
REVALIDATIE OP MAAT 
HELPT BIJ HERSTEL NA COVID-19

-
Revalidatieteam dienst fysische geneeskunde

Covid-19 manifesteert zich bij elke patiënt anders. En waar de ene patiënt snel terug op de been is, 
houden de klachten en ongemakken bij een andere persoon weken of zelfs maanden aan. 

Een revalidatieprogramma op maat brengt soelaas.

Covid-19 geeft aanleiding tot uiteenlopende klachten. Gelukkig 
gaan die vaak snel over. Toch ervaren sommige mensen nog lan-
ge tijd hinder. Vooral vermoeidheid en verlies aan kracht komen 
dikwijls voor. Daarnaast kunnen psychische klachten optreden. 
Sommige mensen hebben last om zich te concentreren of wor-
stelen met de verwerking van hun ziekteproces. Al deze klach-
ten kunnen een negatieve weerslag hebben op werk, hobby’s, 
sport en het dagelijkse functioneren en welbevinden. Een goede 
revalidatie kan hieraan verhelpen.

Helemaal op maat
Het team van de dienst fysische geneeskunde en revalidatie 
staat klaar om jou te helpen bij een goede revalidatie.

Revalidatie start met een evaluatie. Die bestaat uit een inspan-
ningstest, een krachttest en een mobiliteitstest. Ook jouw dage-
lijkse activiteiten brengen we in kaart. Wat lukt wel nog goed 
en wat minder? Welke weerslag hebben de klachten op je dage-
lijks functioneren? Ten slotte gebeurt er ook een analyse van je 
ademhaling. Een goede frequentie en een correct ademvolume 
zijn belangrijk.

De revalidatiearts bespreekt met jou de resultaten van de evaluatie. 
Op basis hiervan tekent hij in overleg met jou een revalidatiepro-
gramma op maat uit.

Het revalideren gebeurt in groep, samen met mensen die het-
zelfde doormaken. Diverse modules spelen met gerichte training 
in op de specifieke klachten: het dagelijks functioneren, de ver-
moeidheid en het verlies aan kracht, de concentratieproblemen, 
de verwerking en de ademhaling.

Gespecialiseerd team
Dit revalidatieprogramma richt zich tot mensen die niet meer in 
quarantaine hoeven te blijven én die gemotiveerd zijn om, samen 
met het team, actief aan hun herstel te werken. Het programma 
duurt, afhankelijk van de precieze klachten, minstens zes weken. 
Jouw persoonlijke doelen en wensen vormen de leidraad. Je krijgt 
ondersteuning van een arts, een kinesitherapeut, een ergothera-
peut en indien nodig van een psycholoog.

Heb je langdurige klachten na covid-19? Spreek er eerst over met je huisarts. 

Daarna kan je een afspraak maken voor het covid-19 revalidatieprogramma 

op het nummer 052 25 25 05.

info
 krant

E D ITO R I A A L

-

Uit het goede hout gesneden

Beste lezer,
Het coronavirus is nog steeds onder ons. De komende 
maanden blijven we ons met zijn allen inspannen om 
het virus onder controle te houden.

Net als de eerste golf in het voorjaar, zet ook de twee-
de golf onze samenleving in het algemeen en de ge-
zondheidszorg in het bijzonder, zwaar onder druk. 
Ook in az Sint-Blasius doen we er alles aan om zoveel 
mogelijk mensen te helpen en om het virus terug te 
dringen.

Op elk ogenblik primeert voor ons de veiligheid van 
patiënten, bezoekers en medewerkers. Dat we erin 
slagen die veiligheid te bieden, danken we vooral aan 
de tomeloze inzet van onze artsen en medewerkers. 
De veerkracht, het aanpassingsvermogen, de solidari-
teit en de enorme wil om dit virus het hoofd te bieden, 
zijn ongelooflijk. Onze mensen bewijzen 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.

De kerst- en nieuwjaarsperiode wordt heel bijzonder 
dit jaar. Voor elk van ons. Nooit eerder hadden zoveel 
mensen nood aan warmte, troost en verbinding, aan 
licht in de duisternis. Laat ons er samen het beste van 
maken. Laat ons solidair zijn met elkaar en het virus 
terugdringen. We komen hier samen doorheen.

Karen Pieters, algemeen directeur

najaar 2020
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Het revalidatieteam staat klaar om jou te helpen.
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VEILIG NAAR HET
Z I E K E N H U I S  I N
CO RO N ATI J D E N

-
Wat doe ik als ik me ziek voel? Mag ik op bezoek bij 
een familielid? Hoe zijn de afspraken in de kraam-
afdeling en in de kinderafdeling? Aan welke regels 
moet ik me houden, en wat doet het ziekenhuis om 
mij te beschermen?

Alle antwoorden op jouw vragen vind je op: 
www.azsintblasius.be/corona.

AZ SINT-BLASIUS
VERDUBBELT TESTCAPACITEIT

-
Ruim duizend testen per dag – resultaat binnen de 24 uur

Half oktober nam az Sint-Blasius een tweede analysetoestel voor covid-19-testen in gebruik. 
Daarmee verdubbelde het ziekenhuis in één klap zijn testcapaciteit. “We kunnen nu meer dan duizend testen per dag uitvoeren,” 

zegt dokter Inge Verschraegen, directeur van het klinisch laboratorium. 
“Elke drie uur gaat er een nieuwe lading stalen in het toestel. De resultaten zijn binnen de 24 uur gekend.”

Het ziekenhuis runt samen met de huisartsenwachtpost Veha-
med een covid-19-testpunt. Alle stalen die daar afgenomen 
worden, worden geanalyseerd in het laboratorium van az 
Sint-Blasius. Daarnaast analyseert het laboratorium ook testen 
van elders, onder meer van verschillende woonzorgcentra.
Dankzij een vlotte samenwerking tussen de Vehamed-huisart-
sen en het ziekenhuis zijn de testresultaten snel ter beschikking.  
Zeker nu het laboratorium midden oktober een tweede toestel 
in gebruik nam, waardoor de analysecapaciteit verdubbelde. 
Het az Sint-Blasius beschikt nu over voldoende analysecapaciteit 
om kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg te blijven verlenen, 
ook in deze uitzonderlijke covid-19-tijden.

Resultaat raadplegen
Alle resultaten van de covid-19-testen gaan naar de aanvragen-
de (huis)arts. Je kan ook zelf het resultaat van je test opvolgen.
Dat kan op verschillende manieren: in je persoonlijk elektronisch 
patiëntendossier via www.azsintblasius.be/mijndossier of via de 
app Mynexuzhealth, ofwel op www.mijngezondheid.net. 
Wie getest wordt, krijgt informatie mee over de nodige hygiëne-
maatregelen. Je vindt deze info ook op www.info-coronavirus.
be/nl/quarantaine-isolatie.

Martine Vanwambeke, Jeannine 
Van de Vreken en dr. Sabine Serry: 
“We werken op deze afdeling niet 
met hoogtechnologische snufjes, 
maar met het kleine geluk dat het 
leven de moeite waard maakt.”

i
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“FIER OP ALLE 
MEDEWERKERS EN ARTSEN”

-
Algemeen directeur Karen Pieters

Sinds maart 2020 is het coronavirus geen dag uit het nieuws. Ook in az Sint-Blasius 
is het al maanden alle hens aan dek. Algemeen directeur Karen Pieters blikt terug en kijkt vooruit.

“Niemand heeft dit ooit meegemaakt,” zegt Karen Pieters. “In 
maart al hebben we erg snel geschakeld en de organisatie van 
het ziekenhuis 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. Het samenhorigheidsge-
voel bij artsen en medewerkers is enorm. Iedereen verlaat zijn 
comfortzone. Iedereen draagt zijn steentje bij.”

Samenwerking
“Ook de samenwerking met externe partners verloopt goed. 
Met de huisartsen werken we prima samen, onder meer voor 
het testen van patiënten. Het laboratorium van az Sint-Blasius 
verricht voortreffelijk werk. Huisartsen en ziekenhuis hebben 
samen een testcentrum georganiseerd. Verpleegkundigen 
staan er elke dag paraat om stalen af te nemen.
Een andere samenwerking vindt plaats met woonzorgcentra. 
Een arts en een verpleegkundige van ons team ziekenhuishy-
giëne hielpen de woonzorgcentra met de organisatie van de 
cohortering (het scheiden van de dagelijkse werking voor be 

smette en niet-besmette bewoners). Verschillende artsen zijn 
ter plekke advies gaan geven, ondanks de drukte in het zieken-
huis. Geriaters en longartsen hebben ook telefonisch advies 
verleend aan huisartsen in de woonzorgcentra.”

Emotionele impact
“Toen we na de eerste coronagolf de covidafdelingen kon-
den afbouwen, waren veel medewerkers en artsen emotioneel 
uitgeput. Veel tijd om op adem te komen, kregen we helaas 
niet. Eerst was het extra druk door alle uitgestelde consultaties 
en behandelingen van het voorjaar. En snel daarna kregen we 
de tweede besmettingsgolf over ons heen, die nog meer druk 
zet op de ziekenhuizen en de gezondheidszorg. Maar ik ben 
fier op alle medewerkers en artsen. De samenhorigheid en de 
enorme wil om er te staan, maken dat we hier samen goed 
doorkomen.
Het virus blijft allicht nog een tijd onder ons. We moeten soli-
dair de voorschriften van de overheid en de experten volgen: 
afstand houden, mondmasker dragen en het aantal contac-
ten zoveel mogelijk beperken. Maar vergeet niet: wie ziek is, 
neemt contact op met zijn huisarts. En wie voor een consul-
tatie of een behandeling naar het ziekenhuis moet, mag erop 
rekenen dat alles hier in de grootste veiligheid verloopt.”

“Het samenhorigheidsgevoel bij artsen en medewerkers is 
enorm. Iedereen draagt zijn steentje bij.”

Het laboratorium van az Sint-Blasius 
kan meer dan duizend testen per dag aan.
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3D-PRINTING ZORGT VOOR PRECIEZERE
DIAGNOSE EN BEHANDELING

-
Dr. Laurens De Cock, orthopedisch chirurg en voet- en enkelchirurg

3D-printing opent nieuwe perspectieven in de geneeskunde. Zowel op het vlak van een precieze diagnostiek 
als voor een optimale behandeling of chirurgische ingreep. 

Een mooi voorbeeld hiervan zien we in de voet- en enkelchirurgie.

De geneeskunde staat niet stil. Innovaties in technologie en technieken verleggen telkens weer de grenzen van wat mogelijk is. 
3D-printing is één van die technieken, die nu ook in de orthopedische chirurgie aan belang wint.

Een expert op dat domein is dr. Laurens De Cock, die sinds 1 
februari 2020 het artsenteam van de orthopedisch chirurgen 
versterkt. Dr. De Cock legt zich uitsluitend toe op voet- en enkel-
chirurgie. Hij voert zowel eenvoudige ingrepen uit als complexe 
reconstructies van de voet en de enkel. Dr. De Cock vervoegt 
daarmee dr. Geenen en dr. Spapens, die zich binnen de dienst 
Orthopedische heelkunde eveneens toeleggen op voet en enkel.

Grotere precisie, sneller herstel
Dr. De Cock heeft al jaren interesse en een uitgebreide erva-
ring in 3D-design en printing. “Acht jaar geleden ontdekte ik de 
mogelijkheden van 3D-printing in de chirurgie,” vertelt hij. “De 
voordelen hiervan waren me onmiddellijk duidelijk. Zeker ook 
voor de voet- en enkelchirurgie.
De anatomie van voet en enkel is relatief complex. Dankzij de 
combinatie van een CT-scan en 3D-printing krijgen we een veel 
correcter beeld van de voet, de enkel en het gebied daarrond.  

Op die manier slagen we erin een afwijking duidelijk in te schat-
ten en kunnen we de aan te brengen correcties met uiterste 
precieze plannen.
Zo kunnen we bijvoorbeeld de gezonde zijde projecteren op de 
aangetaste zijde. Met software plannen we daarna een com-
plexe ingreep stap voor stap vooraf. Dit leidt altijd tot bijkomen-
de inzichten en dus uiteindelijk ook tot een beter resultaat en 
een grotere tevredenheid bij de patiënt.

Sinds vijf jaar ben ik in het bezit van een performante 3D-printer. 
Hiermee kan ik relatief goedkoop en laagdrempelig een afdruk 
maken van bijvoorbeeld een gebroken enkel of achtervoet. Die 
afdruk maakt complexe breuken en afwijkingen aanschouwelij-
ker, waardoor de behandeling eenvoudiger en minder invasief 
verloopt. Dit zorgt voor een preciezere heelkundige techniek en 
een sneller herstel van de patiënt.”

Meer info over artsen, afspraken en nieuws? Surf naar www.azsintblasius.be | Stel ons je vragen: info@azsintblasius.be
Campus Dendermonde: Kroonveldlaan 50, 052 25 20 11 | Campus Zele: Koevliet 6, 052 45 60 00 5

COVID-19 GEEFT VOORAL EXTRA RISICO
BIJ PATIËNT MET DIABETES TYPE 2

-
Dr. Laurens Veldeman

Vooral mensen met type 2 diabetes mellitus, hogere leeftijd en overgewicht lopen een verhoogd risico op complicaties als ze 
covid-19 hebben. Zij raken weliswaar niet sneller of gemakkelijker besmet, maar áls ze besmet zijn, kan covid-19 wel ernstiger 

gevolgen hebben. Hun herstel verloopt trager en zowel het virus als de medicatie hebben een impact op de bloedsuikerwaarden. 
“Een goede regeling en een strikte opvolging van de bloedsuikerspiegel zijn ontzettend belangrijk,” zegt  endocrinoloog 

dr. Laurens Veldeman, die recent het team van dr. Saskia Robbrecht en dr. Caroline Ivens in az Sint-Blasius heeft vervoegd.

“Een covid-19-infectie kan de  suikerspiegel in ons lichaam be-
invloeden. Bovendien heeft ook de medicatie die soms gegeven 
wordt tijdens een covid-19-infectie een impact hierop. Er is dus 
een dubbel effect. Diabetespatiënten met het coronavirus moe-
ten daarom extra aandacht hebben voor hun bloedsuikerwaar-
den en hun levensstijl,” zegt dr. Veldeman.

“Veel mensen met covid-19 hebben schrik en blijven binnen. 
Daardoor bewegen ze minder en nemen ze sneller een snack 
of een tussendoortje. Vaak als troost. We zien dan ook bij veel 
mensen gewichtstoename tijdens de quarantaine. Dat is ergens 
wel begrijpelijk, maar bewegen en gezonde voeding is voor di-
abetici nog belangrijker dan anders. Sporten of bewegen in de 
buitenlucht geeft weinig of geen risico.

Mensen met type 2 diabetes, cardiovasculaire ziekten, hogere 
leeftijd en overgewicht hebben bij een ziekte zoals covid-19, in-
fluenza (de seizoensgriep) of een bacteriële pneumonie wel de-
gelijk meer kans om ernstig ziek te worden en te overlijden. Meer 
dan anders is het ook aangewezen dat mensen met diabetes zich 

laten inenten tegen de seizoensgriep en tegen de pneumokok-
ken. Ik raad het diabetespatiënten ten stelligste aan, om zo het 
risico op complicaties te vermijden.”

Contacteer je huisarts
“Wie diabetes heeft en besmet raakt met het coronavirus, doet 
best extra glucosecontroles. Covid-19 zorgt voor verhoogde ont-
stekingswaarden in het bloed en die ontsteking heeft een ver-
hogend effect op de suikerspiegel. Zelfs als je gezond eet en 
goed beweegt, kan door dit proces je suikerspiegel stijgen. Als 
dat gebeurt, moet de behandeling bijgestuurd worden. Patiën-
ten nemen hiervoor best contact op met hun huisarts, hun diabe-
testeam of de endocrinoloog. Wacht niet tot er problemen zijn.

Ook mensen die tot de risicogroep op diabetes behoren, zijn be-
ter extra waakzaam. Veel patiënten weten in het beginstadium 
niet dat ze diabetes hebben, maar ze kunnen er wel al de nade-
len van ondervinden. Eerste symptomen zijn vaak toegenomen 
vermoeidheid, meer dorst en meer plassen, en plots vermageren 
zonder oorzaak,” zegt dr. Veldeman.

Dr. Laurens Veldeman: “Bewegen en gezonde voeding is voor diabetici 
met corona nog belangrijker dan anders.”

Dr. Laurens De Cock 
met de 3D-printer.

Van links naar rechts: dr. Eddy Geenen, 
dr. Nouchka Spapens en dr. Laurens De Cock.

krant st-Blasius 2020-40x30-extra pag.indd   5krant st-Blasius 2020-40x30-extra pag.indd   5 30/11/20   08:5530/11/20   08:55



Meer info over artsen, afspraken en nieuws? Surf naar www.azsintblasius.be  |  Stel ons je vragen: info@azsintblasius.be 
Campus Dendermonde: Kroonveldlaan 50, 052 25 20 11  |  Campus Zele: Koevliet 6, 052 45 60 00

Het az Sint-Blasius investeert in mensen, in gebouwen èn in 
technologische vernieuwing. Het ziekenhuis beschikt over het 
nieuwste type operatierobot, die chirurgen toelaat om met grote 
precisie de meest delicate ingrepen uit te voeren. De robot wordt 
vooral gebruikt in de urologie, de gynaecologie en abdominale 
heelkunde (= heelkunde in de buikstreek). De grote voordelen 
van robotchirurgie voor de patiënt zijn minder complicaties en 
een sneller herstel.

In 2018 nam de dienst medische beeldvorming ook een nieuwe 
NMR (MRI) in gebruik. Dat toestel maakt beelden op basis van 
magnetische resonantie, zonder RX-straling dus. Het toestel is 
tweemaal zo krachtig als de vorige scanner. De beelden zijn veel 
nauwkeuriger. Bovendien is de NMR uitgerust met technologie 
die het comfort van de patiënt verhoogt. Tijdens het onderzoek 
krijgt hij beelden te zien en geluiden te horen die hem doen ont-
spannen. Een aftelklok toont de patiënt hoe lang het onderzoek 
nog zal duren. Het toestel is ook stiller en de tunnel is breder.

• infonamiddag ‘Vermoeidheid bij kanker’
• groepssessies voor pijnpatiënten
• sessies Mindfulness om herval in depressie te

voorkomen
• zwangerschapsbeurs en lessen babybad voor

toekomstige ouders
• infosessies ‘Herken een beroerte’

Bekijk de volledige kalender op:
www.azsintblasius.be/blasiusacademie

BLASIUS 
ACADEMIE
Onze Blasius Academie biedt tal van infosessies en
educatieve evenementen over gezondheid.
Door corona verlopen veel activiteiten momenteel online. 
Je kan ze thuis volgen, van achter je computer, 
smartphone of tablet. Veilig en gemakkelijk!

Nieuws- 
magazine
Om jou nog beter te informeren, 
heeft az Sint-Blasius een 
nieuwsmagazine, 
‘Samen Beter’. Met dit magazine 
brengen we je een tweetal keer per 
jaar op de hoogte van het reilen en 
zeilen in az Sint-Blasius en van 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 

Je vindt het magazine in de wacht zalen 
en folderrekken in az Sint-Blasius.  
Je kan ook de digitale versie bekijken op 
onze website. En je kan je registreren om 
automatisch elk nieuw magazine via 
mail te ontvangen. Surf hiervoor naar 
www.azsintblasius.be.

Onze website en 
sociale media
Op onze website www.azsintblasius.be 
vind je uitgebreide informatie over het zorg-
aanbod. Bekijk zeker ook onze pagina’s 
‘Goed geïnformeerd’ met films, folders en 
brochures over aandoeningen, behande-
lingen en onderzoeken. Of volg ons op 
onze sociale media.

OOK TECHNOLOGISCHE 
VERNIEUWING

NIEUWE NMR

Het az Sint-Blasius zet in op extra dienstverlening 
voor zwangere vrouwen. Tijdens haar zwangerschap 
wordt elke vrouw begeleid door een zwangerschaps-
coach. Wie zwanger is, krijgt meteen een afspraak 
voor een raadpleging. Zonder wachttijden. Tijdens de 
eerste raadpleging komt ook de gynaecoloog van de 
patiënte erbij om met een echografie de zwanger-
schap te kunnen bevestigen. Tijdens de volgende 
raadplegingen bereidt de zwangerschapscoach de 
mama’s voor op het leven met een baby. 

Nu het ziekenhuisverblijf na een bevalling korter 
is, is het belangrijk dat mama’s vooraf al een en  

ZWANGERSCHAPSCOACHES GEVEN 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

ZWANGER? PROFICIAT!

ander opsteken over de verzorging van de baby, over 
borstvoeding en tal van praktische zaken. Hoe beter 
de mama’s en hun partners voorbereid zijn op het 
ouderschap, hoe sterker ze staan wanneer ze met 
hun baby terug naar huis keren. 

Ook thuis kan de coach ondersteuning bieden. We 
maakten hierover afspraken met de zelfstandige 
vroedvrouwen en met kraamzorg organisaties.

Zwanger? Surf naar:
www.azsintblasius.be/patienten/zwanger/

MEER COMFORT 
VOOR DE PATIËNT
De technologie van de nieuwe NMR zorgt 
ervoor dat u het onderzoek op een totaal 
andere manier beleeft. 

• ontspannende beelden en geluiden,

• een aftelklok die aangeeft hoe lang het
onderzoek nog zal duren,

• bredere tunnel,

• stiller toestel.

nieuwe NMR
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OV E RZ I C HT  ZO RGA A N B O D 

R A A D P L E G I N G E N  I N  A Z  S I NT- B L AS I U S
-

Je bent bij ons in goede handen, in een veilig ziekenhuis. Stel noodzakelijke zorg niet uit.

N I E UWE  A RTS E N
I N  A Z  S I NT- B L AS I U S

-

      MEDISCHE SPECIALISMEN

· algemene heelkunde (052 25 25 05)
· algemene interne geneeskunde (052 25 25 05)
· anesthesie (052 25 25 05)
· cardiologie (hartziekten) (052 25 29 50)
· dermatologie (huidziekten) (052 25 25 05)
· endocrinologie (klierziekten) (052 25 25 05)
· fysische geneeskunde (052 25 25 05)
· gastro-enterologie 
  (maag-, lever- en darmziekten) (052 25 25 05)
· genetica (erfelijkheidsleer) (052 25 25 05)
· geriatrie (afspraak via huisarts)
· gynaecologie – verloskunde (052 25 25 05)
· hematologie (bloedziekten) (052 25 25 05)
· intensieve zorgen (052 25 23 82)
· kindergeneeskunde (052 25 25 05 
  of via secretariaat pediatrie: 052 25 20 08)
· medisch laboratorium (052 25 25 24)
· mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde  
  (052 25 27 00)
· narcodontie (tandheelkunde 
  onder algemene verdoving) (052 25 27 00)
· nefrologie (nierziekten) (052 25 29 48)
· neus-, keel- en oorziekten (052 25 25 05)
· neurochirurgie (052 25 25 05 of 052 25 29 41)
· neurologie (hersen- en zenuwaandoeningen) 
  (052 25 25 05)
· nucleaire geneeskunde (052 25 26 60)
· oftalmologie (oogziekten) (052 25 25 05)
· oncologie (kwaadaardige aandoeningen) 
  (052 25 25 05)
· orthopedische heelkunde (052 25 26 07)
· plastische heelkunde (052 25 25 05 of 052 25 22 97)
· pneumologie (longziekten) (052 25 25 05)
· podologie en wondzorg (052 25 25 05)
· psychiatrie (052 25 25 05)

· radiologie/medische beeldvorming (052 25 26 95)
· reumatologie (052 25 25 05)
· revalidatie (kinesitherapie, ergotherapie, 
  logopedie) (052 25 25 34)
· urologie (052 25 25 05)
· vaatheelkunde (052 25 22 22)

  MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS

· bekkenbodemraadpleging (052 25 25 05)
· borstkliniek (052 25 25 05 of 052 25 22 99)
· diabetescentrum (suikerziekte) (052 25 26 77)
· diabetische voetkliniek (052 25 25 05)
· geheugenkliniek (052 25 25 05 of 052 25 29 06)
· hartfalencentrum (052 25 25 05)
· niersteenkliniek (052 25 25 05)
· obesitaskliniek (behandelingen 
  tegen overgewicht) (052 25 25 05)
· pijnkliniek (052 45 64 04)
· valkliniek (afspraak via huisarts) 

JE KAN IN AZ SINT-BLASIUS 
OOK TERECHT VOOR:

· bloedafname en functieonderzoeken
  (zonder afspraak)
· diëtiek (voedingsleer) (052 25 25 05)
· patiëntenbegeleiding (052 25 25 05)
· rookstopbegeleiding (052 25 25 05)
· slaaplabo (052 25 25 05)
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Dr. Kathleen
Schoovaerts,
pneumoloog

Dr. Stefaan 
Van Biesen,

anesthesist-intensivist

   Dr. Daan
Van den Abbeele,
neuroloog

   

Dr. Isabelle
 Vande Broek, 
 hematoloog

Dr. Laurens
 Veldeman, 
 endocrinoloog

TWIJFEL JE WELKE DISCIPLINE JE KAN HELPEN?
Je huisarts is de aangewezen persoon om je te adviseren.

-
Wens je een afspraak te maken bij één van onze artsen? Wil je weten voor welke onderzoeken je 

bij welk specialisme terecht kan?  Wens je te weten voor welke artsen je ook op campus Zele terecht kan? 
Alle informatie op: www.azsintblasius.be/zorgaanbod

Meer info over artsen, afspraken en nieuws? Surf naar www.azsintblasius.be | Stel ons je vragen: info@azsintblasius.be
Campus Dendermonde: Kroonveldlaan 50, 052 25 20 11 | Campus Zele: Koevliet 6, 052 45 60 00
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“HIER HOOR IK THUIS”
- 

Dorien Verhelst, verpleegkundige operatiekwartier

Bestaat er een spannender en intensere werkplek dan een 
operatiekwartier? Chirurgen, anesthesisten en verpleegkundigen werken 

er als één hecht team dikwijls onder grote stress en met een enorme 
verantwoordelijkheid. Dorien Verhelst is één van die verpleegkundigen.

En hoewel ze eerst een andere job ambieerde,
is ze vandaag verknocht aan het operatiekwartier.

“Ik ben mijn loopbaan begonnen als vroedvrouw. Omdat ik 
dolgraag op de afdeling neonatologie wou werken, heb ik me 
omgeschoold tot verpleegkundige. Tijdens mijn studies vroed-
kunde al liep ik een tijdje stage in het operatiekwartier. Ik vond 
dat bijzonder spannend en aantrekkelijk: de sfeer, de technische 
vaardigheden, het contact met de collega’s en de chirurgen die 
een hele dag samen in een kleine ruimte doorbrengen... Ik was 
eigenlijk toen al verkocht!

Op het operatiekwartier heb je minder direct contact met de pa-
tiënten, maar mij spreekt vooral het technische aspect aan. Het is 
een aparte wereld. Zowel de chirurgen als de verpleegkundigen 
op het operatiekwartier zijn sterke karakters. Je moet snel kunnen 
schakelen als er iets voorvalt. De rustige sfeer kan plots helemaal 
omslaan en dan is het alle hens aan dek. En ja, dan wordt er al 
eens geroepen of zo. Maar eigenlijk vind ik die sfeer wel fijn. Ik 
presteer beter onder stress.”

Altijd alert
“Iedereen op het operatiekwartier draagt een grote verantwoor-
delijkheid. We doen er alles aan om de patiënt te helpen en om 
fouten te voorkomen. Het begint nog vóór de eigenlijke ingreep, 
met een time-out en een checklist voor de chirurgen, de anes-
thesisten én de verpleegkundigen. Zo checken we samen met de 
patiënt, voor hij in slaap wordt gebracht, zijn naam en geboorte- 
datum, de ingreep en de precieze plaats van de ingreep, de aan-

wezigheid van allergieën enzovoort. Alles voor de veiligheid!  
Als operatieverpleegkundige maak ik deel uit van de cluster uro-
logie, neurochirurgie en plastische heelkunde. Meestal werk ik 
gewone daguren. Eén week om de zeven weken ben ik van 
wacht. Dan werk ik van ’s middags tot ‘s avonds en kan ik ook ’s 
nachts opgeroepen worden. Het uurrooster valt dus heel goed 
mee.”

Boeiende werkplek
“Onbekend is onbemind. Relatief weinig studenten verpleegkun-
de lopen hier stage. En toch! Wie eens door het operatiekwar-
tier gebeten is, wil nergens anders meer werken. Het eerste jaar 
moet je wel volhouden. Je moet veel leren en ervaring opdoen in 
stresserende situaties. Maar eens je die leerperiode doorgekomen 
bent, is het operatiekwartier een boeiende werkplek met veel va-
riatie in taken. Natuurlijk moet je stressbestendig zijn, zowel zelf-
standig als in team kunnen werken en sterk in je schoenen staan.
Wie twijfelt of het operatiekwartier voor hem of haar is, kan 
trouwens altijd enkele uren of een hele dag meelopen met een 
verpleegkundige. Dat gebeurt regelmatig. Ooit wou ik zelf abso-
luut op de afdeling neonatologie staan, maar vandaag wil ik het 
operatiekwartier niet meer kwijt. Als je ergens thuishoort, dan 
blijf je er ook.”

Interesse in een job als verpleegkundige op het operatiekwartier? 
Check www.azsintblasius.be/werken-bij-ons.

Meer info over over werken of stage lopen in az Sint-Blasius, ook in de niet-zorg? Surf naar www.azsintblasius.be/werken-bij-ons | Stel ons je vragen: sollicitatie@azsintblasius.be
Campus Dendermonde: Kroonveldlaan 50, 052 25 20 11 | Campus Zele: Koevliet 6, 052 45 60 00 9

WORD JIJ ONZE 
NIEUWE COLLEGA?

-
7 redenen waarom je kiest 

voor az Sint-Blasius

1. Financieel gezond Je maakt deel uit van een financieel 
gezonde, sterke organisatie met een grote werkzekerheid.

2. Professioneel en aangenaam De schaalgrootte van  
het ziekenhuis garandeert jou een professionele en tegelijk  
gemoedelijke en aangename werkomgeving.

3. Gezond en gezinsvriendelijk Jouw gezondheid, 
veiligheid, psychosociaal welzijn en arbeidsvreugde zijn 
belangrijk voor ons. Samen met jou streven we naar een 
mooi evenwicht tussen werken en leven.

4. Deskundigheid troef Dankzij de ruime vormings-
mogelijkheden blijf je deskundig en krijg je volop kansen 
om je continu te bekwamen.

5. Kwaliteitsvolle en innovatieve zorg Het az Sint-
Blasius heeft een sterke reputatie als innovatief en vooruit- 
strevend ziekenhuis. ‘Samen Beter Worden’ is de kern van 
onze Blasius-identiteit.

6. Hedendaags comfort Als innovatief ziekenhuis 
investeren we in hedendaags design en comfort. Ook verre- 
gaande informatisering draagt bij aan het comfort van 
onze medewerkers en patiënten.

7. Excellente samenwerking We stimuleren excellente 
samenwerking binnen het team, tussen teams onderling 
en met alle zorgpartners buitenshuis. Samenwerken is jouw 
ding? We kunnen niet wachten tot jij ons vervoegt!

Voel je je aangesproken? Je vindt al onze vacatures 
op www.azsintblasius.be/werken-bij-ons. 
Aarzel niet om ons te contacteren op 052 25 24 24 
of via sollicitatie@azsintblasius.be.
Volg jij ons al op sociale media? 
(Ook interessant voor studenten verpleegkunde!)

www.linkedin.com/company/az-sint-blasius/

www.facebook.com/azSintBlasius

twitter.com/azsintblasius

www.youtube.com/user/azSintBlasius

www.slideshare.net/azSintBlasius

“IK VOEL ME COLLEGA VAN IEDEREEN”
-

Anick Dierickx, verpleegkundige mobiele ploeg

Hartziekten, orthopedie of kinderziekten? De spoedgevallendienst, de raadpleging of de medische beeldvorming?  
Als verpleegkundige heb je heel wat kansen en keuzes. Maar wat als je het allemaal graag doet?  

Wat als je zowel van de adrenaline van de spoedgevallendienst als van de warme zorg op de geriatrie wil proeven?  
Dan vind je je gading in de mobiele ploeg. Zoals verpleegkundige Anick Dierickx.

“Ik werkte jarenlang als zelfstandig thuisverpleegkundige. Hoe 
graag ik dat ook deed, ergens miste ik iets. De technische vaardig-
heden die je in een ziekenhuis nodig hebt, komen minder aan bod 
in de thuisverpleegkunde. Na lang aarzelen heb ik op mijn veertigste 
de knoop doorgehakt. Dat is het voordeel van verpleegkundige te 
zijn: je kunt nog altijd switchen, je bent overal welkom. 
Eenmaal de beslissing genomen, kon ik een afdeling van mijn voor-
keur kiezen. Het liefst van al wou ik op diverse afdelingen eens 
proberen, om daarna een weloverwogen keuze te maken. De 
mobiele ploeg bood die kans. Een bijkomend voordeel was dat ik 
dan geen nachten hoefde te doen.”

De ideale omgeving
“We zijn nu dertien jaar later en ik werk nog altijd op de mobiele 
ploeg. Het is de ideale omgeving voor mij. De ene dag werk ik met 
ouderen op een afdeling geriatrie, de volgende dag verzorg ik kin-

deren op de pediatrie en nog een dag later giert de adrenaline door 
mijn aderen op de spoedgevallendienst. De variatie is ongelooflijk 
boeiend! Een maand vooraf ken ik mijn uurrooster, maar ik weet 
pas één of twee dagen vooraf op welke dienst ik sta. Eerlijk waar, ik 
doe alles graag. Het is net de afwisseling die het uitdagend houdt.”

Collega van iedereen
“De mobiele ploeg is een team op zich, maar we zien elkaar niet zo 
vaak. Ik heb me wel geëngageerd als meter voor nieuwe medewer-
kers. Ik voel me collega van iedereen. Ik ken zo goed als alle artsen 
en collega’s. Ik ben altijd blij als ik mensen terugzie. Omdat ik overal 
kom, kennen de meesten mij ondertussen ook wel. 
Als lid van de mobiele ploeg ben ik goed op de hoogte van alles wat 
reilt en zeilt in het ziekenhuis. Natuurlijk wordt veel flexibiliteit van  
ons gevraagd, maar daar hou ik net van! Ik heb het gevoel dat ik 
overal mijn mannetje kan staan en dat is de kracht van de mobiele 

ploeg. We zijn niet gespecialiseerd in het ene of het andere, maar 
we kunnen overal meedraaien. En we krijgen veel appreciatie.
Ik heb de afgelopen jaren al vaak de kans gehad om mij aan één 
vaste afdeling te binden, maar ik voel me prima in de mobiele ploeg! 
Ik doe het allemaal even graag.”

Wil jij ook als verpleegkundige aan de slag in de mobiele ploeg? 
Check www.azsintblasius.be/werken-bij-ons.

'
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“EEN WARM HART 
ONDER DE RIEM”

-
HR-manager Marianna Dierickx

Covid-19 zette artsen en medewerkers onder druk. 
HR-manager Marianna Dierickx vertelt hoe medewerkers en 

artsen worden ondersteund om in deze moeilijke 
omstandigheden optimale kwaliteit van zorg te blijven geven.

“De eerste covidgolf was erg zwaar,” zegt Marianna Dierickx. 
“We begaven ons op onbekend terrein en de richtlijnen veran-
derden om de haverklap. Er werd veel flexibiliteit verwacht van 
iedereen. De tweede golf meteen na de zomervakantie kwam 
er te snel. Mentaal waren veel medewerkers er niet klaar voor.
Tijdens de eerste golf luisterden we goed naar de noden van de 
medewerkers. Zo konden we hen tijdens de tweede golf nog be-
ter ondersteunen. Veel mensen worstelden met angst en onze-
kerheid. Ze zochten steun bij collega’s, soms bij leidinggevenden 
of externen. Om die onderlinge solidariteit te versterken, organi-
seerden we nieuwe initiatieven.”

Steunmuur
“We creëerden een ‘steunmuur’, waar medewerkers elkaar een 
hart onder de riem steken met bemoedigende boodschappen en 
foto’s. Ook patiënten laten geregeld een dankwoord of steunbetui-
ging achter. Met filmpjes, foto’s en berichten willen we het animo 
onder de medewerkers hoog houden. Verder hebben we een play-
list ‘hart onder de riem’, met verzoeknummers van en voor mede-
werkers op het radiokanaal van het ziekenhuis.
Naast die ludieke aanpak besteden we aandacht aan goede com-
municatie. We maakten een online covidpagina met actuele infor-
matie over het aantal covidpatiënten, het beschikbare materiaal en-
zovoort. Die duidelijkheid stellen de medewerkers op prijs.
Dat geldt ook voor het magazine ‘Samen in balans’, waarvan al 
twee edities verschenen. Het eerste nummer was aan onzekerheid 
gewijd. We benadrukken dat het oké is om ongerust te zijn in deze 
crisis. We geven tips om hiermee om te gaan. De tweede editie 
ging over veerkracht. Medewerkers voelen zich gesteund door de 
aandacht voor hun welzijn. Hierbij hoort ook een debriefing als een 
covidafdeling terugkeert naar de ‘normale situatie’. Met een bab-
belbox in kleine groepjes laten we iedereen ventileren over wat ge-
beurd is, over hun emoties, hun machteloosheid en verdriet. 

Samen kunnen we 
dit aan
“Niemand wil een derde 
coronagolf. Laat ons alle-
maal de regels respecteren 
en zorg dragen voor elkaar. 
Kerst en nieuwjaar zal iets 
anders verlopen, maar dat 
hoeft niet minder feestelijk 
te zijn. Onze 1.300 mede-
werkers, artsen en vrijwilli-
gers wil ik danken voor hun 
enorme inzet. Samen kun-
nen we deze uitdaging aan!”

Team Kwaliteit en Procesoptimalisatie 
(van links naar rechts): 
Nancy Paredis, Brenda Droesbeke, 
Charlotte Verbeeck en Veerle Vermont

“IK KAN DINGEN IN BEWEGING ZETTEN”
-

Veerle Vermont, V3-coach

Voortdurend verantwoord verbeteren. Dat is de slagzin van de ‘V3-coaches’ in het az Sint-Blasius. Veerle Vermont is één van hen.

“Ik ben in 2011 als verpleegkundige in het ziekenhuis begonnen 
op de afdeling geriatrie. Vijf jaar later kreeg ik de kans om tijde-
lijk het kwaliteitsteam te versterken. Ik was meteen gebeten. En 
ik ben er gebleven.
Meewerken aan verbetertrajecten geeft zoveel voldoening. Ik 
heb het gevoel dat ik dingen in beweging kan zetten. Als ver-
pleegkundige op een afdeling zie je soms wel iets dat beter zou 
kunnen, maar iemand moet tijd en ruimte maken om die knel-
punten ten gronde aan te pakken.
Mijn functie sluit perfect aan bij de strategie van het ziekenhuis: 
‘Samen Beter Worden’. Als V3-coach – waarbij V3 staat voor 
‘voortdurend verantwoord verbeteren’ – ondersteunen mijn 
collega’s en ik artsen, leidinggevenden en medewerkers op alle 
afdelingen en diensten bij het realiseren van de ziekenhuisdoel-
stellingen. Met één doel voor ogen: de best mogelijke gezond-
heid van de patiënt.”

Positieve ervaring
“Methodiek is belangrijk voor een goed en duurzaam kwaliteits-
beleid. Eén van de punten waarop we focussen, is de positieve 
zorgbeleving van elke patiënt. We willen elke patiënt een zo 
goed mogelijke ervaring bieden in het ziekenhuis. Op alle do-
meinen. Elke arts en elke medewerker is hiervan doordrongen. 
Als V3-coach ondersteunen we hen hierbij. Bijvoorbeeld op het 
vlak van patiënteneducatie: we doen metingen en analyses, stel-
len een verbetertraject op met een actieplan en na verloop van 
tijd organiseren we een nieuwe meting om te zien of we effec-
tief resultaat boeken.
Bij elk verbetertraject betrekken we al wie nodig is. We werken 
met veel verschillende disciplines samen. Zo brachten we het 
volledige traject van een patiënt met griep in kaart, van opname 

tot ontslag, om eventuele knelpunten en kansen op te sporen. 
Heel wat disciplines betrokken we hierbij: artsen en verpleeg-
kundigen, maar ook de collega’s van de schoonmaakdienst, de 
keuken, de informatica, noem maar op. Dankzij dit verbetertra-
ject waren we ook maximaal voorbereid op de covid-19-pan-
demie. Sommige verbetertrajecten zijn erg complex, maar de 
voldoening is nog eens zo groot als we slagen. Samen maken 
we het verschil.
Elke V3-coach heeft zijn afdelingen en diensten om op te volgen, 
maar we werken uiteraard ook samen. Op onze eigen diensten 
coachen we artsen, leidinggevenden en medewerkers bij hun 
verbetertrajecten voor een kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Wij zijn 
als hun aanspreekpersoon goed bekend in het ziekenhuis en na 
een tijdje bouw je een vertrouwensband op met veel collega’s.”

Oplossingen
“Als V3-coach houd je voeling met de werkvloer. We laten ons 
zien, we zijn aanspreekbaar en we tonen interesse voor alle pro-
cessen en de impact ervan op de kwaliteit van de zorgverlening 
en op de beleving van elke patiënt. Ons werk is uiterst geva-
rieerd, wat ook betekent dat we flexibel, dynamisch en con-
structief moeten zijn. Wij denken niet in termen van problemen, 
maar in oplossingen. We hoeven niet alles zelf te doen, natuur-
lijk. We ondersteunen vooral de collega’s op de werkvloer door 
samen na te denken en creatief te zijn, maar ook met diverse 
opleidingen. Ja, het is een job met veel facetten. Maar net dat 
maakt het boeiend!”

Wil jij ook als V3-coach aan de slag? 
Check www.azsintblasius.be/werken

Meer info over over werken of stage lopen in az Sint-Blasius, ook in de niet-zorg? Surf naar www.azsintblasius.be/werken-bij-ons | Stel ons je vragen: sollicitatie@azsintblasius.be
Campus Dendermonde: Kroonveldlaan 50, 052 25 20 11 | Campus Zele: Koevliet 6, 052 45 60 00 11

HR-manager Marianna Dierickx: “Om goed 
te zorgen voor anderen, is het van belang dat 
zorgverleners ook zorg dragen voor zichzelf.”

Dank voor jullie steun tijdens Dank voor jullie steun tijdens 
het voorbije jaar. het voorbije jaar. 

We kijken samen hoopvol We kijken samen hoopvol 
uit naar 2021.uit naar 2021.  
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