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-
VO O RWO O R D

-
Uw ziekenhuis(magazine) in het nieuw

Uw magazine Samen Beter steekt in een 
nieuw kleedje! Met nieuwe rubrieken, 
verhalen uit het leven gegrepen, een frisse 
vormgeving en veel informatie op uw maat 
gesneden. Ook de palliatieve afdeling  
De Haven en de revalidatieafdeling zitten 
helemaal in het nieuw.

De Haven is een heel bijzondere afdeling. Ze doet eigenlijk helemaal niet 
aan een ziekenhuis denken. En dat is nu net de bedoeling. In De Haven 
verblijven mensen die palliatieve zorgen krijgen. Anders dan u misschien 
verwacht, staat alles er in het teken van het leven en het kleine geluk van 
alledag. Patiënten en hun familie en vrienden bepalen er het ritme. Kinde-
ren zijn van harte welkom. En jazeker, er wordt geregeld gehuild. Maar er 
wordt ook veel gelachen en genoten. “Nergens wordt zo intens geleefd 
als hier” klinkt het in het interview op pagina 4. Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan zeker langs op de opendeurnamiddag op vrijdag 15 februari.

Ook de revalidatieafdeling kreeg een nieuwe, comfortabele en patiëntge-
richte locatie. Hier kunnen patiënten met een locomotorische of neurolo-
gische aandoening terecht om te revalideren. Welke zorgen hier worden 
aangeboden, leest u op pagina 5.

Verder besteden we in dit vernieuwde magazine aandacht aan de samen-
werking van az Sint-Blasius met de Diabetes Liga regio Dendermonde. 
Het ziekenhuis werkt steeds nauwer samen met diverse patiëntenvereni-
gingen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de patiënt hier alleen bij te 
winnen heeft. Voorzitter Marc Van Acker van de Diabetes Liga regio Den-
dermonde, zelf al 30 jaar diabetespatiënt, doet zijn verhaal op pagina 6-7.

Veel leesplezier!
Karen Pieters, algemeen directeur
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-
O P  STA P  M E T 

-
SARAH MAES

psychologe in de geheugenkliniek

“De geheugenkliniek is voor mensen met geheugenproblemen, 
beginnende dementie of een vermoeden hiervan. Tijdens een 
raadpleging maken een geriater, een neuroloog en een psycho-
loog een eerste inschatting. Waar nodig maakt een radioloog 
een foto van de hersenen (een hersenscan) en volgt een neuro-
psychologisch onderzoek. Gaat het om beginnende dementie, 
dan starten we met geheugenrevalidatie.

De geheugenrevalidatie helpt mensen om langer zelfredzaam 
en gelukkig thuis te blijven wonen. Het programma bestaat uit 
25 gesprekken gespreid over twee jaar met een psycholoog, een 
ergotherapeut en een sociaal verpleegkundige.

De diagnose van dementie komt soms hard aan, met gevoelens 
van angst en onmacht erbij. Als psychologen helpen we de pa-
tiënt en zijn omgeving hiermee om te gaan. We leggen uit wat 
er gebeurt en wat de toekomst brengt. Zo kunnen mensen de 
ziekte een plaats geven en zich erop voorbereiden.

Door de draagkracht van mensen te versterken, komt er na 
enige tijd ruimte voor lichtpuntjes, de dingen die het leven de 
moeite waard maken. Elke situatie is anders. Een ergotherapeut 
bezoekt daarom de patiënt thuis om ter plaatse in te schatten 
wat nodig is voor een goede veiligheid en voor de dagelijkse ac-
tiviteiten. We werken praktijkgericht. We trainen het geheugen, 
het plannen, het spreken, het logisch nadenken en het hande-
len. Alles op maat.

Onlangs was er een man die altijd graag in zijn tuin gewerkt 
had. Hij vond er rust en afleiding. Maar dat lukte niet meer. Hij 
vergat voortdurend wat hij moest doen. We hebben een oplos-
sing gevonden met een vierkantemetertuin. Dat lukt wel nog.
Een andere man herstelde rieten stoelen. Dat ging niet meer al-
leen. Samen met zijn dochter zochten we hulp. Die man doet 
nu nog bepaalde handelingen, maar niet alles. Hij vindt er weer 
plezier in.

We werken vaak samen met andere organisaties. Het Experti-
secentrum Meander organiseert praatgroepen en workshops. 
Kinesitherapeuten kunnen thuis met de patiënt bewegingsoe-
feningen doen die het geheugen versterken. De gezinshulp kan 
het geheugen ondersteunen door samen te koken of bood-
schappen te doen.

Als psychologe voel ik me deel van een groter team. Samen kun-
nen we het verschil maken. De dementie zelf kunnen we niet 
tegenhouden, maar de draagkracht van mensen kunnen we wel 
verhogen. Goede informatie voorkomt veel misverstanden. Zo 
creëren we ruimte voor de mooie dingen van het leven en voor 
zingeving. Dat geeft me veel voldoening.”                              

Sarah Maes (midden) met collega-psychologen 
Kamlesh Van Zeebroeck (links) 
en Roxanne De Ridder (rechts).



SAMEN BETER       4       az Sint-Blasius

Martine Vanwambeke, 
Jeannine Van de Vreken 
en dr. Sabine Serry: 
“We werken op deze 
afdeling niet met hoog-
technologische snufjes, 
maar met het kleine 
geluk dat het leven de 
moeite waard maakt.”

-
NERGENS WORDT ZO INTENS GELEEFD ALS HIER  

-
PALLIATIEVE AFDELING DE HAVEN

”Huiselijkheid, warmte en gezelligheid centraal”

In februari neemt de palliatieve eenheid De Haven van az Sint-Blasius haar intrek in een volledig nieuwe afdeling. Huiselijkheid, 
warmte en gezelligheid staan hier centraal. Want hoewel mensen hier hun laatste levensfase doorbrengen, staat alles er in het 
teken van samenzijn en genieten van de mooie momenten op het ritme van de patiënten. “Wat kunnen we voor u doen van-
daag?” is de vraag waar alles om draait. Vrijdag 15 februari – vlak vóór de ingebruikname – bent u van harte welkom op de 
opendeurdag in De Haven. Wij kregen alvast een rondleiding door dr. Sabine Serry, hoofdverpleegkundige Jeannine Van de 

Vreken en verpleegkundige Martine Vanwambeke.

De Haven gelijkt in niets op een gewone ziekenhuisafdeling. Dat 
is geen toeval. “Mensen sterven bij voorkeur thuis, in hun ver-
trouwde omgeving. Maar door omstandigheden lukt dat soms 
niet. Die mensen en hun familie kunnen terecht in De Haven. 
Hier creëren we ook die huiselijke sfeer”, vertelt dr. Serry.

Wie denkt dat het op een palliatieve afdeling treurnis en ver-
driet alom is, heeft het verkeerd voor. “Nergens wordt zo intens 
geleefd als hier”, glimlacht Jeannine. “Patiënten en hun familie 
gaan hier samen naar de essentie, de dingen die het leven mooi 
maken. Hier wordt veel gelachen, gepraat en lekker gegeten. 

We hebben alle faciliteiten: een salon, een eetruimte met een 
lange tafel waar families kunnen aanschuiven, een open keuken 
voor wie wil kokerellen. Ook de kinderhoek en het aquarium 
zorgen voor sfeer. Kinderen zijn van harte welkom.”

“De Haven is dag en nacht open”, vult Martine aan. “Wij schik-
ken ons naar het ritme van de patiënt. Wil iemand om 11 uur  
’s morgens ontbijten? Natuurlijk! Koekjes bakken? Uiteraard. 
Liever geen verzorging ’s morgens vroeg? Dat kan. De patiënt en 
zijn familie zijn hier thuis. Er is altijd iemand in de buurt voor een 
luisterend oor. Koffie, thee en cappuccino staan altijd klaar.”

PALLIATIEVE AFDELING DE HAVEN
 



Het kleine geluk

“Wij vormen een familie”, zegt Martine. “Vertrouwen is heel be-
langrijk: tussen de patiënten, de familie, de arts, de verpleegkun-
digen en de vrijwilligers. Als we het vertrouwen van een patiënt 
krijgen, kunnen we hem of haar nog beter op maat bijstaan, ook 
in de moeilijke momenten.”
Het engagement van de medewerkers in De Haven gaat ver. “Ie-
mand wou graag nog even het graf van zijn vrouw bezoeken. 
Iemand anders wou het doopsel van zijn kleinkind niet missen. 
We organiseerden een kleine receptie ter gelegenheid van een 
huwelijk. Een patiënt die zijn laatste 
verjaardagsfeest met de nodige luis-
ter wil vieren? We vieren mee! Het 
kan allemaal, mede dankzij de vrijwil-
ligers. Zij maken helemaal deel uit van 
ons team.” 

“We werken op deze afdeling niet 
met hoogtechnologische snufjes, maar met het kleine geluk dat 
het leven de moeite waard maakt”, beaamt dr. Serry.

“Vrijwilligers steken een handje toe, maken tijd voor een babbel 
of gaan bij een patiënt op bed zitten”, zegt Martine “Ze ‘zijn er’ 
voor de mensen. Soms leidt het zelfs tot grappige toestanden. Zo 
was er een dame die dolgraag The Bold and the Beautiful volgde, 
maar ze kon de onderschriften niet meer lezen. Een vrijwilliger zat 
naast haar om die hardop mee te zeggen. Hilarisch was dat! Maar 
zo fijn voor die patiënte. Al is het maar televisie: het verschil tussen 
alleen kijken of met twee kan immens groot zijn.”

“De kwaliteit van leven staat centraal, maar we volgen uiteraard 
ook de medische toestand van nabij. Ook hier staat het comfort 
van de patiënt voorop. Patiënten nemen vaak veel medicatie wan-
neer ze hier aankomen. Maar het heeft geen zin om mensen die 
nauwelijks nog kunnen eten cholesterolremmers te laten slikken. 
En het klinkt misschien vreemd uit de mond van een arts, maar op 
een palliatieve afdeling doet een pintje of een tripel een patiënt 
soms meer deugd dan een pil”, zegt dr. Serry. 

Maar op het einde 
volgt onvermijdelijk 
het afscheid. Ook 
daarover is er open 
communicatie. “Wij 
informeren de men-
sen over de mogelijk-
heden. Ook voor de 
laatste dagen, als het 
echt moeilijk wordt. 
Hoe meer openheid, 
hoe meer de mensen 
gerustgesteld zijn en 
hoe mooier het af-
scheid.”                   
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R EVA L I DATI E

Nieuw, 
comfortabel 
en efficiënt
De gespecialiseerde verblijfsafdeling Revalidatie 
verhuisde begin 2019 naar een gloednieuwe af-
deling. Ook de ambulante revalidatieafdeling is 
vernieuwd. Beide diensten liggen tegenover el-
kaar: efficiënt voor het personeel, comfortabel 
voor de patiënt. Dr. Annemie Batjoens van de 
dienst fysische geneeskunde en revalidatie is op-
getogen.

De revalidatieafdeling helpt mensen met een 
locomotorische of een neurologische aandoe-
ning. ‘Locomotorisch’ is een letsel in het bewe-
gingsapparaat, bv. na een heup- of knieoperatie. 
‘Neurologisch’ is een letsel aan de hersenen, het 
ruggenmerg of de zenuwen. Bijvoorbeeld na een 
beroerte. In beide gevallen moeten patiënten be-
paalde functies opnieuw aanleren of oefenen. 
Soms kan dat ambulant (zonder opname), soms 
is een ziekenhuisverblijf met een meer intens pro-
gramma nodig.

“Revalidatie steunt op een goede samenwerking 
tussen de patiënt en diverse experten: de arts, de 
ergotherapeut, de kinesitherapeut, de logope-
dist, de revalidatieverpleegkundige en de sociaal 
assistente. De nieuwe infrastructuur biedt hier-
voor alle mogelijkheden”, zegt dr. Batjoens.
“Comfort voor de patiënten is belangrijk. Sommi-
gen verblijven hier kort (bv. na een knieoperatie), 
anderen veel langer (bv. na een zware beroerte). 
We bereiden elke patiënt voor op een goede 
re-integratie in de thuissituatie. De klemtoon ligt 
op het dagelijkse leven: in en uit bed stappen, 
zich wassen en aankleden, eten, stappen, de fijne 
motoriek… alles wat iemand moet kunnen om 
terug te functioneren in zijn omgeving. Samen 
met de patiënt bepalen we de doelen. Een doel 
kan bijvoorbeeld zijn om terug aan het werk te 
kunnen of om zelfstandig te wonen. Dan focus-
sen we op wat de patiënt hiervoor moet kunnen. 
We overleggen hiervoor met de familie, de huis-
arts, de thuisverpleging en andere partners.”
“De revalidatie gebeurt in goed uitgeruste thera-
pieruimtes, maar ook in de kamer van de patiënt. 
Elke kamer heeft voldoende ruimte om met een 
rolstoel te bewegen en in de gang zijn her en der 
rustplaatsen. We hebben hier alles voor een aan-  
genaam verblijf en een goede revalidatie.”

“Kwaliteit 
van leven 

staat centraal.”

-
OPENDEUR
WELKOM

-
Op vrijdag 15 februari bent 
u van harte welkom op de 

opendeurnamiddag van de  
nieuwe palliatieve afdeling.

Iedereen welkom. Vrij in en uit
tussen 14.30 en 20.00 uur. 

Inschrijven hoeft niet.

PALLIATIEVE AFDELING  DE HAVENPALLIATIEVE AFDELING  DE HAVEN
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Marc Van Acker: 
“Voor ik een wan-

deling maak, meet 
ik mijn waarden. 
Staan die laag, 
dan eet ik eerst 
een boterham met 
confituur of wat 
druivensuiker.”

-
E E N  D I A B E TE S PATI Ë NT 

MO E T  A LTI J D  A L E RT  B L I JV E N 
-

Marc Van Acker, voorzitter Diabetes Liga Dendermonde

”Een gezond en evenwichtig leven is echt nodig”

Marc Van Acker is al 30 jaar diabetespatiënt. Elk jaar komt hij enkele keren naar az Sint-Blasius voor onderzoeken  
en een strikte opvolging. Ondertussen is Marc ook voorzitter van de Diabetes Liga Dendermonde.  

De Diabetes Liga en az Sint-Blasius besloten onlangs om nog nauwer samen te werken.

“Het gebeurde in september 1988. Ik werkte als vrijwilliger bij 
de brandweer. Na het jaarlijkse bal waren we met de collega’s 
nog een pintje blijven drinken. De volgende dag had ik maag-
pijn, maar ik stak het op het feestje. Toen ik de week daarop 
opnieuw pijn voelde, ben ik naar de dokter gegaan. Hij deed 
een bloedonderzoek. Het verdict: diabetes. Het kwam hard aan. 
Het leek ook allemaal heel urgent: de arts wou dat ik me de dag 
erna in het ziekenhuis liet opnemen. Maar ik kon niet door mijn 
werk. Oké, dan de dag erop, zei de arts. Mijn bloedwaarden 
stonden blijkbaar zeer hoog.”
“Voor ik het ziekenhuis mocht verlaten, moest ik leren mezelf 

een injectie te geven. Vanuit de losse pols in je bil, zei de ver-
pleegkundige. Gelukkig bestaan er vandaag veel betere midde-
len. De injectienaald is nu een handig pennetje. Ik kan mezelf 
zelfs op restaurant prikken zonder dat mijn vrouw het merkt. 
Op mijn bovenarm kleeft een sensor. Als ik erlangs ga met mijn 
scanner, krijg ik meteen mijn waarden te zien.”

“Om de 4 à 5 maanden kom ik naar het diabetescentrum voor 
een bloedonderzoek. Ik heb een diabetesconventie. Dat bete-
kent dat ik elk jaar de nodige onderzoeken onderga. Daarbij 
hoort twee keer per jaar een voetonderzoek door een podoloog. 



Te veel suiker in het bloed kan de bloedvaten doen dichtslibben. 
De meest kwetsbare plekken zijn de uiteinden van het lichaam, 
vooral de voeten. Als die te weinig bloedtoevoer krijgen, kunnen 
ze gevoelloos worden en afsterven. Vroeger leidde dat vaak tot 
een voet- of beenamputatie. Dat is gelukkig maar zelden meer 
het geval, dankzij een betere opvolging. Omdat ik me aan de 
afspraken van de diabetesconventie houd, neemt de ziektever-
zekering een aantal kosten op zich.”
“De beperkingen als diabetespatiënt vallen mee, maar je moet 
toch alert blijven. Voor ik een wandeling maak, meet ik mijn 
waarden. Staan die laag, dan eet ik eerst een boterham met 
confituur of wat druivensuiker. Als ik een zware inspanning wil 
doen, dan moet ik vooraf minder insuline inspuiten, omdat de 
inspanning suikers wegneemt uit het lichaam. Ik ga ook twee 
keer per jaar naar een diëtist. Een gezond en evenwichtig leven 
is echt nodig.”

“Op een keer had ik ’s nachts een hypo (zie kadertje). Ik dacht 
dat ik droomde en sliep verder. In werkelijkheid verloor ik het 
bewustzijn. Gelukkig merkte mijn vrouw dat er wat aan de hand 
was. In paniek belde ze mijn dochter die wat verderop woont. 
Mijn schoonzoon heeft toen een noodinjectie uit de frigo geno-
men, met een stof die de lever activeert en ervoor zorgt dat die 
snel suikers aanmaakt. Hij heeft me zonder aarzelen de injectie 
toegediend. Twee minuten later kwam ik bij bewustzijn. Dat in-
cident toont nog maar eens hoe belangrijk het is dat mensen in 
je omgeving op de hoogte zijn en weten hoe ze moeten reage-
ren als er iets gebeurt.”
“De Diabetes Liga organiseert ook reizen op maat, met een 
arts-diabetoloog die de groep vergezelt. Er kan immers altijd iets 
voorvallen. Samen reizen is ook leuk omdat je je ervaringen kan 
uitwisselen met andere diabetici. Ik help zelf bij de organisatie 
van de culturele reizen. Dit jaar bezoeken we Noord-Portugal.”
“Ik ben al jaren bij de Diabetes Liga. Eerst als lid, bestuurslid, 
later als secretaris en nu als voorzitter van de afdeling Dender-
monde. We geven vooral informatie en we komen op voor de 
patiënten. Zo heeft de Liga ervoor gezorgd dat de verlenging van 
het aangepaste rijbewijs gratis is. Een organisatie met 22.000 
leden heeft meer impact dan individuele patiënten. Daarom is 
die krachtenbundeling nodig.”                                                
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HYPO  /  HYP E R

Hypoglycemie (kort: hypo) betekent dat de 
suikerwaarden te laag staan. Een cola of 
wat druivensuiker, in combinatie met een 
boterham, kunnen de waarden weer op 

niveau brengen.
Hyperglycemie (kort: hyper) betekent dat 

de suikerwaarden te hoog staan. Dan 
moet de patiënt insuline inspuiten volgens 

een schema dat hij vooraf met de arts 
besproken heeft.

SA M E N WE R K I N G 
D I A B E TE S  L I GA 
E N  A Z  S I NT- B L AS I U S

De Diabetes Liga en az Sint-Blasius sloten een sa-
menwerkingsovereenkomst. “We werken al lan-
ger samen, maar ik ben blij dat de afspraken nu 
structureel worden”, zegt Marc Van Acker. “Het 
ziekenhuis kan de patiënten de weg wijzen naar 
de Diabetes Liga. Bijvoorbeeld met informatie op 
de beeldschermen in de wachtzaal. We krijgen 
in az Sint-Blasius gratis faciliteiten: vergaderruim-
te met koffie, thee en water en parking voor 
deelnemers aan de infoavonden. In ruil werken 
wij mee aan projecten van het ziekenhuis. Zo 
nemen we samen met andere patiëntenvereni-
gingen deel aan het project ‘Van slagboom tot 
inschrijving’. We brengen alle obstakels in kaart 
die patiënten ervaren als ze naar het ziekenhuis 
komen: obstakels voor rolstoelen, onduidelijke 
wegwijzers en zo meer. Het az Sint-Blasius wil die 
dingen aanpakken. Een waardevol initiatief! Het 
is goed dat ziekenhuizen en patiëntenverenigin-
gen samenwerken. We varen er allemaal wel bij.

INFOAVOND

Hoe bereid ik mijn doktersbezoek voor?

vrijdag 22 februari in az Sint-Blasius 

Meer informatie op:

www.diabetes.be/plaatselijke-afdeling-dender-
monde.

“Ik dacht dat ik droomde 
en sliep verder. 

In werkelijkheid verloor 
ik het bewustzijn.”

DIABETESPATIËNT
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-
EEN AANDOENING AAN DE SCHILDKLIER 

KAN HET HELE LICHAAM ONTREGELEN
-

dr. Saskia Robbrecht en dr. Maaike Cornelis

De schildklier en de bijschildklieren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van ons lichaam en een goede stofwisseling. Zo lang alles 
goed gaat, zijn we ons er niet bewust van. Het is pas als er een probleem optreedt, dat we ze beter leren kennen. Gelukkig staat 

een gespecialiseerd team van endocrinologen, NKO-artsen, nucleaire geneeskunde en medische beeldvorming voor ons klaar.

De schildklier is een orgaan vooraan in de hals. Het maakt schild-
klierhormonen aan. Deze hormonen regelen heel wat chemi-
sche processen. Ze zorgen voor de ontwikkeling van ons lichaam 
en voor een evenwichtige stofwisseling.
“Er kunnen diverse problemen aan de schildklier optreden. Ze 
kan te snel of te traag werken of ze kan afwijkingen vertonen, 
zoals knobbelvorming. Ook schildklierkanker komt voor. Een 
aandoening aan de schildklier kan het hele lichaam ontregelen”, 
vertelt endocrinoloog dr. Saskia Robbrecht.

Patiënten met een schildklierprobleem worden na de nodige on-
derzoeken door de huisarts naar een endocrinoloog verwezen. 
Die stelt na onderzoek de diagnose en legt de patiënt de moge-
lijke behandelingsopties voor. “Soms helpt medicatie of radioac-
tief jodium, maar vaak is ook een operatie nodig. De keuze van 
de behandeling hangt af van wat er precies aan de hand is en 
van de voorkeur van de patiënt.”

links: dr. Maaike  Cornelis, 
NKO-arts (neus- keel- oor) 
rechts: dr. Saskia  Robbrecht, 
endocrinoloog 
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Goede samenwerking
Een schildklieroperatie gebeurt door een specialist neus-, keel- en 
oor (NKO). In de meest ingrijpende gevallen neemt de NKO-chi-
rurg de schildklier helemaal weg. Mensen kunnen perfect zon-
der schildklier leven als ze elke dag een tablet met schildklierhor-
monen innemen.
Een operatie aan de schildklier gebeurt met de nodige omzich-
tigheid. In de hals lopen belangrijke bloedvaten en zenuwen. 
Ook de stembandzenuwen mogen niet geraakt worden. “Na 
de operatie moet de patiënt één tot drie nachten in het zieken-
huis blijven. Een nabloeding of vochtophoping kan ademnood 
veroorzaken, omdat de luchtpijp vlakbij ligt. Daarvoor moeten 
we alert zijn. Soms heeft een patiënt de eerste maanden na 
een operatie last van heesheid, maar dat gaat meestal spontaan 
over”, zegt NKO-arts dr. Maaike Cornelis.

Voor complexe heelkunde moesten patiënten vroeger naar het 
UZ Leuven. Maar sinds kort voert prof. Pierre Delaere van het 
UZ Leuven één keer per maand operaties uit in az Sint-Blasius, 
samen met dr. Maaike Cornelis en dr. Jeroen Meulemans.
Enkele dagen na de operatie bekijkt de huisarts of de wonde 
goed geneest. Na 10 dagen is er een controle door de NKO-arts. 
Na 6 tot 8 weken volgt een evaluatie bij de endocrinoloog, die 
samen met de huisarts voor de opvolging instaat. De samen-
werking tussen huisarts, endocrinoloog en NKO-arts garandeert 
kwaliteit en veiligheid.

Bij een knobbel in de schildklier onderzoekt de endocrinoloog 
vooraf of het gezwel goedaardig of kwaadaardig is. Hiervoor 
vindt een echo en een schildklierscan plaats, al dan niet aange-
vuld met een punctie. In geval van schildklierkanker neemt de 
chirurg de schildklier helemaal weg en doet hij ook een hals-
klieruitruiming.

De bijschildklieren
Vlak achter de schildklier liggen 4 bijschildklieren. Ook die ma-
ken hormonen aan, die het evenwicht van calcium en fosfaat in 
ons lichaam bewaken.
Problemen aan de bijschildklieren komen minder vaak voor. 
Werken ze te snel, dan is er een verhoogde kans op osteoporo-
se of nierstenen. Een operatie kan nodig zijn. Vooraf onderzoekt 
de endocrinoloog welke van de 4 bijschildklieren het probleem 
veroorzaakt. Maar ook tijdens de operatie zelf gebeuren bijko-
mende onderzoeken om er zeker van te zijn dat de ingreep het 
beoogde effect heeft. Soms moet er aan meerdere bijschildklie-
ren gewerkt worden. Daarom is het vooraf nooit zeker hoe lang 
de operatie zal duren. Het kan in een half uur, maar soms duurt 
het ook 3 uur.                                                                          
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HET MULTIDISCIPLINAIRE TEAM

• De endocrinoloog vormt de spil in de behandeling van 
schildklierproblemen. Zij stelt de diagnose,  
bepaalt in overleg met de patiënt de behandeling  
en volgt de patiënt verder op. 
    dr. Saskia Robbrecht en dr. Caroline Ivens

• De NKO-arts voert de operaties uit en  
volgt de patiënt in bepaalde gevallen mee op. 
    dr. Maaike Cornelis, dr. Bart Van Boven en  
    prof. Pierre Delaere (UZ Leuven)

• Ondersteunende onderzoeken gebeuren door een arts 
nucleaire geneeskunde (dr. Peter Van Steenkiste)  
en een arts medische beeldvorming.

AANDOENINGEN AAN DE SCHILDKLIER
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B L AS I U S  ACA D E M I E

_

E E N  G O E D  G E Ï N FO R M E E R D E  PATI Ë NT 
I S  E R  T WE E  WA A R D

_
Ontdek het aanbod

De tijd dat patiënten en hun mantel-
zorgers alle beslissingen aan hun arts 
overlieten, is lang voorbij. Veel pati-
enten willen mee beslissen over hun 
gezondheidszorg. Het az Sint-Blasius 
juicht dat toe. Meer zelfs, met de Bla-
sius Academie helpen we patiënten 
om hun rol ten volle op te nemen. 
De Blasius Academie biedt een brede 
waaier aan vormingen en infosessies 
voor patiënten, hun familie en man-
telzorgers. Daarnaast ontwikkelt de 
Blasius Academie ook programma’s 
voor interne medewerkers, artsen en 
externe zorgprofessionals.
Patiënten, hun familieleden en man-
telzorgers nemen een steeds actievere 
rol op. Ze beslissen graag mee over 
hun behandeling, hun medicatie en 
de organisatie van hun hulp en onder-
steuning. Meer en meer mensen gaan 
hierover in gesprek met hun arts en 
andere zorgverleners. Dat is een heel 
goede evolutie, waarop ook wij als 
ziekenhuis sterk inzetten.

Inspraak
Dat patiënten inspraak willen is heel 
normaal. Voor veel aandoeningen of 
problemen zijn er vaak verschillen-
de behandelmogelijkheden. Elk met 
hun voor- en nadelen. De ene patiënt 
heeft een voorkeur voor behandeling 
X (bv. met medicatie), terwijl een an-
dere patiënt behandeling Y verkiest 
(bv. een operatie). Bij die keuze spe-
len veel elementen mee: de risico’s, de 
duur en zwaarte van de behandeling, 
de mogelijke ongemakken, de impact 

op de kwaliteit van het leven, de mo-
gelijkheid om aan het werk te blijven, 
de gezinssituatie, de aanwezigheid 
van een mantelzorger enzovoort.

Goed geïnformeerd
Eén ding staat vast: een patiënt kan 
maar een weloverwogen keuze ma-
ken, als hij correct en volledig geïn-
formeerd is en als hij alles begrijpt. 
Artsen en andere zorgverleners beste-
den daar meer en meer aandacht aan 
en ondersteunen hun informatie met 
folders en brochures. Met de Blasius 
Academie gaan we nog een stapje 
verder. Met lezingen, workshops en 
informatieavonden vergroten we de 
kennis en het inzicht van patiënten 
en hun familieleden en mantelzor-
gers, zodat ze goed geïnformeerd 
de juiste afwegingen kunnen maken. 
Voor zorgprofessionals ontwikkelt de  

Blasius Academie specifieke vormin-
gen, toegankelijk voor interne artsen 
en medewerkers, maar ook voor ex-
terne zorgpartners.

Kalender Blasius Academie
Ook u bent van harte welkom op de 
activiteiten van de Blasius Academie. 
Het aanbod is heel breed en divers: 
van infosessies die aansluiten bij na-
tionale campagnes tot informatieve 
tentoonstellingen. Van initiatieven 
door eigen artsen, verpleegkundigen 
en diensten tot samenwerkingen met 
externe experten en gastsprekers.
Ontdek hiernaast een greep uit het 
huidige aanbod. Voor de volledige 
kalender en de meest recente prakti-
sche informatie kan u terecht op onze 
website: 
www.azsintblasius.be/blasiusacademie.
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N I E UWE 
A RTS

-

Gastro-enteroloog 

dr. Lars Triest

-

Dr. Lars Triest versterkt vanaf de zomer 
2019 het team gastro-enterologen.

Als zoon van een Dendermondse huis-
arts besliste hij al heel jong om genees-
kunde te studeren aan de Vrije Uni-
versiteit Brussel. Van kinds af aan was 
hij gefascineerd door wetenschap en 
biologie. Ook de keuze voor gastro-en-
terologie was voor hem snel duidelijk: 
dr. Triest koos voor een discipline met 
veel variatie in de consultaties, met ook 
technische handelingen en met een snel 
evoluerende wetenschappelijke kennis. 
De studies geneeskunde en gastro- 
enterologie volgde hij aan de Vrije Uni-
versiteit Brussel.

een selectie uit de AG E N DA

18 februari 
tot 3 maart
 

Informatieve tentoonstelling rond tijdige 
diagnose bij reumatische aandoeningen:
‘Reuma: niet uitstellen, je arts bellen’
Reumatische aandoeningen komen op alle leeftij-
den voor en treffen 1 op 3 Belgen. Kent u de eerste 
symptomen van reuma? 

21 februari Infoavond ‘Mijn gewicht in balans’
Wat is obesitas? Welke behandelingen zijn mogelijk? 
Infoavond van onze obesitaskliniek over vermage-
ringsoperaties en niet-operatieve behandelingen van 
overgewicht.

21 februari Groepstherapie voor mensen met slapeloosheid
In 7 sessies krijgt u informatie over slaap en slaappro-
blemen en praktische tips om deze problemen aan 
te pakken.

21 maart Lezing ‘Eindelijk oud!’
Blasius Academie nodigt gedragsbioloog prof. em. 
Mark Nelissen uit. Hij brengt een verfrissende, posi-
tieve en wetenschappelijk onderbouwde lezing over 
de mooie kant van het ouder worden. 
Ontdek op 21 maart waarom we ernaar uit moeten 
kijken om... eindelijk oud te worden.

-
VASTE  WA A R D E N  I N  H E T  A A N B O D

-

- infoavonden van de borstkliniek
- infosessies rond vermoeidheid na kanker
- infoavonden van de heup- en knieklas
- infosessies rond het herkennen van een beroerte
- groepssessies van de pijnkliniek
- infonamiddag rond COPD (rokerslong)
- geboortewandeling (voorheen: zwangerschapsbeurs)
- lessen babybad en borstvoeding.

Vragen? Suggesties? Blijft u graag op de hoogte van het 
aanbod via e-mailing? Of zijn er onderwerpen of thema’s 
waarover u graag verder geïnformeerd wordt? 
Contacteer ons: academie@azsinblasius.be of 052 25 23 74.
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1
Hebt u een afspraak? Schrijf u bij aankomst 
met uw identiteitskaart in aan de kiosk in het 
onthaal. De kiosk print enkele stickervellen 
die u meeneemt. Op de eerste sticker vindt 
u het routenummer van uw afspraak. Volg 
de wegwijzers. Alle raadplegingen zijn op de 
eerste verdieping. Behalve de voetkliniek en 
de vaatkliniek (route 78, 2de verdieping), de 
kinderartsen (route 83, 2de verdieping) en de 
revalidatie (route 109, 3de verdieping).

2
Waarschijnlijk hebt u niet een afspraak met 
een arts, maar met een andere expert in het 
ziekenhuis. Bijvoorbeeld een vroedvrouw. 
De digitale kiosk print dan voor u automa-
tisch een volgnummer. Als het uw beurt is, 
kan u naar het infoloket. Daar helpt een 
medewerker u graag verder.

Wat als de digitale kiosk 
geen stickers print?

3
U kiest als patiënt voor een één- of een 
tweepersoonskamer. Opgelet: een éénper-
soonskamer brengt extra kosten met zich 
mee. Informeer vooraf of uw hospitalisatie-
verzekering hiervoor tussenkomt.
In de meeste gevallen krijgt u meteen uw 
kamer naar wens. Indien dit uitzonderlijk 
niet zou lukken, proberen we u zo snel als 
mogelijk de kamer van uw keuze te geven.

Krijg ik altijd de 
kamer van mijn keuze? 4

Hebt u een hospitalisatieverzekering? Breng 
uw verzekeringsmaatschappij zelf op de 
hoogte van een ingreep of behandeling. Elk 
ziekenfonds en iedere private verzekeraar  
heeft zijn eigen procedure. Informeer voor-
af wat uw verzekering terugbetaalt. Vraag 
hulp aan uw verzekeringsmaatschappij, uw 
ziekenfonds of een medewerker van de so-
ciale dienst van az Sint-Blasius als iets niet 
duidelijk is.

Wie brengt mijn 
verzekeringsmaat-
schappij op de hoogte?

-
M E E ST  G E STE L D E  V R AG E N  A A N  

-
D E  D I E N ST  O NTH A A L

Kristin Bekaert heeft 24 jaar ervaring als 
onthaalmedewerker. Zij geeft antwoord 

op volgende vragen:
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Waar moet ik naartoe voor 
mijn raadpleging?


