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Een innovatief zorgtraject voor de
behandeling van darmkanker

Cruzr en James
staan tot je dienst

Wat is er nieuw binnen
fysische geneeskunde
en revalidatie?

Nieuwe hightech
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Welkom

Voorwoord

Thierry Freyne
Algemeen directeur

Lieve Casteleyn
Hoofdarts
Beste partner,
Het zijn bizarre, maar uitdagende tijden. Corona
doet ons stilstaan bij de basis. Stilstaan bij wat
we doen en hoe we het doen. Meer dan ooit
vertrouwen en rekenen patiënten op de kennis
en expertise van ziekenhuizen, arts-specialisten,
kinesisten, apothekers, huisartsen, … Een enorme
fierheid en dankbaarheid voor die maandenlange
inzet zijn hier dan ook zeker op hun plaats.

zorgpartner,
“ Beste
een welgemeende

Meer dan ooit zet
het AZ Jan Portaels
kwaliteit en veiligheid
van de zorg voorop.
dankuwel!
Samenwerking met de
stakeholders staat daarbij centraal. Als een van
de belangrijkste partners brengt het ziekenhuis u
graag op de hoogte van het reilen en zeilen binnen
de organisatie. Dat doen we vanaf nu met ‘Het
Portael’, ons nieuwe artsenmagazine dat u 2 keer
per jaar zal ontvangen.
In dit eerste nummer gaan enkele artsen dieper in
op het zorgtraject voor darmkanker. U leest ook
wat er nieuw is op de dienst fysische geneeskunde
en revalidatie. Wist u bijvoorbeeld dat er een
specifiek programma werd uitgewerkt voor de
revalidatie na een besmetting met corona?

Leer nieuwe artsen kennen, maar ook enkele
huisartsen in opleiding, de toekomst! Maak kennis
met de robot Cruzr of leer meer over de hightech
behandeling voor diabetespatiënten dankzij een
gloednieuwe insulinepomp. Dat en veel meer leest
u op de volgende pagina’s.
Alle medewerkers en artsen van het AZ Jan
Portaels doen er alles aan om onze en uw
patiënten te informeren over hoe we samen
de gezondheid en het welzijn van de patiënten
beschermen tegen het coronavirus. Dankzij deze
maatregelen kunnen we de beste zorg blijven
garanderen in een COVID-19-veilige omgeving.
In het veilig zorgplan (veiligezorg.be) vindt u
alle preventieve en innovatieve maatregelen die
speciaal ontworpen zijn om zowel patiënten als
personeel te beschermen.
Namens het bestuur en de voltallige directie
wensen we u enorm veel moed en perspectief in
deze moeilijke tijden. En natuurlijk veel leesplezier.
Op een verdere uitstekende samenwerking!
Thierry Freyne
Algemeen directeur

Lieve Casteleyn
Hoofdarts
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Onze prioriteit?
Onze patiënten!
In het AZ Jan Portaels, een regionaal ziekenhuis in
Vilvoorde, staan 150 artsen, 830 medewerkers en
65 vrijwilligers dag in dag uit ten dienste
van zorgklanten en hun naasten.
We beschikken ook over 406 erkende bedden.

Onze faciliteiten
De belangrijkste faciliteiten zijn terug te vinden
in de Gendarmeriestraat en de Vaartstraat, op
de historische sites van de Sint-Jozefkliniek en
het Van Helmontziekenhuis.
Om de zorg dichter bij de zorgklanten te
brengen, wordt er nauw samengewerkt met
het medisch centrum (MC) in Meise, waar
onze artsen consultaties houden. Er werd ook
geïnvesteerd in het medisch centrum Elewijt.

Een toekomstgericht ziekenhuis
We bieden specialistische basiszorg aan de
burgers uit de regio Vilvoorde en omstreken.
Een recente studie toont aan dat de zorgvraag
in deze regio toeneemt. We zullen dus als

ziekenhuis een belangrijke rol blijven
spelen, naast en in samenwerking met
partners buiten het ziekenhuis.

Door een toenemende
“ zorgvraag
worden onze

patiënten meer dan ooit
zorgklanten.

Om die rol waar te maken, kiezen we voor een
duidelijke visie. Onze patiënten zijn meer dan
ooit ‘zorgklanten’. Onze absolute topprioriteit
is dan ook om hen op alle vlakken de beste
service en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden.

Veilig naar het ziekenhuis
In deze coronatijden doen we er alles aan om
de gezondheid en het welzijn van zowel onze
patiënten - en hun familie en vrienden - als
van onze medewerkers te garanderen en hen
hierover te informeren.
In ons veilig zorgplan staan alle preventieve en
innovatieve maatregelen die speciaal in het
leven geroepen zijn als bescherming tegen de
gevaren van COVID-19.

Meer informatie
vind je op
www.veiligezorg.be.

Highlights uit ons plan
•
•
•
•
•

Preoperatieve COVID-19-testen worden
binnen het ziekenhuis afgelegd
Er is extra wachtruimte om voldoende
afstand te bewaren
Bij het betreden van het ziekenhuis
draagt iedereen een masker
In het ziekenhuis is voldoende
beschermingsmateriaal beschikbaar
Digitale monitoring van thuiszorg,
mogelijk gemaakt via onze CARO-app
voor mensen met de diagnose COVID-19,
zodat ze in quarantaine ondersteund
kunnen worden door ons zorgteam

•

•
•
•
•
•

Verbeterde reiniging door volauto
matische toestellen om de handen te
ontsmetten
Mogelijkheid tot digitale consultaties
Bewegwijzering en aanduidingen om
voldoende afstand te bewaren
De toegang tot het ziekenhuis is beperkt
tot één hoofdingang
Inzetten op temperatuurmeting via
robots
Tussen de afspraken door worden de
nodige hygiënemaatregelen genomen

Daarnaast stellen wij een deel van onze
ziekenhuisinfrastructuur ter beschikking
van een test- en triagecentrum (een
organisatie van de gemeentebesturen
uit de omgeving, in samenwerking met
huisartsenkring Harno vzw).
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Special

Een uitgewerkt zorgtraject bevordert de
behandeling van darmkanker
Darmkanker is de derde meest voorkomende kanker bij mannen en de tweede meest voorkomende bij
vrouwen. Dr. An-Katrien Seghers (Oncologie) en dr. Karel Demey (Heelkunde/Chirurgie) delen hun kennis
omtrent de diagnose, de behandeling en het zorgtraject van deze vorm van kanker.

Incidentie van darmkanker
“De incidentie verschilt erg tussen landen
en stijgt opvallend in de ‘verwesterde’
landen,” vertelt dr. An-Katrien Seghers. “Dit
heeft te maken met een verandering van
levensstijl: meer obesitas, fysieke inactiviteit,
alcoholconsumptie, hoge inname van
rood vlees en roken. De vijfjaarsoverleving
in Europa varieert van 28,5% tot 57% voor
mannen en van 30,9% tot 60% voor vrouwen.”
De grootste risicofactor voor het ontwikkelen
van darmkanker blijft leeftijd: 70% van de
patiënten is ouder dan 65 jaar en de ziekte is
zeldzaam bij mensen jonger dan 40, hoewel
deze groep in westerse landen groter wordt.

Kenmerken van hoogrisicopatiënten
Patiënten met een van de volgende
kenmerken worden beschouwd als
hoogrisicopatiënten voor darmkanker. Zij
zouden actief gescreend moeten worden:
• Een medische voorgeschiedenis van
adenoom, darmkanker of inflammatoire
darmziekte
• Significante familiale voorgeschiedenis
van darmkanker of adenoom
• Een erfelijk kankersyndroom (familiale
adenomateuze polyposis, Lynchsyndroom, Turcot, Peutz-Jeghers en
MUTYH-geassocieerde polyposis)
“Colonoscopie heeft het voordeel zowel
diagnostisch als therapeutisch te zijn,” licht
dr. Seghers toe. “De optimale leeftijds
categorie voor screening is tussen 50 en 74
jaar, met een optimaal herhalingsinterval
van 10 jaar als het initieel onderzoek negatief
is. Screening door middel van een iFOB

wordt aangeraden vanaf 50 jaar en aan
een jaarlijkse frequentie voor patiënten
die niet deelnemen aan een coloscopisch
screeningsprogramma.”

Symptomen en diagnostische
work-up
“Symptomen zijn geassocieerd met vrij
grote tumoren en gevorderde ziekte. Het
gaat om een veranderd stoelgangpatroon,
abdominale pijn, ijzerdeficiëntie en anemie.
In 3,6% van de gevallen is er een synchroon
letsel. Metachrone primaire tumoren vinden
we in 3% van de gevallen in de 5 jaar na
heelkunde, wat oploopt tot 9% na enkele
decennia van follow-up. Dit vraagt dus om
een langdurige opvolging van het colon bij
patiënten die darmkanker doormaakten.”

De optimale
“
leeftijdscategorie voor
screening is tussen
50 en 74 jaar.

DR. AN-KATRIEN SEGHERS,
ONCOLOGIE
“Wanneer er geen obstructies of massieve
bloedingen aanwezig zijn, wat indicaties zijn
voor urgente heelkunde, wordt een totale
colonoscopie aangeraden ter diagnostische
bevestiging van darmkanker. Hierbij kan een
exacte lokalisatie gebeuren, kunnen biopten
genomen worden en kunnen synchrone
precancereuze letsels verwijderd worden,”
vult dr. Seghers aan.

Een carcinoembryonic antigen (CEA) moet
bepaald worden voor heelkunde en
gemonitord worden in de opvolging voor
tijdige opsporing van een recidief. “Het al dan
niet aanwezig zijn van metastasen bepaalt of
een patiënt in aanmerking komt voor primaire
heelkunde of - bij het aanwezig zijn van
niet-operabele metastasen - voor palliatieve
chemotherapie. Bij ongeveer 20% van recent
gediagnosticeerde darmkanker worden
synchrone metastasen gevonden: 17% hiervan
bevindt zich in de lever, 5% op het peritoneum,
5% in de longen en 3% in de lymfeklieren.”
Een CT-scan van de thorax en het abdomen
met intraveneus contrast is het meest aan
gewezen onderzoek voor het vaststellen van
metastasen op afstand, hoewel de sensitiviteit
voor het vaststellen van peritoneale
metastasen eerder laag is.

Behandeling van tumoren
“Endoscopische resectie is voldoende voor
adenocarcinoma beperkt tot de mucosa
(in situ). Infiltratieve darmkanker kan niet
endoscopisch verwijderd worden en vraagt
om heelkunde met een wijde resectie van het
betrokken darmsegment en zijn lymfatische
drainage,” aldus dr. Seghers.
“Het bepalen van het risico op herval is
belangrijk in het al dan niet aanraden
van adjuvante therapie. TNM staging
blijft een van de belangrijkste criteria voor
risicobepaling. De vijfjaarsoverleving na
heelkunde alleen bedraagt 99% voor stadium
I, 68% tot 83% voor stadium II en 45% tot 65%
voor stadium III.”
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“ Onder hervallen patiënten,

hervalt 80% binnen de eerste 3 jaar.
DR. AN-KATRIEN SEGHERS,
ONCOLOGIE

Patiënten met darmkanker in stadium II
worden verdeeld in hoog- en laag
risicopatiënten. Hoogrisicopatiënten
worden behandeld met 3 maanden
adjuvante chemotherapie, laagrisico
patiënten komen in een opvolgingstraject.
Patiënten met darmkanker in stadium III
worden behandeld met 3 tot 6 maanden
adjuvante chemotherapie, afhankelijk van de
transmurale aantasting en het klierstadium.

Het belang van follow-up
In het algemeen zullen 30% tot 50% van alle
patiënten behandeld voor gelokaliseerde
darmkanker uiteindelijk hervallen en
sterven aan de ziekte. Het voornaamste
doel van follow-upprotocollen is herval
vroegtijdig diagnosticeren om overleving te
maximaliseren in een metastatische setting.
“Onder hervallen patiënten, hervalt 80%
binnen de eerste 3 jaar en nog eens 15% tussen

het derde en vijfde jaar na heelkunde.
Daarom wordt voorgesteld om de eerste 3
jaar elke 6 maanden een CT-scan te plannen
en een CEA-bepaling. Een colonoscopie
gebeurt 1 jaar na heelkunde en daarna elke
3 jaar. 3 tot 5 jaar na heelkunde wordt een
jaarlijkse CT-grafische evaluatie voorgesteld
met een zesmaandelijkse bepaling van CEA.
ESMO-richtlijnen beëindigen een follow-up na
5 jaar,” besluit dr. Seghers.
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Special

“ De laatste jaren is er in het AZ Jan Portaels

een toename van het aantal darmoperaties,
met nu ruim 100 per jaar.
DR. KAREL DEMEY,
HEELKUNDE/CHIRURGIE

Wat is een zorgpad of zorgtraject?
Dr. Karel Demey: “Een zorgpad of zorgtraject
is een geheel van onderzoeken en behande
lingen die kaderen in eenzelfde pathologie,
zoals bijvoorbeeld darmkanker. Het doel
is om de medische, verpleegkundige en
paramedische zorgen vlotter te laten verlopen
door ze op elkaar af te stemmen. Zeker in
een oncologische setting, waarbij ook de
psychologische impact niet vergeten mag
worden. Het zorgpad coördineert ook de
langetermijnopvolging en stemt die af tussen
de huisarts en het ziekenhuis.”
Sinds een 2-tal jaar heeft het AZ Jan
Portaels 2 zorgpaden. Het ruimere zorgpad
darmkanker begint bij de diagnose via
colonoscopie of beeldvorming en loopt
door tot en met de follow-up tot 5 jaar na de
behandeling. Daarnaast is er het zorgpad
darmoperatie, waarin de perioperatieve
zorgen geoptimaliseerd zijn volgens een
ERAS-protocol.

Darmoperaties in het
AZ Jan Portaels
“De laatste jaren is er in het AZ Jan Portaels
een toename van het aantal darmoperaties,
met nu ruim 100 per jaar. 65% hiervan is
omwille van oncologische redenen, de overige
darmoperaties worden uitgevoerd omwille
van goedaardige aandoeningen zoals de

ziekte van Crohn, diverticulitis of volvulus.
Het merendeel (74%) van de darmoperaties
gebeurt via laparoscopie. Ook T4-tumoren
met bijvoorbeeld ingroei in de buikwand of
blaas kunnen via laparoscopie gemobiliseerd
en gereseceerd worden, om dan via een
zo klein mogelijke incisie geëxtraheerd te
worden,” aldus dr. Demey.

2017
2019

13,9

6,3

De meest uitgevoerde darmoperaties zijn
een linkerhemicolectomie (52,1%) en een
rechterhemicolectomie (33,6%), maar ook een
rectumresectie of TME (totale mesorectale
excisie) gebeuren een 15-tal keer per jaar in
het AZ Jan Portaels. Daarnaast worden ook
nog ingrepen zoals TAMIS (transanal minimal
invasive surgery) voor een rectumpoliep of
early rectal cancer of een laparoscopische
totale colectomie uitgevoerd.

Wat is ERAS?
“ERAS staat voor Enhanced Recovery After
Surgery of fast-track surgery. Hierbij worden
een hele reeks maatregelen genomen om
het perioperatief verloop en vooral het
postoperatief herstel vlot te laten verlopen.
Dergelijk protocol heeft zich al bewezen bij
meerdere orthopedische ingrepen, maar ook
voor darmoperaties zijn er heel veel zaken die
aangepast werden ten opzichte van enkele
decennia geleden.”

3
1,5

totale verblijfsduur
(in dagen)

start eten
(in dagen)

Het ERAS-protocol in het AZ Jan Portaels
kan in 3 groepen verdeeld worden:
1) Preoperatief (thuis)
• Screening van voedingstoestand en
sociale omkadering, om dit eventueel
preoperatief bij te sturen. Ondervoede
patiënten (BMI < 18,5 kg/m² of
gewichtsverlies > 10% in de laatste 3
maanden) hebben 20% meer kans op
complicaties.
• Een geïnformeerde patiënt revalideert
vlotter. Daarom wordt er veel aandacht
besteed aan het preoperatief gesprek met
de chirurg en/of referentieverpleegkundige.
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• De patiënt wordt gestimuleerd om in
afwachting van de ingreep extra te
bewegen en met eenvoudige kineoefeningen in een optimalere conditie te
zijn voor de ingreep. Bij sterk verzwakte
patiënten wordt met een kinesitherapeut
een prehabilitatieprogramma uitgewerkt.
• Er wordt preoperatief zelden nog
darmvoorbereiding gegeven, tenzij bij
rectumchirurgie. Na een rectumresectie
wordt de precaire anastomose aangelegd
met een leeggemaakt colon, zodat er
distaal van een derivatief loopileostoma
geen coprostase is. Voor de meeste
andere darmoperaties moet de patiënt
enkel nuchter zijn.

• Tromboseprofylaxe door middel van TEDkousen, LMWH en maximale mobilisatie.
De patiënt wordt dagelijks gestimuleerd
om de beweegroute die uithangt op de
afdeling te volgen.
• Psychologische screening op dag 3
van de fysieke en mentale impact van
de (oncologische) problematiek en de
operatie. Indien nodig wordt er een
gesprek met een van de psychologen
gepland.
• Ontslagscreening waarbij de patiënt
extra bevraagd wordt of hij/zij klaar is
voor ontslag en alle nodige informatie
begrepen heeft. Zo nodig wordt er nog
bijkomende uitleg gegeven.

2) Perioperatief (operatiekwartier)
• Anesthesie met een diep neuromusculair
blok, waardoor laparoscopie met
minimale intra-abdominale druk (10-12
mmHg i.p.v. 15 mmHg) kan uitgevoerd
worden. Dit geeft postoperatief minder
spierpijn als gevolg van abdominale
distensie.
• Maximaal gebruik van minimaal invasieve
technieken en zo klein mogelijke extractie
wonden. Deze wonden worden syste
matisch geïnfiltreerd met levobupivacaïne
(analgetisch effect duurt 27 tot 36 uur).
• Fysiologische positionering van de patiënt
en minimale tilting of Trendelenburg.
• De patiënt wordt geïnstalleerd op een
verwarmingsmatras om afkoeling tijdens
de ingreep te beperken.

“Het postoperatief herstel op de
hospitalisatieafdeling wordt gecoördineerd
door de referentieverpleegkundige en chirurg.
Sinds het invoeren van deze maatregelen zijn
de meeste patiënten daags na de ingreep
zelfstandig mobiel en kan een groot deel van
de patiënten op dag 3 of 4 postoperatief het
ziekenhuis verlaten,” vertelt dr. Demey.
Een ERAS-protocol is vooral dynamisch
en moet continu afgetoetst en eventueel
bijgestuurd worden aan de hand van de
resultaten. Sinds enkele jaren worden alle
operaties bijgehouden in een database.
Hierin worden - naast de geanonimiseerde
patiëntengegevens - een 40-tal variabelen
geregistreerd zoals operatietype en duur, LOS
(length of stay), complicaties en mortaliteit.

Door monitoring van de pathologische
TNM-classificatie kan de kwaliteit van de
oncologische resectie geëvalueerd worden,
maar ook het tijdsinterval tussen diagnose,
operatie en start adjuvante chemotherapie
kan opgevolgd en, indien nodig, bijgestuurd
worden.

Betrekken van patiënten
“Nu krijgen alle patiënten bij diagnose een
map met alle informatie. Indien nodig kan
die aangevuld worden, bijvoorbeeld bij
adjuvante chemotherapie. Er is ook een
blanco stuk voor notities voorzien, waar de
patiënt vragen kan opschrijven die thuis bij
hem/haar of bij zijn/haar familie opkomen.
Deze map is ook een houvast voor de followup, zodat de gestandaardiseerde opvolging
met beeldvorming en bloedafname
gecoördineerd kan worden, alternerend
tussen huisarts en ziekenhuis,” aldus
dr. Demey.
Momenteel wordt hard gewerkt aan een
AZJP-applicatie waarin dit zorgpad apart
verwerkt zal worden, zodat patiënten op
elk moment via hun smartphone of via de
webapplicatie dit zorgpad en alle informatie
en brochures kunnen bekijken. Patiënten
krijgen een unieke code gelinkt aan hun
diagnose en behandelingsdata. Ze zullen
ook periodiek bevraagd worden naar hun
herstel en psychosociaal welbevinden. Dit
verloopt uiteraard via een GDPR-correcte en
beveiligde communicatie tussen patiënt en
zorgverleners.

3) Postoperatief (hospitalisatieafdeling)
• Snel hervatten van perorale intake waarbij
de patiënt 4 uur na de ingreep al water
mag drinken en na 6 uur al mag starten
met voeding. Enkel bij uitgesproken
misselijkheid wordt afgeweken van een
snel opbouwend voedingsschema,
waarbij de patiënt op dag 2 soep en op
dag 3 een warme maaltijd krijgt.
De diëtist geeft de patiënt bij ontslag een
bundel met voedingsadvies mee over
darmsparende voeding postoperatief.
• Preventie van atelectase of postoperatieve
pneumonie door middel van
ademhalingskinesitherapie én frequente
diepe inspiraties met Triflo®.
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Achter de schermen
Cruzr controleert
“niet
alleen, hij helpt
ook waar hij kan.

Cruzr en
James staan
tot je dienst
Met veel trots en enthousiasme
stellen we Cruzr en James voor,
onze 2 nieuwe zorgpartners.
Beide zorgrobots zullen onze
medewerkers ondersteunen in
de realisatie van een optimale
patiëntenbeleving. De aankoop
van de robots onderstreept
ook de voortrekkersrol die we
opnemen in de digitalisering van
het ziekenhuislandschap.

Voor jong en oud
Cruzr schiet in deze coronatijden onder meer te hulp met zijn
infraroodsensor, waarmee hij de lichaamstemperatuur
van wel 20 personen tegelijk kan meten. Ook kan
hij met zijn cameraogen mee opvolgen of iedereen
zijn mondneusmasker correct draagt. Maar Cruzr
controleert niet alleen, hij helpt ook waar hij kan. Zo
zal hij gebruikt worden ter ondersteuning van
bijvoorbeeld de ouderenzorg of begeleidt hij
bezoekers naar de gewenste locatie in het
ziekenhuis, dankzij zijn grondige kennis van
het grondplan.
James, het kleine broertje van Cruzr, kan ook
ingezet worden op de ouderenafdeling, waar
hij een praatje slaat met de patiënten of hen
helpt met hun revalidatieoefeningen. Maar
meestal is James terug te vinden bij pediatrie,
waar hij maar al te graag het speelkameraadje
wordt van de kindjes die er verblijven. Zo vergezelt
hij hen onder meer naar de operatiezaal om het
afscheid van mama en/of papa minder zwaar te
maken.

Proefproject met iPads
Op diezelfde afdeling loopt nog een ander digitaal proefproject,
net als op materniteit en endoscopie. Op deze afdelingen zijn
iPads beschikbaar waarmee patiënten vlot 30 verschillende tvkanalen kunnen bekijken, puzzels oplossen of spelletjes spelen,
het Netflix-aanbod bekijken, sociale media raadplegen,
communiceren met het thuisfront, ...
Naast het pure entertainment van de patiënten en
het streven naar een optimale beleving tijdens
hun ziekenhuisverblijf, zullen we de iPads ook
meer en meer gaan gebruiken voor zorgondersteuning. Momenteel is enkel de vertaalapp
beschikbaar, maar in de toekomst zal de patiënt
bijvoorbeeld ook zijn maaltijden kunnen samenstellen en bestellen of kunnen communiceren met
het zorgpersoneel en de artsen.
Voor wie zich zorgen maakt over privacy en
veiligheid: de iPads zijn zodanig geprogrammeerd
dat met één druk op de knop de hele geschiedenis
gewist wordt. Daardoor kunnen ze, na reiniging,
eenvoudig doorgegeven worden aan de volgende
patiënten.
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Prikbord

De beste zorgen
voor de mama’s
van morgen
Onze dienst materniteit doet er alles aan om van een bevalling een aangename en
onvergetelijke ervaring te maken. Met 4 tweepersoons- en 12 eenpersoonskamers hebben
we alvast meer dan genoeg plaats om toekomstige en kersverse mama’s in de watten
te leggen. Onze 3 ruime verloskamers beschikken allemaal over een relaxatiebad, bal en
yogamat.
De vroedvrouw volgt de bevalling van dichtbij op en vormt een team met de gynaecoloog
en de kinderarts. Zo kunnen we zorg op maat bieden aan elk kind. We werken ook samen
met vroedvrouwen uit de regio die via ons kraamtijdboekje verdere opvolging garanderen.

Persoonlijke aanpak
• Thuisgevoel
• Tijd nemen
• Tevredenheid centraal
• Individuele consultaties bij
de vroedvrouw

Leuke extraatjes
• Kraamtijdboekje voor elke
mama
• Armbandje met naam van
de baby
• Luxeontbijt op dinsdag en
vrijdag
• Gratis staaltjes

Enthousiast team
• Dag en nacht bereikbaar
op 02 257 5800
• Gynaecologen, kinderartsen
en vroedvrouwen werken
nauw samen
• Actief op Instagram
@materniteitazjp

@materniteitazjp

Warm welkom
• Materniteit, verloskamer en
neonatale dienst op één
gang en met één team
• Kennismaking met afdeling
door rondleiding in groep

Test- en triagecentrum
schiet artsen te hulp
Kom met volle
goesting werken!
Zin om onze collega te worden?
Wil je terechtkomen in een jong,
dynamisch en gedreven team?
Surf dan naar
www.azjanportaels.be
en ontdek heel wat
uitdagende jobs!

De gemeentebesturen van Vilvoorde, Grimbergen, Wemmel, Meise, Kampenhout,
Steenokkerzeel, Machelen en Zaventem beslisten op initiatief van de huisartsenkring
Harno vzw om tijdens de coronacrisis een test- en triagecentrum op te richten. Dat
centrum is sinds juni gevestigd in ons ziekenhuis en speelt een belangrijke rol in het
verlichten van de patiëntenstroom naar spoeddiensten en huisartsenpraktijken.
Patiënten met symptomen kunnen er - na doorverwijzing door de huisarts - terecht voor
een klinisch onderzoek en testafname. Ook wie een QR-code kreeg - na een vakantie of
een high risk-contact - kan door de huisarts worden doorverwezen voor testafname of
zelf een afspraak maken via het callcenter: 0492 18 75 35 (tijdens weekdagen van
9 tot 15 uur en in het weekend van 12 tot 17 uur).
Patiënten die een negatief testresultaat nodig hebben om te mogen reizen,
kunnen hiervoor niet terecht in het test- en triagecentrum.
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Newsflash

Wat is er nieuw binnen fysische
geneeskunde en revalidatie?
Ondanks de druk van het coronavirus blijven we ons inzetten om onze zorg te optimaliseren. En dat op alle
vlakken. Zo hebben we de afgelopen maanden werk gemaakt van een ambulante post-COVID-revalidatie,
een vernieuwde rugschool en een nieuwe aanpak voor de revalidatie bij een totale knie- of heupprothese.

1. Ambulante post-COVID-revalidatie
Een 2-tal maanden geleden startten we met ambulante
post-COVID-revalidatie. Daarbij werken we met 2
groepen patiënten. De ene groep post-COVID-patiënten
heeft een uitgebreide problematiek, onder andere
critical illness-neuropathie, na verblijf op intensieve
zorgen. Deze patiënten gaan eerst op consultatie bij
de revalidatiearts, voor ze in een ambulant
multidisciplinair revalidatieprogramma stappen.

De andere groep post-COVID-patiënten heeft
aanhoudende klachten van vermoeidheid en
kortademigheid bij inspanning, meer dan 14 dagen na
de diagnose. Deze patiënten kunnen met de resultaten
van de longfunctietest naar onze kinesitherapeuten
verwezen worden voor verdere respiratoire training
met een IMT-apparaat (inspiratory muscle training),
conditietraining en algemene krachttraining.

HET PORTAEL 10
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2. Multidisciplinaire rugrevalidatie
Onlangs ging een vernieuwde
rugschool van start in het AZ Jan
Portaels. Een multidisciplinair team
bestaande uit kinesitherapeuten,
ergotherapeuten, psychologen en
revalidatieartsen staat vanaf nu klaar.
De revalidatiearts ziet de patiënt
eerst op raadpleging en beslist of
hij/zij in aanmerking komt voor een
multidisciplinaire rugrevalidatie van
32 oefensessies (2 keer per week,
2 uur per sessie) en 4 informatielessen.
De mutualiteit betaalt deze rugschool
eenmalig grotendeels terug.

3. Ambulante multidisciplinaire revalidatie bij totale
knie- of heupprothese
Sinds juli is er de mogelijkheid om ambulant multidisciplinair
te revalideren na totale knie- of heupprothese binnen het AZ
Jan Portaels. De patiënt zorgt zelf voor vervoer en kan dan 3 à
5 keer per week anderhalf uur therapie per sessie krijgen. De
kinesist begeleidt de patiënt bij het trainen van mobiliteit en
kracht. De ergotherapeut geeft dan weer oefeningen gericht op
het herwinnen van functionaliteit in het dagelijks leven. Daarbij
kunnen 2 nieuwe toestellen gebruikt worden.
Met de Fysiogaming Dr Kinetec kunnen oefeningen met 30
moeilijkheidsgraden in zit en in stand in een virtuele ruimte
uitgevoerd worden.

Met de Tyromotion Tymo wordt het evenwicht getest en
getraind.
Op het einde van de opname kan de patiënt kiezen om
verder ambulante revalidatie te volgen in het ziekenhuis. De
revalidatieartsen volgen de patiënt mee op tijdens de ambulante
revalidatie.
We nemen in deze coronatijden uiteraard extra voorzorgen. Het
maximaal aantal patiënten in de therapieruimtes wordt nageleefd
en iedereen draagt een mondmasker. Het materiaal wordt
gereinigd en er is alcoholgel voorzien.
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Medisch

Hightech diabetes type 1
behandeling in het
AZ Jan Portaels!
“Oei... Het HbA1c is gestegen naar 8,4%,
dat is niet zo goed. Heeft u meer gegeten?
Of minder gesport? Maandagavond
stond u hoog, wat heeft u die avond
gegeten?” Iedere diabetoloog of
diabeteseducator heeft deze zinnen wel
eens uitgesproken. Gelukkig zitten wij aan
de goede kant van de tafel en mogen wij
straks wat chips eten zonder ons daar te
veel vragen bij te stellen. Maar die luxe
heeft een diabetespatiënt niet.

Innovatieve pomp
We waren dus bijzonder enthousiast toen
Medtronic hun gloednieuwe pomp kwam
voorstellen. Het doel van deze innovatieve
pomp is om het aantal handelingen te
verlagen door zoveel mogelijk van de
gebruiker over te nemen. Dankzij de sensor
voor glucosewaarden zal ze 24 uur per dag de
insulineafgifte automatisch aanpassen om
hypo’s te voorkomen en om hyperglycemieën
te corrigeren. Door de samenwerking met
een glucosesensor biedt de pomp een
zogenaamd closed loop-systeem aan
en vormt ze zo een hybride kunstmatige
pancreas. Het is de meest geavanceerde
pomp die momenteel beschikbaar is, een
echte revolutie in Diabetesland.
De pomp biedt hoop aan patiënten die
bijvoorbeeld wisselende waarden hebben
‘s nachts of die in het algemeen moeilijkheden
hebben om een goede metabole controle te
bereiken. Doordat de pomp zichzelf uitschakelt
bij dreigende hypoglycemie, daalt het aantal

Leven met diabetes is iets waar je 24/7 mee
bezig bent. We staan er niet vaak bij stil,
© Medtronic
maar patiënten met diabetes type 1 moeten
talloze handelingen per dag uitvoeren die
anderen niet moeten doen. Handen wassen,
strip uithalen, prikken, meten, koolhydraten
afwegen, berekenen, bolussen, corrigeren,
opsuikeren, ...

hypo’s aanzienlijk en nemen het comfort en de
veiligheid van de patiënt toe.
Begin november werd de aankoop van onze
eerste 780G pomp goedgekeurd. Nog geen
10 dagen later werd onze eerste patiënt
opgenomen voor opstart en intensieve
educatie: de pomp leren kennen, wat te doen
bij hypoglycemie, hyperglycemie, sporten,
ziekte, instellingen aanpassen, ... Op dag 5
verliet de vogel het nest en was het spannend
afwachten.

Sterke resultaten
De eerste resultaten zijn fantastisch. Vergis je
niet: de patiënt moet er natuurlijk nog veel mee
bezig zijn, maar we zien een indrukwekkende
stabilisatie van de nachtelijke glycemieën
en ook veel minder hoge postprandiale
pieken. Ondertussen volgden nog een 4-tal
andere patiënten. Hoewel we door COVID-19
gedwongen werden tot ambulante opstart,
verloopt alles voorlopig uitstekend. En wat onze
eerste patiënt betreft: hij is gestart met een
HbA1c van 8,4%. We kijken alvast uit naar de
volgende bloedafname binnen 8 weken.
We zijn heel trots dat we deze nieuwe,
hoogstaande technologie kunnen aanbieden
dankzij ons gespecialiseerde team.
Meer info: https://bit.ly/insulinepomp
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Onze mensen

HAIO’s (Huisartsen In Opleiding)
in de kijker
We spraken met Erik Stroobants (25), Anton Saerens (24), Tess Van Limberghen (26), Silke De Beurme (25) en Kenneth Vandersteen (25).

Waarom maakte je de keuze om huisarts te worden?
Anton: “Het is een mooi en verantwoordelijk beroep. Zorgen voor
mensen en een verschil kunnen maken in het leven van andere mensen
zijn belangrijke drijfveren voor mij. Van alle dokters staan huisartsen
het dichtst bij de mensen en hun leefomgeving. Het zijn soms die kleine
dingen die het verschil maken.
Erik: “Het geeft een verantwoordelijke invulling aan je leven: proberen
het lijden van andere mensen te verhelpen of te verzachten. Maar er
zijn nog heel wat andere redenen: je krijgt voeling met verschillende
bevolkingsgroepen, het houdt je soms een spiegel voor, je komt uit je
schulp, ontmoet mensen die je anders niet zou ontmoeten en je komt in
aanraking met andere culturen.”
Tess: “Een groot voordeel van huisartsgeneeskunde is dat je een
langdurige band kan opbouwen met je patiënten, wat je in een
ziekenhuis minder hebt. Je leert je patiënten en hun achtergrond
goed kennen en krijgt een gevarieerd aanbod aan pathologieën
voorgeschoteld.”
Silke: “Als huisarts ben je de eerste vertrouwenspersoon van je patiënt.
Verder kan je ook zelfstandiger werken. Je bent niet gebonden aan
de wetten van een ziekenhuis en vermijdt ook de iets hardere cultuur
onder artsen in een ziekenhuis.”
Kenneth: “Ik heb besloten om huisarts te worden omwille van mijn
eigen huisarts, die ook mijn rolmodel is. Als specialist zie je stukjes van
de puzzel terwijl je als huisarts het totaalplaatje ziet.”

Je doet momenteel je stage op de spoedafdeling/geriatrie. Wat zijn
volgens jou de grootste verschillen met een huisartsenpraktijk?
Anton: “Het is hier intensiever dan in een huisartsenpraktijk. Soms
komen er bijvoorbeeld verschillende patiënten op hetzelfde moment,
er moeten al eens acute beslissingen genomen worden, … Huisartsen
kunnen tijd nemen voor de context van de patiënt en ze hebben de
luxe om meer op lange termijn te denken.”
Erik: “Alles speelt zich af op korte termijn. Als huisarts denk je vaker
op lange termijn, krijg je inzicht in een thuissituatie en heb je vaak ook
meer context om mee te werken. Huisbezoeken dragen daar zeker aan
bij.”
Tess: “Als HAIO op spoed kan ik met mijn eigen ogen zien of
doorverwijzingen van huisartsen terecht zijn of niet. Dat is erg nuttig
voor als ik later als huisarts zelf twijfel om iemand door te verwijzen
naar spoed.”
Silke: “Ik doe mijn stage op de dienst geriatrie, wat aanleunt bij
huisartsgeneeskunde. Geriaters moeten namelijk ook oog hebben voor
de psychologie, de familiale thuissituatie, enz. “
Kenneth: “Een oudere patiënt heeft meestal last van verschillende
kwalen of ziekten en heeft veel zorg nodig, ook psychologisch.
Dat maakt het heel boeiend. Ik mis wel wat diversiteit in de
patiëntenpopulatie op deze afdeling.”
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Onze mensen

Maak kennis met onze nieuwe artsen
De voorbije periode startten er weer heel wat nieuwe collega’s in ons ziekenhuis.
We stellen graag enkele van onze talenten aan je voor.

DR. XAVIER GALLOO

Dr. Xavier Galloo studeerde af als cardioloog aan de VUB
met als specialisatie niet-invasieve cardiologie. Hij volgde ook
een bijkomende opleiding (DIU) in sportcardiologie aan de
universiteiten van Rennes-Montpellier-Bordeaux. Hij vervoegt ons
team cardiologen tot eind december, waarna hij een bijkomend
fellowship cardiale beeldvorming zal aanvatten op het LUMC in
Leiden, Nederland.

DR. WARD VANDER MIJNSBRUGGE

Dr. Ward Vander Mijnsbrugge studeerde in 2020 af als radioloog
aan het UZ Leuven. Hij behaalde ook het European Diploma
of Radiology. Zijn vierde jaar als assistent bracht hij door in het
Flinders Medical Centre in Adelaide (Australië), waar hij zich
voornamelijk toespitste op neuroradiologie. Tijdens zijn opleiding
verdiepte hij zich in de neuroradiologie, hoofd- en halsradiologie
en cardiologische beeldvorming.

DR. INA VULTUREANU

DR. MIHAELA MARUSEAC

Sinds 1 september 2020 is dr. Ina Vultureanu verbonden aan de
dienst fysische geneeskunde en revalidatie. Hier zet ze zich in voor
algemene raadpleging fysische geneeskunde en revalidatie,
gewrichtsklachten, pees- en spierproblematiek, chronische pijn,
fibromyalgie, complex regional pain syndrome, neurologische
en locomotorische revalidatie, infiltraties, ESWT en EMG. Tot
slot staat ze ook in voor het voorschrijven van technische
loophulpmiddelen, zoals mechanische rolstoelen en rollators.

Op 1 oktober 2020 startte dr. Mihaela Maruseac, reumatologe.
Haar medische studies rondde ze af in Roemenië, om vervolgens
haar opleiding tot reumatoloog te voltooien in onder meer
Roemenië, Frankrijk en België. Dr. Maruseac is erg blij dat ze
opnieuw in het AZ Jan Portaels mag consulteren als vervanging
voor dr. Durnez die momenteel op zwangerschapsverlof is.
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DR. HANNELORE DEMARSIN

DR. NICK VANHAUTER

Op 1 oktober 2020 startte dr. Hannelore Demarsin als neus-,
keel- en oorarts en gelaats- en halschirurg. Zij vervangt dr. Paul
Demol, die sinds 1 oktober 2020 geen deel meer uitmaakt van
onze medische staf. Dr. Demarsin studeerde geneeskunde aan
de KU Leuven waar ze ook haar manama in gespecialiseerde
geneeskunde in otorhinolaryngologie behaalde. Haar opleiding
tot NKO-arts verliep via het UZ Leuven. Ze voltooide haar opleiding
in het UZ Leuven, het ZOL in Genk, het AZ Vesalius in Tongeren, het
Mariaziekenhuis in Pelt, het ZMK in Maaseik en in Sint-Augustinus
in Wilrijk. Dr. Demarsin heeft een bijzondere interesse in algemene
en pediatrische neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halschirurgie
(schildklieroperaties, speekselklieroperaties, halscysten,
stembandchirurgie, …) en rhinologie.

Op 1 augustus 2020 startte dr. Nick Vanhauter op de dienst
fysische geneeskunde en revalidatie. Aan de VUB volgde hij
een opleiding met een brede waaier aan pathologieën, van
fibromyalgie tot amputatierevalidatie. Vervolgens koos hij voor
een bijkomende opleiding manuele geneeskunde aan de KU
Leuven vanwege een bijzondere interesse in wervelzuilpathologie.
Tijdens de laatste 2 jaar van zijn opleiding stond hij mee in voor
de organisatie van de rugschool en obesitasrevalidatie. Naast
algemene fysische geneeskunde en het uitvoeren van EMG,
ESWT en infiltraties, spitst hij zich met grote belangstelling toe op
pijnsyndromen zoals algoneurodystrofie (CRPS/Sudeck) en frozen
shoulder.

DR. OLIVIER VERHAERT

DR. SIMON TIERENS

Na een succesvolle stage 2 jaar geleden, verwelkomen we
dr. Olivier Verhaert opnieuw. Ondertussen rondde hij zijn opleiding aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven af
en weldra voltooit hij de vierjarige opleiding psychotherapie tot
gedragstherapeut. Hij startte als psychiater op de PAAZ, maar hij
consulteert en vervult ook de liaisonfunctie psychiatrie binnen het
ziekenhuis. Dr. Verhaert heeft een bijzondere interesse voor chronische (psychose)zorg bij patiënten met ernstige psychiatrische
aandoeningen (EPA), alsook voor de integratieve benadering
met aandacht voor lichamelijke en psychische klachten.

Als net afgestudeerde arts met specialisatie urgentiegeneeskunde
vervoegt dr. Simon Tierens het AZ Jan Portaels. De basisopleiding
arts volbracht hij aan de UGent, maar zijn wortels brachten
hem terug dichter bij huis. Zijn assistentschap heeft hij met
veel vertrouwen mogen afronden aan de VUB. Zijn visie als
urgentiearts sluit mooi aan bij de betrokkenheid van een klein en
gemotiveerd team. Hij gelooft dat het spoedteam de patiënten
zorg en vertrouwen geeft op momenten dat het nodig is.
Daarom was de keuze voor het AZ Jan Portaels snel gemaakt.
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