
brengt meestal duidelijkheid.
Goed om te weten: frozen shoulder is geen letsel door overbelasting. Het ontstaat niet door een dag zwaar werk in de tuin of
door een verkeerde beweging.
dr. Johan Maes: “Als het zonder operatie kan,
dan geven we daar altijd de voorkeur aan.”

Mensen met diabetes (suikerziekte) of schildklierproblemen zijn
gevoeliger aan frozen shoulder. Ook een trauma of een breuk
kan aan de grondslag liggen. In andere gevallen kan de trigger
zowel fysisch als psychisch zijn, net als bij migraine. Stress, een
sterfgeval, problemen met de kinderen, burn-out… Als je de oorzaak kent, kan je proberen om herval te voorkomen.”

inspuiten. Daarna probeert de kinesitherapeut met zachte hand
de schouder los te maken en zet de patiënt de oefeningen dagelijks meermaals verder. Het is een lang proces. Frozen shoulder is
daarom een diagnose waarvoor zestig beurten kinesitherapie terugbetaald worden. Die herhaling is absoluut nodig. Herstel vergt
tijd en oefening.

Behandeling in dagkliniek
“Er zijn twee klassieke manieren om een frozen shoulder te behandelen. Maar er is ook een tussenweg die bij twee op de drie
patiënten goede resultaten biedt.

Een tweede mogelijkheid is een kijkoperatie. Dan wordt de frozen shouder operatief losgemaakt, waarna eveneens een periode
van kinesitherapie volgt om de schouder los te houden.

Vindt de diagnose in een vroeg stadium plaats, dan kan de arts
een cortisonepreparaat in het hoofdgewricht van de schouder

SAMEN BETER

Zelf geef ik de voorkeur aan een tussenweg. Zeker bij een fro-
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ORTHOPEDIE

LEUCOCYTEN PLAATJES-RIJKE-FIBRINE

-

Nieuwe techniek geneest moeilijkste
chronische wonden
Voor veel chronische, moeilijk helende wonden is er een goede oplossing: Leucocyten Plaatjes-Rijke-Fibrine, kortweg L-PRF. Deze nieuwe wondverband-techniek
ontwikkelt op basis van eigen bloed van de patiënt een stolsel, dat op de wonde
aangebracht wordt en snellere heling kan brengen.
zen shoulder die al een tijdje vastzit
en wanneer kinesitherapie en oefenen
niet goed blijken te werken. Ik doe
een eenmalige manipulatie onder regionale verdoving. De anesthesist prikt
de armzenuwen voorzichtig aan onder
echografische begeleiding. Als de verdoving goed is ingewerkt, maken we
de schouder voorzichtig los. Zo kunnen
we dikwijls een operatie vermijden. De
manipulatie gebeurt in het dagziekenhuis. De patiënt is wakker, maar zijn
arm en schouder zijn verdoofd en dus
quasi pijnloos. Na de manipulatie is de
schouder los, waarna kinesitherapie en
zelf oefenen het gewricht los moeten
houden.
Deze techniek heet ‘distentie en manipulatie onder interscalenus blok’. Hij
werkt zeer goed bij een afgebakende
groep patiënten. Voor diabetici zal
soms toch een kijkoperatie nodig zijn.
Wat het verschil maakt, is dat de patiënten niet helemaal in slaap zijn. De
verdoving in schouder en arm zorgt
ervoor dat de patiënt acht uur pijnvrij
is. Het is alsof die korte pijnloze periode een soort van ‘reset’ geeft aan het
regelcentrum in de hersenen. Hoe dat
precies werkt, moet verder onderzocht
worden. Maar als de patiënt ziet dat
zijn arm weer loskomt, werkt dat zeer
motiverend om de kinesitherapie daarna goed vol te houden. ‘Ik heb het zien
en voelen loskomen,’ zeggen patiënten me dikwijls.
Welke behandeling het meest aangewezen is, hangt af van tal van factoren. Wij kiezen echter altijd de minst
ingrijpende weg. Als het zonder operatie kan, dan geven we daar altijd de
voorkeur aan.” besluit dr. Maes.

links:
dr. Joren
Callaert
rechts:
dr. Koen
Deloose

“De nieuwe techniek is oorspronkelijk ontwikkeld in de tandheelkunde
om het bot van de kaak te versterken
vooraleer de implantaten worden aangebracht,” legt vaatchirurg dr. Koen
Deloose uit. “Met bloed van de patiënt wordt door een centrifuge op
hoog toerental een ‘miraculeus’ stolsel
ontwikkeld. Dit stolsel is zo rijk aan
eiwitten, bloedplaatjes, witte bloedcellen en allerlei groeifactoren, dat het
als het ideale, genezende verband kan
dienen voor niet helende, chronische
wonden.”
“Uiteraard is het van het grootste belang om eerst de oorzaak van die veelal pijnlijke wonden te achterhalen. Een
uitgebreid vaatonderzoek, wondinfectie-screening en biopsieafnames zijn
de eerste stappen. De onderliggende
oorzaak is veelal een bloedvatproblematiek (zieke spataders of verstopte
slagaders), die eerst moet opgelost
worden. Gelukkig is onze dienst internationaal toonaangevend in het ‘minimaal ingrijpend’ oplossen van deze
problemen. We gebruiken de meest
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moderne technieken op het gebied
van beeldvorming, laser, klonter-stofzuigertjes, ballonnen en stenten om
de oorzaak op te lossen. Vervolgens
wordt de wonde door de chirurgen of
gespecialiseerde wondzorgspecialisten
volledig proper gemaakt. In een derde
fase wordt er L-PRF op de wonde aangebracht. Tientallen patiënten werden
al met deze techniek behandeld en
de resultaten zijn veelbelovend. Zelfs
wonden waar in het begin voor amputatie werd gevreesd, heelden met deze
behandelingsaanpak.”
“Met een eenvoudige bloedafname
wordt een lichaamseigen wondverband gecreëerd, dat nooit allergische
reacties kan vertonen, snel de pijn vermindert en bovenal, een super-georganiseerd, mooi litteken realiseert. De
nieuwe techniek is dé toekomst voor
de toenemende groep van patiënten
met chronische wonden,” besluit dr.
Deloose.
Meer informatie: 052 25 23 84 (wondkliniek) – 052 25 22 22 (secretariaat
vaatheelkunde)

SAMEN MET JOU
E E N ZO R G L E N GTE VO O RO P

-

Werken in AZ Sint-Blasius

“Ik leef helemaal op in AZ Sint-Blasius”
Werk je graag voltijds of liever deeltijds voor een goede werk-privébalans? Grijp je graag de kansen die zich aandienen? Wil
je een stabiele werkomgeving in een organisatie met een sterke reputatie en een gemoedelijke sfeer? Gemakkelijk bereikbaar
bovendien? Dan ben je bij AZ Sint-Blasius aan het juiste adres. Check onze vacatures en wie weet vind je net als Emely en Sara
je droomjob.

ziekenhuis en in een woonzorgcentrum gewerkt. Maar ik ben onlangs verhuisd, klaar
om nieuwe horizonten te verkennen.”

Emely Verheyden is pas afgestudeerd
als bachelor verpleegkunde aan de Erasmushogeschool Jette. “Ik was als kind al
van het verzorgende type,” lacht Emely.
“Ik ben zelf ook vaak ziek geweest als kind.
Vandaar allicht mijn liefde voor de verpleegkunde. Ik ben pas afgestudeerd aan
de Erasmushogeschool in Jette en in september start ik op de afdeling oncologie en
maag- en darmziekten.”

“Op mijn sollicitatiegesprek voelde ik me
op een positieve manier uitgedaagd. ‘Wat
kan jij voor het ziekenhuis betekenen,’
vroeg het verpleegkundig en paramedisch
diensthoofd me. Daar moest ik even over
nadenken. Ik wil mee het verschil kunnen
maken voor patiënten. Ik wil mee nadenken over hoe we de zorg nog beter kunnen
organiseren.”

“Ik heb AZ Sint-Blasius leren kennen tijdens
verschillende stages. Ik voelde me er goed
omringd en ik kreeg volop kansen om bij te
leren. Met de collega’s klikte het meteen.
Er hangt een goede sfeer in het ziekenhuis.
Ik kijk ernaar uit om te mogen beginnen.
In afwachting doe ik in de zomer eerst nog
een vakantiejob in AZ Sint-Blasius! Dat ik
met de fiets kan komen is een extra voordeel.”

“Ondertussen werk ik zes maanden op het
operatiekwartier. Al mijn verwachtingen
zijn ingelost. Het OK was nieuw voor mij. Ik
heb al ontzettend veel bijgeleerd. De teams
recovery en OK hebben me erg goed onthaald en opgevangen. Ik was meteen één
van hen. De sfeer op het OK is rechttoe
rechtaan en zeer dynamisch.”

Nieuwe horizonten
“Ik hield ook van mijn vorige job in het
woonzorgcentrum. Maar hier word ik pas
echt uitgedaagd, ook intellectueel. Ik ben
leergierig. Ik groei elke dag. Ik leef helemaal
op in AZ Sint-Blasius.”

Ook Sara Verstrepen koos voor AZ Sint-Blasius. Sara is mama van drie kinderen en besliste pas op latere leeftijd om verpleegkunde te studeren. “Ik heb vroeger gewerkt
in de schoonmaak en de logistiek, maar ik
voelde dat ik meer in mijn mars had,” vertelt Sara. “Via het volwassenenonderwijs
van de VDAB heb ik mijn diploma verpleegkunde gehaald. Ondertussen sta ik bijna
tien jaar in het beroep. Ik heb eerder in een

Kies jij net als Sara en Emely voor AZ SintBlasius? Check onze vacatures op:
www.azsintblasius.be/werken-bij-ons/.

Foto boven: Sara Verstrepen
Foto onder: Emely Verheyden
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NIEUWE KRACHTEN IN AZ SINT-BLASIUS
Prof. dr. Randy De Baerdemaeker
Plastische heelkunde

dr. Hanne Liessens
Neurologie

Tinne Monteyne
Apotheker - bioloog

Prof. dr. De Baerdemaeker werkt sinds
februari 2022 op de dienst plastische
heelkunde. Ze studeerde aan de KU
Leuven, werd staflid plastische heelkunde in UZ Brussel en startte een privépraktijk in Dendermonde. Sinds oktober
2020 is zij gastprofessor aan de VUB.
In AZ Sint-Blasius legt ze zich toe op
het brede veld van plastische heelkunde en microchirurgie. Zij ondersteunt
ook haar collega’s in de reconstructieve
heelkunde voor de borstkliniek.

Begin 2022 startte dr. Hanne Liessens
als neuroloog in AZ Sint-Blasius. Ze studeerde geneeskunde en neurologie aan
de KU Leuven. Ze leerde als assistent in
opleiding de gedreven equipe van de
dienst neurologie AZ Sint-Blasius kennen. Dr. Liessens is actief in het brede
veld van de neurologie, met een bijzondere focus op de ziekte van Parkinson
en op cognitieve neurologie.

Op 1 februari 2022 startte apotheker
klinisch biologe Tinne Monteyne als
nieuw staflid klinische biologie. Na haar
studies farmacie aan de UGent, begon
zij in 2011 aan een doctoraat in de
farmaceutische wetenschappen. Gezien
haar grote interesse in microbiologie,
hematologie en chemie, vatte ze in 2016
de studies klinische biologie aan. In AZ
Sint-Blasius maakt apotheker Tinne
Monteyne deel uit van een enthousiast
team van klinisch biologen en legt ze
zich specifiek toe op kwaliteitsvolle
dienstverlening en auto immuniteit.

dr. Sophie Van Cromphaut
Spoedgevallen

dr. Jan Vandermeulen
Anesthesist - pijnarts

Kris Beeckman
Gedelegeerd Bestuurder

Sinds 1 februari is dr. Sophie Van Cromphaut vast staflid op de dienst spoedgevallen. Dr. Van Cromphaut doctoreerde in
de endocrinologie, was als pneumoloog
-intensivist jarenlang staflid in UZ Leuven, en werkte de voorbije drie jaar als
urgentiearts in verschillende ziekenhuizen, waaronder AZ Sint-Blasius. De rode
draad voor dr. Van Cromphaut was altijd de focus op het klinische werk en de
interactie met patiënten.

Sinds 1 juni 2022 vervoegt dr. Jan Vandermeulen het team van de Pijnkliniek
en het Multidisciplinair Pijncentrum.
Dr. Vandermeulen studeerde in 2020
af aan de UGent. Hij is al sinds oktober
2021 als anesthesist aan het AZ SintBlasius verbonden als toegelaten arts.
Als vast staflid besteedt hij de ene helft
van zijn tijd als anesthesist, de andere
helft als pijnarts. Die combinatie heeft
hem altijd al aangesproken.

Kris Beeckman neemt een tijdelijke opdracht op als gedelegeerd bestuurder
voor de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. AZ Sint-Blasius wil de komende jaren mee de ontwikkelingen in de
gezondheidszorg in de regio uittekenen. Bestuurder Beeckman is hiervoor
de geknipte man. “Globaal denken en
lokaal handelen,” vat hij zijn opdracht
samen. “De gezondheidszorg moet
betaalbaar, toegankelijk en dicht bij de
mensen blijven. Samen met onze expertise is die nabijheid net onze kracht.
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M E E ST G E STE L D E
V R AG E N OV E R
H A RTFA L E N
Evelien Cornelis is hartfalenverpleegkundige.
Zij geeft graag antwoord op uw jouw vragen
over hartfalen

1

2

Wat is hartfalen?

Hartfalen is een chronische ziekte, waarbij
het hart niet meer de functie heeft om de
organen en spieren te voorzien van bloed
en zuurstof. We onderscheiden twee soorten hartfalen. We spreken van systolisch
hartfalen als de pompfunctie verminderd is.
Bij diastolisch hartfalen is de pompfunctie
normaal, maar is er een probleem met het
ontspannen van de hartspier. De hartspier
wordt stijver.

3

De meest voorkomende oorzaken van hartfalen zijn: een hartinfarct, hartspierziekten, kleplijden, hartritmestoornissen, hoge
bloeddruk, overmatig alcoholgebruik, overgewicht en diabetes.

4

Wat zijn de alarmsignalen?

Kortademigheid en opgezette voeten en
benen zijn belangrijke signalen. Ook een
snelle gewichtstoename – met 2 tot 3 kg op
enkele dagen tijd – kan op hartfalen wijzen.
En verder: vermoeidheid, moeilijkheden met
ademen vooral bij het neerliggen, plotse
druk of pijn op de borst die aanhoudt in
rust.
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Wat zijn de oorzaken?

Waaruit bestaat de
behandeling?

Naast een medicamenteuze behandeling is
hartfaleneducatie een belangrijk onderdeel van
de behandeling. Als hartfalenverpleegkundige
geef ik educatie over aanpassingen van de levensstijl in het dagelijkse leven, zoals zout- en
vochtbeperking. Daarnaast geef ik informatie
over het ziektebeeld en hoe patiënten vroegtijdig symptomen kunnen herkennen.
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