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Nieuws uit het AZ Herentals

Vlotte vaccinatie in ZNK-ziekenhuizen!
In de Kempense ziekenhuizen is 
de vaccinatieronde van de eigen 
medewerkers vlot verlopen. In elk 
van de vier ziekenhuizen werd een 
vaccinatiegraad van 96 tot 98% be-
haald en dat cijfer zal mogelijk nog 
licht stijgen wanneer uitgestelde 
vaccinaties ingehaald worden.
Het plannen van deze vaccinatieda-
gen, het toedienen van de vaccins 
en de administratie hierrond werd 
volledig door eigen medewerkers 
en artsen uitgevoerd, bovenop het 
normale werk. Een dikke pluim voor 
dit fantastische teamwork!

De ziekenhuizen hebben ook de 
opdracht gekregen om bepaalde 
doelgroepen in het ziekenhuis te 
vaccineren, zoals de patiënten van 
nierdialyse of patiënten die in het 
verleden een zware anafylactische 
shock kregen na een vaccinatie. 
Deze vaccinaties zijn grotendeels 
gebeurd. Wellicht zullen de komen-
de weken ook kankerpatiënten die 
momenteel een behandeling volgen 
in het ziekenhuis gevaccineerd mo-
gen worden in onze zorginstelling.

Nieuwe artsen

Stand van zaken COVID-19 in AZ Herentals
Hoewel we allen gehoopt hadden 
dat er geen opflakkering van CO-
VID-19 meer zou zijn, werden de 
ziekenhuizen in het voorjaar gecon-
fronteerd met een stijgend aantal 
opnames. Dit zorgde in AZ Heren-
tals vooral voor druk op de dienst 
intensieve zorgen, waardoor ook 

medewerkers van het operatie-
kwartier ingeschakeld werden. Als 
gevolg daarvan moesten we in de 
periode maart-april dagelijks één 
of meerdere operatiezalen sluiten. 
Dringende operaties kregen steeds 
voorrang; wanneer het mogelijk was 
ook wanneer die een overnachting 

op intensieve zorgen vereisten.
De regeling voor bezoekers en be-
geleiders is sinds eind 2020 onge-
wijzigd en zal wellicht nog een tijdje 
zo blijven. Alle details vindt u op 
www.azherentals.be.

Dr. Caroline Janssen
Oogheelkunde

Dr. Janssen is in 2020 afgestudeerd 
als oogarts aan de Universiteit Ant-

werpen en volgt momenteel nog een 
fellowship voor glaucoomchirurgie in 
het UZA. In het AZ Herentals zal dr. 
Caroline Janssen zich toeleggen op 

algemene oogheelkunde, cataractchi-
rurgie en de medische opvolging van 

glaucoom.  

Dr. Sébastien Smits
Anesthesie

Nadat dr. Smits eerst 
als fellow gewerkt heeft 
op de dienst anesthesie 

is hij sinds 1 februari 
vast staflid geworden. 

Dr. Barbara Hermans
Psychiatrie 

Sinds januari is dr. Barbara Hermans 
actief als psychiater voor volwasse-

nen in AZ Herentals. Ze heeft haar ba-
sisopleiding tot arts in de KU Leuven 
volbracht, haar specialisatie psychi-
atrie behaalde ze aan de Universiteit 

Antwerpen. In AZ Herentals zal ze 
zich in eerste instantie focussen op 
opgenomen patiënten. Daarnaast 

werkt ze op doorverwijzing vanuit de 
eerstelijnszorg.

Brugdagen
Op vrijdag 14 mei (Hemelvaart) 
en vrijdag 12 november maakt 
het AZ Herentals ‘de brug’ en 
geldt er dus een zondagdienst-
regeling. Dat wil zeggen dat de 
balies niet bemand zijn en dat er 
geen geplande raadplegingen, 
onderzoeken of ingrepen plaats-
vinden. Alle dringende zorgen 
blijven uiteraard wel doorgaan.
Ook voor bezoekuren e.d. geldt 
dan de weekendregeling.
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ZNK: labo’s gaan verdere samenwerking aan
Fusie labo pathologische ana-
tomie ZNK
De labo’s pathologische anatomie 
van het Ziekenhuisnetwerk Kempen 
fuseren tegen juni en zullen een 
centraal ZNK-labo in het AZ Turn-
hout uitbouwen. In het AZ Heren-
tals blijft er een permanentie voor 
dringende vriescoupes, net als een 
satellietlabo in het Ziekenhuis Geel.
Meer informatie over deze fusie 

leest u in de volgende editie van 
deze nieuwsbrief. 
Verdere samenwerking kli-
nisch labo binnen ZNK
Nadat de klinische labo’s van AZ 
Turnhout en AZ Herentals in 2019 
samengevoegd werden tot één cen-
trum, maakt ook het laboratorium 
van Mol sinds 1 januari dit jaar deel 
uit van deze associatie. In totaal 
werken er nu 12 klinisch biologen 

en een 90-tal medewerkers in dit 
klinisch labo HETUMO. Alle klinisch 
biologen zijn toegelaten in de drie 
ziekenhuizen, aangezien op elke 
campus een laboratorium behou-
den blijft. De planning is om vanaf 
2022 naar een volledige integratie 
te gaan met één labo-informatica-
systeem, één kwaliteitssysteem en 
een centralisatie van het labo mi-
crobiologie. 

Animatievideo’s postoperatief
Het AZ Herentals wil meer video 
gebruiken in de communicatie naar 
patiënten. Zo werken we aan een 
reeks animatievideo’s die in het chi-
rurgisch dagcentrum getoond kun-
nen worden na een ingreep. Het is 
de bedoeling elk jaar enkele video’s 
extra te voorzien, telkens van de 
meest voorkomende operaties. Zo 
zijn er nu al video’s over een arthro-
scopie van de knie, een liesbreuk, 
of narcodontie bij kinderen.
In elke video wordt de ingreep kort 
overlopen en krijgt de patiënt daar-
na meer informatie over de volgen-
de stappen in het herstelproces. Zo 
krijgt hij instructies over wat hij wel 
of niet mag doen de eerste uren 

en dagen, maar ook wanneer hij 
bijvoorbeeld weer mag autorijden 
of sporten. Door deze video’s te 
voorzien hopen we patiënten beter 
te informeren, zodat ze ook hun na-
behandeling correct volgen en de 
kans op een succesvol herstel zo 
groot mogelijk wordt.

Alle video’s staan ook verzameld 
op het AZ Herentals-videokanaal 
op Youtube en Vimeo.

360° foto’s materniteit
Start-up firma Lifelike AR, die ge-
specialiseerd is in ‘augmented 
reality’ heeft als pilootproject voor 
gynaecologie/materniteit van AZ 
Herentals 360° foto’s gemaakt van 
onder meer de consultatieruimte, 
verloskwartier en de kamers op 
materniteit. Op die manier kun-
nen patiënten de verschillende 
locaties ontdekken zonder dat ze 
daadwerkelijk in het ziekenhuis 
moeten rondlopen.

Het resultaat is te bekijken op: 
https://gynaecologie.azherentals.
be/ik-ben-zwanger

Verbouwingen onthaal
Momenteel wordt de inkomhal van 
het AZ Herentals verbouwd. Sinds 
juni vorig jaar hebben we een tij-
delijke opstelling met automatische 
toegangspoortjes. Omdat de reac-
ties hierop positief zijn, zowel bij 
medewerkers als bij patiënten en 
bezoekers, willen we dit systeem 
behouden, maar zullen we dit inte-
greren in de vernieuwde inkomhal.
De onthaalbalie is intussen ver-
huisd naar de nieuwe locatie, zodat 
de hal aangepakt kan worden. Te-
gen juli moeten deze werken klaar 
zijn en verdwijnt dus de tijdelijke 
opstelling vooraan het ziekenhuis.
Vanaf dan kan iedereen, ongeacht 
of hij een afspraak heeft of niet, de 
inkomhal binnengaan. De cafetaria 

is voor iedereen toegankelijk. Maar 
wie een afspraak heeft, op bezoek 
komt of om een andere reden het 
ziekenhuis wil betreden, zal over 
een badge of toegangscode moe-

ten beschikken. Zo kunnen we een 
goede controle uitoefenen op wie 
wanneer het ziekenhuis binnen 
mag/kan, zonder de huidige bar-
rière.
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Robot orthopedie in AZ Herentals 
niet uniek en toch ook wel

Sinds eind maart maakt de dienst orthopedische heelkunde van AZ Herentals gebruik van de ROSA om 
bepaalde knieprotheses te plaatsen. De ‘robot’ geeft de chirurg aanwijzingen om de plaatsing van een 
knieprothese met een grotere precisie te kunnen uitvoeren. ‘We zijn zeker niet een van de eerste zieken-
huizen die gebruik maken van de ROSA voor knieprotheses’, geeft dr. Steven Claes toe. ‘Maar wat ons wél 
uniek maakt, is onze aanpak.’ Het ziekenhuis leaset de robot, in plaats van die aan te kopen, en koppelt 
een klinische studie aan de evaluatie van de robot.

Het AZ Herentals koos ervoor om 
de ROSA (Robotical Surgical As-
sistant) voor knieprotheses niet aan 
te kopen, maar te leasen. ‘Een ro-
bot is gemaakt voor een bepaald 
merk van implantaten. Door de aan-
koopprijs van het toestel hang je als 
dienst en als ziekenhuis jarenlang 
vast aan dat merk, zelfs wanneer 
je er niet (meer) tevreden over bent 
of er zich andere opportuniteiten 
voordoen. Door de leasingformule 
kunnen we het toestel gebruiken, 
grondig evalueren en beslissen of 
het contract verlengd wordt of niet.’ 
Want dat zo’n robot een meerwaar-
de kan betekenen, zeker bij com-
plexe operaties, daar is iedereen 
van overtuigd. Maar wat de impact 
van de ROSA is op standaard pro-
theseoperaties, daarover bestaan 
weinig gegevens. Dr. Steven Claes: 
‘Om een bevredigend resultaat te 
verkrijgen voor de patiënt, moet de 

chirurg de juiste prothese kiezen, 
de optimale inplanting bepalen en 
die operatie goed uitvoeren. Nadien 
moet blijken of de patiënt goed re-
ageert op de prothese, of die het 
gewenste gebruiksgemak geeft 
en hoe vlot de revalidatie verloopt. 
Dat een prothese goed geplaatst 
is, waarbij de robot een hulpmiddel 
kan zijn, is uiteraard heel belangrijk, 
maar er zijn nog zoveel andere fac-
toren die meespelen. En daar heeft 
een robot geen impact op.’
‘We willen vooral kijken of het de 
moeite is om in zo’n robot te in-
vesteren’, gaat dr. Steven Claes 
verder. ‘Een prothese die een hal-
ve procent preciezer geplaatst is, 
verandert misschien weinig aan de 
eindevaluatie van de patiënt. Is die 
investering in zo’n robot dan zijn 
geld waard? Misschien wel, mis-
schien niet, maar daarover bestaat 
eigenlijk weinig klinisch onderzoek. 

Die leegte willen wij mee invullen.’
Daarnaast wil het AZ Herentals de 
robot ook ter beschikking stellen 
van de andere ziekenhuizen uit het 
Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK). 
‘Als er andere orthopedisch chirur-
gen zijn die het merk implantaat dat 
bij deze robot hoort, willen gebrui-
ken voor hun patiënt, maar er in 
hun ziekenhuis een robot voor een 
ander merk implantaat staat, dan is 
het toch logisch dat we zo’n operatie 
in ons ziekenhuis mogelijk maken?’, 
aldus dr. Claes. ‘Vanzelfsprekend is 
het uiteraard niet, aangezien die 
chirurg in een vreemd ziekenhuis 
terecht komt, met andere OK-me-
dewerkers en met mogelijk een an-
dere manier van werken. Maar we 
willen die piste zeker onderzoeken 
en aanmoedigen.’
In het AZ Herentals werden in 2019 
zo’n 400 knieprotheses geplaatst.

moet nog nagelezen worden

Gastprofessor KUL
De diensten orthopedische heel-
kunde van AZ Herentals en UZ 
Leuven onderhouden al vele ja-
ren een goede samenwerking. 
Ook met KU Leuven is er eenzelf-
de goede relatie, zeker sinds dr. 
Steven Claes zijn doctoraat daar 
behaalde. Sinds begin maart is 
dr. Steven Claes benoemd tot 
gastprofessor aan de KU Leuven 
om zijn kennis te delen met aan-
komende artsen.

Klinische studie - nog aan te vullen
Toevoegen: foto
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AZ Herentals neemt Conebeam CT-scan in gebruik
Grote meerwaarde voor MKA en NKO

Sinds kort werd op de dienst radiologie een Conebeam CT in gebruik genomen. De troeven van dit toe-
stel? Een aanzienlijke beperking van de stralingsdosis, hoge resolutie en korte onderzoekstijden. Vooral 
onze eigen MKA- en NKO-artsen zullen dit toestel gebruiken, maar uiteraard kunnen ook huisartsen en 
tandartsen patiënten laten doorverwijzen voor beeldvorming.

Een grote troef van de Conebeam 
CT is de lage stralingsdosis. ‘In ver-
gelijking met een gewone CT-scan 
is de gebruikte stralingsdosis sub-
stantieel lager, ongeveer een factor 
10 lager dan een gelijkaardig klas-
siek CT-onderzoek’, aldus dienst-
hoofd radiologie dr. Luc Van fraey-
enhoven. ‘Dat komt omdat – zoals 
de naam het zegt – een kegelvor-
mige stralenbundel gebruikt wordt 
in combinatie met een flat panel 
detector, om met een aantal opna-
men een beperkte zone heel gericht 
in beeld te brengen en driedimen-
sionele informatie te bekomen. Bij 
een gewone CT-scan worden fij-
nere stralenbundels en detectoren 
gebruikt en zijn meerdere projecties 
nodig om beelden van een meestal 
groter gebied te maken,  waardoor 
je sowieso een hogere dosis stra-
ling nodig hebt om gedetailleerde 
beelden te krijgen. De lagere dosis 
is vooral in het aangezicht belang-
rijk om het risico op secundair cata-
ract, zeker bij herhaalde onderzoe-
ken, te beperken.’
Een Conebeam CT is uitermate ge-
schikt voor dentale CT, CT sinussen, 
orthopantomogram en schedelop-
namen. Het was dan ook de dienst 
mond-, kaak- en aangezichtschirur-
gie die vragende partij was om de 
Conebeam CT-scan aan te kopen. 
Dr. Pieter-Jan Van Bever: ‘De graad 
van detail die je op een dentale CT 
via de Conebeam CT ziet, kan je 
niet vergelijken met die van een or-
thopantomogram. Wanneer je een 
oordeel moet vellen over verwon-
dingen na een ongeluk of trauma 
of een behandelplan moet opstellen 
voor kaakcorrecties of implantaten, 
dan is het zo belangrijk om over die 
detailinformatie te beschikken. Door 
die beperkte hoeveelheid straling is 
het ook verantwoord om een patiënt 
op regelmatige basis een dergelijke 
scan te laten ondergaan. Dat maakt 
de opvolging van behandelingen of 
afwijkingen gemakkelijker.’

Voor de patiënt biedt de Conebeam 
CT ook voordelen, aldus hoofd-
verpleegkundige radiologie Peter 
Maes. ‘Bij verschillende beelden 
van één patiënt moest je vroeger 
verschillende toestellen gebruiken. 
Het orthopantomogram op het ene 
toestel, een dentale CT op een 
ander toestel. Nu kunnen we dat 
in één toestel combineren, wat ui-
teraard tijdswinst oplevert.’ De zit-
tende houding en de korte onder-
zoeksduur is ook aangenamer voor 
angstige, claustofobe, patiënten.
Een niet onbelangrijk voordeel van 
de Conebeam CT, in vergelijking 
met een orthopantomogram, is de 
kostprijs voor de patiënt. Dr. Van 
Bever: ‘Panoramische radiografie 
wordt maar 1 keer per twee kalen-
derjaren terugbetaald. Beelden die 
met de Conebeam CT genomen 
worden, vallen onder de reguliere 
nomenclatuurnummers voor CT-
beelden en kunnen zelfs maan-
delijks in aanmerking komen voor 
terugbetaling. Vroeger lieten we tus-
sentijdse beelden ter opvolging van 
een behandeling niet of veel minder 
maken, omdat daar een serieus 
kostenplaatje tegenover stond.’
Om van deze terugbetaling te ge-
nieten is het wel belangrijk dat de 
juiste doorverwijzing gehanteerd 

wordt. Dr. Van fraeyenhoven: ‘Het 
voorschrift voor bijvoorbeeld een 
dentale CT moet komen van een 
stomatoloog, een specialist kinder-, 
urgentie- of acute geneeskunde of 
een tandheelkundige met een bij-
zondere beroepstitel. Bovendien 
is dentale Conebeam CT enkel te-
rugbetaald voor welbepaalde indi-
caties. Als tandartsen of huisartsen 
een patiënt willen doorverwijzen 
voor dentale beeldvorming met de 
Conebeam CT, dan is het aangewe-
zen om eerst contact op te nemen 
met de dienst MKA.

Toevoegen: foto dentale CT
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Uw patiënt komt in aanmerking 
voor het niet-chirurgisch traject 
als hij/zij een BMI heeft tussen 
30-40 en voldoende gemotiveerd 
is om het ganse traject te doorlo-
pen. 

Uw patiënt komt in aanmerking 
voor (een terugbetaling van) obe-
sitaschirurgie als:
• Hij/zij minstens 18 jaar oud is;
• Hij/zij minstens 1 jaar gewicht 

heeft proberen te verliezen 
zonder blijvend resultaat;

• Hij/zij een BMI heeft groter of 
gelijk aan 40;

• Hij/zij een BMI heeft groter of 
gelijk aan 35 met: 

 o Diabetes type 1 of 2;
 o Slaapapneu (vastgesteld 

na slaaponderzoek; poly-
somnografie);

 o Hypertensie bij inname van 
3 soorten medicatie;

 o Falen van voorafgaande 
obesitaschirurgie.

Obesitasbehandeling krijgt volwaardige obesitaskliniek

Het AZ Herentals bouwt de bestaan-
de obesitastrajecten uit tot een obe-
sitaskliniek. Zo volgt het ziekenhuis 
de richtlijnen uit het KCE-rapport 
329 As over de organisatie en finan-
ciering van obesitaschirurgie. Voor-
taan is de obesitascoördinator het 
eerste aanspreekpunt in de aanpak 
van obesitas, in plaats van de abdo-
minaal chirurg of de dieetafdeling.
Een patiënt komt eerst bij onze obe-
sitascoördinator Lise Boddaert voor 
een intakegesprek, waarna beslist 
wordt of de patiënt in aanmerking 
komt voor behandeling in de obe-
sitaskliniek en zo ja, in welk traject 
(chirurgie of niet-chirurgie). Na ver-
dere testen en onderzoeken be-
kijkt een multidisciplinair team het 
dossier voor de verdere behande-
ling. Daarna volgt het traject zoals 
voordien: de chirurgische patiënten 
worden daarna doorverwezen naar 
een abdominaal chirurg, de niet-

chirurgische patiënten krijgen een 
voorstel om in te stappen in een 
groepsprogramma.
Patiënten worden tijdens hun tra-
ject bijgestaan door onze obesitas-
coördinator en ons multidisciplinair 
team, zodat er een vast aanspreek-
punt is, er meer continuïteit is in de 
behandeling en een nog betere en 
langdurigere begeleiding aangebo-
den kan worden.
Voor meer informatie verwijzen we 
u graag door naar onze website of 
kan u terecht bij onze obesitascoör-
dinator Lise Boddaert (t 014 24 60 
94 of lise.boddaert@azherentals.
be).
Voor de doorverwijzing van een 
patiënt kan u een afspraak laten in-
plannen bij onze obesitascoördina-
tor via de afsprakencentrale (t 014 
24 61 60).

Het AZ Herentals biedt sinds 
2016 multidisciplinaire obesitas-
revalidatie aan. Patiënten wor-
den tijdens een niet-chirurgisch 
traject of na obesitaschirurgie be-
geleid op weg naar een gezonde-
re levensstijl door ons team van 
artsen, kinesisten, psychologen 
en diëtisten. 
Van de 300 patiënten die intus-
sen hebben deelgenomen aan 
onze obesitasrevalidatie geeft 
minstens 88% aan dat ze door 
hun deelname die gezondere le-
vensstijl hebben gevonden. 
We merken jaarlijks een groeiend 
aantal kandidaten voor obesitas-
chirurgie. Ongeveer de helft van 
de patiënten neemt nadien ook 
deel aan het revalidatietraject. 
Jaarlijks volgen ongeveer 20 pa-
tiënten het niet-chirurgisch revali-
datietraject.

Het obesitasteam
• Lise Boddaert: obesitascoör-

dinator, diëtiste en tabakoloog
• Karl De Pooter – Eva Vangen-

echten – Paul Storms: abdo-
minale chirurgen

• Dahae Lee – Toon Maes – 
Bart Vets: endocrinologen

• Bert Bogaert: revalidatiearts
• Annemie Voet: cardioloog
• Lore Verrezen: diëtiste
• Evie De Graef en Tamara Ver-

braeken: psychologen
• Loes Driesen en Sam Dewit: 

kinesitherapeuten
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KWS - elektronisch patiëntendossier
Het elektronisch patiëntendossier breidt stelselmatig uit in het AZ Herentals. Dat heeft niet alleen een 
invloed op de interne werking binnen het ziekenhuis. Omdat er steeds meer informatie gedeeld wordt via 
Mynexuz, heeft dit ook een weerslag op de eerste- en derdelijnszorg.

Sinds het AZ Herentals enkel jaren 
geleden in het verhaal van KWS 
(Klinisch WerkStation) gestapt is, 
zijn afspraken, raadplegingen, on-
derzoeken en verslagen stelselma-
tig opgenomen in het elektronische 
patiëntendossier. Sinds een jaar 
schakelen we ook voor het ver-
pleegdossier (de zorgmodule) over 
op de elektronische versie. Maar er 
zijn nog modules die in uitrol zijn of 
op de planning staan:
• Zorgmodule: De reguliere ver-

pleegafdelingen werken intus-
sen met het elektronisch ver-
pleegdossier. Op spoedgevallen 
gebeurt deze implementatie in 
één beweging met de omscha-
keling van e-care naar KWS.

• Medicatie: De interne medi-
catievoorschriften worden op 
quasi alle verpleegafdelingen 
elektronisch afgeleverd. Op de 
medisch-technische afdelingen 
en intensieve zorgen moet dit 
nog uitgerold worden. De ambu-
lante voorschriften die in KWS 
gemaakt zijn, zijn in Mynexuz te 

raadplegen.
• Sinds december is de module 

Acta/Prefac opgestart bij kine/
ergo/logo en op ambulante re-
validatie. Hierbij worden voor-
schriften en aanvraagformulie-
ren elektronisch aangevraagd 
en uitgevoerd en worden ze ook 
automatisch gefactureerd. Voor 
de automatische aanrekening 
van prestaties op raadpleging 
werden pilootprojecten op neu-
rologie, gynaecologie en ortho-
pedie succesvol afgesloten; in 
de loop van 2021 worden de an-
dere raadplegingen opgestart.

• Afspraken: In de zomer willen 
we met een proefproject starten 
op pediatrie, oogziekten, gynae-
cologie en hematologie waarbij 
huisartsen zelf een afspraak 
kunnen maken.

Uiteraard is niet alles wat in het AZ 
Herentals in het dossier wordt op-
genomen, zichtbaar voor derden 
via Mynexuz. Een patiënt ziet de 
afspraken, verslagen, medische 
beelden en documentatie (vragen-

lijsten, brochures e.d.) die het zie-
kenhuis met hem gedeeld heeft. 
Ook informatie van externe bron-
nen (eHealth) zijn vaak zichtbaar 
via Mynexuz. Zo kan de patiënt de 
resultaten van de COVID-19-test of 
de informatie over vaccinatie in zijn 
elektronische dossier raadplegen. 

Voor zorgverleners, die hiertoe ge-
machtigd zijn door hun patiënt, zijn 
de onderzoeken, verslagen en me-
dische beelden (ook de echo’s van 
zwangere vrouwen) zichtbaar. Er 
loopt een proefproject met het Wit-
Gele Kruis om de thuisverpleging 
een kijkfunctie te geven in het ver-
pleegdossier van patiënten, zodat 
de continuïteit van zorg gewaar-
borgd blijft. 
De nieuwe versie van MynexuzPro 
omvat niet alleen een gebruikers-
versie voor de eerste lijn, maar ook 
voor de derde lijn (woonzorgcentra). 

Weetjes voor de zorgverlener

31 mei – Werelddag tegen tabak
Net als vorig jaar is het dit jaar niet 
mogelijk om bezoekers hun long-
functie te laten testen of mensen 
te verzamelen rond een infostand. 
Toch wil het AZ Herentals aandacht 
blijven besteden aan de Werelddag 
tegen tabak op maandag 31 mei.
Binnen het AZ Herentals is er een 
rookstopteam werkzaam met 3 ta-
bakologen, die elk hun functie heb-

ben binnen het team:
• Bij dr. Carolien De Tollenaere 

(longarts - tabakoloog) kun-
nen patiënten terecht voor een 
longfunctie-onderzoek en een 
longfoto om te bekijken welk ef-
fect het roken heeft (gehad) op 
de longen. 

• Wanneer patiënten beslissen 
om een stoppoging te wagen, 
maar het niet alleen lukt, kun-
nen ze terecht bij Hannelore 
Briers (psycholoog-tabakoloog) 
voor rookstopbegeleiding. Zij 
bespreekt met de patiënt het 
rookgedrag en zoekt een manier 
zoeken om de kans op een ge-
slaagde rookstop te vergroten. 
Er wordt gekeken welke hulp-
middelen het beste passen en 

hoe patiënten omgaan met die 
zin in een sigaret.

• Lise Boddaert (diëtiste - ta-
bakoloog) begeleidt mensen die 
in een traject zitten voor obesi-
taschirurgie en hiervoor moeten 
stoppen met roken.

Patiënten hebben recht op gedeel-
telijke terugbetaling van rookstop-
begeleiding (met een maximum van 
4u/jaar). Ze betalen zelf het rem-
geld (7,5 euro per kwartier voor het 
normale tarief; 1 euro per kwartier 
voor mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming).
Heeft u patiënten die willen stoppen 
met roken? Of wilt u hen doorver-
wijzen voor begeleiding? Dat kan! 
Ons rookstopteam is er ook voor 
niet-opgenomen patiënten.

nexuzhealth

vlnr. Hannelore Briers - Lise Boddaert -  
Carolien De Tollenaere



AZ St.-Elisabeth Herentals vzw – Nieuwsbrief Zorgverleners – Nr. 22 – Mei 2021  pag.8

Oogheelkunde: klein orgaan, veel subspecialisaties
De dienst oogheelkunde van het AZ Herentals is het afgelopen jaar uitgebreid drie nieuwe oogartsen, 
waardoor er nu 6 artsen actief zijn. Zelfs voor een kleine specialisatie als oogheelkunde tekent zich te-
genwoordig een trend af richting subspecialisatie. En dat is net waar we in ons ziekenhuis voluit op willen 
inzetten. Graag geven we u een overzicht van het medisch aanbod in AZ Herentals.

Cataractchirurgie is de meest uit-
gevoerde chirurgie ter wereld, en 
bevindt zich uiteraard in het basis-
aanbod. 
Nieuw in de Kempen 
Glaucoom: Twee van de nieuwe 
oogartsen in AZ Herentals zijn ge-
specialiseerd in de medische en 
chirurgische behandeling van glau-
coom, namelijk Caroline Janssen 
en Sébastien Ruiters. Dr. Ruiters 
specialiseerde in het UZ Leuven, dr. 
Janssen volgt nog een fellowship in 
het UZ Antwerpen.
Netvlieschirurgie: Joyce Jansen 
is netvliesspecialist. Ze heeft zich, 
na een fellowship in Rotterdam en 
Leuven, verder bekwaamd in de 
netvlieschirurgie en blijft voor deze 
chirurgie tot op heden nog steeds 
verbonden aan het UZ Leuven. Nu 
deze gespecialiseerde apparatuur 
aangekocht werd, kunnen routine-
ingrepen tegenwoordig ook in het 
AZ Herentals uitgevoerd worden. 
Het gaat hier over de meer urgente 
oogproblemen zoals bijvoorbeeld 
een netvliesloslating. 
Andere subspecialisatie in 
Herentals
Oculoplastische en traanweg-
chirurgie: Zowel esthestische als 

functionele ooglidproblemen komen 
aan bod bij de oogarts. Guy Jansen 
en Sophie Bataillie maken uw pati-
ent graag wegwijs. 
Pediatrische oogheelkunde en 
strabologie: Zowel Patricia Ca-
saer als Guy Jansen zijn gespeci-
aliseerd in oogheelkunde bij kinde-
ren, dit inclusief strabisme-ingrepen 
(scheelzien-dubbel zien). Uiteraard 
is scheelzien niet iets dat alleen bij 
kinderen voorkomt, dus ook voor 
strabisme bij volwassenen kunt u 
bij onze artsen terecht. 
Algemene info 
Alle oogartsen van de dienst zijn 
in het ziekenhuis beschikbaar voor 
consultaties. Dagelijks is er min-
stens één oogarts aanwezig. De 
oogartsen verwijzen onderling door 
als dit nodig is voor een bepaalde 
pathologie. Verder zijn alle artsen 
actief in een private praktijk en is er 
een overkoepelende wachtdienst in 
de Kempen. 
Sinds enige tijd beschikt onze dienst 
oogheelkunde ook over een balie, 
waar u dagelijks terecht kunt met 
vragen. Ook al wisselen de oogart-
sen elkaar af, via de balie komt uw 
vraag bij de juiste arts terecht.

Contact:
• t 014 24 63 95
• mail oogheelkunde@azherentals.be

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

dr. Joyce Jansen
diensthoofd

dr. Patricia Casaer dr. Guy Jansen

dr.Sophie Bataillie

dr. Caroline Janssen dr. Sébastien Ruiters

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het AZ Herentals. 
Veranwoordelijk uitgever: dr. Filiep Bataillie, Nederrij 133, 2200 Herentals.
Contact: Annelies Vrints - communicatieverantwoordelijke, t 014 24 61 23, mail communicatie@azherentals.be

Vacatures
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij hoofdarts dr. Filiep Bataillie of op 
onze website.

• Geriater (deeltijds mogelijk)
• Gynaecoloog
• Kinderarts

• NKO-arts(en)
• Pneumoloog


