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Zorg goed voor jezelf

Terwijl ik dit schrijf, kondigt de overheid nieuwe maatregelen aan. De hoop
op een snelle terugkeer naar ‘normaal’
is vervlogen, we staan weer met beide
voeten op de grond.
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Onze boodschap als gezondheidswerkers is helder: laat je vaccineren. Je
beschermt er jezelf mee, maar ook je familieleden, je vrienden en je collega’s. Bovendien help je de gezondheidszorg overeind te houden. Artsen
en zorgmedewerkers krijgen het moeilijk nu de crisis zo lang aansleept.
Gelukkig kregen zij de boosterprik en ik hoop dat elke burger voor bescherming van zichzelf en de medemensen kiest.
Samen met de huisartsen van de regio Dendermonde blijven onze artsen
en medewerkers zich ook inzetten voor het testen van mensen. Met enige
trots mag ik stellen dat het klinisch laboratorium van AZ Sint-Blasius er
nog altijd in slaagt om de testresultaten binnen de 24 uur af te leveren.
Dat vergt een extra inspanning, maar we beseffen hoe belangrijk het is
om zo snel mogelijk zekerheid te bieden na een test.
Tegelijk blijven we de niet-covidpatiënten de medische zorg bieden waar
zij nood aan hebben. Het is een moeilijke evenwichtsoefening om sommige zogenaamde ‘niet-dringende zorg’ te moeten uitstellen omdat te veel
patiënten met covid-19 op de dienst intensieve zorgen belanden. Maar
het is de realiteit waarin we leven.
Toch kijk ik hoopvol naar de toekomst. Daarom blijft AZ Sint-Blasius vandaag en de komende maanden investeren, werken, dromen en innoveren
voor nog meer patiëntgerichte zorg. Je leest er meer over in dit magazine.
Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor je medemens.
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O P STA P M E T
WONDZORGVERPLEEGKUNDIGE ANN VAN DEN BERGHE

“Elk soort wonde heeft zijn eigen behandeling nodig”

Veel voldoening

Wondzorgverpleegkundige Ann Van den Berghe geeft
advies op de zorgafdelingen en ondersteunt verpleegkundigen bij de verzorging van moeilijke wonden.

“Ik ben altijd blij als verpleegkundigen me erbij roepen! Samen de patiënt beter maken, dat geeft veel voldoening. Ik
werk graag samen met mijn collega’s verpleegkundigen en
artsen. Ook de thuisverpleegkundigen en de zorgmedewerkers in woonzorgcentra mogen me altijd opbellen met vragen. Als een patiënt het ziekenhuis verlaat en thuis of in het
woonzorgcentrum verder verzorgd wordt, blijf ik beschikbaar
voor advies.

“Elke dag is anders,” zegt Ann Van den Berghe. “Ik kom op
heel wat afdelingen van het ziekenhuis. Soms is er vooraf een
afspraak gemaakt, andere keren word ik ongepland opgeroepen. Na observatie van de wonde, en altijd in overleg met
de behandelende arts, beslissen we over de aangewezen behandeling. Meestal kan de verpleegkundige die zelf uitvoeren,
maar soms verwijzen we de patiënt naar een gespecialiseerde
dienst, bijvoorbeeld plastische heelkunde, vasculaire chirurgie
(vaatheelkunde) of de diabetische voetkliniek.

Een goede tip? Volg elk wondje goed op. Denk niet te snel dat
het vanzelf goed komt. De onderliggende problematiek kan
heel divers zijn. En er kan altijd een infectie op komen. Wees
dus alert als je een wondje hebt.”

We werken curatief – gericht op het herstel van wonden – en
preventief. Zo besteden we veel aandacht aan maatregelen
om doorligwonden (decubitus) te voorkomen. Want voorkomen is altijd beter dan genezen!
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het wondzorgbeleid
in het ziekenhuis. Dat betekent dat ik de wetenschappelijke
literatuur volg en de protocollen en procedures voortdurend
up-to-date houd met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ik doe dit samen met de multidisciplinaire werkgroep
wondzorg. Dat gaat dan zowel over de manier van verzorgen
als over de gebruikte producten.”
Onderliggende oorzaak
“Verpleegkundigen doen vooral een beroep op mij voor complexe en moeilijk te behandelen wonden. Er bestaan veel soorten wonden en bij twijfel over de optimale verzorging is het
goed om raad te vragen. Elk soort wonde heeft zijn eigen
behandeling nodig. Daarom overleg ik zelf ook altijd met de
behandelende arts.
Veel voorkomende complexe wonden zijn zware doorligwonden, diabetische voetwonden en vasculaire wonden, bijvoorbeeld na slechte doorbloeding in de benen. Een multidisciplinaire aanpak hiervan is aangewezen. We proberen niet alleen
de wonde te genezen, maar zoeken samen naar de onderliggende oorzaak.”

SAMEN BETER

Ann Van den Berghe: “Er bestaan veel soorten wonden en bij twijfel over de optimale verzorging is het goed om raad te vragen.”
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Dr. Vansteenkiste:
“Het voordeel van de
Spect-CT is de hoge
beeldkwaliteit.”

-

D I G I TA L E S P E C T- C T
-

Nucleaire geneeskunde

“Scherpere beelden, comfortabel onderzoek”
Drie jaar geleden investeerde AZ Sint-Blasius als eerste ziekenhuis in Vlaanderen in een digitale Spect-CT camera. De voordelen van
dit toestel blijken erg groot te zijn. Door de hogere resolutie en gevoeligheid van dit toestel kan het onderzoek, afhankelijk van de
situatie, korter of met een lagere dosis radioactieve stof plaatsvinden. Dr. Peter Vansteenkiste van de dienst Nucleaire geneeskunde
geeft een woordje uitleg.

Het grote voordeel van de beeldvorming met de Spect-CT is de
hoge beeldkwaliteit. Hierdoor kunnen ook zeer kleine letsels, die
vroeger onzichtbaar bleven, in een vroeg stadium opgemerkt
worden.

Een onderzoek met een Spect-CT camera gebeurt in uiteenlopende situaties: een botscan, een hartonderzoek, een hersenonderzoek, voor orthopedische beeldvorming, in de oncologie… Deze
onderzoeken verlopen vrij eenvoudig en pijnloos. De patiënt hoeft
zich niet voor te bereiden en alleen bij sommige hartonderzoeken
is het nodig om nuchter te zijn. De radioactieve stof wordt in de
meeste gevallen met een prikje ingespoten. Patiënten ervaren er
geen last van en allergische reacties zijn uiterst zeldzaam.
“Radioactief klinkt gevaarlijk, maar het gaat om uiterst lage dosissen, die ver onder de toegelaten norm blijven en geen enkel
gevaar inhouden,” verzekert dr. Vansteenkiste. “Het personeel op
de dienst nucleaire geneeskunde hoeft zelfs geen beschermende
kledij te dragen. Een dosimeter die de eventuele blootstelling aan
straling registreert, is voldoende. Patiënten lopen absoluut geen
gevaar.”

Twee technieken gecombineerd
Het bijzondere aan een Spect-CT is dat hij eigenlijk twee beeldvormingstechnieken combineert. Enerzijds heb je de Spect die de
gammastralen van radioactieve isotopen registreert (zie kadertje).
Anderzijds is er de CT, die gebruikmaakt van röntgenstralen. Door
beide technieken tegelijk toe te passen, krijgt de arts nauwkeurige en scherpe beelden en is er ook een nauwere samenwerking
met de dienst radiologie.
“Vroeger had het ziekenhuis twee klassieke gamma-camera’s,
maar toen die drie jaar geleden aan vervanging toe waren, kozen
we voor één digitaal toestel. Dat digitale apparaat gaat veel sneller en geeft nog betere beelden. Afhankelijk van de situatie kunnen we er daardoor als arts voor kiezen om ofwel het onderzoek
korter en dus comfortabeler te houden – wat we bijvoorbeeld
doen bij oudere patiënten – of we kunnen de radioactieve dosis
verminderen – bijvoorbeeld bij jonge patiënten.
De keuze om twee gewone toestellen te vervangen door één digitaal apparaat, is de juiste beslissing gebleken,” zegt dr. Vansteenkiste. “Dankzij deze investering kunnen we patiënten nog beter
en comfortabeler onderzoeken. Dat leidt op zijn beurt tot betere
kansen op herstel.”

Gammastralen en isotopen?
Gammastralen zijn een vorm van elektromagnetische
straling. Er bestaan drie verschillende soorten radioactieve straling: alfa-, bèta- en gammastraling.
(Medische) isotopen zijn radioactieve stoffen die worden
toegepast in nucleaire geneeskunde voor diagnose en
behandeling van verschillende soorten ziektebeelden.

SAMEN BETER
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G E ZO N D, G E VA R I E E R D E N L E K K E R !
-

Voedingsdienst krijgt Smiley Kwaliteitslabel

“Van elke maaltijd een lichtpuntje maken”
Sinds januari 2021 heeft de voedingsdienst van AZ Sint-Blasius het beheer van de keuken weer helemaal in eigen handen. “Elke
dag maken we de kwaliteit, de smaak en de versheid van de maaltijden nog beter,” zegt diensthoofd Annelies Van Steirtegem.
Zij en haar team legden sinds januari al een mooi parcours af. Onlangs werden ze beloond met het Smiley Kwaliteitslabel.

“Veel ziekenhuizen besteden het beheer
van hun keuken uit aan een externe dienst,”
legt Annelies uit. “AZ Sint-Blasius keerde
hiervan terug, omdat we de kwaliteit van de
maaltijden wilden verbeteren. Dan denk ik
niet alleen aan de nutritionele kwaliteit – de
voedingswaarde – maar ook aan de smaak,
de versheid, de combinaties, de variatie en
de presentatie. Patiënten verdienen een gezonde én lekkere maaltijd!
Het belang van een goede maaltijd is groot.
Voor een voorspoedig herstel van de patiënt, maar ook als lichtpuntjes tijdens de opname. Patiënten kijken uit naar de maaltijdmomenten. Ze geven structuur aan de dag,
ze zorgen voor afwisseling en ze zijn een
moment om te genieten. Als de maaltijd tegenvalt, kan dat een domper zijn. Daarom
leggen we de lat hoog. We gaan voor het
beste en het lekkerste.”

Een deel van het trotse voedingsteam.

ken we sinds kort ook weer verse aardappelpuree. Je smaakt
meteen het verschil.”

Kwaliteit op je bord
“Als diëtiste van opleiding besef ik dat de presentatie en de
schikking op het bord mee de smaak en de beleving van elke
maaltijd bepalen,” zegt Annelies. “Verse producten, de juiste
kruiden, een aantrekkelijk bord. Het is zo fijn als patiënten ons
complimentjes geven. En dat gebeurt meer en meer.

Kwaliteitslabel
Het Smiley Kwaliteitslabel krijg je niet zomaar. Het label bekroont de kwaliteit van de producten, maar ook de voedselveiligheid, de hygiëne en de zorg. We beheersen dan ook alle
processen tot in de puntjes. Het begint met strikte afspraken en
controle van de leveranciers. Zijn de producten vers? Worden
ze op de juiste temperatuur geleverd en bewaard? We monitoren het hele proces op kwaliteit en veiligheid. Dit is enkel te
realiseren door de inzet van elke medewerker van de voedingsdienst en dat zijn we aan de patiënten en onszelf verplicht.
We koken immers elke dag voor 380 patiënten én voor 350

Een goede keuken is het resultaat van teamwerk. We luisteren
naar de feedback die patiënten ons geven, maar ook elke medewerker speelt zijn rol. De vaatmedewerkers weten bijvoorbeeld
beter dan wie ook wat patiënten op hun bord laten liggen en
wat iedereen lust. Ook de medewerkers die de borden schikken,
kunnen terugvallen op jaren ervaring. Weet je, het is voor het
keukenteam zoveel plezanter als we lekkere en gezonde maaltijden kunnen bereiden. Dat geeft veel meer voldoening. Zo ma-

SAMEN BETER

medewerkers. Ze verdienen allemaal kwaliteit op hun bord!”
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A N D RO LO G I E I S D E S P I E G E L VA N J E G E ZO N D H E I D

-

Urologie en endocrinologie

“Erectiestoornis kan voorbode zijn van hartinfarct of beroerte”
Wat de gynaecologie is voor vrouwen, is de andrologie voor mannen. Alleen kunnen mannen zowel bij een uroloog als bij een
endocrinoloog terecht. Soms is de uroloog de meest aanwezen arts, soms de endocrinoloog. En dikwijls komt zelfs de cardioloog
eraan te pas. Want bij erectiestoornissen of een verminderd libido, spelen vaak onderliggende aandoeningen een rol.

“Mannen met een hartinfarct of een beroerte hadden in veel gevallen drie tot vijf jaar eerder al last van erectiestoornissen,” benadrukt dr. Weyne. “Dat kan tellen als signaal. Erectiestoornissen
zijn als een waarschuwingslampje. De risicofactoren voor hart- en
vaatziekten – hoge bloeddruk, overgewicht, suikerziekte, hoge
cholesterol – zijn dezelfde als voor erectiestoornissen. Daarom
is het zo belangrijk dat mannen met een erectiestoornis een arts
raadplegen. Het gaat om meer dan een gezonde seksualiteit. Het
gaat om hun algemene gezondheid. Daarom werken niet alleen
de uroloog en de endocrinoloog goed samen, we verwijzen patiënten waar nodig ook naar de cardioloog voor een gericht onderzoek van hart en bloedvaten.”

“Er is een grote overlap tussen beide disciplines als het op mannenziekten aankomt,” zeggen endocrinoloog dr. Laurens Veldeman en uroloog dr. Emmanuel Weyne. Beide artsen zijn gespecialiseerd in andrologie: aandoeningen van de mannelijke
geslachtsdelen en seksuele stoornissen. Het belang van andrologie mag je overigens niet onderschatten.
“De andrologie is de spiegel van de gezondheid van de man,”
zegt dr. Veldeman. “Erectiestoornissen, een laag testosterongehalte of verminderde vruchtbaarheid zijn vaak signalen van
onderliggende ziekten. Overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten leiden bij mannen snel tot erectiestoornissen. Voor een
erectie heb je immers een gezonde doorstroming van het bloed
nodig. De slagaders in de penis zijn klein. Als er dus bijvoorbeeld
bloedvatverkalking optreedt, zal zich dat vroeg in de aders van
de penis manifesteren: de verminderde bloeddoorstroming leidt
tot erectiestoornissen. Dat is de reden waarom een goede arts
vraagt: ‘Hoe gaat het in bed?’ Als betrekking hebben niet meer
lukt zoals vroeger, of ochtenderecties achterwege blijven, dan
kan dat wijzen op onderliggende aandoeningen.”

“Wie tijdig ingrijpt, bijvoorbeeld door te vermageren, meer te
bewegen en gezond te eten, kan bijkomende gezondheidsproblemen voorkomen,” zegt dr. Veldeman. “Vaak zullen ook de
erectiestoornissen hiermee verbeteren. Als daar de reden lag,
tenminste. We bekijken sowieso altijd het volledige plaatje. Bij
klachten doen we een uitgebreid klinisch onderzoek en een
bloedonderzoek. De oorzaken van andrologische stoornissen
kunnen namelijk uiteenlopend zijn: een verlaagd mannelijk hormoon (met diverse oorzaken), bepaalde onderliggende ziekten,
maar vaak liggen ook mentale moeilijkheden mee aan de basis.
De verdere behandeling wordt dan – afhankelijk van de diagnose
en de context – opgenomen door de endocrinoloog of uroloog,
in samenwerking met de huisarts en waar nodig de psycholoog:
elk brengt zijn eigen expertise in, zodat we elke patiënt zo goed
mogelijk kunnen helpen.

“Net als de vrouwen
de menopauze
kennen, daalt bij een
deel van de mannen
vanaf 50 jaar het
mannelijke hormoon:
de andropauze.”

SAMEN BETER

Het is heel gewoon dat een vrouw regelmatig een gynaecoloog
raadpleegt. Voor mannen blijft er een drempel. Dat taboe is niet
nodig. Wist je dat het percentage mannen met erectiestoornissen ongeveer gelijkloopt met de leeftijd? Van de veertigjarigen
heeft zowat 40% er last van, van de vijftigjarigen 50% en van de
zestigjarigen 60%. De leeftijd speelt een rol, maar hoe ouder je
wordt, hoe groter de kans op overgewicht, suikerziekte en andere onderliggende aandoeningen.”
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UROLOGIE EN ENDOCRINOLOGIE

Endocrinoloog dr.
Laurens Veldeman
(links) en uroloog
dr. Emmanuel
Weyne: “Het is heel
gewoon dat een
vrouw regelmatig
een gynaecoloog
raadpleegt. Voor
mannen blijft er een
drempel. Dat taboe
is niet nodig.”

“Ook de mentale gezondheid van de man verdient absoluut onze aandacht. Een recente studie
wijst uit dat mannen en vrouwen die tijdens de
lockdown in de eerste covidgolf geregeld seksueel
actief waren, zich in het algemeen beter in hun vel
voelden. De impact van een actief seksueel leven
is groot. Heb je problemen? Het is nergens voor
nodig om ermee te blijven zitten. In de meeste
gevallen kunnen we samen zoeken naar een oplossing.”
Prostaatvergroting

Viagra en andere oplossingen

“Erectiestoornissen gaan ook dikwijls hand in hand met prostaaten plasproblemen,” zegt dr. Weyne. “De gelijktijdigheid kan louter door de leeftijd komen, maar er is soms een directe link. Ook
in de behandeling trouwens, die vaak een positieve invloed heeft
zowel op het erectieprobleem als op de prostaatvergroting. Vanaf
de leeftijd van 50 jaar groeit de prostaat, wat leidt tot veelvuldig plassen, een minder krachtige straal, sneller naar het toilet
moeten en ’s nachts moeten plassen. Dat is normaal, maar het
heeft een impact op je levenskwaliteit. Gelukkig kunnen we er
iets tegen doen. Wacht dus niet om je arts te raadplegen als je er
last van hebt.”

Naast een gezonde levensstijl en een normalisatie van het testosterongehalte, zijn er nog andere oplossingen voor erectiestoornissen. Viagra is allicht het bekendste medicijn. “Ondertussen
zijn ook al moderne opvolgers van Viagra op de markt,” zegt dr.
Weyne. “Het zijn veilige geneesmiddelen die veel mannen kunnen helpen. Een andere behandeling zijn intracaveneuze injecties.
Hierbij leren we de patiënt om rechtstreeks actieve stof in te brengen in het zwellichaam van de penis. Ook deze methode werkt
goed. Lukt ook dat echter niet, dan is er nog de mogelijkheid voor
een heelkundige implantatie van een erectieprothese. Die wordt
aangebracht in de zwellichamen en bedien je met een pompje
dat verscholen zit in de balzak.

“Net als de vrouwen de menopauze kennen, daalt bij een deel
van de mannen vanaf 50 jaar het mannelijke hormoon: we spreken van de andropauze. De testosteronspiegel daalt, het libido
neemt af. Maar ook hier speelt de invloed van de levensstijl. In
vele gevallen kunnen we dit verlaagd testosteron overigens ook
behandelen,” zegt dr. Veldeman.

SAMEN BETER

De belangrijkste boodschap blijft echter: vergeet niet te kijken
naar het volledige plaatje. Naast medicatie, blijven een gezonde
levensstijl en voldoende beweging belangrijk. Hiermee behandel
je niet alleen het erectieprobleem, maar hou je de rest van het
lichaam ook fit.”
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3D-SCANS EN VIRTUELE CHIRURGIE
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

“Digitale vooruitgang maakt het verschil voor de patiënt”
Wist je dat een MKA-arts zowel arts als tandarts is? MKA staat voor mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. Deze artsen verwijderen (wijsheids)tanden, plaatsen implantaten, voeren kaakverplaatsingen uit, behandelen patiënten met kankers en traumata
van het gelaat en nog zoveel meer. Krijg je nu al schrik? Dat is helemaal niet nodig, drukt dr. Philippe Van Camp ons op het hart.
Dankzij nieuwe (digitale) technieken zijn MKA-operaties veel minder ingrijpend dan vroeger.

De dienst MKA in AZ Sint-Blasius bestaat uit drie artsen: dr. Piet
Aelterman, dr. Marc Dom en dr. Philippe Van Camp. Bij alle drie
deze artsen kan je terecht voor standaard MKA-ingrepen zoals
tanden verwijderen of implantaten plaatsen. Daarnaast heeft
elke arts zijn specialisme binnen de MKA. Zo legt dr. Van Camp
zich samen met dr. Dom onder meer toe op de behandeling
van slaapapneupatiënten.

“Als je iets opmerkt aan
je tanden of in je mond
of je voelt een foute
beet, wacht dan niet
om een tandarts of een
arts te consulteren. Hoe
vroeger, hoe beter.”
Dr. Philippe Van Camp: “Op jonge leeftijd kunnen we waar nodig
vrij gemakkelijk correcties aanbrengen, waar je voor de rest van je
leven de voordelen van ondervindt.”

“Bij slaapapneu is er een onderbreking van de ademhaling tijdens de slaap,” zegt dr. Van Camp. “De meest bekende oplossing hiervoor is een CPAP-mondmasker. Dat is een masker dat
patiënten elke nacht moeten opzetten tijdens de slaap. Vele
patiënten kunnen zo’n masker niet goed verdragen. Het is niet
erg comfortabel. Gelukkig bestaat er een andere oplossing: een
slaapbeugel. Deze beugel brengt de onderkaak naar voren en
opent de luchtpijp. We maken de slaapbeugel op maat van de
patiënt. Het is een elegante oplossing, die nog te weinig bekend is bij het brede publiek. We werken hiervoor altijd samen
met de pneumologen en de neus-, keel- en oorartsen. Samen

SAMEN BETER

bekijken we wat de meest aangewezen oplossing is voor elke
patiënt.”
Meer mogelijkheden
Het is druk op de dienst MKA. De staf wordt daarom nog uitgebreid. “Er zijn niet alleen meer patiënten, we kunnen de patiënten ook veel beter helpen dan vroeger. Er zijn meer moge-
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3D-SCANS EN VIRTUELE CHIRURGIE

A FS P R A K E N
Secretariaat Mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie
052 25 27 00
mka@azsintblasius.be

lijkheden,” legt dr. Van Camp uit. “Zo kiezen vandaag meer
mensen voor een implantaat na het trekken van een tand.
Dat is een betere en meer duurzame oplossing dan de valse
tanden van vroeger. Deze kleine ingreep is nu ook veel betrouwbaarder en voorspelbaarder dan vroeger.

Maak een afspraak online via
Mynexuz, jouw elektronisch
patiëntendossier.

Ook bij jongeren kunnen we vroeger ingrijpen met blokjes,
kleine ingrepen en zo nodig een kaakoperatie. We weten
steeds meer over de enorme impact van een goede mondgezondheid. Ouders en kinderen hechten belang aan mooie,
rechte tanden en een goede beet. Dat is inderdaad belangrijk. Niet zozeer omwille van esthetische redenen, maar vooral
voor gezondheidsredenen. Op jonge leeftijd kunnen we waar
nodig vrij gemakkelijk correcties aanbrengen, waar je voor de
rest van je leven de voordelen van hebt. Doe je die correcties
niet, dan bestaat de kans dat je op latere leeftijd problemen
aan je tanden of in je mond krijgt.

maken. Zo ontwikkelen we virtual surgery: een virtuele
operatie die ons perfect voorbereidt op de echte operatie. We ontwerpen malletjes die we gebruiken tijdens de
operatie en printen deze dan in een 3D-printer. Daardoor
kunnen we nog nauwkeuriger werken. Er kruipt wel wat
tijd in zo’n grondige voorbereiding, maar de operatietijd
wordt er korter door. En de patiënt vaart er alleen maar
wel bij.

Bovendien zijn veel ingrepen vandaag minder invasief dan
vroeger. De digitale vooruitgang doet zijn intrede. Dankzij
3D-scans en afdrukken van de tanden kunnen we tot op de
millimeter nauwkeurig vooraf een ingreep plannen. Dat betekent dat we de ingreep veel doelbewuster kunnen uitvoeren
en dat het herstel voor de patiënt sneller gaat. Patiënten stellen dat erg op prijs. Zelfs een kaakverplaatsing is vandaag veel
minder ingrijpend dan pakweg twintig jaar geleden. Eén dag
na de ingreep mag je al naar huis.”

Veel mensen komen angstig en zenuwachtig bij ons binnen. Dat is nergens voor nodig. Ik probeer altijd de patiënten gerust te stellen. En achteraf zijn ze opgelucht dat
het meeviel.
De mensen kunnen trouwens zelf mee het verschil maken. Een tip: als je iets opmerkt aan je tanden of in je
mond of je voelt een foute beet, wacht dan niet om een
tandarts of een arts te consulteren. Hoe vroeger je erbij
bent, hoe eenvoudiger de oplossingen en hoe beter het
resultaat zal zijn.”

3D-lab in ontwikkeling
“Een goede voorbereiding maakt het verschil,” verzekert dr.
Van Camp. “Daarom investeert AZ Sint-Blasius in een heus
3D-lab, waar we 3D-scans van tand, kaak en hoofd kunnen

BLASIUS
ACADEMIE
De Blasius Academie biedt tal van infosessies en
opleidingen over gezondheid.
De infosessies vinden plaats in het ziekenhuis of
online.

Een greep uit het aanbod:
· Groepssessies voor mensen met slapeloosheid
· Heup- en knieklas
· De niet-operatieve behandeling van artrose
· Borstvoedingslessen
· Herken een beroerte
· Leven met COPD
Voor het volledige programma en alle data:
www.azsintblasius.be/blasiusacademie.
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OPERATIEKWARTIER BREIDT UIT
Dienst bouwprojecten

AZ Sint-Blasius bouwt aan de toekomst
Heb je ook al de nieuwe werf opgemerkt? Het operatiekwartier breidt uit en er komt een nieuwe afdeling centrale sterilisatie.
In Blok West wordt dan weer gewerkt aan een nieuwe pijnkliniek en een uitgebreide afdeling gastro-enterologie. Hoofd van de
dienst bouwprojecten Corinne De Caluwe en projectcoördinator Sander De Prez weten er alles over.

Impressie wachtzalen en onthaal van
gastro-enterologie.

Nieuwbouw sterilisatie en uitbreiding
operatiekwartier.

voorbereidingsruimtes en de recovery. Als de nieuwe operatiezalen in gebruik genomen worden, kan de vasculaire interventie
unit – die vandaag nog als aparte eenheid functioneert – naar
het operatiekwartier verhuizen. Ook dat moet de patiëntgerichtheid en de kwaliteit verhogen.”

“In november zijn de werken gestart voor een nieuw gebouw
met twee extra operatiezalen, wat het totaal op twaalf zalen zal
brengen,” zegt Corinne De Caluwe. “De nieuwbouw bevindt
zich tussen het huidige operatiekwartier en het chirurgisch dagcentrum. We maken van de gelegenheid gebruik om die twee locaties nauwer op elkaar aan te sluiten, zodat elke
patiënt op de meest geschikte plaats
geopereerd kan worden, los van het feit
of hij dagpatiënt dan wel gehospitaliseerde patiënt is.”

Een tweede groot project vindt plaats in
Blok West. “Op de tweede verdieping
komt een nieuwe pijnkliniek met twee
behandelzalen, consultaties en nazorgruimtes. Daarnaast komt er een
De werken
aan de
grotere afdeling gastro-enteroloextra operatiezalen
gie, met vier behandelzalen en conzijn volop
sultaties,”
zegt Corinne.
bezig.

“De werken zullen vermoedelijk tegen
de zomer van 2023 rond zijn,” zegt
Sander De Prez. “Alles verloopt in fasen, zodat de werking van het ziekenhuis altijd gegarandeerd blijft. Want het
gaat niet alleen om de operatiezalen en
de centrale sterilisatie, maar ook over
de uitbreiding van de steriele berging,

“Die uitbreiding van de gastro-enterologie is echt nodig,” vult Sander
aan. “Vermoedelijk zijn deze werken
klaar tegen midden 2022.”

SAMEN BETER
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NIEUWE KRACHTEN IN AZ SINT-BLASIUS
Reumatoloog
dr. Anneleen
Moeyersoons
Begin november startte
dr. Anneleen Moeyersoons als extra
reumatoloog in AZ Sint-Blasius, naast
dr. Helena Herman en dr. Reinhilde
Buelens. Dr. Moeyersoons studeerde
geneeskunde en reumatologie aan de
KU Leuven. Zij volgde ook een opleiding in de echografie en bekwaamde
zich in capillaroscopie (een onderzoek
naar bindweefselaandoeningen). Op dit
moment specialiseert dr. Moeyersoons
zich verder op de dienst revalidatie in
het UZ Gent.

Gynaecologe
borstkliniek
dr. Nynke Willers
Dr. Nynke Willers studeerde geneeskunde en gynaecologie
aan de KU Leuven. Zij besloot zich te
bekwamen in de behandeling en begeleiding van personen met borstkanker
en specialiseerde zich gedurende twee
jaar verder in de borstkliniek van UZ
Leuven. Sinds 1 augustus versterkt dr.
Willers het team van onze borstkliniek
en dit als tweede gynaecoloog naast dr.
Decloedt. Dr. Willers legt bij de behandeling van borstkanker ook een sterke
focus op het behoud van levenskwaliteit.

MKA-chirurg
dr. Marc Dom
Dr. Marc Dom werd op 1
juni vast staflid op de dienst MondKaak- en Aangezichtsheelkunde, nadat
hij ruim 10 jaar als toegelaten arts in AZ
Sint-Blasius werkte. Dr. Dom is breed
geïnteresseerd in zowel weke-delenheelkunde als in botchirurgie. Hij werkt
deeltijds in UZ Leuven en deeltijds in
AZ Sint-Blasius, waar hij samen met dr.
Piet Aelterman en met dr. Philippe Van
Camp de dienstverlening en groei van
de dienst MKA verzekert.

Uroloog
dr. Emmanuel Weyne

Op 18 oktober startte dr.
Emmanuel Weyne als vast staflid op de
dienst urologie.
Dr. Weyne is een wetenschapper én
een mensen-mens. Hij studeerde aan
de KU Leuven en doctoreerde over
erectiestoornissen na prostaatkankerchirurgie. Hij bekwaamde zich verder in andrologie en robotchirurgie.
Dr. Weyne zal actief zijn in het brede
veld van de urologie, met een bijzondere focus op de behandeling van erectiestoornissen en op robotheelkunde.

Arts fysische
geneeskunde
dr. Tim Wielandt
Op 1 september startte dr. Tim Wielandt in AZ Sint-Blasius.
Hij genoot zijn opleiding geneeskunde
aan de Universiteit Antwerpen, deed
assistentschap fysische geneeskunde en
revalidatie in het Universitair Ziekenhuis
Antwerpen en volgde een bijkomende
opleiding sportgeneeskunde aan de KU
Leuven. Dr. Wielandt heeft vele jaren
waterpolo gespeeld. Door zijn sportieve ingesteldheid én sterke interesse in
het menselijk bewegingsstelsel, koos hij
voor de specialisatie fysische geneeskunde.

MKA-chirurg
dr. Philippe Van Camp
Dr. Philippe Van Camp
behaalde het diploma in tandheelkunde
en werkte als tandarts terwijl hij studies
Geneeskunde aanvatte. Na die studies
legde hij zich toe op de Mond-, Kaaken Aangezichtschirurgie. Dr. Van Camp
specialiseerde zich verder in Tilburg en
in Glasgow. In 2021 kwam hij terug
naar België, waar hij kennismaakte met
het vernieuwings- en digitalisatieproject
van de dienst MKA in AZ Sint-Blasius.
Hij startte op 1 juni als voltijds vast staflid.
SAMEN BETER
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Apotheker en
klinisch bioloog
Laura Heireman
Op 1 oktober is Laura
Heireman gestart als nieuw staflid klinische biologie. Apr. Heireman studeerde
farmacie aan de VUB en klinische biologie aan de UGent. Zij zet zich in AZ SintBlasius in voor het volledige terrein van
microbiologie, hematologie en chemie.
Zij is gepassioneerd door microbiologie
en infectiepreventie, en meer in het bijzonder door orthopedische infecties. Ze
bekwaamde zich ook in ziekenhuishygiëne, antibioticabeleid en in kwaliteitsbeleid.

Cardiologe
dr. Ellie Senesael

Begin augustus startte dr
Ellie Senesael als cardiologe in AZ SintBlasius. Ze koos er initieel voor om zich
als huisarts te specialiseren. In 20122013 was ze ook effectief praktiserend
huisarts. Omdat de honger naar een
verdere specialisatie bleef, begon zij
in 2014 de opleiding interne geneeskunde, eerst aan de VUB, later aan de
Universiteit Gent. Daar koos ze voor
de specialisatie cardiologie. In AZ SintBlasius helpt ze het hartfalencentrum
verder uitbouwen en legt ze zich vooral
toe op de implantatie van pacemakers.

Voorzitter Raad van
Bestuur Frederik
Berckmoes-Joos
Frederik Berckmoes-Joos
volgde op 1 januari 2021 Jozef Schoonjans op als voorzitter van de Raad van
Bestuur. Hij bekleedde leidinggevende
functies bij de krijgsmacht, Intersoc en
Moore (Stephens) België. Sinds 2020
is hij CEO bij Cloostermans-Huwaert
in Hamme. Frederik Berckmoes-Joos
zet zich samen met directie, artsen en
medewerkers in voor uitmuntende en
persoonsgerichte zorg en voor de best
mogelijke gezondheid van de regionale
bevolking.

M E E ST G E STE L D E
V R AG E N OV E R
D I A B E TE S
Dr. Saskia Robbrecht is als endocrinologe verbonden aan het diabetescentrum. Zij beantwoordt
graag de meest gestelde vragen over diabetes.

1

2

Kan ik van diabetes
genezen als ik afval?

Bij type 2-diabetes kan afvallen een verschil
maken. Soms kan de nood aan insuline of
andere medicatie wegvallen door te vermageren. De diabetes is daarmee niet genezen. Maar je behandelt de ziekte met een
gezonde levensstijl in plaats van met medicatie. Dat lukt overigens niet altijd. Bij type
1 blijf je levenslang insuline nodig hebben.

3

Wat doet stress of ziekte
met diabetes?

Het stresshormoon, dat ook stijgt bij ziekte, maakt je lichaam minder gevoelig voor
insuline. Daardoor krijg je een hogere suikerspiegel en dus meer nood aan medicatie.
Dat betekent niet dat stress de oorzaak van
diabetes is. Diabetes ontstaat door een samenspel van verschillende factoren.

4

Kan ik nog sporten en
duursporten met type
1-diabetes?

Jazeker! Beweging is belangrijk, ook voor
mensen met diabetes. Je voelt je fitter
en hebt minder stress. Maar voor zware
inspanningen is voorbereiding vereist, zeker
bij een duursport als een marathon. Je moet
je voeding, je medicatie en/of je insulinedosis
vooraf aanpassen. Bespreek dit met je arts.
Opgelet: sommige sporten, zoals duiken
en carting, kunnen tot gevaarlijke situaties
leiden.

Mag ik naar de sauna
met diabetes?

De meeste mensen met diabetes kunnen met
een gerust gemoed naar de sauna. Toch is voorzichtigheid geboden. Door de warmte verwijden de bloedvaten, waardoor de insuline sneller
opgenomen kan worden wat tot een te lage
bloedsuikerspiegel kan leiden. De zenuwaantasting of neuropathie die vaak voorkomt bij
diabeten kan dan weer gevaar opleveren voor
brandwonden. Voorzichtigheid geboden dus!

Wist je dat de Diabetesliga onlangs een
boekje uitbracht ‘111 vragen over diabetes’ ?
Je vindt meer informatie op de website
www.diabetes.be.
SAMEN BETER
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