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Wat een zorg!
30 jaar geleden wilde ik mijn medische kennis schenken aan de ontwikkelingslanden. Vertrekken en daar 
zwoegen met maar 1 doel: mensen helpen, want daarom studeerde ik geneeskunde. Zelfs een oorlogsgebied 
zag ik zitten. Financieel succes kon mij gestolen worden.... Het is er nooit van gekomen. Er was toen nog een 
legerdienst, er kwam een aanbod van een plaats in Herentals en een gezin. De drang om te helpen bleef, het 
vertrekken werd uitgesteld. We zijn nu 2021, het zal er niet meer van komen. 
Maar hoe kunnen we 2020 nu het best omschrijven? Sommigen zeggen: een jaar om snel te vergeten. Dat 
vind ik niet. Ik vind het een bijzonder jaar. Het jaar van de zorg. Het voelde als een wereldoorlog met een 
gemeenschappelijke onzichtbare vijand. Zeer veel slachtoffers, vermoedelijk ontelbaar. De zorg werd het al-
lerbelangrijkste. Plots waren besparingen in de gezondheidszorg niet meer aan de orde. 
Het was een maatschappelijke testcase. Een testcase van hoe omgaan met elkaar, hoe omgaan met verlies, 
hoe omgaan met zorg als topprioriteit. Zeer traag groeide het besef bij de bevolking. We moesten opnieuw 
regels volgen, en laat dit nu net iets zijn waar we als westerling niet goed in zijn.
De zorg op de eerste plaats. Het applaus, de witte vlaggen, het nationaal zingen van ‘you never walk alone’, 
de talloze hulpacties en al die vrijwilligers die de zorg wilden helpen,... Telkenmale emotioneerden ze mij. 
Ongestructureerde hulp kwam er van overal, van de overheid, van organisaties en van individuen. We voel-
den allemaal respect voor ons beroep, voor onze inzet. Waar het voorheen vanzelfsprekend was dat we zorg 
leverden, was het nu bijzonder. Patiënten dankten ons dagelijks.
Natuurlijk weet ik dat voor velen de economische gevolgen van de pandemie dramatisch zijn. Maar, op elk 
niveau in de zorg – bij de huisarts, in het ziekenhuis, in de woonzorgcentra, in de tragecentra – vergat men de 
economische realiteit. De hulpverleners die geen commerciële doelen nastreefden, kwamen op het voorplan. 
Die vroegen niet naar hun verloning, die belden niet naar hun bankinstelling, ze gaven alles voor de mede-
mens, want het was oorlog. De anderen bleven ongelukkig thuis achter.
In die testcase hebben we elkaar beter leren kennen, ook als werkers – of beter gezegd wroeters – in de ge-
zondheidszorg. Waar we in 2019 nog dachten in eerste lijn, tweede en derde lijn, zag ik 
nu één lijn. Dit was de lijn die ik 30 jaar geleden voor ogen had. Mensen helpen! 
Of elk van ons geslaagd is, weet ik niet. Maar ik heb het geluk om te mogen werken in de 
gezondheidszorg écht ten volle beleefd en daarom zal ik 2020 nooit vergeten.
Filiep Bataillie
Medisch directeur / hoofdarts

Schouder aan schouder het nieuwe jaar in!
#samensterk
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Met de wisselende curves is het moeilijk om exact te zeggen hoe de situatie in het ziekenhuis is op het 
ogenblik dat u deze tekst leest. Toch gaan we er van uit dat de organisatie van AZ Herentals op veel vlak-
ken nog een hele tijd zal blijven zoals hieronder beschreven. Voor de laatste stand van zaken over al dan 
niet uitstellen van niet-dringende zorg en de bezoekregeling verwijzen we u graag door naar onze website.

Huidige situatie
De werking van het ziekenhuis na 
de tweede golf begint te normali-
seren. Raadplegingen en onder-
zoeken kunnen zonder probleem 
plaatsvinden. In de tweede golf 
moesten veel minder geplande af-
spraken uitgesteld worden, dus ho-
pelijk kunnen deze op korte termijn 

opnieuw ingepland worden.
De grootste impact op het uitstel-
len van de niet-dringende geplande 
zorg is uiteraard in het operatie-
kwartier te merken. Door de be-
hoedzame heropstart in november/
december en de lagere personeels-
bezetting in de kerstvakantie zal 

het nog een tijdje duren voordat 
alle geplande ingrepen ingehaald 
zijn. Wanneer een ingreep gepaard 
gaat met een opname op de afde-
ling intensieve zorgen, wordt deze 
momenteel nog niet gepland.
Uiteraard blijft alle dringende zorg 
wel gewaarborgd!

Corona, het doet wat met een ziekenhuis…

Zelfs bij een quasi normale werking is de omkadering in het ziekenhuis uiteraard wel grondig aangepast. 
Het idee van een ziekenhuis als een open instelling waar iedereen binnen en buiten loopt, dat idee is niet 
langer van toepassing. Er zijn tal van richtlijnen van toepassing die een bezoek aan het ziekenhuis minder 
vanzelfsprekend maken. 

Toegang tot het ziekenhuis
Het AZ Herentals werkt met een 
geautomatiseerde toegangscontro-
le. Op die manier willen we ervoor 
zorgen dat enkel de mensen die 
in het ziekenhuis moeten zijn, ook 
daadwerkelijk binnen komen. Zo 
proberen we de sociale afstand in 
wachtzalen, gangen en afdelingen 
te garanderen.

Deze toegangscontrole is sinds juni 
in gebruik. Onlangs werd een en-
quête bij medewerkers, patiënten 
en bezoekers uitgevoerd en daaruit 
bleek dat alle doelgroepen voor-
stander van een toegangssysteem 
zijn. In het voorjaar zullen we de 
inkomhal van het ziekenhuis ver-
bouwen om de toegangscontrole 
permanent te integreren in de flows 
van het ziekenhuis.

Patiënten = elektronische 
identiteitskaart
Iedereen die een afspraak in het 
ziekenhuis heeft (zowel voor een 
raadpleging, onderzoek als een 
ingreep), krijgt toegang door zijn 
eID-kaart te scannen. De toegangs-
controle legt een link tussen het af-
sprakensysteem en de eID en laat 
elke patiënt met een afspraak bin-
nen vanaf 30 minuten voor de af-
spraak. 
Mogelijk wordt de eID op termijn 
vervangen door een QR-code.

Iedereen op afspraak!
Door deze geautomatiseerde con-
trole is het van groot belang dat pa-
tiënten een afspraak hebben. Dus 
ook voor de zaken waarvoor patiën-
ten voordien zonder afspraak naar 
het ziekenhuis konden komen, is er 
nu een afspraak nodig. 
We denken dan bijvoorbeeld aan 
beeldvorming, fructose- en lac-

tosetest of het ophalen van het pro-
duct voor een colonoscopie. 

Begeleiders
Er is maximaal 1 begeleider per 
patiënt toegelaten bij een raadple-
ging of onderzoek. Voor mensen 
die moeilijker te been zijn, hulp of 
bijstand nodig hebben bij hun af-
spraak is het toegelaten om iemand 
mee te brengen. Wie geen hulp no-
dig heeft, raden we af iemand extra 
mee te brengen, om de drukte in de 
wachtzalen te vermijden. Op som-
mige diensten, zoals het internis-
tisch daghospitaal, is er geen bege-
leider toegelaten omdat de ruimte 
dit niet toelaat.
Begeleiders van patiënten voor 
een dagingreep mogen niet in het 
ziekenhuis wachten. Ze kunnen 
patiënten begeleiden tot aan de 
opnamebalie, maar moeten dan 
het ziekenhuis verlaten. Via de app 
AZH Gids (zie verder) kan een be-
geleider volgen wanneer hij weer 
naar het ziekenhuis kan komen.

Bezoeker = QR-code
Volgens de ‘normale’ bezoekers-
regeling is  bezoek toegelaten op 

Als u een patiënt doorver-
wijst - voor eender wat - 
gelieve dan steeds een af-
spraak te (laten) maken!
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weekdagen van 17 tot 20 uur, in 
het weekend van 14 tot 17 uur. Er 
is dagelijks één bezoeker per pati-
ent toegelaten. In december was er 
enkel essentieel bezoek toegelaten 
(op pediatrie en materniteit, bij pal-
liatieve patiënten, bij patiënten die 
langer dan 5 dagen opgenomen 
zijn en bij patiënten voor wie een 
uitzondering toegestaan is door de 
hoofdarts).

Bezoekers hebben een QR-code 
nodig om een toegangspoortje te 
kunnen openen. Deze unieke QR-
code wordt aan de patiënt bezorgd, 
waarna de patiënt de code door-
stuurt naar de persoon die hij op 
bezoek wil krijgen. Deze code blijft 
bruikbaar tijdens de hele periode 
dat een patiënt in het ziekenhuis 
verblijft. Na ontslag wordt de code 
automatisch gedeactiveerd.

Het automatische systeem laat ons 
toe om, op heel korte termijn, de 
bezoekersregeling aan te passen 
(andere uren, meer of minder be-
zoekers). 

De meest recente bezoe-
kersregeling vindt u op de 
website www.azherentals.
be/covid-19

Algemene richtlijnen
Onderstaande richtlijnen zijn alge-
meen van toepassing in het volle-
dige ziekenhuis:
• Iedereen draagt in het zieken-

huis een mondmasker.
• Iedereen ontsmet de handen bij 

het binnenkomen van het zie-
kenhuis en bij het betreden van 
een consultatieruimte.

• Respecteer de sociale afstand, 
ook in gangen en de lift. Gebruik 
indien mogelijk de trap.

• Wie zich ziek voelt, blijft thuis. 
Ook wie in quarantaine zit, is 
niet welkom in het ziekenhuis. 
Stel een afspraak dan uit of laat 
iemand anders op bezoek ko-
men.

Preoperatieve 
screening
Wie een onderzoek of ingreep 
moet ondergaan waarbij het risico 
op overdacht van COVID-19 groot 
is, moet twee dagen op voorhand 
langskomen voor een preopera-
tieve PCR-screening. Het resultaat 
is dan voor de afspraak geweten, 
zodat er eventueel maatregelen 
genomen kunnen worden. Bij een 
niet-dringende afspraak wordt de 
afspraak uitgesteld. Is de afspraak 
wel dringend, dan wordt die naar 
het einde van de dag verplaatst.
Iedereen die opgenomen wordt in 
het ziekenhuis, via spoedgevallen 
of na een raadpleging, ondergaat 
een coronatest. Patiënten die na 
hun verblijf naar een woonzorgcen-
trum vertrekken, worden vlak voor 
ontslag opnieuw getest.
Patiënten die langdurig opgenomen 
zijn, worden elke 7 dagen opnieuw 

getest. Ook wanneer een patiënt 
naar een andere afdeling verhuist, 
wordt hij eerst getest. Zo proberen 
we interne besmettingen tot een mi-
nimum te beperken.

Binnen het Ziekenhuisnetwerk 
Kempen is de testcapaciteit de af-
gelopen maanden sterk uitgebreid. 
Door dit eigen circuit, waarbij de 
testen fysiek in AZ Turnhout ge-
analyseerd worden, kunnen we de 
doorlooptijd beperken tot 1, maxi-
mum 2 dag(en). De resultaten van 
deze PCR-test verschijnen ook in 
het elektronisch patiëntendossier 
van KWS. Patiënten kunnen via 
MynexuzHealth toegang krijgen tot 
hun persoonlijke dossier, waardoor 
ze de resultaten kunnen bekijken, 
zo gauw die gekend zijn.
Het Fysiek Triagecentrum Middenk-
empen bevond zich tot november in 
het AZ Herentals. Hier werden per-
sonen getest die via de huisartsen 
een afspraak hadden gemaakt. In-

tussen is het centrale triagecentrum 
verhuisd naar domein Teunenberg 
in Olen. In het centrum in AZ Heren-
tals komen enkel nog patiënten die 
ook een klinisch onderzoek nodig 
hebben. De stalen van beide loca-
ties worden in het laboratorium van 
het ziekenhuisnetwerk getest, zodat 
de resultaten zo snel mogelijk be-
schikbaar zijn.

Vooruitzicht?
De federale overheid heeft aan 
elk ziekenhuis(netwerk) opgelegd 
welke beddencapaciteit permanent 
vrijgehouden moet worden voor de 
opvang van coronapatiënten, zo-
wel op een gewone afdeling als op 
intensieve zorgen. Zo gauw deze 
bedden ingenomen worden, moet 
er op netwerkniveau gekeken wor-
den om patiënten te verdelen. Is 
ook dan de limiet bereikt, dan treedt 
er een ruimer spreidingsplan in 
werking. Zo wil men vermijden dat 
ziekenhuizen in een bepaalde regio 
overbelast raken, terwijl andere re-
gio’s amper drukte ondervinden.
In het najaar zijn we landelijk op-
geschaald tot fase 2B. Begin de-
cember konden we afschalen naar 
2A. Voor het AZ Herentals betekent 
fase 2A dat een tweede afdeling in-
tensieve zorgen (gesitueerd in de 
recovery van het operatiekwartier) 
stand-by moet blijven, net als een 
niet-intensieve cohorteafdeling. Zo-
lang fase 2A van kracht blijft of die 
dreiging boven het hoofd blijft han-
gen, kan het operatiekwartier niet 
op normale capaciteit werken. 
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Gesprek met dr. Wouter Demerre over samenwerking huisartsen – AZ Herentals

‘Koel in de zomer, warm in de winter en alle voorzieningen bij de hand. 
Hier zitten we goed!’

‘Amper 4 dagen. Op die korte tijd hebben we het Fysiek Triagecentrum Middenkempen in het AZ Heren-
tals georganiseerd en open gekregen. En tot op de dag van vandaag zijn we hier aan het werk.’ Dr. Wouter 
Demerre heeft er, net als alle andere zorgverleners, zware maanden op zitten. Om de huisartsenpraktijken 
te ontlasten kwamen er triagecentra. Dr. Demerre is, samen met dr. Sanne Calaerts, voor de regio Heren-
tals de coördinator en heeft in dit kader veel samengewerkt met AZ Herentals.

‘Ik herinner het me nog goed’, start 
dr. Demerre. ‘De voorzitter van de 
huisartsenkring, dr. Stefan Teug-
hels, vroeg me of dr. Calaerts en ik 
de coördinatie van de triage wilden 
opnemen. Dat was vlak nadat de re-
gering de lockdown had aangekon-
digd, half maart. Op zondagmiddag 
zijn we in het AZ Herentals naar de 
nieuwe vleugel gaan kijken, waar 
we een deel van het chirurgisch 
dagcentrum zouden mogen inrich-
ten als triagecentrum. Op donder-
dag zijn we effectief open gegaan…’
‘Eerst was het centrum louter een 
triagepost voor zieke mensen, dus 
zonder testen of verpleegkundige 
ondersteuning. Zieke patiënten 
mochten niet meer in de huisarts-
praktijk komen, maar kwamen naar 
het triagecentrum. Daar beslisten 
we welke patiënt naar spoedgeval-
len moest om getest te worden of 
wie naar de huisarts kon of thuis 
moest blijven. We zaten daar toen 
met enkele huisartsen en een pedi-
ater van het ziekenhuis. De laatste 
maanden zijn we geëvolueerd naar 
een testcentrum, waarbij er nog 1 
arts aanwezig is, bijgestaan door 
enkele thuisverpleegkundigen. We 
nemen voornamelijk coronatesten 
af, maar zien nu veel minder zieke 
mensen. Momenteel is er door de 
overheid opgelegd om nog tot half 
januari dergelijke triagecentra open 
te houden, maar je moet geen hel-
derziende zijn om in te zien dat we 
nog zeker tot volgend voorjaar be-
zig zullen zijn.’
Dat de opstart hectisch was, in 
volle opkomst van het coronavirus, 
dat herinnert dr. Demerre zich nog 
goed. ‘Alle huisartsen die niet tot 
een risicogroep behoorden, wer-
den van de ene dag op de andere 
quasi verplicht om in te stappen in 
een beurtrol voor het triagecentrum. 
Complimenten voor al mijn colle-

ga’s, want iedereen heeft zich heel 
collegiaal opgesteld en is mee in 
het verhaal gestapt. Maar die eerste 
shift in het triagecentrum was toch 
beangstigend. Ook wij als huisart-
sen konden niet goed inschatten 
waar we aan begonnen. Je was dan 
wel als marsmannetje aangekleed, 
maar toch had je wat schrik. We zijn 
dat niet gewoon, schrik hebben van 
onze patiënten.’
‘Eén voorval zal ik nooit nog verge-
ten. We kregen een zwaar zieke pa-
tiënt in het triagecentrum en beslis-
ten dat die op spoedgevallen getest 
moet worden. In de rolstoel, op weg 
naar spoedgevallen, is de patiënt 
bezweken en gestorven.’
Sinds deze zomer maakt het triage-
centrum gebruik van de testcapa-
citeit van het klinisch labo van het 
Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK). 
‘Toen we begonnen met testen, 
maakten we gebruik van het nati-
onale systeem. De stalen werden 
opgehaald, gecentraliseerd en dan 
verdeeld over de verschillende in-
dustriële labo’s. Dat zorgde ervoor 
dat we voor de verwerking toch op 
48 uur moesten rekenen. De fouten-
marge bleek ook vaak redelijk hoog. 
Sinds half augustus is er meer test-
capaciteit in het ZNK beschikbaar 
en zijn we op het laboratorium van 
het ziekenhuis overgeschakeld. 

Standaard hebben we onze resulta-
ten nu binnen de 24 uur. En als je 
geluk hebt met het transport of als 
het iets rustiger is, dan heb je de re-
sultaten zelfs nog dezelfde dag. Dit 
is echt een hele verbetering!’
Dat de huisartsen een plaats kregen 
in het ziekenhuis, vindt dr. Demerre 
nog steeds een meerwaarde. ‘Al 
is het maar omdat wij in de zomer 
koel en in de winter warm zitten. 
Collega’s die werken in een tent, 
die hebben het de afgelopen zomer 
niet eenvoudig gehad. Wij kunnen 
beschikken over alle voorzienin-
gen, zoals aansluitingen, sanitair 
en koeling/verwarming, waardoor 
wij ons kunnen concentreren op 
onze eigen werk. Het was ook fijn 
om heel korte communicatielijnen 
te hebben, vooral dan met de alge-
meen directeur, de hoofdarts en de 
facilitair directeur, zodat kleine pro-
blemen snel opgelost geraakten. 
Mensen waren dan soms wel ver-
baasd dat een algemeen directeur 
details ging regelen in het zieken-
huis, maar hij was nu eenmaal een 
van mijn aanspreekpunten (lacht). 
Globaal verloopt de samenwerking 
echt heel goed, zoals met de dienst 
spoedgevallen of met de pediaters. 
We hopen dan ook dan we hier mo-
gen blijven.’ 

Dit interview vond plaats in oktober, voor de tweede golf
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Gesprek met dr. Guy Van Hemelen over samenwerking woonzorgcentrum – AZ Herentals

‘Weten dat we op het ziekenhuis kunnen rekenen, 
is een grote geruststelling.’

‘Omgaan met steriliteit had ik tijdens mijn opleiding wel geleerd, maar 
over die parate kennis beschikte ik niet. Gelukkig was er het team van 
AZ Herentals om ons in ijltempo bij te scholen in deze materie.’ Dr. 
Guy Van Hemelen werkt als CRA in onder meer WZC De Notelaar in 
Olen. Toen ze in maart geconfronteerd werden met een zware uit-
braak van het coronavirus, hebben medewerkers van AZ Herentals 
geholpen om de nodige maatregelen te treffen.

Het WZC De Notelaar in Olen 
kampte in maart al snel met een 
corona-uitbraak. Dr. Guy Van He-
melen is er de coördinerend raad-
gevend arts (CRA). ‘We hadden zie-
ken in huis, maar we konden in het 
begin niet testen en hadden geen 
beschermingsmateriaal. Het aantal 
zieken breidde snel uit naar 30 posi-
tieve patiënten en 10 positieve per-
soneelsleden. Samen met de HAIO 
van onze praktijk, die ook een CRA-
arts in opleiding is, hebben we de 
nodige maatregelen proberen ne-
men, volgens onze eigen inschat-
ting. Maar we zijn niet opgeleid voor 
ziektes zoals deze, we hebben niet 
de nodige competentie om efficiënt 
met dergelijke omstandigheden om 
te gaan.’
In de loop van april bood het AZ 
Herentals aan om woonzorgcentra 
te ondersteunen. ‘En daar zijn we 
meteen op ingegaan. Op Pasen en 
paasmaandag hebben we samen 
de praktische organisatie van de 
cohortzorg in ons centrum uitge-
werkt, waarbij er een strikte schei-
ding kwam tussen besmette en niet-
besmette patiënten. We zijn nog 
steeds enorm dankbaar dat de zie-
kenhuishygiëniste en de directeur 
nursing hier vrijwillig tijd voor heb-
ben gemaakt tijdens dat verlengde 
weekend.’
Ook nadien is er contact gebleven 
tussen het ziekenhuis en De No-
telaar. ‘Tijdens die eerste crisispe-
riode waren er regelmatig online 
meetings tussen verschillende 
woonzorgcentra en mensen van 
het ziekenhuis. Daarbij waren on-
der meer de directeur, hoofdarts, 
geriater, longarts, ziekenhuishygi-
eniste en directeur nursing aanwe-

zig, zodat we heel gericht vragen 
van organisatorische of medische 
aard konden stellen. Zoals wanneer 
geef je extra zuurstof, hoe moet je 
de koorts behandelen, wanneer 
overschakelen op een infuus? Ook 
kregen we in dat overleg de beves-
tiging dat we patiënten naar het zie-
kenhuis mochten blijven doorsturen 
voor opname. Dat was niet in alle 
ziekenhuizen mogelijk.’
Het gevoel dat overheerst bij de sa-
menwerking met het ziekenhuis is 
dat van vertrouwen. ‘De medewer-
kers van AZ Herentals hebben een 
enorm grote bereidwilligheid ge-
toond om andere zorginstellingen 
te helpen in deze crisissituatie, ter-
wijl het ook voor hen een hectische 
tijd was. Het vertrouwen is dan ook 
groot dat we bij een volgende cri-
sis of moeilijke situatie een beroep 
kunnen doen op de kennis van het 
AZ Herentals. En dat is zo’n grote 
geruststelling!’

Cohortzorg in een WZC
Debbie Coels, verpleegkundig-
ziekenhuishygiëniste in het AZ 
Herentals, was de afgelopen 
maanden het aanspreekpunt als 
het op cohortzorg aankwam. ‘Bij 
cohortzorg passen we een strikte 
scheiding toe tussen besmet en 
niet-besmet gebied. Uiteraard 
geldt dat voor patiënten, waarbij 
alle besmette patiënten op één 
afdeling gelegd worden. Maar het 
gaat ook op voor medewerkers 
en voor materiaal. Je moet eigen-
lijk uitgaan van een ontdubbeling, 
waarbij medewerkers ofwel op 
een besmette afdeling werken, 
ofwel op een niet-besmette. Dat 
geldt eveneens voor medicatie, 
eten, linnen en andere materia-
len. Karren blijven ofwel in de ene 
ofwel in de andere zone. Tussen 
beide zones is er een sas waar 
medewerkers zich kunnen om-
kleden of waar materialen uitge-
wisseld worden. In een zieken-
huis kan je patiënten gemakkelijk 
van kamer veranderen, zodat je 
besmette afdelingen kunt afba-
kenen en isoleren. In een woon-
zorgcentrum is die oefening prak-
tisch een stuk moeilijker.’
Het opbouwen van een cohort is 
niet eenvoudig, maar het afbou-
wen van die isolatie is nog veel 
lastiger. ‘Bewoners in een woon-
zorgcentrum moesten met hun 
quasi volledige inboedel verhui-
zen. Maar na de quarantaineperi-
ode moet een bewoner wel terug 
naar zijn vroegere kamer gera-
ken. Dus moet een kamer eerst 
leeg gemaakt en ontsmet worden 
voordat een andere bewoner er 
weer zijn intrek kan nemen. In 
een centrum waar er amper lege 
kamers zijn, is dat een logistiek 
huzarenstukje.’

Dit interview vond plaats in oktober, voor de tweede golf

Bij cohortzorg wordt een afdeling afgesloten 
van de rest van de instelling.
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AZ Herentals als opleidingsplaats
Net als de voorbije jaren mag het AZ Herentals opnieuw een aantal artsen verwelkomen tijdens hun opleiding. 
Mogelijk vindt u hun namen terug op verslagen. Hieronder het overzicht:

Nieuwe artsen
Sinds begin 2020 hebben we een aantal artsen mogen verwelkomen in het AZ Herentals.

Dr. Katia Somers heeft op 1 mei 
de dienst anatoompathologie ver-
voegd. Zij was voorheen werk-
zaam als allround patholoog, voor-
namelijk in Nederland, en heeft 
een bijzondere interesse in cyto-
logie en endocriene pathologie.

Dr. Peter Ruette maakt sinds 1 juli 
deel uit van de dienst orthopedische 
heelkunde. Hij zal zich voornamelijk 
toeleggen op schouderpathologie.

Dr. Marlies Hermans is afgestu-
deerd als anesthesist in 2018 en 
heeft daarna een bijkomende op-
leiding gevolgd in de interventi-
onele pijntherapie. Dr. Hermans 
is als vast staflid gestart op 1 juli.                                                                                                                                           

Sinds 1 september beschikken we over 
een bijkomende deeltijdse dermatoloog, 
zijnde dr. Kyra Smets. Dr. Smets is net 
afgestudeerd en heeft tijdens haar assis-
tentschap veel chirurgische vaardigheden 
kunnen verwerven, alsook een basis ge-
legd voor de bredere algemene derma-
tologie, met behoud van aandacht voor 
onderliggende inwendige problematiek.

Dr. Bert Van Den Heuvel, onco-
loog, is als vast staflid verbonden 
aan het ziekenhuis van AZ Geel, 
maar zal ook deeltijds oncologi-
sche patiënten in het AZ Herentals 
behandelen. Verder is hij consu-
lent in het UZA en ondersteunt 
hij de research unit van het UZA.

De dienst oftalmologie heeft op 
1 juli dr. Sébastien Ruiters wel-
kom geheten. Dr. Ruiters combi-
neert deze deeltijdse functie met 
een fellowship om zich verder te 
bekwamen in complexere ingre-
pen. Verder voert hij als senior-
assistent nog wetenschappelijk 
onderzoek uit voor het UZ Leuven.

Dr. Sophie Bataillie heeft de dienst 
oftalmologie vervoegd op 1 augus-
tus. Zij heeft haar opleiding voltooid 
aan de KU Leuven. Tijdens haar 
opleiding verwierf zij een bijzon-
dere interesse en bekwaamheid in 
de cataract- en oogledenchirurgie.

ASO’s
Orthopedie
• Dr. Niels Cannaerts
• Dr. Ruben Lauwers
• Dr. Margot Mees
• Dr. Pieter Reyniers
• Dr. Eline Stroobants
• Dr. Wouter Van Genechten

Gastro-enterologie
• Dr. Pieter Corens

Endocrinologie
• Dr. Anne-Marie Vandenbroucke

Anestesie / cardiologie
• Dr. Laura Meukens
• Dr. Lennert Stroobants

Heelkunde
• Dr. André Nijssen

HAIO’s: Lore Gevers en Kato Van Gorp 

Verpleegkundigen
In het verpleegkundig departement neemt het AZ Herentals opnieuw deel aan het werkplekleren. Daarin nemen 
een groep laatstejaarsstudenten een deel van een verpleegafdeling voor enkele weken volledig over, waarbij 
ze zelf in staan voor de personeelsplanning en alle verpleegkundige en administratieve taken. In het najaar liep 
dit project op geriatrie (via Sint-Aloysius Lier), in mei zal er ook op orthopedie (via HIVSET) een dergelijk traject 
doorlopen worden.  



pag.7 AZ St.-Elisabeth Herentals vzw – Nieuwsbrief Zorgverleners – Nr. 21 – Januari 2021

Nieuws uit het AZ Herentals

Widget Tromboseprofylaxe/bridging
Het tromboseprofylaxe-beleid is een 
ziekenhuisbreed beleid dat gedra-
gen wordt door het hele medische 
korps van het AZ Herentals. Dr. Di-
mitri De Wilde (intensieve zorgen) 
heeft dit beleid uitgewerkt en na 
een aantal reviews door het artsen-
korps en door de apotheek, kwa-
men we tot een definitieve versie.  
Het bridging-beleid is gebaseerd op 
de richtlijnen van het UZ Leuven en 
werd dankzij dokter Annemie Voet 
(diensthoofd cardiologie) mee uit-
gerold in het AZ Herentals.
Dankzij ondersteuning door de 
firma Sanofi, werd een app ontwik-
keld: de tromboseprofylaxe/ brid-
ging WIDGET.  Deze tool is bijzon-
der gebruiksvriendelijk. Om de zorg 
binnen onze regio zo goed als mo-
gelijk op elkaar af te stellen én om 
de kwaliteit van de patiëntenzorg 
te verbeteren, stellen we deze app 
ook graag aan huisartsen ter be-
schikking. Hier kunt u de link terug-
vinden: 

https://www.prodigiousweb.be/
clexane/AZ_Herentals/Bridging_
App_AZ_Herentals_v2/index.html

Graag geven we nog mee dat deze 
widget slechts een richtlijn is. Richt-
lijnen kunnen steeds wijzigen en 
iedere patiënt dient uiteraard speci-
fiek geëvalueerd te worden.  
Bij vragen mag u steeds contact 
opnemen met dr. Marlies Hermans 
(anesthesie): marlies.hermans@
azherentals.be.

Oogheelkunde
De dienst Oogheelkunde heeft er  
in 2020 twee collega’s bij gekre-
gen. In januari start bovendien 
ook dr. Caroline Janssen als of-
talmologe.
Om de bereikbaarheid van de 
artsen te vergemakkelijken, is er 
een centraal mailadres voorzien: 
oogheelkunde@azherentals.be.

Liesbet Slegers heeft in 2020 
een boek uitgebracht over de 
oogarts. Daarvoor kreeg ze hulp 
van oogartsen Patricia Casaer en 
Joyce Jansen, die in het AZ He-
rentals werken. “We hebben aan 
Liesbet alle toestellen, zoals een 
synoptofoor, toegelicht en gede-
monstreerd. Zij heeft er dan een 
mooi en kleurrijk verhaal van ge-
maakt, zodat kinderen weten hoe 
een oogonderzoek verloopt. We 
zijn heel blij met het resultaat!”

Screening pre-eclampsie
Zwangerschapsvergiftiging kan ge-
vaarlijk zijn voor moeder én kind. 
In medische termen wordt dit pre-
eclampsie genoemd wat zich uit in 
onder andere een hoge bloeddruk 
en eiwitten in de urine. Het komt 
voornamelijk voor bij een eerste 
zwangerschap.  
Omdat er in de beginfase geen dui-
delijke symptomen zijn, zijn zwan-

gere vrouwen er zich meestal niet 
van bewust. Toch kan in het 1e 
trimester al opgespoord worden of 
iemand een verhoogd risico heeft 
op zwangerschapsvergiftiging. Niet 
alle ziekenhuizen bieden bij een 
eerste zwangerschap deze extra 
test op 12 weken aan, het AZ He-
rentals geeft aanstaande moeders 
die keuze wél.   

Het AZ Herentals is voortdurend op 
zoek naar nieuwe artsen en mede-
werkers. Voor meer informatie over 
de medische functies kunt u terecht 

bij dr. Filiep Bataillie op t 014 24 61 
05. Ook op onze website vindt u 
meer informatie.
• Geriater (deeltijds mogelijk)

• NKO-arts
• Psychiater
Ook artsen in opleiding komen  
in aanmerking

Vacatures

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het AZ Herentals en verschijnt vier keer per jaar. 
Veranwoordelijk uitgever: dr. Filiep Bataillie, Nederrij 133, 2200 Herentals.
Contact: Annelies Vrints - communicatieverantwoordelijke, t 014 24 61 23, mail communicatie@azherentals.be
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Medische beelden
In het AZ Herentals maken we 
gebruik van nexuzhealth (KWS) 
als elektronisch patiëntendossier. 
Gaandeweg voegen we functiona-
liteiten aan het systeem toe, zodat 
steeds meer gegevens gedeeld 
kunnen worden met de patiënt en 
andere zorgverleners.

Zorgverleners kunnen nu via 
nexuzhealth.pro beelden van pati-
enten bekijken. Ook voor patiënten 
is dit sinds kort mogelijk, maar dan 
via mynexuzhealth. Verder kun-
nen zij nu ook de gemaakte echo’s 
terugvinden in hun dossier, wat 
wel zo fijn is wanneer de partner 
niet mee mag/kan komen naar een 
raadpleging.
Het gebruik van de app mynexuz-
health is tijdens de coronacrisis 
trouwens enorm gestegen, wellicht 
voornamelijk omdat de resultaten 
van een coronatest meteen zicht-
baar zijn in de app.

Intussen is ook de doorstroming 
van medische beelden (en andere 
medische informatie) vanuit nexuz-
healt naar de centrale hub van e-
health in orde gebracht. Ook op 
dat platform kunnen zorgverleners 
voortaan beelden en resultaten van 
hun patiënten terugvinden.

Nuttige telefoonnummers
Onthaal    014 24 61 11
Spoedgevallen   014 24 60 03
Dienst afspraken  014 24 61 60
Afspraken radiologie  014 24 64 10
Afspraken nucleaire geneeskunde  014 24 64 03

Algemene directie  014 24 61 07
Directie verpleging  014 24 63 04
Ombudsdienst   014 24 64 93
Sociale dienst   014 24 61 80

Op de hoogte blijven over AZ Herentals?
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u als zorgverlener in onze mailinglijst voorkomt. Wilt u geen uitnodigingen, nieuwsbrieven of andere 
(niet-medische) informatie ontvangen van AZ Herentals? Of ontvangt u deze informatie liever digitaal? Vul dan het formulier in op www.
azherentals.be/zorgverleners.
We zijn ook actief op de sociale media. Volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn om de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in 
ons ziekenhuis!

Volg patiënt in dagcentrum via app
Weten of een patiënt weer op de 
kamer is na een operatie in het 
chirurgisch dagcentrum? Daarvoor 
hoeft de begeleider voortaan niet 
meer te bellen naar de balie, maar 
hij kan dat via de app AZH Gids zelf 
op eender welke locatie volgen. Zo 
weet hij steeds in welke fase van 
het operatietraject de patiënt zich 
bevindt en wanneer de begeleider 
naar het ziekenhuis kan komen om 
de patiënt op te ha-
len. 
Door de coronamaat-
regelen heeft de app 
alvast onmiddellijk 
een meerwaarde. 
Momenteel worden 
begeleiders van pa-
tiënten immers enkel 
onder strikte voor-
waarden toegelaten 

in het ziekenhuis. Rudy Van Bal-
laer: ‘Deze app is een hulpmiddel 
voor begeleiders om te weten wan-
neer ze de patiënt kunnen vervoe-
gen op de kamer of kunnen opha-
len. Op korte termijn willen we deze 
app tevens voor de raadplegingen 
beschikbaar krijgen, zodat ook een 
eventuele begeleider van die pa-
tiënten weet wanneer een onder-
zoek of consultatie afgelopen is.’

De app AZH Gids is 
beschikbaar in de 
Google Play Store en 
de Apple App Store. 
Via de geboorteda-
tum van de patiënt en 
een QR-code die bij 
de opname bezorgd 
wordt, kan men het 
traject van de patiënt 
volgen.

Animatievideo spoedgevallen 
Patiënten vragen 
zich vaak af waar-
om ze moeten 
wachten op onze 
spoedafdeling. Om 
hen een antwoord 
te geven, ontwik-
kelden we samen 
met 15 andere zie-
kenhuizen en het 
team van CAST 
animatievideo’s een korte anima-
tievideo. 
Het resultaat kunt u via deze QR-
code bekijken. 

nexuzhealth


