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Beste collega,

Precies 30 jaar geleden heb ik het artsenkorps in de Kempen vervoegd. Het was een tijd 
waarin we als artsen, specialisten en huisartsen, mekaar meermaals per jaar ontmoetten. 
Mosselsouper, wandeling, culturele avond, Sinterklaasfeest, nieuwjaarsreceptie, artsen-
weekend, zelfs voetbalmatchen. Allemaal vaste data in onze agenda. 
De evolutie van de tijd zorgt ervoor dat we zoeken naar diversiteit en dat we niet noodza-
kelijk meer op zoek gaan naar soortgenoten om onze vrije tijd mee door te brengen. De 
aanwezigheden op de vermelde activiteiten gingen achteruit. Covid trok er definitief een 
streep onder. Gedaan, basta! En toch mis ik de bijeenkomsten van weleer. Ik mis de warmte van de vriend-
schap, het leren kennen van de partners, de typische doktoorsmoppen, het herhalen van de verhalen van nog 
vroeger, dat het toen nog beter was. Het smeken van de huisarts om toch eens een verslag te maken en de 
specialist vroeg dan beleefd om ook eens te denken aan een verwijsbriefje, als het kan leesbaar…
Dan vraag ik mij nu af, hoe zullen de collega’s zich over 30 jaar de periode van nu herinneren? Ongetwijfeld 
zal er verwezen worden naar de periode voor en na Covid. De periode van voor en na de eerstelijnszones. 
De periode waarin de huisartsenwachtposten ontstaan zijn en de moeizame tocht om iedereen aan boord te 
krijgen. Ze zullen vertellen dat er een duidelijke afspraak kwam over welke pathologie naar de eerste lijn en 
welke naar de tweede lijn werd verwezen. Dat het gevecht voor de patiënt geschiedenis werd.  
Ze zullen zich misschien nog herinneren dat er een tijd was dat specialisten nauwelijks brieven schreven, maar 
dat daar nog vóór Covid verandering in kwam en dat er in 2021 zelfs prijzen uitgedeeld werden voor de dien-
sten met de beste brieven. Misschien zullen ze ook verwijzen naar de tijd dat er EPD’s waren die verschilden 
tussen de huisartsen onderling en zelfs tussen de ziekenhuizen. Want er zal binnen 30 jaar wellicht 1 EPD zijn 
waarin, als een patiënt een specialist bezoekt, een pop-up met de verwijsbrief zal verschijnen. 
Wellicht zal er opnieuw een mosselsouper zijn of een voetbalmatch, of waarom niet een ‘old school’ bal, want 
Kempische gezelligheid, ook tussen ‘doktoors’, komt terug. Wedden we? We zullen zien, maar ik ben wel be-
nieuwd.

Gelukkig nieuwjaar.

Filiep

Ook in het nieuwe jaar 
blijven onze helden staan!

#samensterk



AZ St.-Elisabeth Herentals vzw – Nieuwsbrief Zorgverleners – Nr. 23 – Januari 2022  pag.2

In memoriam 
dr. Jurgen Spaenjers

Op 13 november j.l. stierf spoed-
arts dr. Jurgen Spaenjers heel on-
verwacht. Hij werd 39 jaar. 

Nieuwe artsen

Dr. Hannelore Celen
De dienst reumatologie is sinds januari versterkt met dr. Hannelore Celen. 
Dr. Celen studeerde geneeskunde aan de KU Leuven (2015) en specialiseerde zich er 
nadien verder in de inwendige geneeskunde en reumatologie o.l.v. prof. Luyten en prof. 
Verschueren. Tijdens haar opleiding deed ze ook een fellowship op de dienst kinderreuma-
tologie van het UZ Leuven. 
Dr. Celen zal zich toeleggen op de algemene reumatologie met inbegrip van systeemziekten 
en metabole botziekten zoals osteoporose.

Dr. Evelien Coeckelbergh
Sinds september versterkt dr. Evelien Coeckelbergh de dienst neurologie als vierde neu-
roloog. Dr. Coeckelbergh heeft haar master in de geneeskunde behaald in 2016 aan de 
Universiteit Antwerpen. In juli 2021 is zij afgestudeerd van een master-na-master. 
Dr. Coeckelbergh heeft interesse in het volledige vakgebied van neurologie en is dan ook 
bijzonder blij het team van neurologie van AZ Herentals te mogen vervoegen. 

Dr. Anne-Marie Stoel
In januari is dr. Anne-Marie Stoel gestart als tweede arts binnen de dienst reconstructieve 
en esthetische heelkunde.
Tijdens haar opleiding tot plastisch chirurg aan het UZ Leuven en UZ Brussel leerde zij de 
plastische chirurgie in al haar aspecten kennen, echter lag het zwaartepunt bij de recon-
structieve chirurgie. Haar bijkomende opleiding esthetische heelkunde volgde ze bij dokters 
Tonnard en Verpaele in het Coupure Centrum in Gent. Na 7 jaar fulltime werkzaam geweest 
te zijn in het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven, keert ze terug naar haar streek van afkomst. 
Patiënten kunnen bij haar terecht voor algemene plastische reconstructieve en esthetische 
heelkunde, zoals onder meer borstchirurgie (borstverkleining en -vergroting), abdomino-
plastie, bovenste ooglidcorrecties, dermato-oncologie en kleine ingrepen.

Dr. Sophie Van Camp
Dr. Sophie Van Camp is sinds september aan de slag bij de dienst oogziekten. Zij studeerde 
geneeskunde aan de KU Leuven. Nadien startte zij haar vierjarige opleiding specialistische 
geneeskunde oftalmologie. In juni 2021 heeft dr. Van Camp haar vierde jaar assistentschap 
in het Verenigd Koninkrijk beëindigd. Dr. Van Camp legt zich toe op de algemene oftalmolo-
gie en bekwaamt zich momenteel verder in medisch netvlies en cataractingrepen.

Dr. Katrien Voet
Dr. Katrien Voet is sinds september de collega 
van dr. Greet Bries op de dienst hematologie. 
Ze behaalde in 2015 haar master in de ge-
neeskunde aan de KU Leuven. Aan de Univer-
siteit Gent behaalde ze recent haar master in 
de inwendige geneeskunde met bijzondere be-
roepsbekwaamheid in de klinische hematolo-
gie. Zij is gespecialiseerd in zowel niet-maligne 

als maligne hematologische aandoeningen en zal binnen het team 
daarenboven vooral de diagnostiek en behandeling van bloedings- 
en stollingsziekten doen. 
Dr. Voet is deeltijds aan het werk in AZ Herentals, deeltijds in het 
ziekenhuis van Geel.
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Opleiding in het AZ Herentals

‘In een perifeer ziekenhuis leer je pas écht opereren’
‘Met bijna vaderlijke trots zie ik onze ASO’s vertrekken na hun derde jaar. Als je ziet dat ze hier in hun 
tweede jaar toekomen quasi zonder chirurgisch-technische vaardigheden en dat ze twee jaar later vaak al 
in staat zijn een appendix zelfstandig te opereren, dat doet mij toch iets.’

Dr. Karl De Pooter is intussen aan 
zijn zevende jaar als stagemeester 
begonnen en vindt die rol zeer waar-
devol. ‘Naar onze dienst heelkunde 
komen de ASO’s in hun 2e en 3e spe-
cialisatiejaar, waarna ze 3 jaar naar 
UZ Leuven of een andere perifere 
stageplaats trekken. Die twee jaren 
hier leren ze ongelooflijk veel. Op 
het vlak van het chirurgisch-techni-

sche kunnen ze eigenlijk niets wan-
neer ze hier aankomen. Het verschil 
met twee jaar later, wanneer ze met 
een grote dosis zelfvertrouwen hier 
weer buitenwandelen, is enorm! 
Maar niet alleen aan de operatieta-
fel leiden we ASO’s op. Ze oefenen 
vaak in het indicaties stellen, zowel 
op spoedgevallen als tijdens de 
zaalrondes op de afdelingen. Daar-
naast leren ze ook communiceren. 
Met de collega’s, maar vooral ook 
met patiënten en hun familie. Slecht-
nieuwsgesprekken, het geruststellen 
van patiënten of het informeren van 
gezinsleden, het komt er allemaal 
bij kijken.’
Zelf vindt dr. De Pooter dat de pe-
rifere ziekenhuizen, zoals het AZ 
Herentals, een grote meerwaarde 
hebben in de opleiding van een chi-

rurg-in-opleiding. ‘Hier leer je ope-
reren! Je krijgt hier ongelooflijk veel 
kansen om aan de operatietafel te 
staan met begeleiding. We doen 
aan bedside teaching. Een ASO 
heeft altijd een chirurg naast zich 
die de handelingen kan begeleiden, 
bijsturen of overnemen. Zo kan de 
ASO echt al doende leren, zonder 
dat de veiligheid van de patiënt in 

gevaar komt. Tel daarbij de aange-
name sfeer in een klein ziekenhuis, 
waar het onderliggende contact met 
artsen en medewerkers gemoede-
lijk is en dan weet je dat je hier als 
ASO goed zit.’
Tegenover die grote waaier aan 
kansen staat wel dat de ASO be-
trokkenheid moet tonen. ‘Voor wat, 
hoort wat. Als een ASO het ver-
trouwen wint van mijn collega’s en 
mezelf, dan krijgt hij of zij ook meer 
kansen. Als je merkt dat een ASO 
een patiënt na een operatie goed 
opvolgt, geïnteresseerd is in wat er 
ook buiten het operatiekwartier ge-
beurt, dan doe je als begeleidende 
arts meer moeite om nog iets ex-
tra’s uit te leggen of, op termijn, een 
deel van de zaaltoer zelfstandig te 
laten uitvoeren.’

Wel betwijfelt dr. De Pooter of de 6 
jaren specialisatie als chirurg zullen 
volstaan om een kwalitatieve oplei-
ding te blijven garanderen. ‘Toen 
ik ASO was, klopten we gigantisch 
veel uren, zonder veel rust. Door 
de recente arbeidstijdregeling die 
het aantal uren per week beperkt 
en daarnaast een goede verlof- en 
compensatieregeling is de opleiding 
voor ASO’s veel draaglijker gewor-
den, wat uiteraard een goede zaak 
is. Een nadelig gevolg daarvan is 
wel dat hun praktijkopleiding in min-
der uren moet gebeuren, wat in mijn 
ogen moeilijk wordt. Het is niet ver-
wonderlijk dat je vaker residenten in 
een 7e en 8e jaar krijgt, net om die 
extra uren te doen. Maar zo schui-
ven ASO’s aan een operatietafel 
naar onderen op de ladder, waar-
door ze nog minder kansen krijgen 
om te opereren.’

ASO’s in AZ Herentals
Anesthesie 
• dr. Niek Slingerland 

Cardiologie
• dr. Anais Hermans

Gastro-enterologie
• dr. Bram Verdonck

Heelkunde 
• dr. Dar’ya Suprun

Neurologie
• dr. Kathleen Hoffbauer

Orthopedie
• dr. Maarten Boonen 
• dr. Tine De Mulder 
• dr. Lies Desomer
• dr. Lennert Stroobants 
• dr. Robin Van den Broecke
• dr. Thomas Vingerhoets 

dr. De Pooter en dr. Dar’ya Suprun aan de operatietafel
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#kiesvoordezorg
Dagmara en Kelly maken hun droom waar: verpleegkundige worden! 
Omdat ze in een andere sector aan het werk waren, was de keuze voor 
een opleiding verpleegkunde niet zo evident. Maar door het project #kies-
voordezorg kunnen ze een betaald opleidingstraject volgen, in dienst van 
een werkgever uit de zorgsector. Dagmara en Kelly hebben een contract 
gekregen bij AZ Herentals, waar ze hun stages afwerken en tijdens de 
zomervakantie aan de slag gaan.
Eind september begonnen ze aan hun 4-jarige opleiding, in december 
hadden ze hun eerste stage in ons ziekenhuis.

‘Warme ontvangst in het ziekenhuis gekregen’
Sinds oktober is dr. Ine Van Eeke-
len als huisarts-in-opleiding aan de 
slag in het AZ Herentals, van okto-
ber tot december bij de longartsen, 
sinds januari op geriatrie. Hoe leer-
rijk ze deze ervaring ook vindt, haar 
voornemen om huisarts te worden 
blijft overeind staan.
‘Ik wil een goede band met patiën-
ten opbouwen en zo laagdrempelig 
mogelijk zorg verlenen. Daarbij vind 
ik het uitdagend om de volledige 
waaier aan ziektebeelden voor mij 
te krijgen. Zo kan je mensen bege-
leiden in alle fasen van het leven, 
vanaf het ongeboren kindje tot het 
levenseinde. Bovendien heb je als 
huisarts een grote vrijheid om te be-
slissen welke pathologie of vaardig-
heid je verder uitdiept of welke pa-
tiënten je sneller doorverwijst naar 
een andere collega of een specialist 
in het ziekenhuis.’ 
Sinds de hervorming van de art-
senopleiding draaien huisartsen 
in spe ook 6 maanden mee in een 
ziekenhuis en de ervaring in het AZ 
Herentals is toch een aangename 
verrassing. ‘Tijdens mijn opleiding 
heb ik ook in grotere ziekenhuizen 
stage gelopen, maar dat is door de 
grootschaligheid toch helemaal an-
ders dan hier. Hier leer je heel snel 
veel mensen kennen, werk je met 
velen samen en ervaar je echt een 

warme omgeving. Ik ben ongeloof-
lijk goed opgevangen door de long-

artsen en heb zo enkel maar goede 
ervaringen met hen en de andere 
collega’s.’
Door dat warme contact is het ver-
schil met de huisartsenpraktijk waar 
ze vorig jaar werkte, minder groot 
dan gedacht. ‘Ik bouw graag een 
band op met patiënten. Vooral op 
zaal, bij de opgenomen patiënten, 
waar je meerdere dagen dezelfde 
patiënt opvolgt, is dat mogelijk en 
heb je voldoende tijd om je in een 
dossier in te werken. Bij de con-
sultaties moet het natuurlijk sneller 
gaan. Dat staat verder van mij af, 
maar daar leer ik dan weer veel uit.’
Dát ze huisarts wordt, staat vast, 
in welk type praktijk weet ze nog 
niet zeker. ‘Vorig jaar werkte ik in 
een duopraktijk en dat vond ik wel 

aangenaam. Er staat nog een vol-
gende stage in een dokterspraktijk 

op de planning, maar ik zie mezelf 
wel werken in een kleine groeps-
praktijk.’

HAIO’s in AZ Herentals
• dr. Michael Rooman 
• dr. Ine Van Eekelen 
•  dr. Ben Verbeke

Stagemeesters AZH
• dr. Steven Claes 
• dr. Karl De Pooter
• dr. Gregory Helsen
• dr. Wim Huysmans
• dr. Isabel Mennes
• dr. Yves Mentens (HAIO)
•  dr. Patrick Schoeters
• dr. Filip Sels (HAIO)
• dr. Jos Van der Schoot (HAIO)

Dr. Ine Van Eekelen met enkele verpleegkundigen
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Online afspraken maken als zorgverlener
Sinds kort heeft het AZ Herentals 
de afsprakenfunctie binnen nexuz-
healthPro geactiveerd zodat zorg-
verleners online een afspraak kun-
nen maken voor hun patiënten. 
Deze functie is intussen beschik-
baar voor:
• Orthopedische heelkunde: alle 

artsen
• Pediatrie: alle artsen
• Hematologie: dr. Greet Bries en 

dr. Katrien Voet
• Oogziekten: dr. Sophie Bataillie 

en dr. Sophie Van Camp

Voor alle duidelijkheid, enkel colle-
ga-artsen kunnen deze functie ge-
bruiken, patiënten niet.

Het AZ Herentals hoopt om via deze 
functie het gemakkelijker te maken 
om snel een afspraak te maken bij 
het AZ Herentals. Feedback over 
het gebruik van deze toepassing, is 
steeds welkom via mail naar info@
azherentals.be. 
Meer informatie over het gebruik 
van NexuzhealthPro vindt u op 
deze website: https://nexuzhealth.
com/nl/zorgverstrekker/

Nieuw in het AZ Herentals

Veranderde flow bij een geplande operatie
Patiënten die na een operatie ge-
hospitaliseerd worden, konden tot 
voor kort eerst naar hun kamer op 
de afdeling voordat ze naar het 
operatiekwartier gingen. Dat traject 
werd in het najaar van 2021 aange-
past. Maar ook de voorbereiding op 
een operatie met hospitalisatie ver-
loopt anders.
Preoperatieve raadpleging
Nadat zijn operatiedatum is vast-
gelegd (in de meeste gevallen aan-
sluitend op een raadpleging bij een 
specialist) gaat een patiënt langs de 
dienst preoperatieve raadpleging 
(POS) om de operatie voor te be-
reiden. Patiënten die na 16.30 uur 
een operatie plannen worden de 
dag nadien gecontacteerd voor een 
telefonisch consult. 
Tijdens deze preoperatieve raad-
pleging vindt een verpleegkundige 
anamnese plaats, wordt de thuis-
medicatie overlopen en de medi-
sche vragenlijst ingevuld. Als er een 
labo of EKG nodig is, kunnen deze 
hier of later bij de huisarts gebeu-
ren. Zo is de patiënt goed voorbe-
reid op een operatie, hoeft hij thuis 
niets meer te doen in aanloop naar 

de operatie en komen onze mede-
werkers ook niet voor verrassingen 
te staan op de dag van de ingreep.
Meteen naar voorbereiding
Op de dag van de ingreep gaat de 
patiënt na de opname meteen naar 
de voorbereidingsruimte en zo naar 
het operatiekwartier. Pas na de 

ingreep wordt de patiënt naar de 
kamer op de verpleegafdeling ge-
bracht. Op die manier zorgen we 
voor meer rust op de verpleegafde-
ling en meer tijd voor de patiënten 
tijdens de ochtendzorg. De druk-
tepiek van de patiëntenopnames 
verschuift immers naar de voorbe-
reidingsruimte.
Een gevolg is wel dat de patiënt 

zijn bagage zal moeten beperken 
tot een trolley (de grootte van de 
handbagage op een vliegtuig). Er 
kan immers vooraf niets naar de ka-
mer gebracht worden. Extra bagage 
kan uiteraard wel door de eerste be-
zoeker na de operatie meegebracht 
worden.
Dit nieuwe traject is half oktober 
ingevoerd voor de orthopedische 
patiënten, nadien ook voor de heel-
kundige patiënten.

Wachtzaal

vastleggen operatiedatum

TRAJECT INGREEP MET 
HOSPITALISATIE

preoperatieve raadpleging

DAG VAN INGREEP
opnamebalie

wachtzaal

voorbereidingsruimte

operatiekwartier

verpleegafdeling

Hoe werkt het? U wilt een af-
spraak voor een patiënt maken
• Open nexuzhealth Pro
• Selecteer AZ Sint-Elisabeth 

Herentals als ziekenhuis
• U moet aanduiden of het om 

een urgente (binnen 3 dagen) 
of niet-urgente afspraak gaat

• U kunt een arts of een medi-
sche dienst selecteren, waar-
na u een overzicht krijgt van 
beschikbare dagen en uren. 

Heeft u een geschikte afspraak 
gevonden? Dan moet u nog de 
patiënt toevoegen, via zijn naam 
en/of rijksregisternummer. Moest 
de patiënt nog niet gekend zijn, 
dan kunt u die zelf toevoegen aan 
het systeem.
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Weetjes voor de zorgverlener
Spoed overgeschakeld op KWS
Onze dienst spoedgevallen is over-
geschakeld op het elektronisch 
patiëntendossier van nexuzhealth 
(KWS). Zo is er weer een belang-
rijke schakel bijgekomen in de uit-
wisseling van patiëntengegevens 
tussen de verschillende diensten. 
Voordien was er geen automati-
sche koppeling tussen de gegevens 
uit het systeem op spoedgevallen 
en dat op de verpleegafdelingen 
(nexuzhealth). Nu ook de dienst 
spoedgevallen op het systeem van 
nexuzhealth is overgeschakeld, 
kunnen in beide richtingen gemak-
kelijker de juiste gegevens worden 
opgehaald. Verpleegafdelingen die 
een spoedpatiënt moeten opnemen, 
kunnen zo al sneller de nodige infor-
matie bekijken. De behandelende 
arts kan verder aan de slag met de 
informatie over de reeds gestarte 
behandeling of medicatie, zonder 

dit te moeten 
hernemen. Van 
een patiënt die 
op spoedge-
vallen terecht 
komt en reeds 
gekend is in het 
systeem, kun-
nen de spoed-
medewerkers 
sneller de me-
dische voorge-
schiedenis of 
het medicatie-
schema bekij-
ken. Een win-win voor alle afdelin-
gen!
Het AZ Herentals schakelt syste-
matisch over naar één overkoepe-
lend elektronisch patiëntendossier, 
waarbij zowel de papieren dossiers 
vervangen worden alsook de an-
dere softwaretoepassingen geïnte-

greerd worden. Zo ontstaat er één 
centrale locatie voor alle patiën-
tengegevens, zowel verpleegkun-
dig als medisch. Ook de patiënt en 
de betrokken zorgverleners, zoals 
huisartsen, kunnen zo steeds meer 
informatie online bekijken.

Onconurses – beschikbaar voor huisartsen
Kankerpatiënten worden in het AZ 
Herentals bijgestaan door onco-
nurses. Zij treden op als eerste 
aanspreekpunt en werken als tus-
senpersoon tussen de patiënten 
en de artsen. Patiënten kunnen bij 
hen met alle verpleegkundig-medi-
sche vragen terecht.
In de praktijk zal een onconurse 

elke patiënt die voor het eerst als 
kankerpatiënt in het AZ Herentals 
komt of die aan een nieuwe behan-
deling begint persoonlijk ontvan-
gen. De medewerker geeft infor-
matie over de manier van werken 
in het ziekenhuis, over de behan-
deling en mogelijke bijwerkingen. 
Zo weet een patiënt wat hij kan 
verwachten van zijn behandeling, 

maar ook wat er van hem verwacht 
wordt, bijvoorbeeld bij orale the-
rapie. Deze persoonlijke manier 
van informeren zorgt voor hogere 
slaagkansen van de behandeling, 
onder meer door een betere the-
rapietrouw, maar ook voor meer 
rust bij de patiënt doordat de on-
wetendheid afneemt.
Eens de behandeling opgestart is, 
blijft de onconurse het eerste aan-
spreekpunt voor de patiënt wan-
neer hij vragen heeft over zijn be-
handeling, er problemen opduiken 
of er praktische zaken geregeld 
moeten worden, zoals nieuwe dok-
tersvoorschriften. 
Hoewel patiënten steeds contact 
mogen opnemen met de onco-
nurses, doen ze dit niet altijd en 
stellen ze hun vraag sneller aan 
hun huisarts. Daarom staan de on-
conurses ook ter beschikking voor 
de huisartsen om meer informatie 
te verschaffen. 
De onconurses zijn bereikbaar 
op het nummer t 014 24 63 88 
(ma-vrij 8 – 17 uur).

Het team van hematologen en onconurses
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Vacatures
Het AZ Herentals is voortdurend 
op zoek naar nieuwe artsen en 
medewerkers. Voor meer infor-
matie over de medische functies 
kunt u terecht  op onze website 
of bij dr. Filiep Bataillie op t 014 
24 61 05. 
Momenteel zoeken we een:
• cardioloog
• geriater
• pediater
• pneumoloog
• spoedarts

Adem
Dr. Filiep Bataillie maakte over 
de eerste golf van de corona-
pandemie de theatervoorstelling 
‘Adem’, waarin hij vertelde over 
zijn ervaringen als hoofdarts in 
het AZ Herentals en als coron-
apatiënt. Nu is zijn verhaal ook 
verschenen als boek. Gouver-
neur Cathy Berx mocht officieel 
het eerste exemplaar ontvangen.
Tijdens de boekvoorstelling na-
men enkele mensen, waaronder 
Cathy Berx, het woord. Het vol-
ledige verslag kan je hier zien: 
https://adem2020.eu
Het boek be-
stellen, kan 
ook via deze 
website. De 
o p b r e n g s t 
gaat naar 
k u n s t w e r -
ken die in 
de eerste-
lijnszone ge-
plaatst zul-
len worden, 
als blijvende 
herdenking 
aan de coronacrisis.

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

Gevoeligheidsbepalingen van bacteriën
Vanaf 2022 zijn er nieuwe EUCAST 
richtlijnen voor de gevoeligheidsbe-
palingen van bacteriën van kracht. 

Wat is de huidige situatie? 
Op dit moment worden de volgende 
3 gevoeligheidscategorieën gerap-
porteerd:
• S = gevoelig
• I = intermediair 
• R = Resistent
Bij categorie I is er een onzeker the-
rapeutisch effect. Vaak wordt deze 
categorie door clinici geïnterpre-
teerd als resistent.

Welke wijziging is doorge-
voerd?
Er blijven 3 gevoeligheidscatego-
rieën, maar categorie I krijgt een 
nieuwe definitie.
• S = gevoelig
• I = gevoelig, verhoogde bloot-

stelling
• R = Resistent
Bij categorie I dient het antibioticum 

aan een hogere dosis gedoseerd te 
worden. 
Het is belangrijk deze categorie 
NIET als resistent te beschouwen 
en het antibioticum TOCH voor te 
schrijven. 
Bij bepaalde kiemen zal er voor een 
aantal antibiotica geen S-categorie 
meer beschikbaar zijn. De eerst vol-
gende keuze is dan het antibioticum 
met categorie I.
De beschikbare doseringstabellen 
geven standaard doseringen (SD) 
en hoge doseringen (HD) weer. Bij 
kiemen met gevoeligheidscategorie 
S kiest u voor de standaard dose-
ring. En voor kiemen met gevoe-
ligheidscategorie I  kiest u voor de 
hoge dosering.

De uitgebreide toelichting is via de 
huisartsenkringen verspreid. Heeft 
u deze niet ontvangen of wilt u meer 
informatie? Dan kunt u terecht bij 
dr. Daniëlle Van der beek (via mail:  
danielle.vanderbeek@azherentals.
be)

Care2adapt
Het groeiend personeelstekort is 
een van de grootste uitdagingen 
waar de Vlaamse en Nederlandse 
zorgsectoren voor staan. Door ver-
grijzing, complexere en langdurige 
zorg neemt de vraag naar zorg-
professionals toe, terwijl het perso-
neelsaanbod afneemt. Innovaties 
zijn de sleutel tot de oplossing. Dat 
vraagt om een andere aanpak in de 
organisatie. Dat verandertraject is 
bij veel zorgorganisaties nog een 
struikelblok.  
Het Care2Adapt-project biedt hierbij 
een helpende hand. De komende 
tijd worden 30 medewerkers van 
Vlaamse en Nederlandse zorgor-
ganisaties opgeleid tot sleutelfiguur. 
Zij gaan een brug slaan tussen in-
novaties en de werkvloer om zo 
hun organisatie duurzaam te ver-
sterken. AZ Herentals is dan ook 

trots om partner te mogen zijn van 
dit project! 
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In de kijker
Gemeenten zetten hun inwoners op schema

‘Heb jij een medicatieschema?’ Dat is de basisvraag die 7 Kempense gemeenten, hun huisartsen, apo-
thekers en het AZ Herentals stellen in de nieuwe campagne ‘Gemeente op Schema’. Daarin willen ze het 
belang van een actueel medicatieschema aantonen en iedereen oproepen om bij de apotheker of huisarts 
te vragen naar zijn medicatie-overzicht.

Als je dringende medische hulp no-
dig hebt, dan is een actueel medi-
catieschema een onmisbaar docu-
ment om snelle en goede zorg te 
krijgen. Dr. Filiep Bataillie, hoofd-
arts AZ Herentals: ‘Het is belang-
rijk te weten welke medicatie een 
patiënt neemt, wanneer we die be-
handelen op spoedgevallen. Want 
nieuwe medicatie toedienen zonder 
te weten wat hij al ingenomen heeft, 
kan een succesvolle verzorging in 
de weg staan, bijvoorbeeld omdat 
medicatie tegenstrijdige effecten 
heeft. Daarom is het zo belangrijk 
dat iedereen een actueel medica-
tieschema op zak heeft of geregis-
treerd heeft staan in zijn profiel op 
www.mijngezondheid.be.’
Dr. Sara Nuyts, huisarts, vult aan: 
‘De meeste mensen weten wel 
min of meer welke medicijnen ze 
voorgeschreven hebben gekregen 
of voor welke aandoening. Maar 
in een stresssituatie, zoals bij een 
opname op spoedgevallen, is het 
moeilijk alles correct en volledig te 
herinneren. Bovendien vergeten 
veel mensen dat thuismedicatie 
niet alleen gaat over voorgeschre-
ven medicatie. Ook vitamines en 
voedingssupplementen kunnen hun 
effect hebben op andere medicatie, 
dus ook zij horen in het overzicht 
thuis.’

Een medicatieschema maken, hoe 
begin je daar aan? ‘Ga naar je 
vaste apotheker of huisarts’, raadt 
apotheker Toon Van Schoubroeck 
aan. ‘Je huisarts kan je een medi-
catieschema bezorgen met daarop 
alle voorgeschreven medicatie, 
hoeveel en wanneer je die moet in-
nemen. Je vaste apotheker heeft 
ook het overzicht van de niet-voor-
geschreven medicatie, zoals sup-
plementen. Ook daar kan je een 
medicatieschema opvragen. Het is 
vooral belangrijk dat je het schema 
zowel door je apotheker als huisarts 
laat nakijken en aanpassen, zodat 
ze samen jou de beste zorg kunnen 
bieden.’
De apothekers, huisartsen en het 
ziekenhuis benadrukken al langer 
het belang van een actueel medica-
tieschema. In deze campagne ‘Ge-
meente op Schema’ zijn het uitdruk-
kelijk ook de gemeenten die mee 
op de kar springen. Burgemeester 
Lieven Janssens (Vorselaar): ‘Onze 
bevolking veroudert en zij nemen 
traditioneel meer medicatie in, zon-
der altijd goed te weten wat of waar-
voor. Wanneer zij in het ziekenhuis 
belanden, kunnen ze vaak niet ver-
tellen wat ze precies nemen. Dan is 
het voor de zorgverleners moeilijk 
te weten welke nieuwe medicatie 
toegediend mag worden, met alle 

risico’s van dien. Daarom willen wij 
ook als gemeentebesturen graag 
onze kanalen gebruiken om meer 
mensen ‘op schema’ te krijgen!’
Sinds half januari verdelen de ge-
meentebesturen, apothekers en 
huisartsen een flyer met meer infor-
matie en delen ze medicatiedoosjes 
uit. De campagne wordt ook onder-
steund door een bewustmakingsvi-
deo.
De deelnemende lokale besturen 
zijn Grobbendonk, Herentals, He-
renthout, Lille, Olen, Vorselaar en 
Westerlo. 

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? Laat het ons weten via mial naar communicatie@azherentals.be.
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!

Weet jij wat je slikt?
Heb je een medicatieschema?

Je huisarts en apotheker helpen je 
graag ‘op schema’!
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