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THEMASPECIAL GYNAECOLOGIE 
Vrouwenkliniek 
met een missie

> Natuurlijke pijnbestrijding tijdens de arbeid

> Familie- en ontwikkelings gerichte zorg voor pasgeborenen

> Screening naar cervix carcinoom: vroege diagnostiek kan levens redden



Beste zorgpartner,

In december 2020 viel het eerste Portael-magazine in jouw 

brievenbus. Daar waar covid een prominente plaats innam in 

onze vorige edities, durven we nu voorzichtig de strijd tegen het 

virus los te laten. We integreren de covid-zorg steeds meer in onze 

dagelijkse, reguliere ziekenhuiswerking. 

 

Intussen zijn we al aan de vierde editie van ons zesmaandelijkse 

magazine beland. Dat is een heuse themaspecial geworden over 

onze specialistische kennis in de gynaecologie en verloskunde. 

Een omvangrijk en multidisciplinair team van arts-specialisten, 

vroedvrouwen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten … staat klaar 

om onze gemeenschappelijke patiënten de best mogelijke zorg 

te geven. De artikels in dit magazine weerspiegelen de enorme 

variatie aan pathologieën waarvoor onze patiënt bij de dienst 

terechtkan. De afdeling gynaecologie-verloskunde staat, zoals je 

kunt lezen, namelijk voor veel meer dan alleen de opvolging van 

zwangerschappen. 

 

Daarnaast zoomt dit nummer in op enkele belangrijke techno-

logische en infrastructurele vernieuwingen waarmee we ons 

streven naar excellente, innoverende en technologische zorg 

verder onderstrepen. Tegelijk blijven we als regionaal ziekenhuis 

trouw aan onze basiswaarden zoals hoffelijkheid, respect, 

nabijheid en warme, menselijke zorg.

 

Traditiegetrouw maak je in dit nummer ook kennis met nieuwe 

arts-specialisten en huisartsen in opleiding.

 

Als kers op de taart verneem je in primeur de data en thema’s 

van onze verwijzersavonden die dit najaar gepland staan. 

Deze netwerkmomenten brengen sinds begin dit jaar opnieuw 

maandelijks partners uit de eerste en tweede lijn samen rond een 

bepaald topic, bij een hapje en een drankje. We hopen dat we ook 

jou een van de komende edities mogen verwelkomen. 

We geven ook nog mee dat je je kan inschrijven voor onze 

mailinglijst via een bericht aan huisartsen@azjanportaels.be.  

Zo ontvang je als eerste onze uitnodigingen en onze korte 

maandelijkse nieuwsbrief.

 

Tot slot wensen we je veel leesplezier en een deugddoende 

vakantie.

Thierry Freyne Dr. Véronique Fabré

Algemeen directeur  Hoofdarts

Thierry Freyne

Algemeen directeur

Dr. Véronique Fabré

Hoofdarts

Welkom

Als regionaal ziekenhuis blijven we 

trouw aan onze basiswaarden zoals 

hoffelijkheid, respect, nabijheid en 

warme, menselijke zorg.

“

”
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Themaspecial

Gynaecologie houdt zoveel meer 
in dan ‘een bevalling doen’ of 

een ‘uitstrijkje nemen’. De term 
‘vrouwenkliniek’ weerspiegelt het 

brede spectrum van fysiologie 
over puberteit, fertiliteit, 

zwangerschap en menopauze 
tot ziektes van het vrouwelijk 

lichaam.

Multidisciplinaire aanpak
De dienst gynaecologie in het AZ Jan Portaels 

heeft als missie de beste kwaliteit van zorg 

te leveren op gynaecologisch, obstetrisch, 

oncologisch en voortplantings-geneeskundig 

vlak. De dienst staat voor een hoogkwalitatieve 

basis-specialistische complementaire zorg, 

zowel op het vlak van preventie en opsporing 

als op het vlak van behandeling in een 

secundair centrum. 

Voor bepaalde doelgebieden willen we een 

referentiecentrum zijn. Voor erg specialistische 

zorg werken we dan weer samen met 

verscheidene tertiaire centra om de knowhow 

zo dicht mogelijk bij de patiënte te houden. 

Die zorg wordt evenwel altijd georganiseerd 

vanuit een belevings- en gezinsgerichte visie en 

beantwoordt aan de hoogste standaarden.

Als dienst willen we werken aan een integrale 

geboortezorg, om zo de kwaliteit van zorg 

aan zwangeren en hun ongeboren kind te 

verbeteren. Dat doen we met een omvattende, 

multidisciplinaire aanpak en continue eva-

luaties van patiëntervaringen. Daarnaast 

willen we patiënten met gynaecologische en 

fertiliteitsproblemen behandelen en bege-

leiden. Hiervoor werken we nauw samen met 

een erkend fertiliteitscentrum (CRG UZ Brussel).

Inspraak van de patiënt
Van de prepuberteit tot de menopauze kan 

de patiënte rekenen op respect en ruimte voor 

de eigen religie en regie (in termen van o.a. 

gezamenlijke besluitvorming, keuzevrijheid en 

‘informed consent’). We bieden empathische 

begeleiding en zorg, passend bij de 

individuele situatie. De kernwaarden van onze 

vrouwenkliniek zijn dan ook betrokkenheid, 

respect, integriteit, hoffelijkheid, permanente 

verbetering, samen werken en beslissen, met 

centraal de vrouw als patiënte.

Gynaecologie in het AZ Jan Portaels: 
vrouwenkliniek met een missie 
DR. M. VANDERVORST, MEDISCH DIENSTHOOFD

“

”

Van de prepuberteit 

tot de menopauze 

kan de patiënte rekenen 

op respect en ruimte.
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De zorgvraag van de zwangere patiënte staat 

altijd centraal. Daarbij willen we zowel onder- 

als overbehandeling voorkomen. Dat vraagt 

opnieuw om een multidisciplinaire aanpak. 

Zo proberen we samen met de patiënte en 

haar partner of familie tot een gezamenlijke 

beslissing te komen. We houden hierbij zo 

veel mogelijk rekening met de (multiculturele) 

achtergrond en bieden begeleiding in een 

verstaanbare taal.

Samenwerking met partners en 
netwerken
Om de missie van de vrouwenkliniek te 

verwezenlijken, willen we samenwerken.  

Onze eerstelijnspartners, ons netwerk 

BRIANT en tertiaire verwijscentra zijn hierbij 

heel belangrijk. Zowel patiëntgebonden 

samenwerking (bv. risicozwangerschappen) 

als niet-patiëntgebonden samenwerking (bv. 

verwijsbeleid voor chirurgische ingrepen) zijn 

mogelijk.

Binnen BRIANT zijn we een evenwaardige 

partner. Met dit netwerk willen we 

samenwerken aan de uitwerking van een 

borstkliniek (hiervoor zijn we in vergevorderde 

gesprekken met het Imeldaziekenhuis) en aan 

pelviene oncologische basiszorg.De expertise 

die in ons centrum ontbreekt willen we naar 

de patiënte brengen, zodat die zich zo min 

mogelijk moet verplaatsen. 

Bepaalde supraregionale zorg kan niet 

aangeboden worden in het netwerk. 

Voorbeelden daarvan zijn MIC (maternal 

intensive care) of NIC (neonatal intensive 

care) bij dreigende vroeggeboorte voor 

34 weken zwangerschapsduur, net zoals 

complexe gynaecologische tumoren die in 

een gespecialiseerd ziekenhuis gecentraliseerd 

worden.

Vernieuwingen op de materniteit
Onze vrouwenkliniek zet sterk in op 

cultuursensitieve zorg. Onze regio wordt 

namelijk gekenmerkt door een multiculturele 

samenleving, met 108 nationaliteiten. Om deze 

diverse populatie de juiste zorg te bieden, is 

het belangrijk om op de hoogte te zijn van 

de verschillende culturen en gebruiken van 

elke nationaliteit. Ons gynaecologen- en 

vroedvrouwenteam weerspiegelen niet 

alleen deze diversiteit, sinds kort maken 

de vroedvrouwen ook gebruik van een 

cultuursensitieve koffer om zwangere patiënten 

van verschillende culturen te informeren 

over het zwangerschapsverloop en de 

bevalling. Onze zorgprofessionals worden 

tevens aangemoedigd om cultuursensitieve 

opleidingen te volgen.

Recent zijn er renovatiewerken gestart op 

de dienst. We willen immers een ‘healing 

environment’ creëren: een omgeving die 

patiënten beter maakt. Daarvoor beschikken 

we wel al over de meest geavanceerde 

apparatuur (centrale monitoring, evaluatie 

foetale monitoring op afstand, foetaal 

EKG MOSOS, couveuses, optiflow …). Maar 

nu krijgen de kamers ook nog eens een 

hedendaagse look & feel. Patiënten kunnen 

zo in de veiligste en meest aangename 

omstandigheden bevallen, met de hulp 

van hoogopgeleid personeel. Binnenkort 

start een nieuwe collega, met bijzondere 

interesse in de prenatale echografie en 

hoogrisicozwangerschap.

Een ander belangrijk project is de aandacht 

voor borstvoeding. De materniteit is de 

ideale plek voor een goede start en een 

degelijke ondersteuning. In 1991 lanceerden 

de Wereldgezondheidsorganistie (WGO) en 

UNICEF al het ‘Baby Friendly Hospital Initiative’ 

om ervoor te zorgen dat elke baby en moeder 

de beste kansen krijgen op het gebied van 

gezondheid en welzijn. 

Wij willen dit BFHI-label behalen tegen 2025. 

Daarvoor implementeren we ‘Tien Vuistregels’, 

sleutelpunten om het succes van borstvoeding 

te bevorderen, te promoten en optimaal 

te begeleiden. Daarnaast vereist het label 

dat 80% van het medisch personeel een 

borstvoedingsopleiding moet krijgen en 75% 

van de baby’s uitsluitend borstvoeding krijgt 

vanaf de geboorte tot aan het ontslag uit 

de kraamkliniek. Tot slot vraagt het label ook 

dat de fysieke en psychische behoeften van 

Themaspecial

“
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Onze vrouwenkliniek 

probeert de noden van 

de hedendaagse patiënte 

zo goed mogelijk 

op te vangen.
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de moeder tijdens de arbeid en de bevalling 

gerespecteerd worden.

Verder streven we ernaar de gezondheid 

van vrouwen permanent te verbeteren 

met tal van innovaties. Zo kunnen we met 

robotchirurgie complexe, minimaal invasieve 

ingrepen uitvoeren, zonder technische en 

ergonomische beperkingen. Binnenkort zullen 

twee van onze gynaecologen de opleiding 

robot-geassisteerde chirurgie volgen, zodat 

ze een robot-geassisteerde hysterectomie, 

myomectomie en endometriose-ingreep 

kunnen verrichten.

Verschillende behandelingen
Er is de laatste jaren veel veranderd, zowel 

vanuit een wetenschappelijk als vanuit 

een medisch-economisch, sociocultureel 

en maatschappelijk standpunt. Onze 

vrouwenkliniek met een twintigtal 

vroedvrouwen en een vijftal gynaecologen 

probeert de noden van de hedendaagse 

patiënte zo goed mogelijk op te vangen. Denk 

aan het steeds korter wordende postpartale 

verblijf op de materniteit, mogelijk dankzij de 

goede samenwerking met huisartsen en een 

perifere vroedvrouw. 

Kortom, we bieden een waaier aan 

behandelingen, van zwangerschapsopvolging 

en prenatale echografie tot bevallingen in 

een veilige omgeving. We doen ook aan 

preventieve geneeskunde, voornamelijk door te 

screenen op borst- en baarmoederhalskanker 

in samenwerking met de dienst radiologie. 

Voor de pelviene oncologie en senologie 

werken we samen met BRIANT en tertiaire 

partners. In de nabije toekomst richten we 

hiervoor ook een eigen borstkliniek op. De 

reproductieve geneeskunde wordt tertiair 

uitgevoerd door twee artsen van ons team. 

Samen met de dienst patiëntenbegeleiding 

en het operatiekwartier zorgen we ook 

voor patiënten die ongewild en ongewenst 

zwanger zijn. Tot slot kunnen ook patiënten in 

hun menopauze terecht in de vrouwenkliniek. 

We kunnen dus zeker spreken van een 

multidisciplinair totaalpakket aan zorg voor 

de vrouw. En dat is ook precies waar we voor 

staan!

Onlangs kocht het ziekenhuis de cultuursensitieve 

zwangerschapskoffer. Die werd ontwikkeld door het 

expertisecentrum voor kraamzorg Volle Maan om kwetsbare 

zwangere vrouwen met een migratieachtergrond gemakkelijker 

en duidelijker van correcte informatie te voorzien, zonder 

dat taal daarbij een barrière vormt. De koffer bevat 

cultuursensitieve illustraties om de zwangerschap en bevalling 

volledig in beeld te brengen tijdens een consultatiegesprek 

en zo de levenskwaliteit en gezondheidsvaardigheden te 

verbeteren.

Wist je dat…

… onze materniteit al enkele jaren actief is op Instagram? 

Op dit platform kunnen we op een vlotte en directe 

manier nieuwtjes over onze dienst, zoals veranderingen in 

de bezoekuren, delen met onze huidige en toekomstige 

zorgklanten. We informeren ook over relevante thema’s 

rond zwangerschap, arbeid en bevalling, borstvoeding, de 

pasgeborene en de kraamtijd. 

Benieuwd? Neem zeker een kijkje!

@materniteitazjp 

Ken je onze 

cultuursensitieve 

zwangerschapskoffer 

al?
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De populairste namen in 
ons ziekenhuis in 2021
Elk jaar delen we de 3 populairste namen in het 

ziekenhuis op onze Instagrampagina. Mensen 

herkennen hun eigen kindje of halen hier inspiratie 

uit. Dat zorgt bovendien vaak voor fijne reacties!

Jongens

Amir

Noah

Lyam

Meisjes

Chams

Lea(h)

Asiya
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“Tijd om onze materniteit op de kaart 
te zetten in de zorgregio”
Vrijdagochtend. Het weekend lonkt en een lentezonnetje straalt aan de hemel. De natuur komt weer 
tot leven na een regenachtige en kille winterperiode. Toeval of niet,  geen enkele dienst in het ziekenhuis 
ademt meer leven dan de materniteit. We ontmoeten er dr. Mine Duran en dr. Mark Vandervorst in hun 
tweede thuis. 

In het begin focuste ik 

me op de reproductieve 

geneeskunde en fertiliteit. 

Maar na enkele jaren 

begon ik de chirurgie en 

verloskunde te missen.

DR.MARK VANDERVORST 

“

”

Dubbelinterview

Zij is een uitgeweken Limburgse die haar hart 

verloor aan de Brusselse regio en er intussen 

een viertal jaar aan de slag is als gynaecoloog. 

Hij is een geboren Vilvoordenaar die kan 

terugblikken op een carrière van meer dan 

25 jaar als gynaecoloog en intussen al meer 

dan vijf jaar als medisch diensthoofd. Twee 

verschillende persoonlijkheden, maar wel met 

een gemeenschappelijke droom: de dienst 

gynaecologie-verloskunde van het AZ Jan 

Portaels nadrukkelijk op de kaart zetten in de 

zorgregio. 

De eerste ontmoeting
Dr. Duran studeerde in 2017 af als arts-specialist 

in de gynaecologie-verloskunde aan de 

Vrije Universiteit Brussel (VUB). “Ik had tijdens 

mijn opleiding al vrij snel door dat ik niet zou 

passen in een universitair ziekenhuis. Je focus 

ligt daar op één bepaald specialisme en ik 

wou zó graag een allround gynaecoloog zijn. 

Daarom ging ik doelbewust op zoek naar 

mogelijkheden in een perifeer ziekenhuis.” 

Afkomstig uit Diest stond Limburg bovenaan 

haar verlanglijstje. Maar het werd uiteindelijk 

Vilvoorde. “Een maand na het behalen van 

mijn titel ben ik hier aan de slag gegaan. 

En daar heb ik nog geen seconde spijt van 

gehad!”

Het is daar in Vilvoorde dat ze dr. Vandervorst 

leerde kennen, ook een voormalig VUB’er. In 

2000 kandideerde hij in het toenmalige Van 

Helmont-ziekenhuis. In die periode was het 

bijbehorende IVF-centrum SIMAF, o.l.v. prof. dr. 

Robert Schoysman, erg gekend in de regio. “Ik 

heb al heel wat jaren op de teller. Veel mooie, 

maar zeker ook moeilijke. Na de fusie in 2002 

tussen het Van Helmont-ziekenhuis en het Sint-

Jozefziekenhuis gingen we als organisatie, en 

dus ook als dienst, door een moeilijke periode. 

Noch de Van Helmontpatiënten noch de Sint-

Jozefpatiënten vonden hun weg in het nieuwe 

Jan Portaels.” Na die moeilijke beginperiode wist 

het ziekenhuis, en de dienst gynaecologie, zich 

te herstellen en zichzelf naar een nog hoger 

niveau te tillen. Sinds 2017 is dr. Vandervorst er 

medisch diensthoofd.

De gedeelde passie
Dr. Vandervorst vertrouwt ons toe dat het zijn 

ultieme kinderwens was om dokter te worden. 

Een heel leuke pediater uit zijn kindertijd moet 

hem onbewust warm gemaakt hebben voor 

dé job waar je mensen mee kan helpen. 

HET PORTAEL 6



Afkomstig uit een ingenieursfamilie, en zelf ook 

geslaagd voor dat ingangsexamen, koos hij als 

eerste in de familie voor ‘zijn roeping’, de studie 

geneeskunde. 

Door zijn studiejaren heen varieerde zijn 

interesse. Elke stageperiode had wel iets 

bijzonders en interessants. En toen kwam 

de stageperiode gynaecologie: “wat een 

ontdekking!” vertelt dr. Vandervorst.

“Er ging een wereld voor me open tijdens 

de stage gynaecologie”, herinnert hij zich. 

Het is dan ook een heel breed en compleet 

specialisme. 

“Als gynaecoloog word je geconfronteerd 

met veel aspecten uit andere medische 

disciplines. Denk aan urgentiegeneeskunde, 

chirurgie, radiologie en internistisch denken. 

Daarnaast is het psychologische aspect niet te 

onderschatten: je begeleidt mensen tijdens de 

mooiste, maar soms ook zwaarste periodes uit 

hun leven”, deelt dr. Duran. 

“Gynaecologie is allerminst eenzijdig. Het is een 

vakgebied met bijzonder veel subspecialiteiten. 

Aan het lijstje van collega Duran mogen zeker 

nog toegevoegd worden: high risk prenatale 

opvolging, urogynaecologie en oncologie. 

En dan is de kans groot dat we er nog een 

heleboel vergeten”, meent dr. Vandervorst.

De veelzijdigheid zit vervat in onder meer de 

specifieke bouw van het vrouwelijke lichaam, 

de invloed van de hormoonhuishouding en de 

verschillende levensfasen. 

De allround gynaecoloog
Beiden leggen ze de nadruk op het feit dat ze 

een allround gynaecoloog willen zijn, eentje die 

verschillende invalshoeken combineert. “Tijdens 

mijn studiejaren deed ik ervaring op in o.a. 

ZOL Genk, Sint-Elisabeth Tilburg (Nederland), 

UZ Brussel, Middelheim Antwerpen en Sint-Jan 

Brugge. Zo leerde ik verschillende aspecten 

kennen, zoals fertiliteit en gynaecologische 

operaties. Werkelijk elk aspect van de 

gynaecologie boeit me”, stelt dr. Duran. 

Dr. Vandervorst treedt haar bij: “In het 

begin van mijn carrière focuste ik me op 

de reproductieve geneeskunde en fertiliteit. 

Uitermate boeiend, maar al na enkele jaren 

begon ik de chirurgie en verloskunde te missen. 

Ik bewonder mijn collega’s die één bepaald 

aspect tot in het kleinste detail beheersen, 

maar zelf heb ik nood aan afwisseling.”

Beiden lopen ze over van liefde voor hun vak. 

Als ze vandaag opnieuw moesten kiezen, 

maakten ze zonder enige twijfel dezelfde keuze. 

“Als gynaecoloog kan ik doen wat een arts 

graag doet: mensen helpen. Dat ik doorgaans 

getuige mag zijn van de mooiste momenten uit 

mensen hun leven doet me wat ja, ook nog na 

25 jaar”, vertelt dr. Vandervorst met fonkelende 

ogen. 

De grote uitdaging
Wanneer we hen vragen naar dé grote 

uitdaging van de dienst, hoeven ze niet lang na 

te denken: de dienst op de kaart zetten in de 

zorgregio. Het vele harde werk van de collega-

artsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen 

naar buiten brengen. Nog te weinig mensen 

in de Vilvoordse regio zijn zich bewust van 

het veelzijdig en kwalitatief aanbod van de 

dienst gynaecologie-verloskunde. Dat die 

Vilvoordse regio steeds meer multicultureel 

ingevuld wordt, zorgt voor bijkomende 

uitdagingen: de meervoudige kinderwens in 

bepaalde gemeenschappen, pathologieën 

die eigen zijn aan bepaalde origines, taal- en 

cultuurbarrières … 

De belangrijkste troeven
Maar geen uitdaging te groot voor dit team 

dat bijzonder veel troeven in de strijd kan 

werpen. De dienst bestaat uit zowel mannelijke 

als vrouwelijke gynaecologen. Elke medische 

zorgprofessional is een allround gynaecoloog, 

maar ieder van hen heeft ook eigen accenten. 

Zorgklanten kunnen bij het team terecht 

voor laparoscopie, hysterectomie, benigne 

gynaecologie, menopauzebehandelingen, 

fertiliteit … en uiteraard het gekendste 

gynaecologische subspecialisme: verloskunde. 

De dienst zet sterk in op innovatie, permanente 

verbetering en evidencebased zorgverlening. 

“Het ziekenhuis investeerde in een nieuwe 

robot en die trein willen wij als gynaecologen 

niet missen. Zelf zal ik binnenkort de opleiding 

voltooien en collega dr. Rutjes zal als tweede 

hand aan de tafel staan om zo te groeien 

in de gynaecologische chirurgie”, duidt dr. 

Vandervorst.

Als gynaecoloog begeleid je mensen 

tijdens de mooiste, maar soms 

ook zwaarste periodes uit hun leven. 

DR. MINE DURAN 

“

”
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Dubbelinterview

De dienst staat garant voor een hoge 

continuïteit van zorg. Er staat 7 dagen op 

7, de klok rond, een gynaecoloog klaar, 

gesterkt door een hoogopgeleid team van 

vroedvrouwen en verpleegkundigen. De 

inbedding in een perifeer ziekenhuis maakt de 

zorg- en dienstverlening bovendien bijzonder 

laagdrempelig en persoonlijk. De patiënt staat 

hier écht centraal. 

Zorgklanten kunnen altijd bij het team terecht. 

Patiënten kunnen doorgaans binnen de 

week op consultatie bij een arts. De dienst 

wordt geconfronteerd met een erg diverse 

patiëntenpopulatie, uit verschillende culturen. 

Er is geen ruimte voor discriminatie, noch 

van de arts naar de zorgklant toe, noch 

van de zorgklant naar de arts toe. Er wordt 

geïnvesteerd in opleidingen, tools en in de 

diversiteit van het team om eventuele taal- en 

cultuurbarrières maximaal weg te werken. 

Het medische team zal in de toekomst blijven 

inzetten op een nauwe samenwerking om de 

patiënten sneller te helpen.

De innoverende zorgpartner
Om de zorgklant zo goed en zo snel mogelijk 

te helpen, werden er diverse samenwerkingen 

in het leven geroepen. Zo is er een heel goede 

samenwerking met o.a. de universitaire 

ziekenhuizen van Brussel en Leuven, in 

het bijzonder voor de meer oncologische 

pathologie. 

Als ze opnieuw een oncologisch gynaecoloog 

aan boord kunnen krijgen, zou dat het huidige 

aanbod verder ondersteunen. Er kan dan ook 

ingezet worden op de behandeling van o.a. 

borstpathologie en pelviene gynaecologie.  

“Ik kan in dat kader meedelen dat er 

vergaande gesprekken zijn met het 

Imeldaziekenhuis van Bonheiden om nauw 

samen te werken rond de oprichting van  

een eigen borstkliniek in Vilvoorde”, laat  

dr. Vandervorst alvast in zijn kaarten kijken.

Maar ook met de eerste lijn werkt de dienst 

intensief samen. Voor laagrisicozwangerschap-

pen is bijvoorbeeld een gezamenlijke opvol-

ging door huisarts en gynaecoloog mogelijk. 

Basiszorgen zoals bloedafnames, vaccinaties 

… kunnen zonder problemen gebeuren in de 

vertrouwde setting bij de huisarts. Tijdig brieven 

versturen naar de huisartsen is bovendien een 

sine qua non voor de dienst. 

De ultieme wens
In hun dromen zien beide artsen de dienst 

verder groeien en bloeien. Streven naar 

permanente verbetering en kwalitatieve zorg 

leveren zijn daarbij belangrijke motoren. Ook 

moderne, aantrekkelijke kamers en lokalen, 

waar zorgklanten zich thuis voelen, zijn een 

absolute must. Op basis van wetenschappelijke 

literatuur rond ‘healing environments’ 

worden de komende maanden alvast enkele 

aanpassings- en opfrissingswerken uitgevoerd 

op de verblijfsafdeling. 

Het vooruitzicht dat ze binnen enkele jaren hun 

intrek nemen in een gloednieuw en modern 

uitgerust ziekenhuis motiveert hen om de dienst 

in de tussentijd nog verder uit te bouwen. “Al zal 

ik het hier ook wel missen. Ik ben geboren in het 

voormalige Sint-Jozef en al zoveel jaren aan de 

slag hier in het ziekenhuis. Ik ben enorm fier om 

als een van de weinige échte Vilvoordenaren 

hier te werken”, besluit dr. Vandervorst met een 

knipoog.
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Hoe ben je hier in het ziekenhuis van Vilvoorde beland?

“Eerlijk gezegd kende ik het AZ Jan Portaels niet. Ik wist zelfs niet waar 

Vilvoorde lag. Ik ben namelijk helemaal niet van in de buurt. Ik vond 

een vacature van het ziekenhuis via een website voor werkzoekenden. 

Ik heb online gesolliciteerd en had al snel een afspraak met de 

hoofdvroedvrouw. Dat sollicitatiegesprek verliep heel vlot en niet veel 

later kreeg ik een telefoontje dat ik kon starten als vroedvrouw in het 

AZ Jan Portaels. Intussen heb ik hier al een heel mooie tijd beleefd.”

Wat is je in al die tijd het meeste 

bijgebleven?

“Er zijn veel momenten die mij zullen bijblijven. 

Mijn job zit dan ook elke dag vol verrassingen. 

Maar wat mij het meeste is bijgebleven, is de 

bevalling van mijn collega én vriendin, die ik 

van dichtbij heb mogen meemaken. Dat was 

een onvergetelijke ervaring.” 

Wat zijn de mooie kanten van een job als 

vroedvrouw in dit ziekenhuis?

“Zonder twijfel dat je aanwezig mag zijn bij dat magische moment van 

de geboorte. En dat je daarna de ouders ook ziet groeien in het prille 

proces van ouder zijn.”

         

Zijn er ook minder fijne aspecten aan de job?

“Helaas verloopt niet alles zoals gepland, zo ben ik soms ook getuige 

van bijvoorbeeld een zeer moeilijke bevalling die complicaties geeft bij 

de mama of het kindje. Maar dat komt gelukkig niet zo vaak voor.” 

Ervaar je soms cultuur- of taalbarrières?

“Cultuurbarrières niet, maar wel veel taalbarrières. Goede 

communicatie tussen de zorgverlener en de zorgklant is essentieel. 

Een belangrijk aspect van vroedvrouw zijn, is om zo veel mogelijk 

gezondheidsvoorlichting te geven. Je moet de zorgklanten begeleiden 

doorheen het hele proces van de zwanger schap, de bevalling en het 

ontplooien tot kersverse ouders. Als er een taalbarrière is, is het moeilijk 

om begeleiding op maat te geven. Wat ik wel merk, is dat we meestal 

wel verbaal kunnen communiceren met de partner. Die geven we alle 

informatie, waarna hij vertaalt voor de mama.”

Hoe gaat de dienst, en jij in het bijzonder, 

daarmee om? 

“Als de partner niet aanwezig is of ook 

anderstalig is, biedt het ziekenhuis een 

interculturele bemiddelaar aan die instaat voor 

de vertaling tussen zorgverlener en patiënt. 

Als die niet aanwezig kan zijn (bijvoorbeeld 

’s nachts of tijdens het weekend), doen we 

ons uiterste best om via vertaalsites of non-

verbale communicatie te communiceren. 

Sinds kort hebben we ook een cultuursensitieve 

zwangerschapskoffer. Hiermee kunnen we 

kwetsbare patiënten op een laagdrempelige manier informeren over 

allerlei onderwerpen tijdens de zwangerschap. De koffer bevat veel 

illustraties en tastbaar materiaal.”

Welke droom of wens heb je nog voor jezelf? En voor de dienst?

“Voor mezelf wens ik dat ik nog heel lang kan werken als vroedvrouw, 

omdat ik er veel voldoening uithaal en het mij intens gelukkig maakt. 

Voor de dienst wens ik dat we verder blijven groeien. En als ik één droom 

echt kon laten uitkomen, dan zou ik onze materniteit omvormen tot een 

nog gezelligere dienst met een herkenbare huiselijke sfeer, waar onze 

zorgklanten kunnen vergeten dat ze in een ziekenhuis liggen.”

Al van kleins af aan was Soraya Zahriou verzot op baby’s: flesjes 
geven, pampers verversen … Niets was haar ooit te veel. Aanvankelijk 
twijfelde ze nog tussen kinderverzorgster en vroedvrouw. Maar toen ze 
tijdens de inleefdagen in het 6de middelbaar zowel een dagje meeliep 
in een crèche als op een materniteit, was haar keuze snel gemaakt. Ze 
verloor haar hart aan het leven op de materniteit. 

Aan het woord: 
vroedvrouw Soraya

Interview

“

”

Ik begeleid zorgklanten 

doorheen het hele proces 

van de zwangerschap, 

de bevalling en het ontplooien 

tot kersverse ouders.
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Pijnbestrijding

Sfeer en omgeving
Ontspannen is belangrijk voor de vooruitgang 

van de arbeid. We zorgen ervoor dat ook de 

partner rustig is of vragen om iemand mee te 

brengen (moeder, vriendin …) die de patiënte 

tot rust kan brengen. 

Onze vroedvrouwen zullen de toekomstige 

mama zoveel mogelijk helpen om te 

ontspannen door haar goed te informeren en 

rust uit te stralen. Maar om helemaal tot rust te 

kunnen komen, moet de zwangere vertrouwen 

hebben in de omgeving. Hiervoor kan ze 

bij onze vroedvrouwenconsultatie terecht. 

Zo kunnen aanstaande mama’s en papa’s 

al voor de bevalling kennismaken met ons 

team en onze dienst. Tijdens deze consultatie 

beantwoorden we alle mogelijke vragen en 

twijfels. 

We raden aan om een relaxte omgeving te 

creëren met bijvoorbeeld sfeerlicht of muziek. 

We gebruiken verschillende hulpmiddelen om 

de juiste sfeer te creëren waarin de zorgklant 

zich goed en vertrouwd voelt. Vooral tijdens 

de nacht maken we vaak gebruik van een 

gezellig sfeerlichtje, zodat het felle licht uit kan. 

Dit zorgt vrijwel meteen voor een rustgevende 

omgeving.

 Warmte en water 
Ook warmte aanbrengen op de onderrug of 

-buik met een hotpack kan verlichting bieden. 

De spieren ontspannen namelijk bij het ervaren 

van warmte. Ook warm water via een douche 

of bad kan pijnstillend werken. De sproeier kan 

dan extra warmte en druk uitoefenen op de 

onderrug tijdens een wee. Een ander positief 

effect van het bad is dat de mama makkelijker 

kan bewegen. Ook dat heeft een ontspannend 

effect.  

Massage 
Een massage is vooral effectief om lage rugpijn 

te verminderen. Door tegendruk te zetten op 

de heupkammen en de onderrug ervaart 

de mama minder pijn in deze regio’s. Zowel 

de partner als de vroedvrouw kan dit doen. 

Als de partner masseert, komen er ook extra 

endorfine en oxytocine vrij door de liefdevolle 

aanrakingen. 

Natuurlijke 
pijnbestrijding 
tijdens de arbeid
Dat een bevalling gepaard gaat met pijn zal niemand ontkennen. 
Gelukkig kan je verschillende zaken proberen om de pijn wat 
draaglijker te maken. De ervaring van pijn tijdens een bevalling heeft 
als functie om endorfine, een lichaamseigen pijnstiller, aan te maken. 
Dit hormoon zal op zijn beurt de afgifte van oxytocine bevorderen, 
een hormoon dat de weeën stimuleert. 

“

”

Onze vroedvrouwen 

helpen de mama zoveel 

mogelijk om te ontspannen door 

haar goed te informeren en 

rust uit te stralen.
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Houdingen 
Veranderen van houding en beweging helpen 

om de arbeid vlotter te laten gaan. Door ver-

schillende posities aan te nemen zal de binnen-

kant van het bekken meebewegen. Hierdoor 

zal het hoofdje (of poepje) van de baby makke-

lijker door het bekken passeren. Wandelen op 

de trap is bijvoorbeeld heel interessant om de 

plaats in het bekken optimaal te benutten.

De vroedvrouw kan specifieke tips geven om 

de arbeid te bevorderen afhankelijk van het 

stadium van de arbeid. 

Veranderen van positie helpt bijvoorbeeld om 

de bekkeningang of -uitgang te vergroten. 

Vaak wordt een bal gebruikt zodat de patiënte 

kan bewegen en toch niet uitgeput raakt. 

Tijdens een wee kan ze voorover leunen op 

een bed of tafel en ondertussen kan ze met 

haar bekken wiegen om de pijn op te vangen. 

Dankzij onze draadloze monitors kan men ook 

op een veilige manier bewegen en kunnen 

we tegelijkertijd de hartslag van de baby 

opvolgen.

Ademhaling 
Door te focussen op de ademhaling wordt 

men afgeleid van de pijn. Dit zorgt ook voor 

voldoende zuurstof in het lichaam, waardoor 

ook de baby via de placenta en navelstreng 

de nodige zuurstof krijgt. Rustig ademhalen 

brengt het zenuwstelsel tot rust en voorkomt de 

aanmaak van stresshormonen. Het zal er ook 

voor zorgen dat de mama niet verkrampt en 

de bekkenbodemspieren ontspannen. 

Vergeet vooral niet: elke wee brengt de 

mama een stap dichter bij de ontmoeting 

met haar kindje!

“

”

Rustig ademhalen brengt 

het zenuwstelsel tot rust 

en voorkomt de aanmaak 

van stresshormonen.
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Perinatale gezondheid

De perinatale gezondheid in een 
notendop: een multidisciplinaire 
entourage
DR. JEANINE RUTJES

In het AZ Jan Portaels volgen we zowel laag- als hoogrisicozwangerschappen op. Dat gebeurt volgens een 
duidelijk en efficiënt proces, dat we hier graag even toelichten.

De intake
Tijdens een intakegesprek bevragen we de  

risicofactoren en bouwen we het medische 

dossier op. We besteden aandacht aan 

vroegere aandoeningen, operaties, medi-

catie gebruik, aanwezigheid van con geni tale 

aandoeningen in de familie, vorige zwanger-

schappen … Via een (transvaginale) echo-

grafie bepalen we de duur en evolutie van de 

zwangerschap. We geven uitleg over gezond 

zwanger zijn, met aandacht voor infectieziek-

ten zoals toxoplasmose, CMV en listeria. Ook 

de opsporing van antistoffen tegen rodehond, 

CMV, toxoplas mose, hepatitis B-antigenen, HIV, 

syfilis, vitamine D-status, bloedgroep en irregu-

liere antistoffen gebeurt systematisch, 

al dan niet op voorhand bij de huisarts. 

We onderstrepen het belang van foliumzuur 

om het risico op neurale buisdefecten te 

verkleinen. Daarnaast noteren we het start-BMI. 

Want de obesitaspandemie treft alle lagen van 

de bevolking, ook steeds meer vrouwen in hun 

reproductieve levensfase. Bij een BMI hoger dan 

35 is goede gewichtssurveillance erg belangrijk 

en moet er zo nodig begeleiding van een 

diëtiste ingeschakeld worden. Obesitas gaat 

namelijk gepaard met belangrijke obstetrische 

complicaties, zoals een verhoogd risico op 

miskraam, macrosomie, dystocie, wondinfectie, 

trombo-embolie … 

In het geval van een laagrisicozwangerschap is 

een alternerende opvolging met de huisarts en/

of verloskundige mogelijk. Hierover verscheen 

in 2019 een KCE-rapport (326As): Naar een 

geïntegreerd prenataal zorgpad voor 

laagrisicozwangerschappen. Dat stelt dat de 

prenatale opvolging universeel en geïntegreerd 

moet zijn om een optimale gezondheid en 

veiligheid te garanderen voor alle zwangere 

vrouwen op het Belgische grondgebied. 

De draagwijdte en intensiteit moeten ook 

afgestemd worden op ieders behoeften. De 

opvolging moet zorgen voor een naadloze 

overgang vanaf de preconceptieperiode tot de 

postpartumperiode, van de ene zorgverlener 

naar de andere en van basiszorg naar 

gespecialiseerde zorg.

Het eerste trimester
Na de datingechografie tussen 8 en 9 weken 

zien we de patiënte tot 30 weken elke 4 weken 

terug en nadien om de 2 à 3 weken. Rond 12 

weken doen we een eerstetrimesterechografie. 

Het koppel kan dan ook kiezen voor de niet-

invasieve prenatale test (NIPT). Die omvat 

een bloedafname en spoort trisomie 21 

(downsyndroom), 18 (Edwardssyndroom) en 

13 (Patausyndroom) op door het DNA van de 

foetus na te kijken.

De NIPT bepaalt of er een extra kopie van 

chromosoom 21, 18 of 13 bij de baby aanwezig 

is en het geslacht. Deze test wordt sinds 1 juli 

2017 terugbetaald en is betrouwbaarder dan 

de combinatietest. In zeldzame gevallen is de 

NIPT vals positief. Een afwijkende NIPT wordt 

daarom altijd gevolgd door een invasieve 

test, bij voorkeur een vruchtwaterpunctie. 

Hiervoor zal het koppel uitgebreid begeleid 

worden in een tertiair centrum. Daarnaast is er 

de mogelijkheid tot pre-eclampsiescreening. 

Hierbij bepalen we echografisch de weerstand 

van de bloeddoorstroming ter hoogte van de 

A. Uterinae. Bij een hoge weerstand kunnen 

we preventief cardioaspirine opstarten om het 

risico weer te verlagen.

Het tweede en derde trimester
De tweedetrimesterechografie is een 

morfologische echografie die grote structurele 

afwijkingen opspoort. Idealiter vindt deze echo 

plaats tussen de 20 en 22 weken. Als we een 

afwijking vermoeden, zullen we de patiënte 

de nodige uitleg geven en doorverwijzen 
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naar een tertiair centrum voor een expertise-

echografie en verdere begeleiding. Bepaalde 

foetale aandoeningen kunnen prenataal 

behandeld worden via foetale chirurgische 

interventies. Genetisch onderzoek is meestal 

erg belangrijk om een onderliggende verklaring 

te vinden en om het herhalingsrisico bij een 

volgende zwangerschap in te schatten. Soms 

kiezen ouders voor een afbreking van de 

zwangerschap bij afwijkingen met een infauste 

prognose.  

Een screening op zwangerschapsdiabetes 

vindt plaats tussen de 24 en 28 weken van de 

zwangerschap en bestaat uit een ‘glucose 

challenge test’ (GCT). Omdat de test een uur 

in beslag neemt, koppelen we hem aan een 

consultatie bij de vroedvrouw. Zo is er ruimte 

voor informatie over arbeid en de bevalling, 

pijnbestrijding en borstvoeding. Ook praktische 

zaken zoals de erkenning, het Groeipakket 

en een vroedvrouw aan huis na de bevalling 

komen aan bod. 

Is de GCT verhoogd, dan plannen we 

een uitgebreidere suikertest: de orale 

glucosetolerantietest (OGTT). De diagnose 

zwangerschapsdiabetes wordt gesteld bij 

minstens één verhoogde waarde. In dat 

geval werken we nauw samen met de dienst 

endocrinologie en wordt de patiënte de rest 

van de zwangerschap begeleid door een 

diabeteseducator en een endocrinoloog. 

Meestal kan deze diabetes onder controle 

gebracht worden met een dieet, maar 

in sommige gevallen moeten we insuline 

opstarten. 

Patiënten met een voorgeschiedenis van 

GDM krijgen direct een OGTT. Is er een 

voorgeschiedenis van bariatrische heelkunde, 

dan is een suikertest gecontra-indiceerd door 

de verhoogde kans op het dumpingsyndroom. 

De patiënte krijgt dan een vierpunten-

dagprofiel via de diabeteskliniek. Patiënten 

met zwangerschapsdiabetes moeten ook na 

de bevalling verder opgevolgd worden, door 

de verhoogde kans op het ontwikkelen van 

diabetes mellitus type 2. 

Vanaf 28 weken bevelen we het kinkhoestvaccin 

aan. Dat is een gratis vaccin, verkrijgbaar bij 

de huisarts. Bij elke consultatie voeren we ook 

een dipstick van de urine uit, om te screenen op 

proteïnurie en worden bloeddruk en gewicht 

gecontroleerd.

Tijdens de derdetrimesterechografie, rond 30 

à 31 weken, evalueren we de ligging en groei 

van de baby en de placentalokalisatie. Rond 35 

weken voorzien we een screening op groep B 

streptokokken (GBS), om te weten of de patiënte 

tijdens de bevalling antibioticaprofylaxe moet 

krijgen om de neonaat te beschermen tegen de 

GBS-ziekte. 

Begeleiding op maat
Risicozwangerschappen krijgen een aangepast 

opvolgingsschema. Denk hierbij aan vrouwen 

met een belangrijke medische aandoening, 

zwangerschapsdiabetes, een zwangerschap 

na voorgaande keizersnede, na voorgaande 

bariatrische chirurgie, psychosociale 

kwetsbaarheid, een tweeling … In dat geval is 

het belangrijk om tijdig door te verwijzen naar 

de gynaecoloog. 

De multidisciplinaire entourage moet 

aangepast worden aan individuele noden. 

Zo doen we waar nodig beroep op andere 

zorgverleners, zoals professionals uit de 

geestelijke gezondheidszorg (psychologen 

of psychiaters), pediaters, maatschappelijk 

werkers ... Het AZ Jan Portaels heeft ook een 

intercultureel bemiddelaar, die vlot Nederlands, 

Frans, Engels en Arabisch spreekt. Hij kan tolken 

en/of bemiddelen tussen patiënten, naasten en 

het medisch en verzorgend personeel, bijstand 

bieden bij de vertaling van cultuursensitieve 

topics (bijvoorbeeld andere gewoonten) 

tussen patiënten en artsen en/of het medisch 

personeel en helpen bij het vertalen en 

vervolledigen van het administratief dossier.

Eens het parcours doorlopen is en de bevalling 

nadert, spontaan of gepland, begeleiden 

we het koppel verder in de verloskamer. Een 

niet-dringende keizersnede voeren we ‘gentle’ 

uit. Zo kunnen de ouders de baby geboren 

zien worden en komt de baby bij een goede 

start bij de moeder voor huid-op-huidcontact. 

De navelstreng wordt dan ook pas na enkele 

minuten doorgenomen. 

De postpartumperiode richt zich op het fysieke 

en mentale herstel, het wennen aan de komst 

van de baby, borst- of flesvoeding en de 

voorbereiding op het ontslag naar huis. 

Binnenkort verwelkomen we een nieuwe 

gynaecologe met een bijzondere 

bekwaamheid in de foetomaternale 

geneeskunde, met bijkomende klinische 

en echografische opvolging van 

(hoogrisico)zwanger schappen. 

We sloten 2021 af met 550 bevallingen. We 

mikken op een steeds stijgende trend! 

AANBEVOLEN SYSTEEM VAN PRENATALE OPVOLGING
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Neonatologie

Pasgeborenen met nood aan niet-intensieve 

neonatale zorgen kunnen bij ons terecht vanaf 

een zwangerschapstermijn van 33 weken. 

Boorlingen die wel intensieve neonatale zorgen 

nodig hebben gaan naar een NICU-afdeling in 

een van de omgevende universitaire zieken-

huizen. Zodra zijn gezondheidstoestand het 

toelaat, kan de baby terug getransfereerd 

worden naar onze afdeling.

We besteden hier bijzondere aandacht aan de 

NIDCAP-principes, gekend op NICU-afdelingen. 

NIDCAP staat voor ‘Newborn Individualized 

Development Care and Assessment Program’. 

Het gaat hierbij om individuele familie- en ont-

wikkelingsgerichte zorg voor de pasgeborenen: 

comfort en stabiliteit verhogen, stress vermin-

deren en de relatie met de ouders bevorderen, 

met als einddoel een optimale stimulatie van 

de ontwikkeling.

Waarom NIDCAP?
Bij kinderen die te vroeg geboren worden, is de 

hersenontwikkeling nog niet voltooid. Daarvoor 

had het kind de baarmoeder nog nodig. Voor 

de groei en de rijping van de hersenen is een 

diepe slaap heel belangrijk. Een kind storen in 

zijn slaap is dus schadelijk voor de ontwikke-

ling van de hersenen. Bij NIDCAP houden we 

rekening met het ritme van de kinderen. Door 

goed te observeren, kunnen we vaststellen hoe 

een baby zich voelt. Is een kind in diepe slaap 

of vertoont het tekens van stress, dan wachten 

we met handelingen uit te voeren. 

Uit onderzoeken is gebleken dat de hersenen 

van kinderen die volgens de NIDCAP-methode 

verzorgd zijn een betere structuur hebben en 

beter functioneren dan die van kinderen die 

niet volgens deze methode verzorgd zijn. Ook 

liggen de kinderen vaak minder lang in het 

ziekenhuis en lopen ze minder longschade op.

Neonatologie: familie- en 
ontwikkelings gerichte zorg 
voor pasgeborenen
DR. ANOUK VAN LEYNSEELE

De komst van een pasgeborene is een nieuw hoofdstuk in het leven van de ouders. Als deze start anders 
verloopt dan gepland, door bijvoorbeeld ziekte of prematuriteit, wordt de baby op de neonatale afdeling 
gehospitaliseerd. Het is dan onze taak om deze cruciale en stressvolle periode zo optimaal mogelijk te 
laten verlopen. 
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Comfort verhogen en stress 
verminderen
Een baby die op neonatologie opgenomen is, 

wordt blootgesteld aan veel stress: scheiding 

van de ouders, veel negatieve externe prikkels 

vanuit de omgeving (felle lichtbronnen, sterke 

geuren, lawaai van o.a. alarmen), onaangena-

me verpleegkundige handelingen … Via aange-

paste verzorging, met maximale betrekking 

van de ouders, willen we de ontwikkeling van 

de pasgeborene zoveel mogelijk ondersteunen 

en bevorderen.

We kunnen het comfort verhogen door 

de motorische ontwikkeling en die van het 

evenwichtsorgaan te ondersteunen. Sommige 

handelingen brengen de baby tot rust, zoals 

hem dicht tegen het lichaam houden en hem 

voorzichtig wiegen. Andere handelingen, zoals 

de baby in de lucht tillen zonder steun, kunnen 

leiden tot fysiologische instabiliteit en moeten 

vermeden worden. Een premature baby die 

onvoldoende ondersteund wordt, heeft de 

neiging om zich te strekken. Dat veroorzaakt 

sterk negatieve prikkels en stress. We hebben 

dus veel aandacht voor de manier waarop we 

de zorgen en handelingen toepassen. 

Het is essentieel dat we de signalen van de 

baby herkennen: wanneer hij in diepe slaap is, 

zullen we de zorgen uitstellen. Wanneer hij heel 

gespannen en gestresseerd is tijdens de zorg, 

zullen we een pauze inlassen om hem opnieuw 

tot rust te laten komen. Verzorgers (zowel me-

dewerkers als ouders) moeten de nodige ken-

nis hebben van de ontwikkeling van de baby. 

Ze moeten gedragssignalen van de baby leren 

herkennen, begrijpen en interpreteren, zodat de 

zorg hierop afgestemd kan worden.

Ouderparticipatie van cruciaal belang 
Het belang van een hechte band tussen een 

baby en zijn ouders is ondertussen algemeen 

bekend. Om deze band te ontwikkelen, is nauw 

contact, zowel lichamelijk als emotioneel, van 

groot belang. 

De scheiding tussen baby en ouders moet 

zoveel mogelijk beperkt worden en de betrok-

kenheid van de ouders moet optimaal worden 

gestimuleerd. Daarom geven we de mogelijk-

heid om ongelimiteerd aanwezig te zijn op de 

n*dienst, waardoor deze angst vermindert. 

Door hun aanwezigheid en toenemende 

zelfstandigheid in de verzorging van hun kind, 

vermindert de angst bij ouders en leren zij hun 

baby kennen in verschillende omstandigheden. 

Ze kunnen hem troosten en ondersteunen 

bij pijnlijke procedures. Deze betrokkenheid 

versterkt het zelfvertrouwen van de ouders. Ze 

leren om zelf expert te worden in de zorg van 

hun baby. Eens de baby minder zorgen nodig 

heeft en bijna klaar is voor ontslag, kunnen 

mama en baby in rooming in: samen op een 

kamer van de materniteit, ter voorbereiding 

van de grote stap naar huis. 

Kangoeroemethode
Eén van de belangrijkste interventies die zowel 

ouders als hun baby ten goede komen, is het 

aanmoedigen van huid-op-huidcontact (skin-

to-skin of kangoeroezorg).

Kangoeroeën is een unieke methode om het 

hechtingsproces tussen ouders en hun baby 

te creëren en om de ouder-kindbinding te 

bevorderen. Het ondersteunt de lichamelijke, 

sensomotorische en zintuiglijke ontwikkeling 

van de prematuur geboren baby en biedt de 

ouders en hun baby perioden van rust door 

het intieme en warme lichamelijke contact. 

Het bevordert de fysiologische stabiliteit met 

gunstig effect op de ademhaling, hartfrequen-

tie, temperatuur, suikerspiegel … Het is iets wat 

alléén ouders en hun baby delen en waarbij de 

professionele hulpverlener niet betrokken is.

Kangoeroezorg vermindert stress en pijn bij 

de baby. Bij pijnlijke handelingen die tijdens 

het kangoeroeën worden uitgevoerd, ervaren 

moeder en baby minder stress. Door deze 

reductie van stress zal de baby een betere 

organisatie van de slaap-en waakstadia 

ontwikkelen: meer perioden van diepe slaap, 

de baby is langer rustig wakker en alert en huilt 

minder. 

Ook de ouders hebben hier baat bij: ze krijgen 

meer zelfvertrouwen omdat ze voelen dat 

de baby hier beter van wordt, ze voelen zich 

‘echt‘ ouder en hebben meer vertrouwen in 

de zorg van hun baby. Mama’s die zich goed 

voelen produceren ook meer prolactine. Dat is 

bevorderlijk voor de moedermelkproductie en 

verhoogt de kans op succesvolle borstvoeding.

“

”

Om een hechte band 

te ontwikkelen tussen 

een baby en zijn ouders  

is nauw contact, zowel 

lichamelijk als emotioneel,  

van groot belang.
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Verkorte ligduur

Tijdens de zwangerschap bespreekt de 

patiënte met de gynaecoloog of ze in 

aanmerking komt voor een korter verblijf. Is 

dat het geval, dan kan ze contact opnemen 

met een vroedvrouw voor een prenatale 

consultatie. Het is ook belangrijk dat ze 

nadenkt over de praktische kant van het 

verhaal, zodat ze toch de nodige rust krijgt. 

Nieuwe mama’s kunnen terecht bij kraamzorg, 

familie en vrienden voor ondersteuning en hulp 

in het huishouden.

Als alles goed verloopt, kan de kersverse mama 

na een vaginale bevalling van een eerste kindje 

na 3 nachten naar huis. Bij het tweede kindje 

is dat al na 2 nachten. Bij een keizersnede 

voorzien we een verblijf van 4 nachten. Bij 

poliklinisch bevallen verlaat de patiënte het 

ziekenhuis al binnen de 24 uur na de bevalling.

Zelfstandige vroedvrouw
De vroedvrouw komt binnen de 24 uur na 

thuiskomst langs. Ze neemt de medische 

nazorgen van de mama en baby op zich, 

informeert en begeleidt bij de zorgen van 

de baby, voeding en slapen. Rond de derde 

dag doet ze de hielprik om aangeboren 

stofwisselingsziektes op te sporen. Daarnaast 

biedt ze psychologische ondersteuning en is ze 

het eerste aanspreekpunt. 

Wie aangesloten is bij de mutualiteit krijgt 

de zorgen van de vroedvrouw volledig 

terugbetaald. Sommige vroedvrouwen rekenen 

wel een dossier- en/of vervoerkost aan. 

De huisarts
Na een verkort verblijf gaat de patiënte na 7 à 

10 dagen met het kindje langs bij de huisarts of 

kinderarts. Ook na deze week staan zij in voor 

de verdere medische opvolging.

Kind & Gezin
Tijdens de laatste weken van de zwangerschap 

neemt een verpleegkundige van Kind en Gezin 

contact op voor een eerste kennismaking. 

Het eerste bezoek vindt ongeveer 10 dagen 

na de bevalling plaats. De verpleegkundigen 

van Kind & Gezin volgen de ontwikkeling van 

het kindje op, nemen de gehoortest af en 

begeleiden bij de voeding en zorgen voor de 

baby. Ze staan ook in voor de opstart van het 

vaccinatieprogramma. De begeleiding van 

Kind & Gezin is gratis en volledig vrijblijvend.  

Kraamzorg
Voor hulp in het huishouden en bij de 

verzorging van de baby of zichzelf, kan 

de patiënte terecht bij kraamzorg. Deze 

instantie contacteert ze best voor de zesde 

zwangerschapsmaand, om zeker te zijn van 

een plaatsje. De prijs wordt bepaald op basis 

van het inkomen. Vaak komt de mutualiteit of 

hospitalisatieverzekering tussen in de kosten.

Ondersteuning bij verkorte ligduur
Als een zwangerschap normaal verloopt en er zich geen problemen voordoen rond de bevalling of de 
eerste dagen erna, kan de patiënte in principe naar huis om daar verder te herstellen. Omdat we willen dat 
ze met een gerust gevoel naar huis vertrekt, werken we nauw samen met allerlei instanties voor de nodige 
continuïteit in de zorg. In het kraamtijdboekje, dat we geven na de bevalling, noteren we alle belangrijke 
gegevens over de patiënte en de bevalling. Die spelen we zo door aan de vroedvrouw, de huisarts, Kind en 
Gezin en de kinderarts.

Als alles goed verloopt, 

kan de kersverse mama 

na een vaginale bevalling 

van een eerste kindje na 

3 nachten naar huis.

“

”
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Menopauze

Oplossing voor de klachten
De diagnose van menopauze kan bevestigd 

worden middels een bloedafname. Belangrijk 

is dat de patiënte de laatste 4 weken geen 

hormonen (de pil) heeft genomen. Het begin 

van de menopauze is meestal een moeilijke 

periode. Op korte tijd komen er verschillende 

klachten: opvliegers, nachtelijke zweetbuien, 

slecht slapen, pijn in de gewrichten, 

stemmingswisselingen, verminderd libido, 

depressieve gevoelens, droge huid en vagina, 

urinaire problemen, gewichtstoename …

Hormonale substitutietherapie (HST) kan veel 

van deze klachten snel verhelpen. Toch is er 

vaak een aversie om hormonen te nemen, 

uit angst voor de bijwerkingen, zoals een 

verhoogd risico op borstkanker, trombose 

of gewichtstoename. De keuze gaat eerder 

naar tal van voedingssupplementen die een 

beperkt effect hebben op de opvliegers, maar 

geen effect hebben op andere problemen, 

zoals vaginale droogte of botontkalking. 

Veel vrouwen krijgen ook een verkeerde 

behandeling. Ze krijgen antidepressiva omdat 

ze slecht in hun vel zitten, terwijl het om 

overgangsklachten gaat.

Slechts een derde van de vrouwen in de 

menopauze neemt hormonale substitutie-

therapie. HST is bij veel vrouwen en artsen uit 

de gratie gevallen na de studie van het 

Women’s Health Initiative (WHI) uit 2002. Die zei 

dat vrouwen onder HST 30% meer kans 

hebben op borstkanker. Velen concludeerden 

daaruit dat hormonen even gevaarlijk zijn voor 

borstkanker als sigaretten voor longkanker. Als 

gevolg daalde HST wereldwijd met bijna 50%. 

Maar we moeten relativeren: een vrouw van 50 

loopt een risico van 2,3/1.000 om het volgende 

jaar de diagnose van borstkanker te krijgen. 

Volgens de WHI-studie is dat 3/1.000 onder HST.

Verschillende studies
De WHI-studie had enkele fundamentele 

zwaktes. Inclusiecriteria waren vrouwen 

tussen 50 en 79 (!) jaar, met een gemiddelde 

leeftijd van 63 jaar. Slechts 10% van de 

vrouwen zat in de doelgroep van 50 tot 

54 jaar. Patiënten kregen hoge doseringen 

van geconjugeerde paardenoestrogenen 

en medroxyprogesteronacetaat. Uit later 

onderzoek bleek dat de meeste kankers 

al aanwezig waren voor de behandeling, 

maar iets sneller tot uiting kwamen door de 

hormonen. Bovendien was er geen significant 

verschil in mortaliteit tussen de HST-groep en de 

placebogroep. 

Verschillende combinaties en doseringen 

van hormonen hebben een invloed. Het 

progestageen speelt ook een belangrijke rol. In 

de WHI-studie was er zelfs een daling van het 

risico op borstkanker met 30% bij vrouwen die 

enkel oestrogenen kregen. Recente studies met 

bio-identieke oestrogenen en progestagenen 

hebben ook geen verhoogd risico op 

borstkanker kunnen aantonen. Overmatig 

alcoholgebruik, roken en overgewicht zijn wel 

belangrijke risicofactoren.

Meerdere studies, zoals de Nurses’ Health 

Study, tonen aan dat de levenskwaliteit en 

-verwachting net verbeteren onder HST, 

voornamelijk door het gunstige effect van 

oestrogenen op cholesterol, het beschermend 

effect tegen atherosclerose en de vermindering 

van osteoporose. Het is wel belangrijk om de 

behandeling te starten in de eerste jaren van 

de menopauze. Na 60 jaar wordt de opstart 

afgeraden, omdat de stollingsfactoren tijdelijk 

kunnen stijgen, met risico op trombose.

Menopauze: behandelen 
is zeker mogelijk!
DR. NICO BOLLEN

Gemiddeld begint de menopauze op 51 jaar, een leeftijd waarop de 
gemiddelde levensverwachting van een vrouw nog 34 jaar bedraagt. 
Ze zal dus meer dan een derde van haar leven in de menopauze door-
brengen. Veel vrouwen beschouwen de menopauze als een korte peri-
ode van 1 à 2 jaar, die gepaard gaat met opvliegers en klachten die wel 
over zullen gaan. Ze beseffen vaak niet dat de menopauze voor de rest 
van hun leven duurt en dat er ook langdurige gevolgen kunnen zijn.

DE CONCLUSIE

• Heeft een vrouw menopauzeklachten, dan is het aangeraden om laaggedoseerde hormonen te geven.

• De huidige behandelingen doen het risico op borstkanker zeer waarschijnlijk niet stijgen.

• De levenskwaliteit en -verwachting nemen toe door de gunstige invloed op botten en vaten.
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Cervixcarcinoom

Van uitstrijkje tot colposcopisch 

onderzoek
De opsporing van cervixcarcinoom of 

voorstadia hiervan gebeurt via een cervixbrush 

of een uitstrijkje. De patholoog-anatoom doet 

verder celonderzoek. Zowel de huisarts als de 

gynaecoloog kan deze niet-invasieve pijnloze 

test uitvoeren. Dit onderzoek wordt, bij een 

normaal resultaat, om de 3 jaar terugbetaald 

via de verzekering. Bijkomende terugbetaling 

wordt voorzien in geval van een abnormaal 

screeningsresultaat met verdere opvolging. 

Dankzij systematische screening kunnen we 

voorstadia van cervixcarcinoom opsporen en 

behandelen. 

Bij een abnormaal resultaat gaan we over 

tot frequenter cervixcytologisch onderzoek 

of doen we meteen een colposcopisch 

onderzoek. Waar nodig is een gefractioneerde 

curettage aanbevolen. Bij een colposcopische 

procedure vergroten we de cervix uit en kleuren 

we die aan om mogelijke afwijkingen op te 

sporen. Daarnaast kunnen we zo nodig een 

biopsie van het verdachte letsel afnemen 

voor microscopisch onderzoek. Follow-up of 

behandeling is afhankelijk van het stadium op 

het moment van de diagnose. 

HPV-screeningstest
Bij vrouwen ouder dan 30 jaar doen we een 

HPV-screeningstest. Voor de HPV-typering is 

in België nog geen terugbetaling voorzien. Bij 

vrouwen jonger dan 30 jaar is een PAP-smear 

(cytologische test) voldoende voor onderzoek. 

Screening naar cervixcarcinoom: 
vroege diagnostiek kan levens redden 
DR. MINE DURAN

Elke vrouw in België van 25 tot 65 jaar wordt aangeraden zich te laten onderzoeken op baarmoeder-
halskanker. Ook bij vrouwen die al gevaccineerd zijn voor HPV (humaan papillomavirussen) is deze 
screening van belang. De persoonlijke uitnodiging wordt door het landelijke bevolkingsonderzoeks-
programma via de post toegestuurd. 

Figuur 1: Model van HPV-infectie en de pathogenese van baarmoederhalskanker. Bron: Smeets F, Verhoeven V, Baay M, Weyers S, Colpaert C, 

Govaerts F (2011). Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering: Cervixkankerscreening. Huisarts Nu. 2011; 40, pS67.

Bij iedere abnormale cytologie screenen we 

bijkomend op HPV.   Zie figuur 1.

Een normaal uitstrijkje wordt gecodeerd 

als NILM, namelijk ‘negatief voor epitheliale 

cel abnormaliteiten of maligniteit’. Voor 

de eventuele opgespoorde cytologische 

afwijkingen bestaat er een internationale 

classificatie volgens de ‘Bethesda’:

L-SIL of ‘Low-grade Squamous 

Intraepithelial Lesion’: laaggradige intra-

epitheliale pleveiselcelafwijkingen

H-SIL of ‘High-grade Squamous 

Intraepithelial Lesion’: hooggradige intra-

epitheliale pleveiselcelafwijkingen

ASC-US of ‘Atypical Squamous Cells of 

Undetermined Significance’: atypische 

plaveiselepitheelcellen waarvan de 

betekenis niet duidelijk is. De cytologische 

afwijkingen zijn kwantitatief en/

of kwalitatief onvoldoende om een 

zekerheidsdiagnose van L-SIL te stellen

ASC-H of  atypische squameuze cellen. 

H-SIL kan niet met zekerheid uitgesloten 

worden. De cytologische afwijkingen zijn 

kwantitatief en/of kwalitatief onvoldoende 

om een zekerheidsdiagnose van H-SIL te 

stellen

AGC of ‘Atypical Glandular Cells’: 

atypische klierepitheelcellen van 

endometriale of endocervicale oorsprong

AIS of ‘Adenocarcinoma In Situ’

geen afwijkingen
(>80%)

HPV-infectie

normaal 
epitheel

afwijkingen 
(20%)

invasief 
carcinoom

HPV-klaring HPV-klaring en CIN-regressie afhankelijk van:
• ernst CIN-afwijking
• immuunstatus

histologische diagnose

cervicale intra-epitheliale neoplasie, graad

persistente hoogrisico-HPV-infectie/progressie CIN-afwijking

activatie (proto-)oncogenen

verlies tumorsuppressorgenen

telomeraseactiviteit

lichte 
dysplasie

matige 
dysplasie

ernstige 
dysplasie

circa 13 jaar

1 2 3
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Figuur 2: Adviezen opvolging afwijkende uitstrijkjes. Bron: Smeets F, Verhoeven V, Baay M, Weyers S, Colpaert C, Govaerts F (2011). Aanbeveling voor 

goede medische praktijkvoering: Cervixkankerscreening. Huisarts Nu. 2011; 40, pS67.

Figuur 3: Verwijdering van abnormale baarmoederhalscellen met de 

elektrochirurgische loop. 

Wanneer er sprake is van een afwijkende 

screeningstest naar cervixcarcinoom volgt 

er een nauwkeurige follow-up door de 

gynaecoloog, met de nodige behandeling. 

Zie figuur 2.

In het AZ Jan Portaels vindt de aanbevolen 

opvolging multidisciplinair plaats. Bijgevolg 

kunnen we een conisatie van de cervix 

uitvoeren bij een histologisch onderzoek vanaf 

CIN-II (cervicale intraepitheliale neoplasie). 

Tegenwoordig is de LEEP-cervixconisatie 

(Loop Electrosurgical Excision) de meest 

gebruikte simpele techniek om afwijkende 

baarmoederhalscellen te behandelen. Zie 
figuur 3.

Bij deze methode verwijderen we nauwgezet 

de bovenste laag van de baarmoeder met de 

laesie. Vervolgens kan de patholoog-anatoom 

het afgenomen weefsel verder onderzoeken. 

Pas als de volledige laesie uitgehaald is 

en de snederanden vrij zijn, kunnen we de 

behandeling terugbrengen tot een regelmatige 

follow-up middels uitstrijkjes.

De hoofdboodschap? 
Vroege opsporing kan talloze 
levens redden! 

Algemene beoordeling 

van het cervixepitheel

Beleidsvoorstel

Kwaliteit is onvoldoende Herhaal het uitstrijkje na 3-6 maanden

Negatief voor intra-epitheliale laesie 

of maligniteit (NILM)

Normaal screeningsinterval: 3 jaar, behalve na eerste 

uitstrijkje: interval van 1 jaar

ASC-US HR-HPV-test:

• HR-HPV-positief: colposcopie en biopsie

• HR-HPV-negatief: uitstrijkje na 12 maanden

ASC-US + infectie Infectie + HR-HPV-negatief: herhaling na behandeling van 

de infectie maar ten vroegste 3 maanden na het vorige 

uitstrijkje

Infectie + HR-HPV-positief: eerst infectie behandelen, dan 

colposcopie

ASC-H Verwijzen naar gynaecoloog voor colposcopie en biopsie

L-SIL Herhalingsuitstrijkje na 6 maanden

• Regressie naar normaal: herhaal na 12 maanden

• Progressie of onveranderd: colposcopie en biopsie

H-SIL Verwijzen naar gynaecoloog voor colposcopie en biopsie

Aanwezigheid van 

endometriumcellen >40 j

Endometriumcellen na de menopauze moet altijd verder 

onderzocht worden: verwijzen naar de gynaecoloog 

voor gecombineerde colposcopie en hysteroscopie, met 

eventueel biopsiename

AGC Verwijzen naar gynaecoloog voor colposcopie, biopsie, 

endocervicale en endometriale weefselafname

AIS Verwijzen naar gynaecoloog

Invasief carcinoom, plaveiselcel- of 

adenocarcinoom

Verwijzen naar gynaecoloog

Normaal uitstrijkje na behandeling 

voor H-SIL of AIS

Na exsisionele behandeling voor CIN 2, CIN 3 of AIS: 

uitstrijkje 6, 12 en 24 maanden na behandeling. Ook 

colposcopie en HR-HPV-test 6 maanden na behandeling. 

Jaarlijks uitstrijkje tot 5 jaar na behandeling
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Vernieuwingen

Vernieuwingen in het AZ Jan Portaels

Het AZ Jan Portaels slaat met de nieuwe hybri-

de operatiezaal de weg van de toekomst in. 

Hoogtechnologische beeldvorming en een vol-

ledig uitgeruste moderne operatiezaal worden 

in 1 ruimte gecombineerd.

Bij een endovasculaire behandeling wordt 

een ader of slagader niet operatief vrij gelegd, 

maar behandelt de vaatchirurg het probleem 

door stents en ballonnen via een katheter in het 

bloedvat in te brengen. “Tot nu voerden we deze 

procedures uit met een mobiel röntgenapparaat 

in een ‘gewone’ operatiezaal in het operatiekwar-

tier”, zegt dr. Jorn Robijn, medisch diensthoofd 

thorax- en vaatheelkunde. “Maar die apparatuur 

is eigenlijk niet gemaakt om complexe onderzoe-

ken van de bloedvaten uit te voeren.”

In de afgelopen 3 decennia zijn endovasculaire 

technieken zodanig geëvolueerd dat dit de eerste 

keuze is geworden qua behandeling voor de 

meeste vasculaire problemen. Ook complexe 

technieken zijn nu mogelijk. Maar hierdoor is er wel 

nood aan zeer nauwkeurige beeldvorming, die 

alleen met erg krachtige röntgenapparatuur en 

computersoftware gegenereerd kan worden. 

“Met de hybride operatiezaal combineren we een 

perfect steriele omgeving met zeer nauw-

keurige beeldvorming. Klassieke chirurgie en 

endovasculaire procedures kunnen zo nodig 

ook tegelijkertijd gebeuren. De C-boog en de 

operatietafel vormen een eenheid die de vaat-

chirurg volledig steriel kan bedienen.” Bijzonder 

aan dit Philips Azurionsysteem is de flexibele arm 

of FlexArm. Hiermee kan het systeem zich heel 

eenvoudig aanpassen aan verschillende situa-

ties, bijvoorbeeld voor procedures waarbij vanuit 

de arm gewerkt wordt.  

Door vooruitstrevende technologie is het 

mogelijk om de stralingsdosis te verminderen, 

terwijl de beeldkwaliteit superieur blijft. “Boven-

dien zijn er tal van nieuwe softwaretoepassingen 

beschikbaar waarmee we preoperatief gemaakte 

beeldvorming, zoals een CT-scan, kunnen com-

bineren met de medische beelden die tijdens de 

ingreep gemaakt worden. Dit laat toe om nog 

minder RX-stralen en contrastmiddelen te gebrui-

ken. Dat maakt het nog veiliger voor patiënten en 

voor het operatieteam.”

“De nieuwe hybride operatiezaal zal ons in staat 

stellen om in een steriele operatiezaalomgeving 

uiterst nauwkeurig endovasculaire procedures 

uit te voeren. Hierdoor zullen we in de toekomst 

nog meer toepassingen en behandelmethodes 

kunnen ontdekken en gebruiken”, aldus Dr. Jorn 

Robijn.

Operatiezaal van de toekomst 

Medische beeldvorming,  

tot in het kleinste detail

Begin dit jaar heeft het ziekenhuis de NMR 

Siemens Solafit in gebruik genomen. De nieuwe 

coils en software laten de dienst medische 

beeldvorming toe om voor bepaalde sequen-

ties en onderzoeken de kwaliteit verder te 

verhogen. Tegen het einde van het jaar mikken 

ze op bijkomende kwaliteitsverbetering via artifi-

ciële intelligentie en deep learning. Dankzij deze 

technologieën zal het NMR-toestel nog perfor-

manter zijn en nog kwalitatiever en sneller kunnen 

scannen. 

Diensthoofd dr. Kris Veryser: “Voor onderzoeken 

in de bovenbuik gebruiken we nu een nieuwe 

contrastbeeldentechniek. Zo kunnen we sneller 

scannen en de contrastevolutie beter volgen. 

Daarnaast is de ademhalingssensor in het 

NMR-toestel van biomatrixtechnologie, waardoor 

artefacten afgenomen zijn. Dit alles zorgt voor een 

betere diagnose van bovenbuikpathologie.”

Dr. Mieke Smets, referentieradioloog gynae-

cologie en mammografie, vult aan: “Op het 

vlak van gynaecologisch onderzoek kunnen 

artsen tumorale letsels in het kleine bekken beter 

detecteren en aflijnen, dankzij een nieuwe hoge 

resolutie Zoom-it-diffusiesequentie. Voor NMR 

borsten wordt nu, na contrasttoediening, een 

nieuwe isometrische, hoge resolutie T1-gewogen 

3D-sequentie gescand. Die stelt de dienst in staat 

om bijkomende reconstructies te maken van het 

te onderzoeken letsel in elk mogelijk vlak. Bij malig-

ne tumorale letsels draagt dit bij aan een betere 

preoperatieve planning.” 
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Naast de gloednieuwe hybride operatiezaal 

kwam er ook een nieuwe robot voor het 

operatiekwartier. “In de urologische chirurgie is 

een operatierobot zoals de Da Vinci-robot niet 

meer weg te denken. Het is de gouden standaard 

voor prostaatoperaties”, vertelt dr. Erwin Denies, 

uroloog. “Ook nier- en blaasoperaties voeren 

we steeds vaker uit met de hulp van de robot. 

Door de jaren heen hebben we met ons team 

dan ook een enorme expertise in robotchirurgie 

ontwikkeld. Door deze investering in een nieuwe 

versie van de robot kunnen we onze kennis nog 

verder uitbreiden. Onder andere door ‘firefly® 

fluorescence’ zijn bepaalde tumoren beter af te 

lijnen.” Ook de dienst NKO maakt gebruik van de 

robot, bijvoorbeeld voor transorale chirurgie van 

de tongbasis.

Het ziekenhuis verving recent het Da Vinci 

Si-systeem door het nieuwe Xi-systeem. Dat 

biedt aanzienlijk meer flexibiliteit en reikwijdte. 

Hierdoor ontstaan er niet alleen meer mogelijk-

heden voor de urologen en NKO-artsen, maar 

ook voor tal van andere medische disciplines. 

Zo worden voortaan ook robotische ingrepen 

uitgevoerd in de algemene en abdominale 

chirurgie en de gynaecologie. Daarnaast heeft 

deze nieuwere versie extra snufjes, zoals de Firefly. 

Hiermee kunnen we de bloedvoorziening van 

organen evalueren. De Xi kan ook organen zoals 

de darm afstapelen (afnieten en doornemen), iets 

dat vroeger met laparoscopische instrumenten 

moest gebeuren.

Dr. Demey, arts-specialist in de algemene en 

abdominale heelkunde, is alvast overtuigd van de 

voordelen van robotchirurgie voor patiënten: “Er is 

al langer wetenschappelijk bewijs dat kijkopera-

ties tal van voordelen hebben voor de patiënten. 

Dergelijke ingrepen hebben een kleinere impact, 

waardoor patiënten minder pijn ervaren en sneller 

mobiel zijn na de ingreep. De hersteltijd wordt dus 

aanzienlijk ingekort.” Het gebruik van de robot 

heeft ook bijkomende voordelen tegenover een 

traditionele kijkoperatie. Zo wordt de pijnbelasting 

voor de patiënt verder gereduceerd door de 

tractie op de buikspieren te verminderen en kan 

op lagere druk geopereerd worden. 

“Dankzij het zeer stabiele 3D-zicht en de flexi-

bele instrumenten kunnen we ook complexere 

dissecties uitvoeren. De instrumenten zijn na-

melijk manoeuvreerbaar, zoals een polsgewricht, 

een enorme troef in vergelijking met de gewone, 

rechte klemmen die bij een laparoscopie gebruikt 

worden. Door het gebruik van de robot kunnen 

we de operatietafel ook simultaan laten bewegen 

met de robotarmen.” Op de dienst van dr. Demey 

zullen ze de robot hoofdzakelijk gebruiken voor 

(oncologische) darmoperaties en complexe 

buikwandchirurgie.

Voorlopig is er alleen voor robotingrepen in het 

kader van prostaatoperaties een extra terug-

betaling voorzien. Voor andere ingrepen is de 

robot vaak verlieslatend. “Om robotchirurgie 

toch toegankelijk te maken voor veel van onze 

zorgklanten, hebben we als artsen beslist om 

samen de meerkost van de robot te dragen voor 

alle andere ingrepen, via het investeringsfonds”, 

besluit dr. Denies.

Verdere investeringen in robotchirurgie

Dr. Ward Vander Mijnsbrugge vat de vernieuwin-

gen op het vlak van neuro- en ORL-pathologie 

als volgt samen: “We kunnen nu een veneuze 

sinustrombose uitsluiten met een MR-veno-

grafie, zonder IV-contrast. Dat kan dankzij een 

techniek genaamd ‘phase contrast venography’. 

Met uitzondering van de 3D-reeksen zijn alle 

2D-coupes nu uniform 4 mm dun, wat zorgt voor 

een accuratere vergelijking. De diffusiereeks is ook 

significant versneld in tijd zonder in te boeten aan 

resolutie. Daardoor is ze ook minder gevoelig voor 

bewegingsartefacten, een enorm voordeel bij 

onrustige patiënten. Om hersenmetastasen op te 

sporen, gebruiken we voortaan een combinatie 

van een VIBE-reeks met hoge spatiale resolutie 

en een SPACE-reeks met hoge contrastresolutie 

door de perivenulaire aankleuring, door het ‘black 

blood effect’, weg te werken. Zo kunnen we aan-

kleurende letsels makkelijker detecteren (met 

SPACE), zonder in te boeten aan spatiale resolutie 

(met VIBE).” 

“De upgrade heeft ook voor de musculoskele-

tale-indicaties een aanzienlijke meerwaarde”, 

weet dr. Sofie Daineffe. “Door de software-evo-

lutie worden veel onderzoeken versneld, kunnen 

we meer 3D-sequenties toepassen en treden er 

minder artefacten op. Nieuwe coils zorgen dan 

weer voor betere beeldkwaliteit bij onderzoeken 

van de knie en elleboog. Voor onderzoeken van 

de schouder en het bekken kunnen we de zorg-

klant nu vlotter en comfortabeler positioneren.” 

Dr. Els Vanhoutte besluit dat de eerder vermelde 

voordelen ook de onderzoeken in het urologische 

domein verbeterd hebben. 

Save the date!
Portaelia - Verwijzersavond

ZATERDAG 1 OKTOBER 2022 

Innovatiecarrousel: interactieve rond-

leiding langs de gloednieuwe hybride 

operatiezaal, de nieuwe robot en het 

vernieuwde NMR-toestel. Maak kennis 

met de arts-specialisten in de vaat- 

en thoraxheelkunde, de urologie, de 

radiologie en de algemene abdominale 

chirurgie. Zij geven graag tekst en uitleg 

bij de voordelen die deze technologieën 

met zich meebrengen voor onze 

zorgklanten.

Meer info of inschrijven?

www.azjanportaels.be/nl/agenda
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Maak kennis met onze nieuwe artsen en HAIO’S
De voorbije periode startten er weer heel wat nieuwe collega’s in ons ziekenhuis. 

We stellen ze graag aan je voor. 

TOON ORIS

GERIATRIE

LOUISE VAN DEN BEMDEN

SPOEDGEVALLEN

BASTIAAN BAETEN

GERIATRIE

BRECHT DEVRIENDT

SPOEDGEVALLEN

DR. HEIDI MICHIELSEN 

SPOEDGEVALLEN

Dr. Heidi Michielsen maakt sinds 

begin februari deel uit van onze 

spoedgevallendienst. In 2010 

studeerde ze af als master in de 

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

(KU Leuven). Daarna vatte ze de 

opleiding geneeskunde aan, om recent 

de specialisatie urgentiegeneeskunde 

succesvol af te ronden (KU Leuven).

Tijdens haar opleiding deed ze ervaring 

op in het GZA- en ZNA-netwerk en in de 

universitaire ziekenhuizen van Leuven en 

Antwerpen. 

Onze mensen

Binnen de samenwerking tussen de dienst 

cardiologie van het AZ Jan Portaels en het 

UZ Brussel vervoegen dr. Xavier Galloo en 

dr. Andreea Motoc sinds dit voorjaar de 

dienst ter vervanging van dr. Tom Carmeliet 

en dr. Esther Scheirlynck. 

Verder krijgen prof. dr. Gutermuth en prof.  

dr. Janmohamed van de dienst dermatologie 

sinds april 2022 ondersteuning van enkele arts-

specialisten in opleiding: dr. Hannah De Leye,  

dr. Annelien Jadoul en dr. Elise Vandersichel. 

Zo kunnen we het aantal zorgklanten op de 

consultatie dermatologie geleidelijk verhogen.

Op de dienst oncologie nemen dr. Julie Bastin, 

dr. Katrien De Block en dr. Julie Van Dievel samen 

met dr. Wim Wynendaele tijdelijk de activiteiten 

van dr. Sara Ahlal over. 

Vanuit het BRIANT-netwerk wordt de dienst 

radiotherapie bijkomend ondersteund door 

dr. Alex De Caluwé, dr. Melissa Thomas 

en dr. Valerie Vandeputte.

Tot slot ondersteunt dr. Catherine Gorris sinds 

midden april de continuïteit van zorg op de 

afdeling fysische geneeskunde en revalidatie. 

Dr. Karen Vanhaute vervoegt als derde arts-

specialist de dienst nefrologie.

Welkom aan onze huisartsen in opleiding!

Het AZ Jan Portaels verwelkomt elk half jaar 1 of 2 nieuwe huisartsen in opleiding op de dienst 

geriatrie-palliatieve. Ook de spoedgevallendienst krijgt jaarlijks 6, en in de toekomst zelfs 8, 

huisartsen in opleiding. Van april 2022 tot september 2022 zijn Toon Oris en Bastiaan Baeten actief 

op de geriatriediensten en vervoegen Gilles Depuydt, Louise Van Den Bemden en Brecht Devriendt 

onze spoedgevallendienst.

GILLES DEPUYDT

SPOEDGEVALLEN
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Eurosurveillance

In september 2020 overleed een bejaard 
koppel uit Kampenhout aan een ernstige 
malaria-infectie. De diagnose werd 
gesteld in het AZ Jan Portaels. 

Het koppel had al 50 jaar geen verre reis meer gemaakt. Ze hadden 

de infectie dus ontegensprekelijk in België opgelopen. De meest 

waarschijnlijke hypothese is dat de besmette mug, afkomstig uit West-

Afrika, is meegereisd met het vliegtuig en hier een tijdje kon overleven 

door de warme temperaturen in diezelfde periode. 

Het ziekenhuis (dr. Bea Van den Poel en dr. Helmut Molzahn) werkte 

naar aanleiding van deze casus samen met het Instituut Tropische 

Geneeskunde, UZ Leuven en Sciensano aan een artikel dat op 21 april 

2022 gepubliceerd werd in Eurosurveillance. 

Autochtone malaria (= malaria die in ons land wordt opgelopen) is 

zeldzaam, maar kan dus voorkomen. Daarom is het zeker voor 

ziekenhuizen en huisartsen die werken in de buurt van een luchthaven 

belangrijk om ook altijd aan deze diagnose te denken bij patiënten met 

onverklaarbare koorts. Ook als ze niet recent gereisd hebben. 

Wil je het volledige artikel lezen? 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.

ES.2022.27.16.2100724

Contactpersonen

Dr. Bea Van den Poel, klinische biologie

Dr. Helmut Molzahn, intensive zorgen

Onverklaarde koorts? 
Al eens aan malaria gedacht?

Portaelia - Verwijzersavonden najaar 2022

ZATERDAG 1 OKTOBER 2022 

Innovatiecarrousel: interactieve rondleiding langs de gloednieuwe 

hybride operatiezaal, de nieuwe robot en het vernieuwde NMR-toestel. 

Maak kennis met de arts-specialisten in de vaat- en thoraxheelkunde, 

de urologie, de radiologie en de algemene abdominale chirurgie. Zij 

geven graag tekst en uitleg bij de voordelen die deze technologieën 

met zich meebrengen voor onze zorgklanten.

DONDERDAG 6 OKTOBER 2022 

Spoedgevallen, o.l.v. medisch diensthoofd dr. T. Schmitz

 

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022 

Gastro-enterologie, o.l.v. medisch diensthoofd dr. V. Verschuere

DONDERDAG 8 DECEMBER 2022

(Bariatrische) heelkunde, o.l.v. medisch diensthoofd dr. K. Demey

Meer info of inschrijven?

Check www.azjanportaels.be/nl/agenda

Save the date! 
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Mona Billiau Photography

Sta je versteld van de prachtige foto’s in dit magazine? 

Een van onze vroedvrouwen combineert haar job in het 

ziekenhuis met een bijberoep als fotografe. Zo maakte ze al 

mooie, realistische foto’s van patiënten op onze afdeling. 

 

Benieuwd naar meer? 

Op www.monabilliauphotography.be vind je Mona’s 

portfolio, aanbod en contactgegevens. 


