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Beste zorgpartner,

Inmiddels zijn we met z’n allen in de vierde besmettingsgolf 

van deze pandemie beland. Het virus houdt ons al meer 

dan anderhalf jaar in zijn greep. Ook onze intensieve zorgen, 

spoedgevallendienst en ziekenhuisafdelingen stonden de voorbije 

periode weer onder druk. 

Hetzelfde geldt voor u en uw werking in de eerste lijn van de 

gezondheidszorg. De druk op onze zorgpartners is nooit eerder 

zo hoog geweest. Laat ons dus starten met u ongelofelijk veel 

doorzettingsvermogen te wensen om ook deze (en een eventuele 

toekomstige) golf door te komen. Want dat zullen we! Samen.

6 maanden zijn verstreken sinds ons laatste Portael uitgegeven 

werd. 6 maanden waarin we covidgerelateerde zorg moesten 

inbedden in onze werking en proberen om te buigen tot reguliere 

zorg. 

Buiten weerstand bieden aan de grillen van deze aanhoudende 

crisis, werd op allerlei domeinen ook enorm geïnvesteerd in de 

kwaliteit binnen dit ziekenhuis. In dit Portael stellen we trots enkele 

kwaliteitsinitiatieven voor, waaronder ons volledig vernieuwde 

incidentmeldingssysteem. 

Herinnert u zich nog de verhuis van de huisartsenwachtpost naar 

de dienst spoedgevallen? Deze verhuis vond plaats om nog vlotter 

te kunnen doorverwijzen tussen de 1ste en de 2de lijn. Intussen 

installeerde onze spoed ook een nagelnieuw onthaal met triage. 

In dit Portael leest u hoe we hierdoor zorgklanten nog sneller 

kunnen helpen. 

U verneemt bovendien meer over enkele vernieuwingen op onze 

dienst radiologie en naar goede gewoonte kan u ook weer 

kennismaken met onze getalenteerde huisartsen in opleiding 

en de arts-specialisten die het medisch departement van het 

ziekenhuis kwamen versterken. 

Dat en veel meer leest u in deze nieuwe editie van ons 

zesmaandelijks magazine. 

Veel leesplezier!

Thierry Freyne Dr. Véronique Fabré

Algemeen directeur  Hoofdarts

Thierry Freyne
Algemeen directeur

Dr. Véronique Fabré
Hoofdarts

Special

We hebben enorm 
geïnvesteerd in de 
kwaliteit binnen dit 
ziekenhuis.

Welkom

Wie de diagnose diabetes krijgt, ziet zijn leven plots veranderen. Toch zijn er vandaag oplossingen om 
de impact op het dagelijks leven zo klein mogelijk te houden. “Zelfs topsport is met goede begeleiding 
mogelijk”, zegt dr. Katelijn Decochez, endocrinoloog in onze diabeteskliniek.

Toen Pieter* (53) hoorde dat hij diabetespatiënt 

werd, sloeg dat nieuws in als een bom. “Ik ben 

altijd een actieve sporter geweest”, vertelt hij. 

“Ik speelde tennis, ging voetballen en deed zelfs 

triatlons. Ik heb nooit gezondheidsklachten 

gehad, tot ik plots sterk vermagerde en mijn 

zicht wazig werd.” Die symptomen blijken 

typisch voor de ziekte. “Daarnaast moeten 

patiënten ook vaak plassen, hebben ze snel 

dorst en zijn ze vermoeid”, aldus dr. Decochez.

Verschillende types
Diabetes is een chronische aandoening 

waarbij het bloedsuikergehalte verhoogd 

is. Dat kan 2 oorzaken hebben: ofwel maakt 

het lichaam te weinig insuline aan, ofwel 

werkt de insuline onvoldoende. “Het eerste 

geval is diabetes type 1, het tweede diabetes 

type 2”, legt ze uit. “In beide gevallen kunnen 

de cellen onvoldoende glucose of suiker 

opnemen, waardoor het zich ophoopt in het 

bloed. Daarnaast zijn er andere vormen, zoals 

zwangerschapsdiabetes.”

Wanneer de symptomen zich manifesteren, 

hangt af van persoon tot persoon. Ook de 

oorzaken zijn verschillend. “Type 1 is een auto-

immuunziekte waarbij het afweersysteem 

de cellen die insuline aanmaken progressief 

vernietigt. Dit type treedt eerder snel op. Bij type 

2 is het lichaam ongevoelig geworden voor 

insuline. Patiënten merken in dit geval weinig 

klachten op. Vaak heeft dit type te maken met 

erfelijke factoren en/of overgewicht.”

Insulinepomp
Door zijn ziekte heeft Pieter zijn levensstijl 

moeten aanpassen. “Vroeger at ik de hele dag, 

nu let ik erop wanneer en wat ik eet. Gezonde 

voeding, weinig snelle suikers en weinig 

vetten zijn mijn ‘dieet’. Diabetes is geen exacte 

wetenschap: alles hangt af van wat je doet. 

Beweging, stress, een verkoudheid, je leeftijd … 

Alles heeft een impact op je bloedsuikerspiegel.” 

Sinds kort gebruikt hij ook een insulinepomp. 

“Die bootst de werking van de pancreas na. 

De pomp dient voortdurend een kleine dosis 

insuline toe. Om accuraat te kunnen werken, 

voeg ik manueel mijn koolhydraten toe in het 

systeem. Afhankelijk van je suikerspiegel, die via 

een sensor aan de arm wordt gemeten, dient 

de pomp zelf een extra dosis insuline toe of 

stopt ze bij een dreigend tekort aan suiker.” 

Begeleiding bij sport
“Ik sport nog altijd, maar een goede 

voorbereiding is wel noodzakelijk. Wanneer 

ik weet dat ik een inspanning ga leveren, 

moet ik ervoor zorgen dat mijn suikerspiegel 

omhooggaat. Zo hou ik het tot het einde vol. 

Dat vraagt om vooruitdenken. Wanneer je een 

suikertekort hebt, kan je dat namelijk niet in 

enkele seconden oplossen.”

“Wandelen of fietsen is altijd goed”, pikt  

dr. Decochez in. “Wie intensiever wil sporten, 

laat zich best bijstaan in de diabeteskliniek.  

We geven begeleiding op het vlak van voeding 

en op het vlak van beweging. Bij topsport is 

een screening bij een sportarts belangrijk, 

zodat die kan nagaan welke inspanningen 

voor de patiënt geschikt zijn. Maar laat ik 

duidelijk zijn: beweging in combinatie met 

evenwichtige voeding is essentieel voor alle 

diabetespatiënten.” 

“

”

Beweging en gezonde 
voeding zijn essentieel bij 
alle types van diabetes

Wie intensiever wil  
sporten, laat zich  
best bijstaan in de  

diabeteskliniek. 

DR. KATELIJN DECOCHEZ, ENDOCRINOLOOG

*Pieter is een pseudoniem. Naar De Morgen, 1 december 2021, in de campagne ‘Chronisch ziek’.

Diabetes is geen exacte 
wetenschap: alles hangt af  

van wat je doet.

PIETER, DIABETESPATIËNT

“
”
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Blijven verbeteren
Zorgklanten hebben de nodige verwachtingen 

over de hulpverlening op de spoedafdeling. 

Denk aan empathie, privacy, respect, 

informatie over wachttijden ... Waar zijn ze 

tevreden over? Wat kan beter? Die vragen 

stellen we in tevredenheidsenquêtes. Want 

enkel door systematisch te vragen naar 

patiëntervaringen, kunnen we het beleid 

permanent verbeteren. 

Erkende specialisten 
Spoedgeneeskunde verenigt medische en 

chirurgische middelen om elke noodsituatie 

aan te pakken. Het is een transversale 

specialiteit die beheerd wordt door een team 

van specialisten in (spoed)geneeskunde. Maar 

ook huisartsen in opleiding maken deel uit van 

het medische team. Zo werden we op enkele 

jaren tijd de grootste stageplaats voor jonge 

artsen. Gezien de sterke bevolkingstoename 

in de regio en het aantal huisartsen dat met 

pensioen gaat, kan het ziekenhuis hiermee een 

belangrijke meerwaarde bieden. 

DE SPOEDDIENST IN CIJFERS

Samenwerking met 
huisartsenwachtpost
De vraag naar één centraal punt kwam 

onder meer na de verhuis van de huisartsen-

wachtpost Midden-Brabant naar de lokalen 

van de spoeddienst. Voor een afspraak bij de 

huisartsenwachtpost, kan je dus terecht bij het 

onthaal van de spoeddienst. 

Tijdens de coronapandemie kan je je ook 

nog altijd laten testen in het testcentrum voor 

reizigers en hoogrisicocontacten. De ingang 

van het testcentrum ligt ondergronds, naast de 

hoofdingang van het ziekenhuis. Je kan een 

afspraak maken via 0492 18 75 35.

Eerste aanspreekpunt
Het onthaal is het eerste aanspreekpunt voor 

onze zorgklanten en hun familie. Daarom inves-

teerden we in nieuwe infrastructuur, maar ook 

in ervaren talenten en intensieve opleidingen 

voor onze medewerkers.

We garanderen naast gepaste medische zorg 

ook een uitzonderlijke beleving. De typisch wit-

te, steriele ziekenhuiskleur heeft plaatsgemaakt 

voor warme kleuren en het onthaal werd stijlvol 

en hedendaags ingericht. Hierdoor voelt de 

zorgklant zich meteen welkom. 

Maar het zijn vooral onze personeelsleden die 

het verschil maken tijdens een stressvol bezoek 

aan de spoeddienst. Eerst verzamelt het 

onthaalpersoneel de nodige gegevens voor je 

registratie. Daarna verdelen de verpleegkun-

digen de patiënten op basis van de ernst van 

hun probleem, zodat een arts snel kan ingrijpen 

indien nodig.

Sinds de opening van het nieuwe onthaal is het 

aantal contacten met 20% gestegen, zonder 

dat de verblijfsduur significant toenam. We 

stellen ook alles in het werk om de wachttijden 

tot een minimum te herleiden.

Nagelnieuw onthaal 
voor de spoeddienst
De dienst spoedgevallen van het AZ Jan Portaels staat dag en nacht klaar om hulp te bieden bij alle 
dringende medische hulpvragen. Onze spoeddienst ontvangt zo jaarlijks meer dan 24.000 patiënten en 
begeleiders. Om de stroom aan mensen in goede banen te leiden, investeerden we in een aparte toegang 
en onthaalruimte. Sinds augustus vinden patiënten zo nog vlotter hun weg naar de spoeddienst.

Eén aanspreekpunt voor  
alle zorgen vergemakkelijkt  

de zoektocht van onze 
zorgklant naar hulp. 

DR. TOM SCHMITZ,  

MEDISCH DIENSTHOOFD SPOEDDIENST

“

”

Newsflash

Het is vooral het personeel  dat het verschil maakt tijdens 
een stressvol bezoek aan de spoeddienst.

MICHEL DE DONDER, ZORGKUNDIGE SPOEDDIENST

“
”

Jaarlijks ontvangt de 
spoeddienst  
24.000 patiënten.

15 tot 20% van 
onze bezoekers zijn 
kinderen.

Om de 20 minuten 
verwelkomen we een 
nieuwe patiënt.

Elk jaar  
ontvangen  
we 3.000  
ziekenwagens.

Onze mug rukt  
800 keer per jaar uit.
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Achter de schermen

Nieuwe scantechnologie
Met deze nieuwe Biomatrix-scantechnologie gaat scannen sneller voor 

patiënten en kunnen radiologen meer informatie uit de scan halen. 

Eind 2022 worden ook de eerste applicaties rond artificiële intelligentie 

en deep learning toegevoegd aan het NMR-proces. Die zullen de 

scantijd en de beeldkwaliteit verder verbeteren. 

Vlotter beelden consulteren
Tegen de zomer van 2022 kan de dienst ook uitpakken met een  

vernieuwing van het PACS (Picture Archiving and Communication  
System). Dat is een digitaal beeldverwerkend systeem dat door artsen 

en patiënten gebruikt wordt om radiologische beelden (CT, RX, MR, 

echo …) en verslagen te bekijken. 

Dankzij dit vernieuwde systeem kunnen gebruikers de beelden sneller 

consulteren. Er zijn ook tal van nieuwigheden, zoals door gedreven 

anatomische correlaties en hyperlinks in het verslag. Die brengen de 

clinicus rechtstreeks naar het diagnostische beeld in kwestie. 

Medisch Centrum Elewijt
De openingsuren van de dienst radiologie in het Medisch Centrum 

Elewijt breiden verder uit. Patiënten kunnen hier terecht voor een  

echografie, standaardradiografie en mammografie. 

Afspraak maken? 

Bel naar het Medisch Centrum Elewijt (015 64 68 03)   

of naar het secretariaat van de dienst radiologie in Vilvoorde 

(02 257 51 00).

2022: een jaar van vernieuwing  
op de dienst radiologie
De technologie in de medische beeldvorming blijft zich ontwikkelen. En dat zorgt voor heel wat 
verandering en vooruitgang op de dienst radiologie: in januari 2022 krijgt het NMRtoestel op de dienst 
radiologie in Vilvoorde een heuse upgrade naar de Siemens Solafit.

Dankzij de Biomatrix-
scantechnologie kunnen 
radiologen meer info uit 

de scan halen.

“

”
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Kwaliteit

Kwaliteit als speerpunt  
in het AZ Jan Portaels
Kwaliteit is zonder meer een topprioriteit voor het AZ Jan Portaels. Vanuit het team kwaliteit worden dan 
ook continu nieuwe projecten uitgewerkt om iedere zorgprofessional in de organisatie te begeleiden en te 
betrekken bij het kwaliteitsgebeuren. Al deze initiatieven helpen ons om het kwaliteitsdenken permanent te 
verankeren in onze dagelijkse werking.

Interne kwaliteitsaudits
Om verbetermogelijkheden op te sporen, 

doen we onder andere interne kwaliteitsaudits. 

Onze 29 opgeleide interne auditoren 

trekken meermaals per maand op pad 

in de organisatie om zorgprocessen en 

-trajecten in kaart te brengen en om, samen 

met de betrokken afdeling, te zoeken naar 

verbeteringen. 

Registratie van (bijna-)incidenten
Zopas werd het volledig vernieuwde registratie-

systeem voor incidenten en bijna-incidenten in 

gebruik genomen. Elke zorgprofessional in de 

organisatie kan via dat platform de volgende 

patiëntonveilige situaties melden: infecties, 

medicatie, ongeval of overige patiëntonveilige 

situaties. Bij het melden van patiëntonveilige 

situaties staat de patiënt of bezoeker centraal. 

Afhankelijk van de locatie van het incident 

zal de melding automatisch, voor verdere 

opvolging, toegewezen worden aan een van 

de 70 getrainde en gecertificeerde decentrale 

coördinatoren, herkenbaar aan een speciaal 

‘AZJP Safety Team Member’-embleem.  

De awareness over (bijna-)incidenten en  

de bereidheid om hieruit te leren voeden 

opnieuw onze verbetercultuur.

Kwaliteitsborden
Om bovenvermelde resultaten te delen met 

de afdelingen, maar ook om bijvoorbeeld 

dossierindicatoren zoals decubitus en pijn 

op te volgen, gebruikt het AZ Jan Portaels 

kwaliteitsborden. Door regelmatig de 

resultaten te bekijken, erover te praten en 

nieuwe oplossingen voor te stellen, kunnen  

de afdelingen hun kwaliteit naar een hoger 

niveau tillen.

Tevredenheidsenquêtes
De doeltreffendheid van al deze initiatieven 

vertaalt zich in goede indicatorscores en mooie 

erkenningen. Onze patiënten staan centraal en 

we willen hen excellente zorg bieden.  

Daarom zetten we ook volop in op  

tevreden  heidsenquêtes voor patiënten, met 

PREMs (Patient Reported Experience Measures).  

We gebruiken hun antwoorden als maat staf 

voor de kwaliteit van onze zorg- en 

dienstverlening. 

Net zoals de voorbije jaren neemt het  

AZ Jan Portaels ook deel aan de Vlaamse 

Patiëntenpeiling. De resultaten hiervan worden 

na verwerking door een externe partij, het 

Vlaams Instituut voor Kwaliteit in de Zorg, 

gepubliceerd op www.zorgkwaliteit.be.  

Hier kan iedereen onze scores bekijken  

en vergelijken met andere ziekenhuizen.

Inspectie en accreditering
Tijdens de zomermaanden kregen  

we onaangekondigd bezoek van de  

Vlaamse Zorginspectie. Die maakte 

een grondige analyse van het suïcide-

preventiebeleid op onze PAAZ. Procedures 

werden opgevraagd en nagekeken en 

dossiers van ontslagen en opgenomen 

patiënten werden gecontroleerd. In het 

latere verslag werden we gefeliciteerd met 

de hoogkwalitatieve zorg op het vlak van 

suïcidepreventie.

Omdat we overtuigd zijn van onze 

werking en het kwaliteitsdenken in onze 

organisatie, hebben de directie, de me-

dische raad én het bestuursorgaan zich 

geëngageerd om het accrediteringstra-

ject met Qualicor (vroeger NIAZ) ook in 

de toekomst verder te zetten. In juni 2022 

zullen enkele externe Qualicor-auditoren 

daarom onze basisveiligheid toetsen.

”

De awareness over  
(bijna-)incidenten en de 

bereidheid om hieruit  
te leren voeden onze  

verbetercultuur.

“

We werden gefeliciteerd met 
de hoogkwalitatieve zorg op 
het vlak van 
suïcidepreventie.

“

”
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Newsflash

Huisartsen in opleiding
De huisartsenopleiding werd onlangs uitgebreid van 2 naar 3 jaar, met 

een verplichte ziekenhuisstage van 6 maanden. Het AZ Jan Portaels 

verwelkomt zo om de 6 maanden 1 of 2 nieuwe huisartsen in opleiding op 

de dienst geriatrie-palliatieve. Ook aan de spoeddienst worden jaarlijks 6, 

en in de toekomst zelfs 8, huisartsen in opleiding toegewezen.

Vaak gaat het om jonge collega’s die in onze regio zijn opgegroeid of 

via deze weg de regio beter willen leren kennen, met het oog op een 

eventuele vestiging na het beëindigen van hun specialisatie. Zo zullen van 

oktober 2021 tot maart 2022 Sien Van Herck en Alexander Berghmans 

actief zijn op de dienst geriatrie en zullen Frauke Leroy en Thomas 

Marynen onze spoeddienst vervoegen.

Onze diensten zijn ervan overtuigd dat ze de huisartsen in opleiding 

meerwaarde bieden, zoals een kennismaking met tal van medische 

pathologieën, multidisciplinair teamwork, ethische problematieken en 

contacten met andere specialisten. Maar de samenwerking met de 

HAIO’s biedt ook kansen aan onze ziekenhuisdiensten. Zo zijn ze beter 

bestaft en kunnen ze meer aandacht besteden aan de kwaliteit van de 

zorg, interdisciplinaire samenwerking en overleg, betere communicatie 

met de familie van patiënten … 

Studenten geneeskunde
Jaarlijks lopen een 50-tal masterstudenten geneeskunde van de 

Vrije Universiteit Brussel en/of de KU Leuven stage op onze erkende 

stagediensten geriatrie, heelkunde, gynaecologie en urologie. Tijdens 

deze stageperiode worden ze ondergedompeld in deze disciplines en 

doen ze ervaring op met consultaties, zaaltoeren, OK-activiteit …

Aan de slag in het AZ Jan Portaels
Elk jaar verwelkomen we heel wat huisartsen in opleiding, studenten geneeskunde en nieuwe collega’s. 
Ben jij ook op zoek naar een nieuwe stage of werkplek? Dan geven we je graag een overzicht van wat ons 
ziekenhuis te bieden heeft.

Meer weten over ons aanbod?

De steekkaart in dit magazine geeft je een duidelijk overzicht van 

alle medici die aan het AZ Jan Portaels en het Medisch Centrum 

Elewijt verbonden zijn. Op www.azjanportaels.be/nl/afspraak vind 

je voor elke arts-specialist zijn/haar specialisaties, de meest actuele 

consultatieschema’s en extra informatie over het boeken van een 

afspraak. 

Interesse om een (para)medische activiteit op te nemen 

bij ons? 

Raadpleeg dan zeker de vacaturepagina op onze website. We zijn 

op zoek naar collega’s in tal van disciplines. 

Solliciteren kan online of via onze recruiter Sophie Ververken 

(sophie.ververken@azjanportaels.be of 02 257 55 64).

Nog meer betekenen
In 2013 begon Stephanie aan haar avontuur in het 

AZ Jan Portaels. “Doorheen de jaren raakte ik in tal 

van domeinen vertrouwd met de werking van het 

ziekenhuis en de sector. Het afgelopen jaar kwam 

ik ook voor verschillende uitdagingen te staan als 

hoofdverpleegkundige van de ambulante zorgeenheid. 

Maar door de familiale, patiëntgerichte en kwaliteitsvolle 

benadering van het ziekenhuis werd ik steeds meer 

gemotiveerd om meer te betekenen voor zowel interne 

als externe actoren. Eind oktober 2021 werd ik dan ook 

officieel aangesteld als coördinator ambulante zorg en 

verwijzers.”

Bouwen aan een netwerk
Als coördinator is Stephanie het eerste aanspreekpunt 

voor verwijzers. Zij kunnen bij haar terecht met hun 

verwachtingen, wensen en ervaringen in en met het 

ziekenhuis. Daar gaat zij dan mee aan de slag. “Samen 

met de verwijzers moeten we zo bouwen aan een solide 

netwerk, waarin informatieverstrekking en -uitwisseling, 

transparantie, toegankelijkheid en vorming centraal 

staan. Met mijn functie wordt de brug tussen het AZ Jan 

Portaels en de verwijzers al verstevigd, met duidelijke 

communicatie als belangrijke pijler. Samen kunnen we zo 

garant staan voor de beste zorg.”

Nieuwe coördinator  
ambulante zorg en verwijzers
Door de evoluties en innovaties in de gezondheidszorg zal de wereld binnen en buiten het ziekenhuis de 
komende jaren aanzienlijk veranderen. Een goede samenwerking tussen de verwijzer en het ziekenhuis 
wordt daarbij van cruciaal belang. Daarom stellen we graag Stephanie Judong aan je voor. Zij is onze 
nieuwe coördinator ambulante zorg en verwijzers.

CONTACTGEGEVENS 

Stephanie Judong 

huisartsen@azjanportaels.be 

0470 58 02 17

”

Als coördinator 
verstevig ik de 
brug tussen het 
ziekenhuis en 
verwijzers. 

“

Onze mensen

SIEN VAN HERCK FRAUKE LEROYALEXANDER BERGHMANS THOMAS MARYNEN
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Prikbord

Geslaagde editie 
van Dag tegen 

Kanker
Op de derde donderdag van oktober 

organiseert Kom op tegen Kanker 
zijn Dag tegen Kanker. Elk jaar 

zet het dagziekenhuis inwendige 
geneeskunde alles op alles om op die 

dag de oncologische patiënten extra te 
verwennen. 

Op 18 oktober, enkele dagen voor de Dag tegen Kanker, 

gaf dr. Sara Ahlal, medisch oncoloog, een infosessie over 

borstkanker in het stadhuis van Vilvoorde. De dag zelf 

werden de patiënten in de watten gelegd met onder 

andere een schoonheidsbehandeling, een zorgmassage 

en knipbeurt en voedingsadvies. Hiervoor kon het 

dagziekenhuis rekenen op vrijwilligers Benny, François en 

Lut. 

Om de patiënten nog meer comfort te bieden, werd er 

bovendien geprobeerd om hun angst, pijn, spanningen 

en stress te verminderen met een holistische aanpak. Het 

dagziekenhuis kreeg ook een warme en huiselijke sfeer, 

dankzij bijdrages van sponsors en de directie. 

Bedankt aan iedereen die geholpen heeft om van deze 

dag een succes te maken!

Vormingsavond 
nucleaire geneeskunde
Op donderdag 18 november verwelkomden we huisartsen 

uit het Brusselse voor een vormingsavond over nucleaire 

geneeskunde. Na de heldere presentatie van dr. Declerck 

werden de aanwezigen rondgeleid op de dienst. We willen 

de lokale kwaliteitsgroep dan ook graag bedanken voor 

hun interesse in onze artsen en onze dienst.

In het kader van de campagne #verslagvoordehuisarts, georganiseerd 

door verschillende huisartsenkringen, werden onze specialisten bedankt 

voor hun accurate verslagen en snelle opvolging naar de huisartsen 

van onze patiënten toe. Zo ging huisarts dr. Ward Smets langs bij  

dr. Gwen Verbeke, met als bedanking een mooi boeketje bloemen. 

Want goede, tijdige en correct geadresseerde verslagen zijn 

cruciaal voor onze gezondheidszorg!

Bedankt voor  
een goed 
#verslagvoordehuisarts
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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. 

Sinds september 2021 versterkt dr. Marie Vannijvel, arts-specialist in de algemene en abdominale 

heelkunde, onze dienst heelkunde. In 2013 behaalde ze de graad van master in de geneeskunde 

(KU Leuven) en in 2019 de graad van master in de specialistische geneeskunde algemene 

heelkunde (KU Leuven). Van 2019 tot 2021 volgde ze de aanvullende opleiding obesitaschirurgie in 

het AZ Sint-Jan Brugge en colorectale heelkunde in het UZ Leuven. Tijdens haar opleiding tot arts-

specialist deed ze onder meer ervaring op in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en het ETZ in Tilburg 

(Nederland). Naast de chirurgische behandeling van obesitas en verschillende aandoeningen van 

het maag-darmstelsel heeft ze ook een specifieke interesse in proctologie (behandeling van o.a. 

aambeien, perianale abcessen, fistels ...).

PROF. DR. JAN GUTERMUTH 

DERMATOLOGIE

DR. ALDO TANUSHI 

GERIATRIE

DR. MARIE VANNIJVEL 

ALGEMENE EN ABDOMINALE HEELKUNDE

DR. JOKE KUIJK 

UROLOGIE

DR. ESTHER SCHEIRLYNCK 

CARDIOLOGIE

PROF. DR. SHERIEF JANMOHAMED 

DERMATOLOGIE

DR. TIM BALTHAZAR 

CARDIOLOGIE

Sinds kort doet prof. dr. Jan Gutermuth de 

consultaties dermatologie in ons zieken-

huis. Hij specialiseerde zich in dermatologie 

en allergologie in Berlijn en München en 

werkte aan het US National Institute of 

Health. Naast algemene dermatologie en 

dermato-oncologie gaat zijn interesse uit 

naar ontstekingsziekten, zoals atopische 

dermatitis, psoriasis of systeemziekten met 

verslag op de huid. Prof. dr. Gutermuth is 

ook diensthoofd in het UZ Brussel.

Dr. Aldo Tanushi zal 6 maanden de functie 

van zaalarts ad interim opnemen op onze 

afdelingen geriatrie. De dienst biedt hem 

de perfecte kans om maximaal ervaring 

op te doen, dankzij de raakvlakken met 

alle andere inwendige disciplines. Vanaf 

volgend academiejaar zal dr. Tanushi zich 

kandidaat stellen voor de specialistische 

opleiding inwendige geneeskunde.

Dr. Joke Kuijk startte als arts-specialist in 

opleiding op de dienst urologie. Ze neemt 

de plaats in van dr. De Brucker, die eind juli 

zijn stageperiode afrondde. Tot eind juli 

2022 zal ze actief zijn in ons ziekenhuis.  

De voorbije jaren deed dr. Kuijk ervaring op 

in de algemene heelkunde in het UZ Brussel 

en op de dienst urologie in het AZ Delta 

Roeselare/Torhout/Menen.

Dr. Esther Scheirlynck studeerde af aan de 

Vrije Universiteit Brussel in 2015. Na een jaar 

klinische interne geneeskunde in het CHU 

Brugmann startte ze een doctoraat aan 

de afdeling cardiologie van het UZ Brussel, 

waarbij ze mitralisklepprolaps en het 

Brugada-syndroom bestudeerde. Ze bracht 

het derde jaar van haar PhD-traject door 

in het Center for Cardiological Innovation 

(Oslo, Noorwegen), waar ze zich toespitste 

op ‘deformation imaging’. Na nog een jaar 

klinische interne geneeskunde begon ze 

op 1 augustus 2021 aan haar opleiding tot 

specialist in de cardiologie.  

Prof. dr. Sherief Janmohamed studeerde 

geneeskunde aan de Erasmus Universiteit 

in Rotterdam en specialiseerde zich daarna 

in dermatologie en kinderdermatologie 

aan het UZ Brussel en Northwestern 

University (VS). Hij leidt nu ook de afdeling 

kinderdermatologie in het UZ Brussel.

Dr. Tim Balthazar specialiseerde zich 

in cardiologie (2018, KU Leuven) en in 

intensieve zorgen (2019, KU Leuven). In 2020 

en 2021 was hij actief als staflid cardiale 

intensieve zorgen in het UZ Leuven en was 

hij als visiting fellow verbonden aan  

de afdeling cardiale intensieve zorgen van 

het Erasmus MC in Rotterdam (Nederland). 

Sinds 2021 is hij verbonden aan het UZ 

Brussel, van waaruit hij sinds oktober 2021 

op maandagnamiddag gedetacheerd 

wordt naar het AZ Jan Portaels.

Onze mensen

Dr. Marieke Torrekens versterkt sinds 1 augustus 2021 de dienst orthopedie - traumatologie. 

In 2013 behaalde ze de graad van master in de geneeskunde (KU Leuven) en in 2021 werd ze 

erkend als orthopedisch chirurg. Tijdens haar opleiding tot arts-specialist deed ze ervaring op in 

het UZ Leuven, het Sint-Elisabeth Ziekenhuis Ukkel en het AZ Sint-Lucas Brugge. Ze ontwikkelde 

een bijzondere interesse in de chirurgie van het bovenste lidmaat (hand-, pols-, elleboog- en 

schouderpathologie), meer bepaald in arthroscopie, prothesechirurgie en sportletsels.  

Dr. Torrekens is lid van de Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie (BVOT),  

de Vlaamse vereniging voor schouder- en elleboogchirurgie, de European Society for Surgery  

of the Shoulder and the Elbow en de European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & 

Arthroscopy.
DR. MARIEKE TORREKENS

ORTHOPEDIE
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