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Nieuwe
hoofdarts
Véronique
Fabré
over haar
ambitieuze
toekomstplannen

Specialismen van het
AZ Jan Portaels: contact
gegevens van onze artsen

Post-covid-revalidatie
helpt coronapatiënten
weer op de been

Multidisciplinaire
Spine Unit voor
lage rugpijn
AZ Jan Portaels

Welkom

Eens te meer zetten
we in op kwaliteit
en excellente
zorgbeleving.

Thierry Freyne
Algemeen directeur

Beste zorgpartner,

Het is inmiddels zes maanden geleden dat ons eerste Portael bij u
in de bus belandde. Zes maanden die opnieuw beheerst werden
door COVID-19, maar evengoed zes maanden waarin heel wat
nieuwigheden vorm kregen binnen het AZ Jan Portaels. Ik stel ze
graag aan u voor in deze nieuwe editie!
In april startte onze nieuwe hoofdarts Véronique Fabré: een grote
aanwinst voor de organisatie én voor onze gedeelde zorgklanten.
Ze zal haar kennis en ervaring aanwenden om mee de koers uit
te zetten voor het AZ Jan Portaels. Dr. Fabré kan terugblikken op
een twintigtal jaar ervaring als arts-specialist in de gynaecologie.
Enkele jaren geleden zette ze de stap naar de functie van
hoofdarts. Daarbij ziet ze zichzelf als een belangrijke schakel tussen
artsen, huisartsen en verwijzers en de directie van de organisatie.
In het interview verderop in dit magazine kan u alvast kennismaken
met haar en haar ambitieuze doelstellingen voor ons ziekenhuis.
Samen met de nieuwe hoofdarts en de andere directieleden gaan
we verder op de ingeslagen weg en zetten we eens te meer in op
kwaliteit en excellente zorgbeleving.
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Want dat zijn de zaken die tellen voor onze zorgklant. Zo verhuist
de huisartsenwachtpost naar een nieuwe locatie binnen de
muren van het AZ Jan Portaels (dienst spoedgevallen), om nog
vlotter te kunnen doorverwijzen tussen de 1ste en 2de lijn. Ook
de spoeddienst zelf kreeg onlangs een nieuwe locatie binnen de
organisatie.
U leest in dit magazine ook meer over ons vernieuwd geriatrisch
dagziekenhuis, onze obesitaskliniek en de Spine Unit. Tot slot stellen
we graag onze nieuwe huisartsen in opleiding en arts-specialisten
aan u voor.
Dit Portael kreeg vorm tijdens de derde golf van
coronabesmettingen. Alweer een periode die ook voor u en
uw collega’s niet te onderschatten valt. Namens het bestuur
en de directie wens ik u enorm veel veerkracht, moed en door
zettingsvermogen toe om deze pandemie te verslaan.

Thierry Freyne
Algemeen directeur

Special

Nieuwe obesitaskliniek
opent de deuren
Obesitas is wereldwijd een groeiende gezondheidsproblematiek en ons land vormt daarop geen
uitzondering. Bijna 50% van alle Belgen heeft vandaag last van overgewicht (BMI > 25) en 15% van de
bevolking kampt met obesitas (BMI > 30)1. Met onze nieuwe obesitaskliniek willen we de strijd aangaan met
overgewicht.

Ziekte met impact
Obesitas wordt door de Wereldgezondheids
organisatie bestempeld als een chronische
ziekte. De medische gevolgen zijn dan ook niet
min. Denk maar aan het risico op ontwikkeling
van diabetes type 2, arteriële hypertensie,
hart- en vaatziekten, OSAS, osteo-articulaire
problemen, leversteatose …
Naast de impact op hun gezondheid,
ervaren mensen met overgewicht ook een
niet te onderschatten psychosociale impact.
Voorbeelden hiervan zijn depressie, laag
zelfbeeld, sociaal isolement … Dat kan dan
weer leiden tot emo-eten, wat opnieuw
bijdraagt aan het overgewicht.
Tot slot gaat obesitas gepaard met een
enorme economische kost. In 2000 bedroegen
de medische kosten voor de belangrijkste
aandoeningen waar obesitas mee gepaard
gaat 600 miljoen euro in België. Dat is bijna 6%
van het RIZIV-budget1.

Multidisciplinair team
De pathofysiologische link tussen overgewicht
en diabetes type 2 is algemeen gekend. Maar
ook wat betreft preventie van complicaties,
voedings- en bewegingsadviezen en levensstijl
aanpassingen zijn beide aandoeningen sterk
gelijklopend. Het is dan ook binnen de expertise
van onze diabeteskliniek dat de nieuwe obesitaskliniek werd opgericht.
Net zoals bij de behandeling van diabetes
vormen het motiveren van en het luisteren
naar de patiënt en de individuele begeleiding

op maat de sleutels tot succes. Het streefdoel
is het bereiken van een ‘gezonder’ gewicht.
Dat kan een lager gewicht zijn, maar ook
gewichtsbehoud, met goede controle van de
comorbiditeiten en een gezondere levensstijl,
is vaak al een grote stap in de juiste richting.
Om dit te bereiken hebben we het team van
de diabeteskliniek uitgebreid tot een heus
multidisciplinair team met diëtistes, een
psycholoog, internisten, endocrinologen,
abdominaal chirurgen, fysische geneesheren
en kinesitherapeuten.

Intake en nazicht
In een eerste stap wordt de patiënt gezien door
de endocrinoloog. Het is uiteraard belangrijk
om een onderliggende endocrinopathie als
oorzaak van het overgewicht (bv. hypo
thyroïdie, syndroom van Cushing …) uit te
sluiten of correct te behandelen.
Ook de eventuele metabole impact van het
overgewicht of mogelijke secundaire
aandoeningen, zoals insulineresistentie,

diabetes type 2, arteriële hypertensie, OSAS,
leversteatose ... worden gediagnosticeerd en
behandeld. Tot slot worden de huidige
levensstijl en eetgewoonten samen met de
diëtiste geëvalueerd.

Individueel plan van aanpak
Het is belangrijk om open te staan voor de
verwachtingen van de patiënt en samen de
streefdoelen te bepalen. Welk gewicht streeft hij
na? Welke inspanningen is hij bereid te leveren?
Welke inspanningen kan hij fysiek aan? Wat
is realistisch? Wat kan hij volhouden? Vanuit
medisch standpunt is een klinisch relevante
doelstelling om een gewichtsverlies van 5 tot
10%2 na te streven. Dat vermindert het risico
op cardiovasculair overlijden of een ernstig
cardiovasculair event met 20%. Patiënten willen
vaak meer gewicht verliezen, maar extreme
voedingsaanpassingen moeten vermeden
worden. De nadruk moet op duurzaam
gewichtsverlies liggen omdat extreme
veranderingen vaak niet vol te houden zijn. Het
befaamde jojo-effect ligt hier op de loer.
Voor elke patiënt wordt in overleg een
individueel traject uitgestippeld. Dat kan een
combinatie zijn van opvolging bij de diëtiste,
een bewegingsprogramma via fysische
geneeskunde of via de huisarts (bewegen
op voorschrift), psychologische follow-up
(motivatie en/of gedragstherapie) en medische
begeleiding.
Regelmatige opvolging en coaching zijn
hierbij een must, maar ook de continuïteit van
zorgverleners waarmee een vertrouwensband
wordt gecreëerd.
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Afhankelijk van de specifieke context van de
patiënt, komen bepaalde aspecten meer
aan bod. Een gezonde levensstijl en gezonde
voeding vormen uiteraard de basis van
de behandeling, maar soms kan ook het
toevoegen van medicatie het gewichtsverlies
bevorderen. Opstarten van medicatie moet
altijd weloverwogen gebeuren. De patiënt
moet ingelicht worden over de voor- en
nadelen. Het opstarten van medicatie heeft
uiteraard enkel zin bij patiënten met belangrijk
overgewicht, die goed begeleid worden en de
levensstijladviezen goed naleven.
Dr. Sabine Vermeersch vervoegde onlangs het
team van endocrinologen en zet haar schouders
onder dit project.

Terugbetalingsvoorwaarden
bariatrische heelkunde
BMI-voorwaarden
BMI ≥ 40
BMI ≥ 35 EN diabetes
BMI ≥ 35 EN arteriële hypertensie (al
inname van minstens 3 verschillende
antihypertensiva)
BMI ≥ 35 EN OSAS
BMI ≥ 35 EN eerder al (falende) chirurgische
ingreep voor overgewicht
Algemene voorwaarden
Leeftijd van minimaal 18 jaar
Al minstens 1 jaar dieetopvolging
Bereidheid tot follow-up
Akkoord na multidisciplinair overleg
Contra-indicaties
Zwangerschap
Instabiele psychische toestand
Overmatig gebruik van alcohol of drugs

waardoor de eetlust gereduceerd wordt en
het verzadigingsgevoel vergroot. GLP-1 en PYY
worden na deze ingreep meer aangemaakt,
met gunstige metabole effecten zoals een
verbetering van het glucosemetabolisme en
het inhiberen van eetlust.

Verschillende ingrepen
Eventuele indicaties voor chirurgische
vermageringstechnieken worden ook
geëvalueerd waar nodig. Er wordt hier
uiteraard rekening gehouden met de
bestaande terugbetalingscriteria voor
bariatrische heelkunde. Patiënten die voor
heelkunde in aanmerking komen worden
doorverwezen naar de abdominaal chirurg.
Mogelijke bariatrische ingrepen zijn de gastric
banding, de sleeve gastrectomie en de minigastric bypass.

Bij de mini-gastric bypass wordt het
maagvolume verkleind (vergelijkbaar met de
sleeve gastrectomie) en wordt een stuk van de
darm letterlijk gebypasst. Daardoor gebeurt
er wel minder resorptie van nutriënten. Ook bij
deze ingreep geldt het wijzigend effect van de
‘gut hormones’.

Bij de gastric banding is het vooral het volume
van intake dat sterk gereduceerd wordt.
Het bandje kan ook aangetrokken of losser
gemaakt worden. De ingreep is bijgevolg
reversibel: de banding kan ook opnieuw
verwijderd worden.

Follow-up

Bij de sleeve gastrectomie wordt een deel
van het maagvolume buitenspel gezet. De
restrictie wordt dus mechanisch opgelegd.
Hierdoor vinden er ook biochemische
veranderingen plaats, met name wijzigingen
in de zogenaamde ‘gut hormones’. Er
wordt dan minder ghreline aangemaakt,

Obesitas is een chronische aandoening.
Nauwe opvolging van de patiënten is erg
belangrijk. Sommige patiënten hebben baat
bij intensieve begeleiding door de diëtiste,
andere hebben vooral nood aan motivatie
door de psycholoog of frequentere visites bij
de endocrinoloog. De evolutie van het gewicht
is belangrijk, maar ook de opvolging van de
metabole parameters en de motivatie van de
patiënt.
Specifiek na bariatrische heelkunde is de
postoperatieve opvolging minstens even
belangrijk als de operatie zelf. Nutritionele
parameters worden op regelmatige tijdstippen

Referenties
1 Gezondheidsenquête 2018, Sciensano | 2 Look AHEAD Research Group, Lancet Diabetes Endocrinology 2016; 4(11):913 | 3 V Yumuk et al. European Guidelines for obesity management in adults,
Obes Facts 2015; 8(6): 402 | 4 J Purnell et al. Diabetes remission status during seven-year follow-up of the longitudinal assessment of bariatric surgery study. JCEM 2021; 106 (3): 774
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gemeten en eventueel gesupplementeerd.
Heeft de patiënt last van postprandiaal
syndroom of dumpingklachten? Dan geven we
eerst voedingsadviezen om dit op te lossen. Als
die niet volstaan, zijn er ook medicamenteuze
opties om patiënten te behandelen.
Als we significante en succesvolle
vermagering (minimaal zo’n 5 tot 10% van het
lichaamsgewicht) kunnen teweegbrengen,
op conservatieve of op chirurgische wijze, dan
kunnen we metabole verbeteringen vaststellen.
Vooral de vermindering van visceraal vet en
de optimalisatie van lichaamssamenstelling
(minder vetgehalte) verbeteren onder
andere de glycemiecontrole, maar ook het
cardiovasculair risicoprofiel. In het geval van
een forse gewichtsreductie, bijvoorbeeld na een
gastric bypass, kan soms een remissie van de
diabetes bekomen worden. Studies tonen een
totale of partiële remissie van diabetes na een
gastric bypass van 23 tot 60%, afhankelijk van
de ernst of de duur van de vooraf bestaande
diabetes4. Dit zijn mooie resultaten, waarmee
we patiënten moeten activeren en motiveren.

Open voor alle patiënten
Iedereen met obesitas kan een evaluatie
aanvragen in onze obesitaskliniek. We doen
eerst een systematische screening op eventuele
medische problemen of onderliggende
endocrinopathieën. Daarna werken we een
multidisciplinair begeleidingstraject uit, op
maat van de patiënt.

Conclusie
Obesitas is een chronische aandoening
die gepaard gaat met ernstige
gezondheidsrisico’s en een belangrijke
psychosociale impact op de patiënt. Goede
medische en paramedische begeleiding
en niet-aflatende motivatie kunnen tot
gewichtsreductie leiden. Daarnaast is het
belangrijk om realistische doelstellingen te
formuleren en na te streven.
We willen obese patiënten met dezelfde
professionaliteit en gedrevenheid
behandelen als onze diabetespatiënten.
Daarom hebben we, vanuit het hart van
de diabeteskliniek, de krachten gebundeld
en een obesitaskliniek opgericht.

Het multidisciplinair obesitasteam met links vooraan dr. Christiaan De Bruyne (abdominale heelkunde)
en rechts vooraan dr. Sabine Vermeersch (endocrinologie)

Wat nu met de voeding?
Visie van onze diëtisten
Een multidisciplinaire aanpak in het kader van obesitas is van groot belang en de sleutel
tot succes. Het dieet bespreken met een diëtiste is daar een essentieel onderdeel van. Al
houden wij eigenlijk niet echt van het woord ‘dieet’ of ‘diëtiste’. Een echt dieet volgen is
vaak niet vol te houden en tijdelijk. Het gaat eerder om een aanpassing van de levensstijl.
Streven naar een voeding die 100% gezond is, hoeft helemaal niet. Maar mensen beginnen
vaak wel aan een dieet vanuit die gedachte.

80/20-regel
Het zwart-witdenken zit er helaas bij velen in. Of anders gezegd: het ‘alles of niets’scenario. Die denkwijze leidt tot talrijke dieetpogingen en het jojo-effect. Wij werken met de
80/20-regel. Het grootste gedeelte van de tijd, namelijk 80%, eet je best gezond. De overige
20% mag al eens wat minder gezond zijn. De 80/20-regel zal ervoor zorgen dat de patiënt
gemakkelijker het evenwicht kan houden tussen gezonde en minder gezonde voeding. Dat
resulteert dan weer in succesvol gewichtsverlies en nog belangrijker: gewichtsbehoud!
De tussenkomst van de voedingsdeskundige is hier niet onbelangrijk. Velen weten namelijk
niet hoe ze moeten beginnen aan die 80/20-balans. Samen met de patiënt bekijken we
hoe zijn voedingspatroon eruitziet en werken we aan een haalbare aanpassing van de
levensstijl. Patiënten staan er dus niet alleen voor!

Tussenkomst bij heelkunde
Voor iemand die bariatrische heelkunde ondergaat of erover nadenkt, is de tussenkomst
van een voedingsdeskundige, zowel pre- als postoperatief, van groot belang voor het
slagen van de ingreep. Als de levensstijl niet wordt aangepast, zal er minder gewichtsverlies
zijn, meer spierverlies en uiteindelijk ook opnieuw een toename van gewicht (of herval).
Ook is er een groter risico dat er klachten optreden zoals braken, misselijkheid, krampen
of diarree. Om dit te vermijden zijn er uiteraard algemene adviezen, maar vaak moet dit
ook individueel bekeken worden. Elke mens is namelijk anders en elk lichaam reageert
ook anders. De voedingsdeskundige kan samen met de patiënt bekijken hoe het
voedingspatroon aangepast moet worden om een optimale voedingstoestand na
heelkunde te bereiken.

CONTACTGEGEVENS
Dienst endocrinologie: T 02 257 53 52

Dienst abdominale Heelkunde: T 02 257 57 60
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Nieuwe
hoofdarts
Véronique Fabré
over dromen,
durven en doen

Begin april 2021, midden in de derde
covidgolf, startte dr. Véronique Fabré als
gloednieuwe hoofdarts in ons ziekenhuis.
“Ik zie voor de hoofdarts een belangrijke rol
weggelegd als schakel tussen de artsen, de
huisartsen, de verwijzers en de directie van
de organisatie.”

In 1994 behaalde dr. Fabré de titel van
doctor in de genees-, heel- en verloskunde,
in 1999 die van geneesheer-specialist in de
gynaecologie. In 2020 behaalde ze ook
haar master in het management en het
beleid van de gezondheidszorg. Van
februari 2019 tot nu nam ze de functie waar
van hoofdarts-diensthoofd medische
registratie in AZ Oudenaarde.
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Je startte in april als hoofdarts, maar je
bent al langer bekend met het ziekenhuis
en de omgeving.
“Klopt, maar daarvoor moeten we even terug
naar mijn studententijd. Ik ben altijd enorm
geïnteresseerd geweest in wetenschappen en
ik ben van nature iemand die graag anderen
helpt. Als geboren Brabantse koos ik voor een
opleiding geneeskunde aan de Vrije Universiteit
Brussel. Ik deed verschillende stages in het
Brusselse en dus ook in Vilvoorde, toen nog in
het Van Helmontziekenhuis. Van bij het begin
van mijn loopbaan heb ik dus wel een zekere
betrokkenheid en voeling met de streek.”
Maar je bleef niet plakken in de regio: je
trok naar Oost-Vlaanderen.
“Mijn man is afkomstig van de regio rond Aalst.
Na mijn studies ben ik hem gevolgd en hebben
we ons gevestigd in het Aalsterse. Zowel mijn
man, die jaren als huisarts actief was in de
regio, als ik bouwden onze medische activiteit
daar uit. Zelf was ik ruim 20 jaar actief als
gynaecoloog. Sinds 2019 ben ik aan de slag als
hoofdarts.”
En nu ben je dus terug in Vilvoorde. Hoe
voelt dat?
“Het voelt heel fijn om terug te keren naar die
Brabantse roots. Het is moeilijk te beschrijven
maar ik ben hier graag. Het voelt echt een
beetje als thuiskomen eigenlijk. Ik ben hier in
een gezellige, gastvrije familie terechtgekomen.
Iedereen - ongeacht zijn of haar functie stond of staat meteen klaar om me te helpen,
om dingen te verduidelijken, om mee na te
denken … Er heerst een ongedwongen sfeer
en er wordt samengewerkt als 1 team.
Ook met de andere directieleden was er
meteen een klik. We werken samen aan
het ambitieuze toekomstplan voor deze
organisatie. En dat ondanks onze verschillende
achtergrond, ervaring en expertise. We
begrijpen elkaar, zonder dat alle woorden ook
echt uitgesproken moeten worden.”

Vanwaar eigenlijk de switch naar een
beleidsfunctie?
“Ik heb altijd enorm graag voor en met
patiënten gewerkt. Ik haalde daar ook wel de
nodige voldoening uit. Maar ik ben ook iemand
die altijd uitdaging en verandering nodig heeft.
Als praktiserend arts voelde ik de frustraties
die speelden op de werkvloer heel goed. Maar
zaken zoals kwaliteit en processen, die kan je
niet veranderen vanuit je functie als arts. Dat
lukt gewoon niet als individu.
Bovendien maakte ik in mijn periode als
gynaecoloog, onder andere als voorzitter
van de medische raad, kennis met het
beleidsmatige aspect van het ziekenhuis. Ik
heb eerst een interuniversitaire opleiding rond
zorgkwaliteit gevolgd en heb daarna nog
een master in het management en beleid
van de gezondheidszorg afgerond. Dat leek
me de ideale én noodzakelijke manier om me
helemaal te verdiepen in die beleidsmatige
aspecten.”
Je bent nu voltijds hoofdarts. Mis je dat
contact met de patiënten niet? Of ben je
niet bang om de voeling met de praktijk te
verliezen?
“Nee, eigenlijk niet. Ik besef dat die 1-op-1-relatie
heel waardevol is voor patiënten, maar ik maak
me sterk dat ik als hoofdarts werk aan een
1-op-meer-relatie. Door de collega-artsen en
medewerkers aan te sturen en te ondersteunen
bij hun activiteiten, kan ik meerdere patiënten
tegelijk vooruithelpen. Bovendien staat mijn
deur altijd open voor iedereen. Maar ik ga ook
regelmatig zelf tot op de vloer, om daar te zien
én te voelen wat er leeft.
Nog een voordeel van hoofdarts zijn: ik kan mij
onderdompelen in het reilen en zeilen van de
talloze disciplines die in het ziekenhuis beoefend
worden. Dat geeft me veel voldoening gezien
mijn grote interesse in wetenschap.

Een artsenopleiding begint wel heel breed,
maar spitst zich toch relatief snel toe op een
bepaalde specialisatie. Nu krijg ik dag in
dag uit de kans om terug dat brede veld te
ontdekken, geweldig!”
Je sprak daarnet al over het ambitieuze
toekomstplan voor het ziekenhuis. Wat
moeten we ons daarbij voorstellen?
“We zitten met het ziekenhuis midden in
een groeiregio. Die nabijheid van de zorg is
essentieel voor de verdere ontwikkeling van de
streek. Daarin ligt alvast een mooie uitdaging
voor het ziekenhuis, van materniteit over
basiszorg tot geriatrische zorgverlening.

dromen en die
“ Durven
dromen durven nastreven,
dat trekt toch aan?

”

Ook wat betreft multiculturaliteit en
diversiteit zijn er heel wat opportuniteiten.
Die tendens zal zich ook op andere plaatsen
verderzetten. Gezien de huidige demografische
samenstelling in de regio, hebben we een
unieke kans om ons te ontpoppen tot een ware
voortrekker op dat gebied. Neem daar nog
de uitdaging van de steeds verregaandere
ambulantisering van de zorg bij en we spreken
echt over de creatie van het ziekenhuis van de
toekomst.”
Dat klinkt alvast ambitieus.
“Dat ziekenhuis van de toekomst heeft me
erg aangetrokken. Ik vind het bijzonder knap
dat de directie en het bestuur hier in Vilvoorde
durven dromen van een dergelijk ziekenhuis.
Dat ze die droom ook durven uitspreken en
stellen dat minder dan dat eigenlijk niet goed
genoeg is. Durven dromen en die dromen
durven nastreven, dat trekt toch aan?”
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“ Onze troef is hoogwaardige standaardzorg
in een vertrouwde en veilige omgeving.
”
DR. VÉRONIQUE FABRÉ

Je noemt die ambulantisering van de zorg
een uitdaging, maar is het niet net een
bedreiging voor het ziekenhuis?
“Ik ben arts geworden om mensen te helpen
en dat vind ik nog altijd enorm belangrijk.
Die schotten tussen de eerste, tweede en
derde lijn staan echt in de weg van een vlotte,
toegankelijke zorg. Zorgklanten moeten zo
snel mogelijk geholpen worden: direct en
zonder omwegen of onnodige consultaties en
onderzoeken. Meteen op de juiste plaats, door
de juiste zorgverstrekker.
Als we durven inzetten op transmurale zorg,
en dus die schotten tussen die lijnen weghalen,
dan kan de patiënt er toch alleen maar beter
van worden? Ik kijk er dan ook ontzettend
naar uit om kennis te maken en het gesprek
hierover aan te gaan met onze zorgpartners.
In de ideale situatie sluit de zorg voor en na
het ziekenhuis naadloos aan op elkaar. Maar
daarvoor zullen we dus met elkaar in interactie
moeten gaan.

situatie sluit
“ Indedezorgideale
voor en na het

ziekenhuis naadloos aan
op elkaar.

”

Mijn man is jarenlang huisarts geweest en
ook onder onze kennissen en vrienden zitten
wel wat verwijzers. Ik kan me dus al een vrij
goed beeld vormen van welke problemen en
uitdagingen aan hun kant spelen. Maar ik wil
niet blind zijn voor lokale issues. Ik wil graag
de zorgpartners uit deze regio ontmoeten en
uitnodigen om samen aan tafel te gaan zitten.”
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Je ziet echt wel een belangrijke rol
weggelegd voor zorgverleners buiten
het ziekenhuis.
“Naar mijn mening start en eindigt alles bij 1
elektronisch dossier dat eigendom is van de
patiënt. Bij voorkeur komt het ziekenhuis daar
zo min mogelijk in voor, enkel als het echt
nodig is. En ja, we zullen ons als ziekenhuis
moeten heruitvinden, maar waarom niet?
Waarom zouden we dat niet kunnen, inzetten
op expertise, hoogtechnologische zorg, minder
bedden en meer ambulante zorgverlening …
Dat is zeker niet onmogelijk in het ziekenhuis
van de toekomst.”
Waarin onderscheiden we ons dan nog
van een universitair ziekenhuis?
“Onze troef is hoogwaardige standaardzorg
in een vertrouwde en veilige omgeving. Onze
kleinschaligheid zorgt voor een warme en
familiale sfeer, waarin we de best mogelijke
zorg aanbieden. In tegenstelling tot de
grotere ziekenhuizen worden onze patiënten
behandeld door vertrouwde gezichten: de
arts die de operatie uitvoert, is ook de arts
die ze op de consultatie zagen. Indien nodig,
bijvoorbeeld bij ernstige pathologieën,
verwijzen we onze zorgklanten gepast en
efficiënt door naar onze collega’s in de
universitaire ziekenhuizen.”
Even terug naar die kwaliteit van
zorg, toch wel een hoeksteen van onze
organisatie.
“Ik ben ervan overtuigd dat heel wat
zorgverleners en medewerkers wel degelijk
weten wat kwaliteit is. Alleen is het moeilijk te
benoemen. Het is niet tastbaar genoeg. Als
hoofdarts zie ik het als mijn taak om kwaliteit
herkenbaar en definieerbaar te maken.

Want kwaliteit gaat over tal van aspecten,
zoals patiëntgerichtheid, zorgstandaardisatie,
toegankelijkheid … Ik wil als hoofdarts de
organisatie helpen om het evenwicht te
bewaren tussen al die elementen. Ik zal
beslissingen durven nemen en ze realiseren.
Dat is ook nodig als we kwaliteitsvolle zorg
willen. Het stelt me wel gerust dat ik toch een
grote bereidheid zie bij artsen, zorgverleners en
medewerkers om alles op alles te zetten voor
die optimale, kwaliteitsvolle zorg met aandacht
voor de patiënt. Voor elke patiënt staat er hier
een volledig team klaar.”

zal beslissingen durven
“ Iknemen
en ze realiseren.
”
Als afsluiter: waar zie je jezelf en het
ziekenhuis over een vijftal jaar?
“Wel, dan is die kwaliteit echt te benoemen.
Ze is aantoonbaar, tastbaar en voelbaar.
We hebben dan ook al enkele kleine stapjes
gezet richting dat nieuwe ziekenhuismodel: het
ziekenhuis van de toekomst.”

Achter de schermen

Vernieuwde dagziekenhuis geriatrie:
modern en multidisciplinair
Sinds de beschrijving in het koninklijk besluit van 2007 biedt onze afdeling geriatrie een volledig
zorgprogramma: hospitalisatie, geriatrische consultatie, interne en externe liaison en daghospitalisatie.
Door het tekort aan geriaters, ook bij ons, lag de focus de voorbije jaren vooral op de verdere ontwikkeling
van hoogkwalitatieve hospitalisatie-afdelingen. Nu is het dagziekenhuis aan de beurt.

Uitbouw activiteiten
De laatste jaren werden de activiteiten van
de geriatrische consultaties en het geriatrisch
dagziekenhuis noodgedwongen tot een
minimum herleid. Maar ze gingen wel door.
Het afgelopen jaar kon het team geriatrie dan
eindelijk de uitbouw van de activiteiten in het
dagziekenhuis voorbereiden. En dat dankzij
de geplande uitbreiding van het artsenteam,
met jonge, dynamische geriaters en huisartsen
in opleiding (HAIO’s). Om een volwaardig
programma aan te kunnen bieden, kreeg
het team de goedkeuring voor een grondige
verbouwing. Die draagt ook bij aan een
aangename en efficiënte ontvangst van de
geriatrische patiënt en zijn familie.

Ervaring troef
Sigrid Vandenputte en Katleen Boon zijn
de verpleegkundigen die instaan voor
de organisatie, planning, het onthaal en
verpleegkundige behandelingen.

Vanuit hun jarenlange ervaring met de
geriatrische patiënt, gaan ze met veel
enthousiasme deze nieuwe uitdaging aan.

willen een antwoord
“ We
bieden op de vraag naar

ambulante diagnoses en
behandelingen.

”

Het team van het dagziekenhuis bestaat verder
uit paramedici met een specifieke voeling met
de geriatrische patiënt: ergotherapeuten,
sociaal verpleegkundigen, psychologen,
diëtiste en een logopediste… Samen bieden ze
een totaalpakket aan de patiënt. De sterktes?
Professionaliteit, efficiëntie en kwaliteit.
Maar ook persoonlijke en warme zorg.
Volgende programma’s worden aangeboden:
osteoporosekliniek, cognitieve investigaties,

nazicht anorexie/vermagering, valinvestigaties,
transfusie/Injectafer® en preoperatief nazicht.
Uiteraard zijn ook programma’s op maat
mogelijk.
Voor de osteoporosekliniek wordt er nauw
samengewerkt met de arts-specialisten van
orthopedie. Het totaalbeleid is gericht op een
curatieve behandeling en de preventie van
fracturen, op basis van een correcte screening.

Hospitalisaties vermijden
Met het vernieuwde dagziekenhuis geriatrie
willen we een antwoord bieden op de vraag
naar ambulante diagnoses en behandelingen,
om hospitalisaties voor geriatrische patiënten
zoveel mogelijk te vermijden. Dankzij de
uitgebreide ervaring van het team, zullen
we de verwijzende artsen en hun patiënten
ongetwijfeld een grote meerwaarde bieden.
Zo hopen we vertrouwen te winnen voor dit
ambitieuze project.
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Prikbord

Nieuwe en duidelijke toegang
voor de dienst spoedgevallen
De spoeddienst verhuisde al een tijdje geleden van de kelder naar de voormalige
revalidatieafdeling. Om de patiëntenstroom zo optimaal mogelijk te beheersen, maken we nu
werk van een nieuwe aanmelddesk, wachtzaal en triageruimte.

Een vlotte, duidelijk zichtbare toegang is noodzakelijk
voor een professionele dienstverlening. Het
infrastructuurproject ‘Ingang spoed 0A+’ streeft naar een
goed bereikbare, nieuwe (geautomatiseerde) toegang
voor ambulanciers en een toegang voor patiënten.
Op die manier draagt de nieuwe infrastructuur bij
aan de verbetering van de dienstverlening op onze
spoedgevallendienst.
Binnen dit project werden eerder ook al een klinker
verharding en een overkapping uitgevoerd. Als alles
goed gaat, wordt de nieuwe spoeddienst op 1 augustus
geopend.
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Huisartsenwachtpost
Midden-Brabant
verhuist naar
spoeddienst
Bijna 2 jaar geleden ging de Huisartsen
wachtpost Midden-Brabant (HWMB) van
start. Nu kijken we uit naar de volgende stap:
de verhuis naar een nieuwe locatie binnen
de muren van het AZ Jan Portaels, de dienst
spoedgevallen.
Vanaf 1 juli moet de wachtdienst op vrijdag
avond (en de avond voor een feestdag)
starten om 18 uur.
De beschikbaarheid van de lokalen van de
diabeteskliniek vormt daarbij een probleem.
Daarom hebben we een verhuis voorbereid.
Die biedt nieuwe kansen om de werking te
optimaliseren, de contacten met de artsen en
het personeel van de spoeddienst uit te breiden
en de niet-planbare zorg nog duidelijker in
beeld te brengen.
Dat lijkt allemaal eenvoudig, maar er is heel wat
overleg en bilateraal vertrouwen nodig om tot
de juiste uitwerking te komen. Van architecten
en verbouwing over taakafbakening tot het
dubbel gebruik van sommige ruimtes. De
start staat nu vast op 1 augustus, maar in de
daaropvolgende maanden zal er zeker nood
zijn aan overleg en bijsturing.

www.wachtdokter.be
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Revalidatie

Post-covid-revalidatie: “Terug fit
worden na corona is niet altijd evident.”
Margo Leman (27) en Marijke Duverger (27) zijn vriendinnen die samen kinesitherapie met afstudeer
richting inwendige aandoening studeerden. Intussen werken ze ook samen als ademhalings
kinesitherapeuten op onze dienst fysische geneeskunde en revalidatie. Ze stonden mee op de coronaafdeling en werken nu met patiënten die revalideren na corona. Ze zien een tiental patiënten per week,
met leeftijden die variëren van 20 tot 80 jaar.

COVID-19 heeft vaak een belemmerend
effect op het algemeen welzijn en leven
van patiënten. Ze ervaren klachten zoals
vermoeidheid, kortademigheid en een
verminderde spierkracht. Op tijd starten met
een revalidatieprogramma, waarbij uithouding
en ademhalingsspierkracht getraind worden,
verzacht deze klachten.
Wat doen jullie precies met patiënten die
besmet waren met het coronavirus?
Marijke: “In een acute hospitalisatiefase
ligt de focus op het aanleren van adem
halingsoefeningen en proberen we de

mensen wat in beweging te brengen. Sommige
patiënten zijn zo zwak dat ze niet actief kunnen
meewerken, andere halen we uit bed voor wat
oefeningen op de gang. In een latere fase zien
we patiënten ook terug in de ambulante postcovid-revalidatie: hier proberen we mensen
terug in conditie te krijgen zodat ze hun leven
weer kunnen oppikken. We plannen de excovid-patiënten zoveel mogelijk op hetzelfde
tijdstip, zodat ze elkaar kunnen vinden voor een
babbel onder lotgenoten.”

last van hyperventilatie. Ze gaan verkeerd
ademhalen, meestal door onderliggende
stress. Dat kan gaan van angst tijdens het
doormaken van de ziekte tot het ontbreken
van toekomstperspectief: hoelang zullen de
klachten nog aanhouden, wanneer kunnen
ze terug aan het werk? Als we zien dat er
bij patiënten ook een grote psychologische
factor speelt, dan is relaxatietherapie of
psychotherapie aan de orde.”
Wat vinden jullie er zo confronterend aan?
Margo: “In de acute fase is het soms
confronterend om te zien hoe toegetakeld

Margo: “Veel patiënten hebben, naast de
algemene zwakte en vermoeidheid, ook
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sommige mensen zijn door het virus, wetende
dat we er evengoed zelf hadden kunnen liggen.
Ik vond het vooral ook fysiek heel zwaar om
een hele dag oefeningen te staan doen in dat
pak. Je kan niet zomaar eten, drinken of naar
de wc gaan eenmaal je op een geïsoleerde
afdeling bent. Dat was erg uitputtend.”
Marijke: “Het is ook confronterend om te
zien dat sommige patiënten na maanden
revalidatie maar niet van hun klachten afraken.
Vaak blijven ze last hebben van een bepaalde
druk op de borst. Ook voor ons is het virus
nieuw dus helaas hebben we niet voor alles
een antwoord of oplossing. We weten nooit
hoelang patiënten nodig zullen hebben om
weer de oude te worden.”
Margo: “Je mag ook nooit de menselijke
kant uit het oog verliezen. Er is een groot
sociaal aspect aan kinesitherapie. Tijdens de
behandeling van een oudere dame op de
corona-afdeling nam ik de telefoon voor haar
op zodat ze even kon bellen met haar dochter.
Wanneer bleek dat de patiënt de volgende
ochtend was gestorven, was ik mezelf heel
dankbaar dat ik hen dat laatste contact heb
gegund. Daarvoor blijf ik met plezier wat langer
bij een patiënt.”
Waarom doen jullie dit werk zo graag?
Marijke: “Ik werk graag met mensen: ik kan
me niet voorstellen dat ik geen sociaal contact
zou hebben tijdens het werk. In ons beroep
kan je mensen ook echt helpen en iets voor ze
betekenen.”
Margo: “Daar sluit ik me volledig bij aan!
Ik geniet ervan om patiënten te kunnen
begeleiden in hun revalidatietraject. Als ze met
een brede glimlach komen vertellen dat het
opnieuw lukt om te gaan wandelen met de
hond, dan ben ik een trotse en gelukkige kine.
De dankbaarheid van patiënten is de mooiste
beloning die er is.”

De dankbaarheid van
“patiënten
is de mooiste
beloning die er is.

”

MARGO LEMAN,
ADEMHALINGSKINESITHERAPEUTE
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Newsflash

Spine Unit: zorgpad en overleg voor
patiënten met lage rugpijn
Lage rugpijn is een veelvoorkomend probleem en blijft voor veel zorgverleners een uitdaging. Vaak vinden
ze het moeilijk om een correcte doorverwijzing te maken. Moet deze patiënt conservatief behandeld
worden of moet ik chirurgisch advies vragen? Wat met mensen die al eens geopereerd zijn? Wat met een
failed back? Op al deze vragen is er nu een multidisciplinair antwoord.

Spine Society of Belgium

Zorgpad ‘Lage Rugpijn’

In 2012 werden al de eerste stappen gezet
naar een multidisciplinair overleg. Toen
werd de Spine Society of Belgium opgericht,
een samenwerking tussen chirurgische en
niet-chirurgische disciplines. Onder impuls
van deze vereniging werd onderzocht hoe
een patiënt, met een probleem gerelateerd
aan de wervelkolom, op systematische wijze
behandeld kon worden.

Op basis van deze consensus hebben we in
het AZ Jan Portaels het zorgpad ‘Lage Rugpijn:
lumbalgie/lumboischialgie’ opgesteld. We
schreven een spine-handboek en stelden
een schematisch stappenplan op. Voor de
dienst spoedgevallen organiseerden we
bijscholingen voor de artsen, stelden we
schema’s ter beschikking en creëerden we extra
urgentiesloten voor problemen gerelateerd
aan de wervelkolom. Via een intranetlink
naar het pad vinden alle zorgverleners ook de
guidelines voor de behandeling van patiënten
met lage rugpijn.

Uit dit onderzoek, in samenwerking met het
Kenniscentrum (KCE), kwam een pad naar
voren (lagerugpijn.kce.be). Dat werd uitgebreid
voorgesteld aan zorgverleners, om zo een
uniform en nationaal beleid te creëren tussen
alle betrokken partijen die rugpijn behandelen.

De meerderheid van de rugpijnen is van
mechanische aard en kent een gunstig verloop

bij goede begeleiding en geruststelling.
Daarom is een van de grootste wijzigingen
in het zorgpad dat de focus niet meer ligt op
onmiddellijke beeldvorming, maar eerder op
het klinische aspect.
Bij acute invaliderende pijn zonder
alarmsymptomen wordt de patiënt gezien
op een van de urgentiesloten. Daarna wordt
hij intensief begeleid met pijnmedicatie en
kinesitherapie. Als de klachten aanhouden
of verergeren, gaan we verder met beeld
vorming, elektrofysiologisch onderzoek …
Na de vaststelling wordt de patiënt dan
verwezen naar de pijnkliniek voor een gerichte
interventionele behandeling.

“ We ontwikkelen een

gepersonaliseerd
multidisciplinair
behandelplan voor de
patiënt.

”
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Spine Unit: wie is wie?
We benaderen elke rugpijn vanuit het
biopsychosociaal model. Soms is er geen
structureel letsel. De ernst van een letsel
staat ook niet altijd rechtstreeks in verband
met de intensiteit van de pijn.

Spine-vergadering
Sinds 2019 is er een maandelijkse
multidisciplinaire spine-vergadering
met de spinale chirurgen, de fysisch
geneesheren, de neurologen,
de anesthesisten/algologen, de
pijnverpleegkundigen, de kinesisten en de
psychologen.
Een patiënt kan door alle leden van het
overleg of door de huisarts aangebracht
worden. Hij of zij wordt eerst door
meerdere disciplines gezien en daarna
besproken op de vergadering, om zo tot
een gepersonaliseerd multidisciplinair
behandelplan te komen. Dat vatten
we samen in een brief aan de huisarts
en bespreken we met de patiënt bij het
volgende contact. Zijn of haar actieve
medewerking is noodzakelijk voor een
succesvolle behandeling.
Sinds maart 2021 heeft ons ziekenhuis ook
een door Fedris erkende multidisciplinaire
rugschool. Die doorlopen is de beste
secundaire preventie van rugklachten. Zo
is er ook minder werkverlet.

ORTHOPEDIE
dr. Geert Vermeersch
• Spine Unit Coördinator
• Spinale chirurgie met bijzondere aandacht
voor statiek en stabiliteit, deformiteiten
(scoliose/kyfose), adjacent level disease en
revisiechirurgie
NEUROCHIRURGIE
dr. Joris Van Oostveldt
• Spinale chirurgie met bijzondere aandacht
voor microchirurgie, perifere zenuwchirurgie
en spinale tumoren
PIJNKLINIEK
dr. Marc Maes, dr. Hilde Callewaert en dr.
Miet Smets
• Consultatie chronische pijn volgens
biopsychosociaal model
• Consultatie voor gespecialiseerd
medicamenteus advies
• Interventionele pijntherapie (diagnostische
en therapeutische blocks/infiltraties,
radiofrequente ablatie)
NEUROLOGIE
dr. Andrea Brunen en dr. Merel Brems
• Ondersteunen van spinale chirurgie en
fysische geneeskunde bij het klinisch en
elektrofysiologisch onderzoek (klinisch
neurologisch onderzoek, EMG-diagnostiek en
somatosensoriële geëvoceerde potentialen)
• Uitsluiten van een andere neurologische
pathologie, die een spinale pathologie kan
nabootsen: centrale en perifere neurologische
pathologieën, zoals multiple sclerose, ziekte
van Parkinson, amyotrofe lateraal sclerose,
plexopathieën en polyneuropathieën

FYSISCHE GENEESKUNDE
dr. Nathalie Tielliu en dr. Marieke Claerbout
• Conservatieve behandelingen van
rugpathologie, inclusief manuele therapie
• Klinisch en elektrofysiologisch onderzoek
• Inclusie en begeleiding in de rugschool
RUGSCHOOL
kinesisten An Dewallef, Amir Adams en
Katrien Francois, samen met de ergonomen
en ergotherapeuten
• Analyseren en indien nodig corrigeren van
bewegingspatronen, met aandacht voor
ergonomie
• Aanleren en begeleiden van oefentherapie,
zodat die ook thuis herhaald kan worden
• Aanzetten om terug te bewegen en een
actieve levensstijl promoten
PSYCHOLOGEN
Lynn Van Kerkhove en Lien Dubois
• Via gesprekken en psycho-educatie de
mentale draagkracht van patiënten
maximaliseren
• Focus op fysieke pijnklachten, maar ook op
verschillende psychosociale factoren die een
effect kunnen hebben
• Patiënten opnieuw autonomie laten
verwerven over hun eigen functioneren
PIJNVERPLEEGKUNDIGEN
Sabine Verhelpen en Wendy Holemans
• Bijscholen van de referentieverpleegkundigen
• Lokale aanspreekpunten voor problemen met
pijn
• Patiënten informeren over educatie en
zelfhulp, met tips en tricks om het dagelijkse
leven comfortabeler te maken
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Psychiatrie

Psychische
moeilijkheden?
Rakonta staat
voor je klaar
Op 1 maart is Rakonta, de dagtherapeutische
eenheid, opnieuw van start gegaan. Met
Rakonta bieden we ambulante hulpverlening
aan volwassenen die kampen met psychische
moeilijkheden, maar voor wie een opname niet
de beste keuze is (denk aan depressie, angst,
burn-out …).

Dit programma wordt aangestuurd door
onze arts-specialisten in de psychiatrie:
Dr. Wim Vandendooren
02 257 59 65 - Wim.Vandendooren@azjanportaels.be
Dr. Olivier Verhaert
02 257 59 52 - Olivier.Verhaert@azjanportaels.be

MEER INFORMATIE EN/OF AANMELDEN?
Contacteer psychologe Ruth Van Nieuwenhoven
via 02 257 54 65 of rakonta@azjanportaels.be.

Mensen kunnen aansluiten bij 1 van de 2 deeltijdse trajecten.
Elk traject duurt 3 tot 12 weken. We werken telkens in groepen van
max. 8 personen.
In onze groep Subteno wordt vooral ondersteunend-structurerend
gewerkt. We bieden een gevarieerd deeltijds therapieprogramma
bestaande uit ergotherapie, beweging, psycho-educatie … De
sessies gaan door op dinsdag en donderdag.
In onze groep Esploras wordt ingezet op een inzichtelijktherapeutisch proces, opgebouwd rond bepaalde thema’s
(bv. emoties, gedachten, zelfbeeld …) en met creatieve sessies,
relaxatie, beweging, psycho-educatie … op het programma. Deze
sessies gaan door op maandag, woensdag en vrijdag.
Voor beide trajecten is er ondersteuning door een multidisciplinair
team voorzien (psychiater, psycholoog, ergotherapeut,
relaxatietherapeut, beeldend therapeut, bewegingscoach en
sociaal werker).
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Onze mensen

HAIO’s (Huisartsen In Opleiding)
in de kijker
De opleiding van de huisartsen werd recent uitgebreid van 2 naar 3 jaar, met een verplichte stage van
6 maanden in een ziekenhuis. Sinds anderhalf jaar verwelkomen we om de 6 maanden 1 of 2 nieuwe
huisartsen in opleiding (HAIO’s) op de dienst geriatrie-palliatieve. Ook aan de dienst spoedgevallen
worden jaarlijks 6, en in de toekomst zelfs 8, huisartsen in opleiding toegewezen.

Uitgebreide ondersteuning

Betere samenwerking

Medisch diensthoofd geriatrie en palliatieve, dr. Gwen
Verbeke, heeft zich samen met de afdelingen geriatrie
onmiddellijk kandidaat gesteld als stageplaats. Ze is
ervan overtuigd dat ze meerwaarde kunnen bieden
met een brede internistische inhoud, multidisciplinaire
teamwerking, ethische problematiek en veel
contacten met andere specialisten. Een bijkomende
troef is de palliatieve dienst waar de HAIO onder
supervisie mee instaat voor het opstellen van een
palliatief beleid, palliatieve sedatie en de uitwerking
van de procedure voor euthanasie.

Huisartsen zijn vlot toegankelijk voor zorgklanten
en spelen een centrale rol in de organisatie van de
zorg, bijvoorbeeld door een gerichte doorverwijzing
naar onder meer de spoedgevallendienst van het
ziekenhuis.

Het grote verschil tussen een huisartsenpraktijk en
een ziekenhuisafdeling ligt vooral in de uitgebreide
ondersteuning. Zo is er een hele organisatie waarop
je kunt vertrouwen. Dr. Daan Vandendoorent loopt
stage op spoed en leert veel van deze ervaring.
“Er zijn al zoveel zaken die me zeker zullen bijblijven.
Vooral de laagdrempelige, nauwe samenwerking
met andere specialismen en de intensieve
multitasking neem ik mee naar de huisartsenpraktijk.”

Daan Vandendoorent

Fien Van Meerbeek

Vanuit dat standpunt heeft ook dr. Tom Schmitz,
medisch diensthoofd spoedgevallen, zich met
zijn dienst aangeboden als stageplaats. De
samenwerking tussen de eerste lijn en de dienst
spoedgevallen verbeteren, dat lukt het best door
elkaar echt te leren kennen op de werkvloer. Dokter
Maxim Hellyn loopt stage op deze dienst en kan dat
alleen maar bevestigen: “Ik zal niet vergeten hoe goed
de spoedgevallendienst de zorg verderzet eens wij
als toekomstige huisartsen doorverwijzen. Dit zal de
samenwerking zeker verbeteren in de toekomst.”
Door de samenwerking met de HAIO’s worden onze
diensten beter bestaft en is er tijd en ruimte om
meer aandacht te geven aan de kwaliteit van zorg,
interdisciplinair overleg, betere communicatie met de
familieleden van de patiënten … Iedereen wint dus, en
dan vooral de zorgklant.

Han Reuter

Julie Lanoo

niet vergeten
“ Ikhoezalgoed
de spoed
gevallendienst de
zorg verderzet eens
wij als toekomstige
huisartsen door
verwijzen.

”

DR. MAXIM HELLYN,
HAIO

CONTACTGEGEVENS
dr. Gwen Verbeke
gwen.verbeke@
azjanportaels.be
dr. Tom Schmitz
tom.schmitz@
azjanportaels.be

Maxim Hellyn
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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. THOMAS ACKE

DR. JORNE VAN OVERLOOP

Dr. Thomas Acke, arts-specialist in de geriatrie, deed tijdens
zijn opleiding ervaring op in onder meer ZNA Middelheim, ZNA
Stuivenberg, ZNA Jan Palfijn en ZNA Sint-Elisabeth. Het dagelijks
contact en overleg met andere (para)medische disciplines, de
families en de administratieve en ondersteunende diensten staan
voor hem centraal in de geriatrische zorg. Samen met de collega’s
zet hij zijn schouders onder de verdere uitbouw van de dienst
geriatrie. Dr. Acke spreekt Nederlands, Frans en Engels.

Dr. Jorne Van Overloop werkt op de spoeddienst sinds januari
2021. Als arts-specialist in de anesthesie-reanimatie, met een
bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde, deed hij al ervaring
op in ZNA Jan Palfijn Merksem, UZA Edegem, AZ Turnhout, SintDimpna Ziekenhuis Geel, AMC Amsterdam en OLV Ziekenhuis
Aalst/Asse. Dr. Van Overloop is actief in een kruisvereniging en
zorgt mee voor opleidingen en ziekenvervoer. Daarnaast volgt hij
het interuniversitair Postgraduaat Rampenmanagement aan de
Universiteit Antwerpen.

Sinds midden januari 2021 is dr. Gezim Bala wekelijks op woensdag
beschikbaar voor consultaties op de dienst cardiologie. Dr. Bala is erkend
cardioloog sinds 2019 en behaalde een doctoraat. Hij deed al ervaring op
in UZ Brussel, ZNA Middelheim Antwerpen en AZ Maria Middelares Gent.
Momenteel volgt dr. Bala een bijkomende opleiding in het subspecialisme
elektrofysiologie en in device-implantatie (UZ Brussel).

DR. GEZIM BALA
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DR. TOM CARMELIET

Dr. Tom Carmeliet, laatstejaars arts-specialist in opleiding,
versterkt de dienst cardiologie (gedetacheerd vanuit UZ Brussel).
Hij is een geaccrediteerde arts die in 2015 zijn master in de
geneeskunde behaalde. Eerder deed hij al ervaring op in UZ
Brussel en ZNA Middelheim. Hij heeft een bijzondere interesse in
cardiale intensieve zorg. Dr. Carmeliet doet consultaties in het
Nederlands, Frans en Engels.

Tijd voor een
nieuwe uitdaging
De afgelopen maanden namen we ook afscheid van enkele
collega’s. We wensen hen het allerbeste toe en bedanken hen
voor hun dienst!

DR. THOMAS DE BEENHOUWER

Sinds januari 2021 kunnen patiënten op de dienst cardiologie
terecht bij dr. Thomas De Beenhouwer (gedetacheerd vanuit
UZ Brussel). Hij is erkend cardioloog sinds 2016 en volgt nu ook een
bijkomende opleiding tot interventiecardioloog.

Op zoek naar een stageplek?
Studenten geneeskunde en huisartsen in opleiding kunnen
het hele jaar door bij ons terecht voor een stage.
Interesse?
Neem dan zeker een kijkje op
www.azjanportaels.be/waarom-werken-bij-azjp/stages

Dr. Ina Vultureanu (fysische geneeskunde en revalidatie),
dr. Evelien Collen (orthopedie), prof. dr. Werner Van
Steenbergen (gastro-enterologie), dr. Liesbeth De Meirleir
(pneumologie), dr. Theo Wauters (orthopedie), dr. Nick
Vanhauter (fysische geneeskunde en revalidatie) en
dr. Mihaela Maruseac (reumatologie).
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