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“Ouderenzorg is altijd
weer de moeite”
DR. ANN VANDENBROUCKE
GERIATER AZ DAMIAAN

VOORWOORD
De schijnwerpers stonden de voorbije maanden gericht op
Az Damiaan. Prachtige televisiereportages rond het werk en
leven van onze geriater dokter Ann Vandenbroucke gaf het
brede publiek een kijk op de warme en complexe zorg voor
de ouderen. Professor dokter Geert Van Parys introduceerde
ons via het programma ‘Misdaaddokters’ in de mysterieuze
en onbekende wereld van de gerechtelijke geneeskunde. We
kwamen ook aan bod in het journaal met onze succesvolle en
zeer originele recruteringscampagne ‘Ostenders’. Ondertussen
werd deze campagne gelauwerd met verschillende prijzen.
Een aantal van onze artsen vertellen enthousiast over hun
specifiek domeinen waarin zij werken en geven jullie graag
een beeld van de nieuwste inzichten in hun discipline.
Daarnaast werken de verschillende zorgverstrekkers steeds
meer en steeds intensiever samen. De paramedici spelen een
belangrijke rol in de totaalbenadering van de patiënt en zijn
cruciaal in het genezingsproces. Ze begeleiden de patiënt
naar het ontslagmoment, proberen de zelfredzaamheid en
autonomie van de patiënt te bewerkstelligen en zorgen voor
maximale re-integratiecapaciteit na ontslag. Op die manier
proberen we een heropname te vermijden.
Het nieuwe beleidsplan van ons ziekenhuis probeert pro-actief
antwoorden te formuleren op de uitdagingen waarmee ons
ziekenhuis wordt geconfronteerd. U krijgt in deze editie een
korte beschrijving van onze nieuwe visie en missie voor het
ziekenhuis voor de periode 2019 - 2023. We vinden het zeer
belangrijk dat iedereen in onze organisatie de kans krijgt om
een toelichting rond het beleidsplan te krijgen door de directie.
Maar nog belangrijker is dat deze toelichting een gelegenheid
vormt voor onze medewerkers om met de directieleden in
dialoog te gaan. Doen dus!
Tenslotte wens ik nog eens te herhalen dat Az Damiaan dit
jaar zijn 20ste verjaardag viert. We gaan in dit magazine nog
even de nostalgische toer op door terug te blikken op een
aantal belangrijke mijlpalen uit onze rijke geschiedenis. Het
personeelsfeest op vrijdag 27 september wordt trouwens een
echt jubileumfeest. Een gelegenheid die onze Ostenders en
hun partner niet aan zich voorbij mogen laten gaan!
Ik wens jullie veel leesgenot.
PETER VERHULST
ALGEMEEN DIRECTEUR AZ DAMIAAN

IN DEZE DAMMAG
4-5 NIEUWSOVERZICHT

16-17 IN DE KIJKER

6-7 WIJ VERJAREN

18-20 DOORGELICHT

Nieuws uit AZ Damiaan
en onze aankomende events.
we blazen in 2019 20 kaarsjes
uit en blikken even terug.

8-9 DIENST IN BEELD

De keuken.

Az Damiaan is klaar voor de
toekomst.
Multiple Sclerose (MS) en
dikkedarmkanker.

26-27 INTERVIEW
De tas vol emotie.

24-25 IN BEELD

Maak kennis met onze topdokter en misdaaddokter.

26-27 AZ DAMIAAN LEEFT

Verbindend leiderschap.

28-30 VOEDING

De nutri-score.

30-31 DE BEHANDELING

10-11 HET SPREEKUUR

22 AANBEVOLEN

Handtherapie en zwangerschapsdiabetes.

12-13 DE COLLEGA

23 ZEVEN VRAGEN AAN

Ostenders en 100 km-run.

Acromegalie.

Maak kennis met Ruben Devriendt
en zijn uitzonderlijke hobby.

14-15 OP UW GEZONDHEID

Breng je eID mee.

Dr. De Francis Burghgraeve kreeg
zeven vragen voorgeschoteld.

32-33 GESPOT

34-35 HET DOSSIER

Materiovigilantie.

Zomerse steken en beten.

MEI 2019

AZ DAMIAAN

3

KVLV heeft een hart voor
vrouwen met borstkanker

‘Colour Your Hospital’ steunt
dienst Palliatieve zorgen

Elk jaar krijgen 10.000 vrouwen in België de diagnose
van borstkanker. Het is een zwaar verdict.

‘Colour Your Hospital’ is een jaarlijkse oproep
voor projecten gericht op het welzijn van de
gehospitaliseerde patiënt in België.
Het project ‘Een koppelbed op de palliatieve zorgeenheid: extra waardigheid en intimiteit’ werd tot
laureaat bekroond en ontvangt een budget van 7.075
euro voor de verwezenlijking ervan.

Bij de meerderheid van deze vrouwen kan er een
borstsparende operatie uitgevoerd worden, maar
soms is een borstamputatie noodzakelijk. Leven
met een nieuw lichaam is geen vanzelfsprekende
uitdaging. Gelukkig is er een eenvoudig hulpmiddel
dat kleine kwaaltjes van vrouwen met een prothese
meteen verlicht: een klein kussen in de vorm van een
hart.
Door de speciale hartvorm blijft het goed onder de
oksel zitten en geeft het comfort en pijnverlichting
tijdens het slapen of zitten.

Kalender

In juni 2018 riep KVLV zijn leden op om kussens
te naaien, in de vorm van een hart. Deze kussens
werden overhandigd aan Borstkanker Vlaanderen.
Via de lotgenotengroepering Borst Vooruit Brugge
ontving de borstkliniek van Az Damiaan een deel
van deze hartkussens. Een praktisch en symbolisch
geschenk als steun voor vrouwen in een moeilijke
periode in hun leven.

Het koppelbed is speciaal ontworpen om naadloos
aan te sluiten met het ziekenhuisbed zodat er een
volwaardig tweepersoonsbed wordt gecreëerd voor
de partner, kinderen, kleinkinderen. Hiermee willen
we de mogelijkheid bieden om zoals thuis dicht
tegen elkaar te kruipen of in elkaars armen te liggen.
Warmte en intimiteit zijn belangrijk voor patiënten en
stervenden. Ze komen tot rust, voelen zich niet alleen,
zijn minder angstig. Voor de familie geeft dit op dat
moment troost en steun en ook in de rouwverwerking
nadien.
Met het geschonken budget zullen we twee
koppelbedden aanschaffen.

27
SEPT

JUBILEUMFEEST VOOR ARTSEN EN MEDEWERKERS
Het jaarlijks personeelsfeest voor artsen en medewerkers van ons ziekenhuis
wordt een speciale editie naar aanleiding van 20 jaar Az Damiaan. We
verwelkomen jullie vanaf 19.30 uur in Kursaal Oostende.

17
OKT

DAG TEGEN KANKER
Tijdens de ‘Dag tegen Kanker’ op donderdag 17 oktober doet televisiemaker
Martin Heylen even alle zorgen rond kanker vergeten met een unieke en gratis
voorstelling om 14 uur voor oncologische patiënten en hun naasten.

23
OKT

SYMPOSIUM LONGCARCINOOM
Symposium oncologie voor zorgprofessionals over de behandeling van longcarcinomen.
Alle activiteiten vind je op https://azdamiaan.be/nl/activiteiten/
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We verwelkomen vijf nieuwe artsen in Az Damiaan
Dr. Adinda De Pauw

Dr. Sandra Maertens

Dr. Adinda De Pauw promoveerde
als arts met de grootste onderscheiding aan de KU Leuven
in 1997. Nadien volgde zij de
opleiding tot arts-specialist in de
neurologie aan de KU Leuven. Op
31 januari 2003 werd ze erkend
in deze specialisatie. Eerder was
zij werkzaam als neurologe in het
AZ Sint Blasius in Dendermonde.
Sinds 1 februari 2019 versterkt
zij de dienst Neurologie in ons
ziekenhuis.

Dr. Maertens studeerde
geneeskunde aan de Universiteit
van Gent, waar zij in 2002 haar
diploma behaalde. Zij startte
daarna de opleiding inwendige
geneeskunde en koos aanvullend
voor geriatrie als subspecialisme
waarvoor ze haar erkenning
behaalde in 2008. Aansluitend
startte ze haar activiteiten in het
St.-Andriesziekenhuis in Tielt
waar ze 10 jaar werkzaam was.
Sinds april 2019 is dr. Maertens
werkzaam in Az Damiaan.

Dr. Pieter Ghijselinck

Dr. Tineke Vandenbosch

Dokter Pieter Ghijselinck
promoveerde met grote onderscheiding als arts aan de
Universiteit Gent in 2010. Daarna
volgde hij de opleiding tot artsspecialist in de cardiologie aan
de Universiteit Gent waar hij in
september 2016 erkend werd
in deze specialisatie. Hij volgde
in 2017-2018 een bijkomende
opleiding in de interventionele
cardiologie in Duitsland. Dr. Pieter
Ghijselinck werkt sinds 1 maart
2019 in ons ziekenhuis.

Dokter Tineke Vandenbosch
behaalde in 2012 haar master
in de geneeskunde als ziekenhuisarts met grote onderscheiding. In 2017 studeerde ze
af als gespecialiseerde arts in de
anesthesie en reanimatie en in
2019 behaalde ze de beroepstitel Urgentiegeneeskunde. Sinds
15 februari 2019 versterkt zij
het team urgentieartsen in ons
ziekenhuis.

Dr. Andy De Leeuw
Dokter Andy De Leeuw studeerde in 2014 met grote onderscheiding af als arts aan de Vrije
Universiteit Brussel. Daarna specialiseerde hij zich in de acute geneeskunde aan de VUB en in
het UZ Brussel. Hij was eerder actief als spoedverpleegkundige en als spoedarts op diverse
Spoedgevallendiensten in Vlaanderen.
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WIJ VERJAREN

AZ DAMIAAN WORDT 20

Op 1 januari 2019 was het exact 20 jaar geleden dat Az Damiaan ontstond uit de fusie van
de algemene ziekenhuizen H. Hart en Sint-Jozef (foto 1). Een belangrijke mijlpaal voor de
gezondheidszorg in de brede Oostendse regio.
Beide Oostendse ziekenhuizen
hadden toen al een rijke geschiedenis
en met deze fusie wou men de
bevolking van de kustregio blijven
verzekeren van een hoogwaardige
gezondheidszorg.
De toenmalige bestuurders van
het nieuwe Az Damiaan uitten al
bij de ondertekening van de fusie
meteen de wens om op termijn
alle activiteiten samen te brengen
in één nieuwbouwziekenhuis.
Toch verliepen de activiteiten
van het ziekenhuis de eerste
twaalf jaren na de fusie op twee
campussen, ongeveer 3 km van
elkaar gelegen. Om een vlotte
verbinding tussen beide campussen
te verzekeren, werd in contract met
De Lijn een pendeldienst (foto 2)
opgestart. Patiënten, bezoekers en
medewerkers konden elke werkdag
gratis pendelen tussen de campus

H. Hart en de campus Sint-Jozef.
Gaandeweg gingen steeds meer
diensten samenwerken en smolten
sommige afdelingen ook samen.
Dit was niet altijd evident maar wel
noodzakelijk om efficiënter te kunnen
werken, kosten te besparen en het
ziekenhuis voor te bereiden op de
toekomst.
Begin 2000 werd een eerste
grote meerwaarde van de fusie
gerealiseerd. Az Damiaan kreeg
de toelating om een Nucleair
Magnetisch Resonantietoestel uit te
baten (foto 3).
Op 1 juli 2003 werd het
architectenburo ir. N. Boeckx en
partners officieel aangesteld voor het
ontwerp en bouw van het nieuwe Az
Damiaan (foto 4). Heel wat interne
werkgroepen hadden hun inbreng bij
de visie en de conceptuele aspecten
van het nieuwe ziekenhuis. Een

lang proces dat resulteerde in de
eerstesteenlegging in mei 2008
en dus de start van de bouw (foto
5). Op vrijdag 21 september 2012
werd na vier jaar bouwen de eerste
fase van het nieuwe Az Damiaan
officieel ingehuldigd (foto 6). In de
week van 15 oktober 2012 verhuisde
Az Damiaan 500 patiënten op een
veilige en efficiënte manier naar het
nieuwe ziekenhuis (foto 7). Meteen
de grootste verhuisoperatie voor
onze regio in de voorbije decennia.
Eind 2016 werd het tweede project
van het nieuwe ziekenhuisgebouw
in gebruik genomen. Momenteel
legt men de hand aan de laatste
omgevingswerken. Met andere
woorden: exact twintig jaar
na de fusie is het volledige
nieuwbouwziekenhuis ook volledig
afgewerkt.

WIJ VIEREN NIET ALLEEN
Az Damiaan blaast dit jaar 20 kaarsjes uit en we vieren deze
verjaardag graag samen met onze artsen en medewerkers.
Elke maand nodigen we iedere Az Damiaanmedewerker, die
in die maand verjaart, uit onder het motto “Wij verjaren niet
alleen”.
Tijdens dit gezellig samenzijn met koffie en taart komen ook
de directieleden iedereen van harte feliciteren met hun verjaardag en danken ze hen voor de dagelijkse inzet.

6

AZ DAMIAAN

MEI 2019

In 2014 werd Az Damiaan tot
Onderneming van het Jaar verkozen
in Oostende. “Door de centralisering
van twee ziekenhuizen op één
moderne site heeft Az Damiaan
niet alleen de dienstverlening
geoptimaliseerd maar ook de
economische potentie van Oostende
als topgebied voor care in de kijker
geplaatst”, luidde de motivatie van de
jury. Een mooie waardering.
Eind juli 2017 bereikte Az Damiaan
een nieuwe mijlpaal: het behalen van
het internationale JCI-kwaliteitslabel.
Bij een ziekenhuisaccreditatie
beoordeelt een externe,
onafhankelijke organisatie op basis
van een groot aantal maatstaven
of normen in welke mate het
ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige
zorg aanbiedt aan de patiënten.
Toch was deze mijlpaal zeker geen

eindpunt want dagelijks stellen
onze medewerkers zich de vraag:
hoe kunnen we onze aanpak verder
verbeteren zodat we het morgen nog
beter kunnen doen dan vandaag?
In die 20 jaar was Az Damiaan ook
een voorloper in technologische
evoluties, echter zonder de
menselijke warme zorg uit het oog
te verliezen. Wij sloten als eerste
Belgisch algemeen ziekenhuis de
dagelijkse medicatiecirkel met een
robotinstallatie. Dat we dit voor meer
dan 500 patiënten realiseerden,
was zelfs een Europese primeur.
Net als de ingebruikname van de
operatierobot Da Vinci verhoogde dit
in hoge mate de patiëntveiligheid.
Onze inzet van de robots Zora en
Pepper waren wereldprimeurs en
wij waren het eerste Belgische

ziekenhuis dat een selfservice kiosk
met betalingsmogelijkheden in
gebruik nam. Dit zijn slechts enkele
revolutionaire technieken die we de
voorbije twee decennia inschakelden
in onze zorg- en dienstverlening.
Maar op vandaag, 20 jaar na het
ontstaan van Az Damiaan, zijn
het vooral onze mensen die het
verhaal schreven. Dagelijks zetten
onze beleidsmensen, artsen en
medewerkers zich in, geïnspireerd
door het gedreven werk van onze
inspirator Pater Damiaan, om de best
mogelijke zorg te kunnen aanbieden.
Het is ook in die geest dat we de
toekomst tegemoet zien en samen
met u voor de beste zorg blijven
gaan.
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DIENST IN BEELD

DE KEUKEN

Goed en gezond eten is onontbeerlijk voor een vlot herstel en dus genieten dagelijks vele patiënten van onze
kookkunsten. Maar om zeker te zijn of het geserveerde eten wel voldoet aan de verwachtingen vragen we dit
regelmatig na.
We zijn benieuwd naar de mate van tevredenheid bij de verschillende maaltijdmomenten omtrent: smaak, kwaliteit,
keuzemogelijkheden, portiegrootte en de temperatuur. 190 patiënten gaven ons hun ongezouten mening. Ook
patiënten die bijvoorbeeld gemixte of gemalen voeding kregen, zijn bevraagd net als patiënten die gewone voeding
of dieetmaaltijden geserveerd krijgen. 94% van de patiënten is tevreden tot zeer tevreden waarbij het ontbijt als beste
maaltijdmoment scoort. Het middagmaal kon volgens 21% van de ondervraagde patiënten beter qua smaak. Om dit
aan te pakken volgt onze teamleider een bijkomende opleiding tot chef gastro-engineering.
Omdat ook de netheid van het porselein en bestek een aandachtspunt is, wordt er geïnvesteerd in een polijsttoestel.
Wist je trouwens dat 91% van de patiënten tevreden tot zeer tevreden is van het brood en dat ons beleg een
gemiddelde tevredenheidsscore kreeg van 96%?

DE KEUKEN EN DE CAFETARIA ZIJN OP ZOEK NAAR MEDEWERKERS
Heb je interesse om ons team te vervoegen? Neem dan een kijkje op
www.ostenders.be, e-mail naar jobs@azdamiaan.be of bel ons op 059 41 68 11.
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Elke dag werken er minimum 27 medewerkers in de keuken. Dagelijks goed voor
200 uren werk. De vroegste medewerker start om 6.15 uur en de laatste
medewerker verlaat om 19 uur de werkvloer.

Dagelijks maken we om en bij de 500 liter soep. Als we stoofvlees maken, gebruiken we hiervoor 120 kg vlees en ongeveer 100 kg warme groenten. Puree maken
wij net zoals thuis: 120 kg aardappelen, 4 kg boter, 40 liter melk en kruiding met
peper, zout en nootmuskaat.

Gemiddeld bereiden we dagelijks 1.200 maaltijden
voor patiënten en een 500-tal middagmalen om in
de cafetaria te serveren.

87 maaltijdkarren vertrekken naar de zorgeenheden en
keren enkele uren later terug naar de keuken. In totaal
zijn er dagelijks 174 transporten met maaltijdkarren
doorheen ons ziekenhuis.

Gebakken vis is een geliefd artikel, dan zijn de koks in de
weer om ongeveer 600 stukken verse vis door de bloem
te halen en te bakken.

Julie Deconinck
Medewerkster keuken
“Voor elke bereiding in de keuken gebruiken we
een uitgewerkt recept. Momenteel hebben we een
850-tal recepturen. Per recept geven we aan welke
ingrediënten in welke hoeveelheid te gebruiken. Dit gaat
tot op de gram zout, peper, nootmuskaat,… per recept.
Daarnaast weten wij ook van elke bereiding de exacte
kostprijs.
MEI 2019
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HET SPREEKUUR

ACROMEGALIE

Wat is acromegalie?
Acromegalie is een zeldzame
hormonale stoornis die wordt
veroorzaakt door een overmatige
productie van groeihormoon in de
hersenen. Het treft zowel mannen
als vrouwen in gelijke mate.
Het is een vrij zeldzame en
chronische ziekte waarvan de
symptomen in de loop van de tijd
langzamerhand verergeren. Daardoor
is de ziekte lastig te herkennen.
Wat zijn de symtomen?
Vaak beginnen eerst de handen
en voeten te groeien. Je herkent
dit bijvoorbeeld aan schoenen,
handschoenen en ringen die opeens

niet meer passen. Soms ontstaan
ook tintelingen in de handen of
voeten doordat er druk op de
zenuwen komt te staan.
Als een hypofysetumor de oorzaak
is, dan kan hoofdpijn ontstaan
door de druk op de omliggende
hersengebieden.
Ook de gelaatstrekken veranderen
langzaam, waardoor het uiterlijk
verandert: uitpuilend voorhoofd,
vooruistekende wenkbrauwbogen,
vooruitstekende onderkaak,
verbreding van de bovenkaak, groter
worden van de neus en tong en
verdikking van de lippen.
Door het groeien van de (onder)kaak
komen de tanden en kiezen anders
op elkaar te staan, wat kan leiden tot
gebitsproblemen. Een grotere tong
kan de ademhaling bemoeilijken.
Sommige mensen krijgen last van

slaapapneu.
Veel patienten gaan overmatig
zweten en hebben een vette huid.
Gewrichtsaandoeningen treden op
bij ongeveer 70% van de patiënten.
Ook interne organen kunnen groter
worden. Hierdoor functioneren
de organen minder goed en
kunnen verschillende klachten
ontstaan. Voorbeelden zijn
ademhalingsproblemen en hart- en
vaatziekten.
Daarnaast zijn ook diabetes en
hoge bloeddruk symptomen van
acromegalie.
Wil je meer weten over
acromegalie?
Voor meer informatie kun je terecht
bij jouw huisarts of de dienst
endocrinologie.

DR. GREET ROEF - ENDOCRINOLOOG
EEN GRONDIG ONDERZOEK
Er komen verschillende onderzoeken kijken bij de diagnose.
Vaak is een endocrinoloog
– een specialist in hormonale
aandoeningen - hier nauw bij
betrokken.
De diagnose van acromegalie wordt
gesteld op basis van een verhoogd
IGF1 (insuline like growth factor
1, een groeifactor) in combinatie
met een niet-onderdrukken
van groeihormoon bij een orale
glucosetolerantietest (OGTT).
10
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Eens er een overproductie van
groeihormoon aangetoond is, dient
via MRI van de hypofyse de locatie
van het adenoom opgespoord te
worden.
Soms zijn aanvullende onderzoeken
nodig, bijvoorbeeld om te kijken in
hoeverre de organen gegroeid of
beschadigd zijn.
De behandeling is vooral gericht
op het onderdrukken van de
overproductie van groeihormoon.

DR. LINSEY WINNE - ENDOCRINOLOOG
“GROEIHORMONEN TERUG IN BALANS KRIJGEN”
Hoe eerder de diagnose wordt gesteld en de
behandeling gestart, hoe beter de vooruitzichten. In
het algemeen zijn de symptomen van acromegalie
met de juiste behandeling goed onder controle te
krijgen. De behandeling is vooral gericht op een betere
groeihormoonbalans.
Operatie aan de hypofyse
Met een operatie aan de hypofyse kan (een deel van)
de hypofysetumor worden verwijderd. Een operatie is
in eerste instantie de voorkeursbehandeling, mits het
gezwel niet te groot is. Van alle patiënten met een klein
gezwel (kleiner dan 1 cm) herstelt ruim driekwart volledig
van acromegalie na een operatie.
Tijdens de operatie wordt de hypofysetumor meestal via
de neus verwijderd. Alleen bij grote gezwellen moet soms
worden geopereerd via het schedeldak.

Medicijnen
Medicijnen kunnen om verschillende redenen worden
ingezet. Soms heeft een operatie te weinig effect of is
een operatie niet mogelijk of niet gewenst. Medicatie
wordt ook gebruikt tijdens de behandeling door middel
van bestraling. Soms worden medicijnen ingezet
voorafgaand aan een hypofyseoperatie.
Bestraling
Bij bestraling worden de ongewenste cellen van de
hypofysetumor door middel van straling vernietigd.
Bestraling wordt eigenlijk alleen als behandeling bij
acromegalie ingezet als een operatie en medicijnen
niet genoeg effect hebben of niet mogelijk zijn. Het
duurt namelijk een aantal jaren voordat bestraling
volledig effect heeft en de straling kan ook gezond
lichaamsweefsel beschadigen.

DIENST ENDOCRINOLOGIE
059 41 41 60 - endocrinologie@azdamiaan.be
https://azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/endocrinologie
MEI 2019
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DE COLLEGA

RUBEN DEVRIENDT
De glimlach en behulpzaamheid van
Ruben Devriendt (34) is een begrip in
ons ziekenhuis. Samen met zijn acht
topcollega’s staat hij in voor het onthaal
aan de algemene receptie. “De mensen
wegwijs maken, vriendelijk ontvangen en
de telefoonoproepen beantwoorden, zijn
onze hoofdtaken”, vertelt Ruben. Maar
daar houdt het niet op. “We zijn vaak een
klankbord voor de mensen en springen
bij waar nodig. Zo paste ik op de kindjes
van een patiënte die onwel werd, dweilde
ik onlangs de gang en nam ik zelfs al
de rol van relatietherapeut op bij een
geschil in onze inkomhal”, lacht Ruben,
die reeds van 2003 het onthaal verzorgt.
“Ik startte meteen na mijn humaniora
aan het onthaal in het toenmalige H.
Hartziekenhuis. Ik dacht dat het een
tijdelijke job zou zijn maar mijn droom
om politieagent te worden, kon ik helaas
niet realiseren. En zo ben ik blijven
‘plakken’ in Az Damiaan.”
Maar Ruben is er ook helemaal niet vies
van om de handen vuil te maken aan
wat olie en vet. “Mijn passie begon
in mijn jeugdjaren met het sleutelen
aan een bromfiets. Enkele jaren later
kocht ik de auto van mijn grootvader.
Een oude Opel Kadett. Ik had heel
wat werk om deze oude vierwieler
te restaureren en tot overmaat van
ramp reed ik ze wat later total loss”,
beschrijft Ruben, die de wagen
uiteindelijk volledig opnieuw
restaureerde.
Intussen staat de loods bij
Ruben vol met vijf unieke
pareltjes. “Aan elke wagen die
ik koop hangt een verhaal vast.
Meestal is dat een bepaalde
voorliefde voor het type. Zo

12

AZ DAMIAAN

MEI 2019

zocht ik jarenlang naar een bepaalde
wagen die ik uiteindelijk in Frankrijk op
de kop kon tikken. De meeste wagens
die ik koop, zijn nog in een degelijke staat
maar toch vernieuw ik alles. Ze krijgen
een nieuwe motor, zetels, velgen,... Zelfs
bepaalde onderdelen herspuit ik zelf”,
klinkt het gepassioneerd.
“Enige tijd geleden ontdekte ik een
techniek om metaal te ontroesten. Ik heb
dit uiteindelijk zelf nagebouwd maar dan
wel op de grootte van een zwembad. Ja,
de hobby drijft mij soms ver”, knipoogt
Ruben, die ook onderweg soms aan de
wagen sleutelt. “Een oldtimer is niet altijd
even betrouwbaar. Dus op reis staan m’n
vriendin en ik wel eens naast een wagen
in panne. Enkele spanbandjes en een
stuk ijzer van de gevarendriehoek helpen
dan wonderbaarlijk om toch nog een paar
duizend kilometers terug huiswaarts te
kunnen keren.”
“Het sleutelen aan een oldtimer stopt
nooit. Er kruipt dus heus wel wat tijd in
mijn hobby, waarvoor ik ook reeds zo’n
zeven jaar avondschool volg. Daarnaast
kost het restaureren ook flink wat geld
maar ik ben supertrots op mijn vijf
pareltjes. Door creatief te zijn en veel zelf
te doen, kan ik de kosten flink drukken
maar goedkoop is de restauratie van een
auto niet. Daarnaast zijn het ook niet de
meest zuinige wagens als ik er de baan
mee op ga. De wagen voor mijn vaste
verplaatsingen is een exemplaar van
31 jaar oud. Met de andere auto’s trek
ik er op uit volgens mijn gemoed en de
weersomstandigheden”, besluit Ruben,
die momenteel een mobilehome onder
handen neemt in zijn werkplaats.

Ruben met zijn gerestaureerde
Pontiac Firebird Trans Am uit 1979
MEI 2019
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OP UW GEZONDHEID

ZOMERSE STEKEN EN BETEN

Binnenkort genieten we opnieuw van de lente en van de zomer. Die twee seizoenen brengen
niet alleen mensen op de been maar ook insecten en andere beesten komen terug buiten. En
dat verloopt niet altijd even aangenaam.

De grootste boosdoener van alle insecten is de wesp.
Hommels en bijen hebben natuurlijk ook een angel
waarmee ze lelijk kunnen steken maar - in tegenstelling
tot de wesp - gaan hommels en bijen niet zomaar over
tot de aanval. Alle drie deze insecten zijn geel-zwartgestreept. Maar enkel de wesp is onbehaard.
Naast de wesp, zorgt ook de mug voor de nodige
overlast. Ze zijn klein en vrij onschuldig, maar daarom
niet minder irritant. Op mooie lentedagen en in de zomer
zitten we vaak tot ‘s avonds laat buiten op het terras of op
het strand. Het is helaas onmogelijk om aan het gezoem
en geprik van muggen te ontsnappen. Vaak merk je pas
bij het douchen of omkleden dat deze kleine insecten
zich te goed hebben gedaan aan jouw bloed.
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Naast de wespen en muggen hebben we in de warmere
maanden ook te maken met teken en op het strand heb
je kans om kwallen en pietermannen tegen te komen.
De kleine pieterman duikt de laatste jaren wel vaker op
aan de kust. Het is een kleine, onopvallende vis van 10
tot 18 centimeter lang, die voorkomt in ondiepe wateren
en zich ingraaft in de zandbodem. Op zijn rugvin heeft hij
stekels waarmee hij zeer venijnig kan prikken. De kleine
pieterman is giftig, maar in het algemeen niet dodelijk.
We geven je enkele tips en tricks om beten en steken te
behandelen.

TEKENBEET

WESPENBEET

KWALLENSTEEK

Verdoof of ontsmet de teek
niet. Verwijder de teek meteen
dan is de kans klein dat je besmet wordt met de ziekte van
Lyme. Het virus dat tekenencefalitis veroorzaakt kan
helaas al worden overgedragen zodra de teek zich heeft
vastgehecht.

De beten zijn pijnlijk: roodheid,
jeuk en een lichte zwelling.
Meestal blijft het bij lokale pijn.

Kwallen injecteren met de netelcellen op hun tentakels gif in
je lichaam. En dat kan zowel in
het water als op het strand.

Het verwijderen doe je in één
vlotte beweging, liefst met een
tekentang of pincet.

Wanneer je allergisch bent
aan wespensteken kunnen de
symptomen erger zijn.
Waarschuw de huisarts onmiddellijk bij:
•
•
•
•
•

KLEINE PIETERMAN
Wanneer je gestoken bent door
een Kleine Pieterman is het
belangrijk om zo snel mogelijk te handelen. Een steek is
zeer pijnlijk en moet zo vlug
mogelijk gespoeld worden in
zeewater of in warm water
voor minstens 15 minuten.
Warmte neutraliseert het gif.

•
•

Ga naar de redders- of
EHBO-post.
Bij extreme/acute reacties
bel je onmiddellijk de
hulpdiensten.

•
•
•

benauwdheid
versnelde hartslag
keel voelt gezwollen
misselijkheid
uitslag of zwellingen op
een andere plaats
moeilijke ademhaling
zweten
flauwvallen.

Gebruik een pincet om de
restanten voorzichtig te
verwijderen.

Wanneer je niet weet wat te
doen spreek je best een redder
aan of ga je naar de reddersEHBO-post.
Wanneer contacteer je de
huisarts?
•
•
•

MUGGENBEET

De symptomen zijn niet
weg na 24 uur.
Je bent op meerdere
plaatsen gestoken.
Bij allergische reacties
(misselijkheid, hoofdpijn,
flauwvallen,...).

Ze zijn onschuldig, maar die
jeuk! Dat komt door het
speeksel dat de mug inspuit,
dat bevat een antistollingsmiddel dat een licht allergische
reactie veroorzaakt. Krabben
activeert de jeuk en de zwelling
alleen maar.

MEI 2019
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IN DE KIJKER

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Az Damiaan bestaat 20 jaar in 2019 en wil zich verder ontwikkelen tot een ziekenhuis waar
de patiënt zich welkom voelt, uitstekende diagnostiek, excellente behandeling en warme zorg
krijgt. Zorg waarbij hij of zij maximale dienstverlening ervaart. Een ziekenhuis waar de wensen
en behoeften van de patiënt uitgangspunten zijn en waar kwalitatief hoogwaardige zorg snel
toegankelijk is.
Als we terugblikken dan kunnen we zonder blozen stellen
dat Az Damiaan de voorbije 20 jaren heel wat mooie
realisaties kon waarmaken. We namen onder andere
een volledig nieuw ziekenhuis in gebruik, behaalden als
eerste ziekenhuis in Noord-West-Vlaanderen het JCI
kwaliteitslabel en bouwden ons zorgaanbod gevoelig uit.
We traden ook toe tot het ziekenhuisnetwerk KOM en we
ervaren dat steeds meer patiënten ons hun vertrouwen
schenken.
De gezondheidszorg evolueert echter snel en het is
dus als ziekenhuis belangrijk om klaar te zijn voor de
toekomst. Met een duidelijke missie en het beleidsplan
2019 - 2023 willen we onze vernieuwde visie ‘Samen met
u voor de beste zorg’ waarmaken.
Onze visie vertalen we in een missie met een aantal
krachtlijnen. Die vormen de leidraad bij het nastreven van
ons doel.
1. Samen met de patiënt de zorg organiseren en verbeteren
We organiseren onze zorg vanuit de noden van de patiënt
door te luisteren naar de vragen en bezorgdheden van
de patiënt en zijn vertrouwenspersoon. Waar nodig
verbeteren we onze zorg. Elke medewerker voelt zich
hiervoor individueel verantwoordelijk en we bezorgen de

patiënt pro-actief relevante en begrijpbare informatie. We
investeren eveneens in levensbeschouwelijke begeleiding
van de patiënt.
2. Iedereen is welkom
Ongeacht zijn sociaal economische achtergrond
krijgt elke patiënt toegang tot ons zorgaanbod. Onze
infrastructuur is uitnodigend en geschikt voor iedereen en
de zorgbehoefte wordt binnen een verantwoorde termijn
ingevuld.
3. Alle activiteiten worden kwaliteitsvol aangeboden en
uitgevoerd
Het niveau van kwaliteitsbehoefte wordt bepaald door
de verwachtingen te meten en te sturen. Alles wat we
doen draagt bij aan kwaliteit. Iedere medewerker en arts
is doordrongen van de bekommernis om kwalitatief te
werken. Deze kwaliteit drukt zich uit in verschillende
dimensies zoals patiëntenzorg, infrastructuur,
communicatie en organisatie. Kwaliteit leveren, start bij
de kennis en de vaardigheden van alle medewerkers en
artsen en de attitude waarmee ze deze inzetten.
We zetten ons in om een aantrekkelijke opleidingsplaats
en toekomstige werkgever te blijven voor alle studenten.

“Az Damiaan is gebouwd op stevige fundamenten:
de missie, de visie en de waarden van onze organisatie.
Het beleidsplan stippelt onze toekomst uit.”
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4. Een loyale partner in een sterk netwerk
We bieden het volledige basispakket van tweedelijns
gezondheidszorg aan. In bewust gekozen domeinen
organiseren we volledige zorgprogramma´s of focused
factories in overleg met de netwerkpartners. We zijn een
dynamische partner in het continuüm voor zorgvragers
in onze regio en onderhouden sterke en transparante
relaties met alle betrokkenen.
Daarnaast bouwen we concrete samenwerkingsverbanden uit met andere gezondheidscentra.

5. De organisatie gaat verantwoord om met de middelen die haar ter beschikking worden gesteld
Investeringen en inzet van mensen worden
afgetoetst aan de behoeften van onze organisatie,
bedrijfseconomische criteria, efficiëntieverbetering
en beoogde kwaliteit. De organisatie zorgt voor
transparantie omtrent de aanwending van de middelen.
6. Een waardegedreven en duurzame organisatie
Respect voor iedereen staat voorop en
we dragen zorg voor onze omgeving
en de mensen met wie we
samenwerken.

De voorbije beleidsperiode was in vele opzichten succesvol. We trokken
nieuwe artsen aan en verkregen nieuwe erkenningen, het nieuwe ziekenhuis
werd in gebruik genomen, processen werden geoptimaliseerd en vaak
geautomatiseerd. Patiëntveiligheid werd verankerd in onze organisatie, net
als de kwaliteit van onze zorg. Tegelijk werden de financiële fundamenten
van Az Damiaan verstevigd.
Maar de komende jaren staan ons opnieuw heel wat uitdagingen te
wachten. De ouder wordende bevolking biedt zich steeds vaker aan met een
multipathologie en met meer chronische aandoeningen. Samenwerken in
team binnen ons ziekenhuis, maar ook samenwerken in netwerken over
de grenzen heen van de betrokken zorgactoren, wordt onontbeerlijk.
De patiënten en de overheid wensen steeds vaker transparantie,
waarbij van ons verwacht wordt om de zorgkwaliteit publiekelijk te
verantwoorden. Patiëntgerelateerde informatie veilig ter
beschikking stellen is een delicate opdracht. Daarom werken
we verder aan een veilig en volledig elektronisch
patiëntendossier. Om de krimpende budgetten
op te vangen zullen we efficiëntiewinsten
moeten halen uit onder andere samenwerkingsverbanden.

PETER VERHULST
ALGEMEEN DIRECTEUR
MEI 2017
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DOORGELICHT

MULTIPLE SCLEROSE (MS)

Begin april startte de dienst Neurologie van
Az Damiaan met een speciale dienstverlening
voor MS-patiënten in de regio. Aan het
woord zijn dokter Adinda De Pauw en MSverpleegkundige Vicky Smets.
“MS is een ernstige ziekte van het centrale zenuwstelsel,
maar gelukkig bestaan er steeds meer behandelingen
om de ziekte onder controle te houden”, aldus dokter
De Pauw. “Vooralsnog kunnen we patiënten niet
genezen van MS, maar we streven ernaar dat de
ziekte op de achtergrond blijft en niet erger wordt. Is
er toch een opflakkering, dan proberen we de MS met
gespecialiseerde medicatie opnieuw onder controle te
krijgen.”
“Het aantal soorten medicatie neemt alsmaar toe.
Sommige patiënten moeten elke dag pillen slikken.
Anderen krijgen medicatie via injecties en nog anderen
op bepaalde tijdstippen via een infuus in het ziekenhuis.
Helaas geven heel wat behandelingen nogal wat
bijwerkingen. Ook dit verschilt echter van patiënt tot
patiënt. We moeten dus op maat van elke patiënt
proberen na te gaan welke medicatie het beste werkt met
zo weinig mogelijk vervelende bijwerkingen. Het is hierbij
erg belangrijk om de patiënt voortdurend de nodige
begeleiding te geven”, weet MS-verpleegkundige Vicky.
In samenwerking met het gerenommeerde MS-Centrum
van Melsbroek bieden we sinds 5 april een ‘transmurale
MS-raadpleging’ (TMST) aan, waarbij diverse specialisten

samenwerken om specifieke problemen of vragen van
onze MS-patiënten aan te pakken. Om als MS-patiënt
hiervoor in aanmerking te komen, moet je via één van de
vier neurologen van de dienst Neurologie in Az Damiaan
doorverwezen worden naar dit multidisciplinair team.
Een MS-patiënt in Az Damiaan komt op een TMST bij
zes vakspecialisten op raadpleging. Naast dokter De
Pauw als neuroloog en Vicky als MS-verpleegkundige,
beiden uit Az Damiaan, ziet de patiënt ook een sociaal
verpleegkundige, een diëtist, een kinesitherapeut en een
gespecialiseerde revalidatiearts die speciaal hiervoor
van Melsbroek naar Oostende komen. Dit zijn allemaal
professionals, die bijzondere kennis hebben rond
MS en die samen zowat alle aspecten van de ziekte
bestrijken. Om het comfort voor de patiënt zo hoog
mogelijk te houden, worden alle raadplegingen gebundeld
op een halve dag. Samen met de patiënt worden
behandelingsmogelijkheden besproken en realistische
doelen bepaald. Vaak volgt hieruit een meer specifiek
trainingsprogramma, aangepast aan de individuele
noden. Dit programma kan in samenwerking met de
afdeling Neurorevalidatie in Az Damiaan, onder leiding
van de revalidatieartsen, al dan niet in ons ziekenhuis
plaatsvinden.
Op het TMST werken we niet
alleen rond de lichamelijke
klachten van de ziekte
maar ook rond praktische
problemen. Patiënten
hebben bijvoorbeeld

DR. ADINDA DE PAUW
NEUROLOOG AZ DAMIAAN
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recht op een aantal tegemoetkomingen, zoals de
VOP, de Vlaamse Ondersteuningspremie. De sociaal
verpleegkundige kan de patiënt hierin begeleiden en de
nodige uitleg verschaffen.
Wanneer iemand te horen krijgt dat hij of zij MS heeft, kan
dit een hele klap zijn. Zowel de patiënt als de partner en
familie worden door deze ziekte geraakt.
Het is belangrijk dat men voldoende informatie en
begeleiding krijgt. “Er is de jongste jaren gelukkig wel een
heel positieve ontwikkeling in de behandeling van MS”.
Vroeger was elke diagnose een zwaar verdict. Vandaag
kunnen we de patiënt in veel gevallen hoop geven dat
de ziekte onder controle blijft. We kunnen nu meestal
voorkomen dat de patiënt een handicap krijgt en als die al
aanwezig is, kunnen we vaak een verdere achteruitgang
voorkomen. Veel hangt natuurlijk ook af van het soort
MS. De meest voorkomende vorm is RMS, wat staat voor
Relapsing MS. Het is juist deze vorm die we vandaag het
best kunnen behandelen”, besluit dokter De Pauw.
We zijn verheugd dat we in Az Damiaan, als eerste
ziekenhuis in West-Vlaanderen deze multidisciplinaire
dienstverlening voor alle MS-patiënten kunnen aanbieden.
Wenst u als MS patiënt of als arts meer informatie over
de TMST-raadpleging, dan kan u die bekomen via Vicky
Smets, onze MS verpleegkundige of via de neurologen
van Az Damiaan.

WAT IS MULTIPLE SCLEROSE?
Multiple Sclerose (MS) is een
chronische aandoening die gepaard
gaat met ontsteking en beschadiging
in de hersenen en het ruggenmerg
(het centrale zenuwstelsel). Dit
gebeurt op verschillende plaatsen
en op verschillende tijdstippen.
Letterlijk betekent multiple sclerose:
vele plaatsen (multiple) met littekens
(sclerose).
Het verloop van MS is heel gevarieerd
en verschilt van persoon tot persoon.
De symptomen van MS zijn dan ook
erg gevarieerd: problemen met het
zicht, verlammingsverschijnselen,
gevoelsklachten, evenwichtsproblemen, incontinentie, maar ook
vermoeidheid en geheugenklachten.
Ook de behandeling verschilt van
patiënt tot patiënt.

DIENST NEUROLOGIE
059 41 40 60 - neurologie@azdamiaan.be
https://azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/neurologie

VICKY SMETS
MS-VERPLEEGKUNDIGE
MEI 2019
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DOORGELICHT

DIKKEDARMKANKER

In oktober 2013 startte de Vlaamse
overheid met een Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker. Het onderzoek moedigt
mannen en vrouwen van 51 tot en met
74 jaar aan om elke twee jaar gratis een
stoelgangtest te doen. Een laboratorium
onderzoekt of je stoelgangstaal bloedsporen
bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan
wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen,
dit zijn de voorlopers van dikkedarmkanker.
Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Bovendien
kunnen poliepen worden opgespoord en verwijderd
voordat er kankercellen worden gevormd. Daardoor is
dikkedarmkanker één van de ziekten die in aanmerking
komen voor een bevolkingsonderzoek.

TIJDIG OPSPOREN IS BELANGRIJK
Doordat de ziekte - of het risico erop - door een screening
eerder wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een
(zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans
op volledige genezing groter.
Minstens 25% van de mannen van 60 jaar heeft poliepen,
bij vrouwen ongeveer 15%. Hoe groter de poliep, hoe
meer kans op kwaadaardigheid. Een vierde van de
poliepen van meer dan 1 cm wordt kwaadaardig.
Darmkanker treedt vooral op vanaf 55 jaar. Er is de
voorbije jaren echter ook een duidelijke stijging bij de
populatie onder de 50 jaar.
Eén op twintig mensen wordt geconfronteerd met
darmkanker en er zijn vier keer meer overlijdens door
darmkanker dan door ongevallen. Een preventieve
screening elke twee jaar is dus zeker aan te raden.

Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts. De dienst
Gastro-, entero- en hepatologie - digestieve oncologie van Az Damiaan is te bereiken via 059 41 40 60.

dr. Mike Cool

dr. Guido Deboever

dr. Guy Lambrecht
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INTERVIEW

DE TAS VOL EMOTIE

Een hartverwarmende zoektocht... Rond de feestdagen belde Cliff Vandenberghe ons met een
bijzonder verzoek. Zijn schoonmama had een dierbare tas laten vallen en hij wou haar graag
plezier doen met een nieuw exemplaar.
De tas kreeg zijn schoonmoeder na het overlijden van
haar mama Monique. Monique was enkele jaren geleden
opgenomen geweest in ons ziekenhuis en had de tas
gekregen op de dienst Geriatrie. Het was toen een
attentie van de ergotherapeuten voor de vrijwilligers maar
Monique kon zo vlot praten dat ze destijds ook een tas
wist te verkrijgen. “Ze was zeer behulpzaam en praatte
graag met iedereen die in haar buurt kwam. Ongetwijfeld
slaagde ze er zo in om die tas te versieren”, haalt Cliff
herinneringen op. “Monique stierf net voor kerstavond in
het ziekenhuis op 80-jarige leeftijd. Ze werd omringd met
heel veel goede zorgen maar ze had haar strijd gestreden
en sliep vredig in.”
Na het overlijden van Monique kwam de tas bij
haar dochter terecht, de schoonmama van Cliff. “Ze
koesterde die tas want het bracht warme herinneringen
met zich mee. De emotionele waarde was voor mijn

schoonmoeder heel groot en het was dan ook zeer pijnlijk
toen de tas sneuvelde bij het legen van de vaatwasser. Ze
was ontroostbaar want ze dronk dagelijks koffie uit deze
bijzondere tas”, doet Cliff het relaas.
“Mijn vrouw en ikzelf besloten om een nieuwe tas voor
haar te zoeken en zo namen we contact op met de
communicatiedienst van Az Damiaan.” Van daaruit
startte een heuse zoektocht want de attentie was al jaren
geleden aan de vrijwilligers overgemaakt. Toch vonden
de ergotherapeuten nog een gelijkaardige tas en werd
Cliff uitgenodigd om deze te komen afhalen.
“Ik werk zelf in de zorg en weet dat kleine dingen een
groot verschil kunnen maken. Mijn schoonmama zal
zeker dolblij zijn met deze tas. We zijn iedereen die op
zoek ging naar deze tas enorm dankbaar”, besloot een
glunderende Cliff toen hij de tas kwam afhalen.

MEI 2019
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AANBEVOLEN

BRENG JE eID MEE

Als je naar het ziekenhuis komt voor een
raadpleging of (spoed)opname, dan is
het belangrijk dat je jouw elektronische
identiteitskaart (eID) steeds meebrengt.
Het identiteitsbewijs is nodig om patiënten correct te
identificeren, wat belangrijk is voor de facturatie en
de terugbetaling. In de toekomst zal een ziekenhuis
verplicht zijn om de identiteit van de patiënt telkens
te verifiëren bij de toepassing van de elektronische

derdebetalersregeling.
Kinderen kunnen geïdentificeerd worden aan de hand van
hun Kids-ID of ISI+-kaart.
Met deze maatregel willen we administratieve - en
facturatiefouten vermijden. Het is een administratieve
vereenvoudiging die zorgt voor een efficiënte
samenwerking tussen ziekenhuizen en ziekenfondsen.
Ze helpt ook eventuele fraude te voorkomen.

DE DOKTER VAN WACHT VIND JE VIA 1733
Voor dringende gezondheidsproblemen, die niet kunnen wachten tot de volgende raadplegingsdag van
je huisarts, kan je via het nummer 1733 de huisartsenwachtdienst in jouw regio contacteren.
De wachtdienst 1733 is bereikbaar tijdens:
•
weeknachten van 19 uur tot 8 uur
•
weekends en feestdagen van vrijdag 19 uur tot
maandag 8 uur.
De operator zal je een aantal vragen stellen om correct
in te schatten hoe ernstig je situatie is en hoe mobiel je
bent. Je naam, adres, telefoonnummer, reden van oproep
en de naam van jouw huisarts zal gevraagd worden.
De operator verwijst je naar de hulpverlener die op dat
ogenblik het best geplaatst is om je te helpen:
•
Hij kan je vragen om naar de huisartsenwachtpost of
de raadpleging van de wachtarts te gaan.
•
Hij kan een huisarts van wacht naar jouw huis
sturen. Voor een huisbezoek worden je gegevens
doorgegeven aan de huisarts op ronde. Deze
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•
•

zal in de mate van het mogelijk zo snel mogelijk
langskomen.
Hij kan je voorstellen te wachten tot je eigen huisarts
consultatie houdt.
Als de situatie ernstig blijkt, kan hij je vragen om naar
de spoeddienst te gaan of kan hij een ziekenwagen
naar jouw huis sturen.

De officiële tarieven voor weekend of feestdagen worden
toegepast.
Als je beroep gedaan hebt op de wachtdienst, zal er een
verslag van de raadpleging naar jouw huisarts gestuurd
worden. Dit rapport wordt opgenomen in jouw
medisch dossier. Zo blijft je huisarts steeds
op de hoogte en kan hij/zij jouw behandeling
verderzetten.

ZEVEN VRAGEN AAN

DR. FRANCIS DE BURGHGRAEVE
HOE ZOU JE JOUW JOB ZELF OMSCHRIJVEN?
Als anesthesist bieden wij ‘ondersteuning’ aan waar dat
nodig is. Meestal is dat in het operatiekwartier maar met
onze groep van anesthesisten komen we op verschillende plaatsen in het ziekenhuis in aanraking met vele
andere disciplines. Hierdoor zijn we verplicht om een
brede kijk te houden op het menselijk lichaam.

WELK BOEK KAN JE IEDEREEN AANRADEN?
Ik heb geen specifiek boek dat ik kan aanraden. Echter,
ik kan wel geboeid de boeken van Clive Cussler smaken waarin het hoofdpersonage telkens de wereld redt
in een rollercoaster van een goed doordacht avontuur.

WAT DEED JE ALS JE DEZE JOB NIET DEED?
Vooraleer ik mijn geneeskunde studies startte, was ik
ingeschreven in de verpleegschool in Roeselare. Maar
mijn moeder was te weten gekomen dat ik geslaagd
was voor mijn ingangsexamen als arts en zodoende
ben ik nu blij dat haar wil geschiedde.

ALS JE NAAR EEN FRITUUR GAAT, DAN KUN
JE ZEKER NIET WEERSTAAN AAN…?

WAT IS VOOR JOU DE BELANGRIJKSTE
UITVINDING VAN DE VOORBIJE 20 JAAR?
Met een dubbel gevoel moet ik vaststellen dat die voor
mij de ‘smartphone’ is. Deze is onmisbaar geworden bij
de organisatie van ons gezinsleven maar ook in mijn
werkomgeving. Communicatie naar groepen mensen is
vlot mogelijk. Informatie over bepaalde zeldzamere
aandoeningen heb je in een oogwenk gevonden.

WAT IS JOUW FAVORIETE APP
OP DIT MOMENT?
Dagelijks gebruik ik de BCFI-app (Belgisch Centrum
voor Farmacotherapeutische Informatie) voor het
opzoeken van informatie over bepaalde medicaties die
in de thuissetting gebruikt worden. Ook een tweetal
nieuws-apps, voor het volgen van de actualiteit, genieten heel wat van mijn aandacht.

WIE MAG ER BIJ JOU IN DE WOONKAMER
EENS EEN PRIVÉCONCERT KOMEN GEVEN?
Als de groep Metallica binnen zou kunnen, zijn zij zeker
welkom. Ik ben nogal traag in het opnemen van nieuwe
en moderne muziek en blijf vooral genieten van de
muzieksfeer uit de jaren negentig.

Ik bestel al sinds het begin van mijn studententijd
hetzelfde in de frituur: een middelmatige pak frietjes
met ketchup en een Bicky Burger. Vroeger was het
een grote pak frieten maar met ouder worden, ben ik
moeten overschakelen naar een medium.

DR. FRANCIS DE BURGHGRAEVE - ANESTHESIST
https://azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/anesthesiologie-kritieke-zorgen
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AZ DAMIAAN IN BEELD

DR. ANN VANDENBROUCKE

Dokter Ann Vandenbroucke is geriater, een specialist in
ouderenzorg, en dag in dag uit bezig met haar patiënten.
"Geriatrie is een vakgebied waar vaak nog misverstanden
over bestaan terwijl we hier écht mooi werk verrichten",
vertelt de goedlachse arts. Hoe ze dat samen met haar
team waarmaakt, konden we onlangs zien in de televisiereeks Topdokters.
Dokter Vandenbroucke ziet dagelijks meer dan vijftig
patiënten op leeftijd met erg uiteenlopende klachten. 'Geriatrie is een underdogdiscipline. Veel mensen denken dat
het enkel een beetje handjes schudden is, maar er komt
veel meer bij kijken. Je moet echt proberen om zonder
oogkleppen te werken en verder te kijken dan het acute
probleem', aldus dokter Vandenbroucke. "Ik ben vrij close
met mijn patiënten. Ik denk dat bij veel artsen de afstand

behoorlijk groot is en ik probeer die toch zo klein mogelijk
te maken. Dat menselijk aspect tijdens het omgaan met
de patiënten en de familie geeft mij enorm veel energie."
Meedoen aan Topdokters gaf haar de kans om te tonen
wat geriatrie echt inhoudt. In de ouderenzorg werken
vele disciplines samen en kijkt men naar de mens in zijn
geheel. Het is net de uitdaging om - soms met minimale
aanpassingen - iemand helemaal te doen herleven. "De
kunst bestaat er in om uit te zoeken wat fout zit, het wankel evenwicht tussen de verschillende systemen te bewaken en de medicijnen op punt te stellen. En dat allemaal
zonder de mens achter de patiënt uit het oog te verliezen", besluit onze geriater, die ook LEIF-arts is waardoor
ze bijzonder bekwaam is in de begeleiding bij euthanasie
en de noodzakelijke beslissingen bij het levenseinde.

‘Ik vind geriatrie helemaal niet
droevig en ik heb niet het gevoel
dat het allemaal niets uithaalt.
Het is altijd weer de moeite.’
Dokter Ann Vandenbroucke
geriater Az Damiaan
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PROF. DR. GEERT VAN PARYS
Ook professor dokter Geert Van Parys kwam onlangs aan
bod in een spraakmakende televisieserie: ‘Misdaaddokters’. Hij is in Az Damiaan aan de slag als patholooganatoom. “Hier onderzoek ik of bepaalde weefsels uit het
lichaam kwaadaardig zijn of niet”, legt hij uit.
Maar naast zijn job in het ziekenhuis en aan de Universiteit van Gent waar hij gerechtelijke geneeskunde en
medische criminalistiek doceert, is de arts ook dag en
nacht bereikbaar als wetsdokter. “Ik geef advies aan de
magistraat over de doodsoorzaak en besluit of het al
dan niet gewelddadig was.” Hij werkte mee aan bekende

zaken zoals de Kasteelmoord, de zaak Bernard Wesphael
en de Kruisboogmoord.
“Ik heb gekozen voor dit beroep omdat het wetenschappelijker is dan andere domeinen van de geneeskunde.
Er wordt vaak gezegd dat wij als wetsdokters achter de
feiten aanhollen. Maar dankzij onze onderzoeken kunnen
we ook mensen verwittigen in het belang van de volksgezondheid. Denk bijvoorbeeld aan CO-vergiftigingen of
wanneer een nieuwe soort drugs op de illegale markt is”,
duidt professor dokter Van Parys.
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AZ DAMIAAN LEEFT

VERBINDEND LEIDERSCHAP

De recentste hoofdverpleegkundigendag
stond in het teken van ‘verbindend
leiderschap’.
Bij verbindend leiderschap gaat het erom om
mensen intrinsiek, van binnenuit, te motiveren en
een bijdrage te leveren aan iets dat de individuele
belangen overstijgt. Hoe kan je zorgverleners vanuit
hun passie laten bijdragen aan de missie van onze
organisatie?
Verbindende communicatie is dan een schitterende
tool om mensen mee te krijgen in dat gezamenlijk
streven. Het zorgt ervoor dat mensen in hun kracht
staan en goesting krijgen om te groeien en het
beste van zichzelf te geven. Door het optimaal
inzetten van onze medewerkers, stimuleren
we ze in het creëren van de beste kwaliteit en
benutten we de collectieve intelligentie door teams
optimaal te laten samenwerken. Er werd aan de
hoofdverpleegkundigen gevraagd om tijdens een
workshop hun visie hierop tot uiting te brengen.
Dit resulteerde in zes prachtige kunstwerken.

Het oneindigheidssymbool werd verwerkt als een
verwijzing naar leiderschap dat nooit eindigt en
gekoppeld is aan de verbondenheid met de
medewerkers. De verstrengeling van het telkens
groter wordende oneindigheidsteken verwijst naar
de realisaties die teams samen met hun
leidinggevende in verbondenheid verwezenlijken.
De kleur van het kunstwerk verwijst naar de
verbondenheid van ons ziekenhuis met Oostende
zoals ook de ‘Rock Strangers’ in dezelfde kleur
onlosmakelijk met de stad verbonden zijn.

Dit kunstwerk beklemtoont het belang om steeds met hart
en ziel te werken of iets te verwezenlijken. De handen, die
onderling met draden verbonden zijn, verwijzen naar het feit
dat we elkaar nodig hebben en elkaar moeten ondersteunen.

DE KUNSTENAARS

Amber Moens, Annelies Vangheluwe, Annelore Maesen, Bart Dejaegher, Bernard Meyers, Caroline Brouckmeersch, Dana Loobuyck, El
Jeroen Verhaeghe, Joke Dewulf, Jordy Boey, Karen Lernout, Karine Vyvey, Kevin Wauthij, Kris Deconinck, Marc Sabbe, Marijke Pacque
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Het werk symboliseert het verbindend
leiderschap via de twee handen die in contact komen met elkaar. Het betreft echter
meer dan twee personen of individuen. De
handen zijn een samenkomst van de verschillende ‘takken’ onderaan. Deze takken
staan symbool voor de input en steun van
vele medewerkers, hetgeen nodig is om
tot de verbinding te komen. Ongeacht hoe
groot de takken zijn of hoe groot de input
is, zijn alle onderdelen samen nodig om de
handen te ondersteunen en de verbinding
als één team tot stand te brengen.

De figuren verwijzen naar mensen die leiding opnemen. Hun
verschillende kleuren duiden op de diversiteit en de verschillende rollen die een leidinggevende op zich kan/moet nemen.
De figuren houden elkaar vast en steunen elkaar, want leidinggeven doe je niet alleen. Het duidt ook op gezelligheid, er mag
ook humor zijn en gelachen worden. Ze hebben hetzelfde doel
voor ogen, namelijk het zaadje in het midden doen kiemen
en laten uitgroeien tot een grote boom. En dat vraagt ook
van leidinggevenden dat zij samen met hun medewerkers in
beweging komen en mee vormgeven aan vernieuwing in hun
organisatie.

De hand staat symbool voor verbinding. Handen verbinden mensen met elkaar. Het hart verwijst naar warme zorg, maar ook naar
respectvolle omgang met elkaar. Het oor betekent luisteren naar
onze patiënten, maar ook luisteren naar elkaar, zodat we elkaar altijd
kunnen ondersteunen.

Het werk ‘De veilige sfeer van diversiteit’ symboliseert de verbondenheid
met het team, waarin we elkaar ‘dragen’ (= handen). Dit realiseren we in
een open sfeer, die ons toelaat onszelf te zijn en zaken te realiseren. De
ontelbare cirkels verwijzen naar het verbindend leidinggeven.De gekleurde
bollen staan voor de rijkdom van het werken in team en de diversiteit van
de teamleden.

llen Coudeville, Els Roels, Els Vandewalle, Françoise Weemaels, Gerda De Dobbeleer, Hanne Bossaer, Heleen Van Meenen, Inge Luts,
eu, Nadine Vanhee, Nathalie Valcke, Nathalie Zonnekein, Nele Mortier, Nick Deblauwe, Philiep Vandamme, Sofie Delaey, Sofie Luca.
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VOEDING

DE NUTRI-SCORE

De Nutri-Score is een voedingslabel dat de consument sinds het najaar van 2017 kan
terugvinden op verschillende producten. De diëtisten van Az Damiaan namen de Nutri-Score
onder de loep.
De Nutri-Score is een combinatie
van kleuren- en lettercodes. De
score wordt toegekend binnen een
bepaalde productgroep om aan te
geven welke producten gezonder zijn
dan andere. Dit gebeurt op basis van
een algoritme dat werd ontwikkeld
door het Franse Nutritional
Epidemiology Research Team.
Dit algoritme weegt positieve
eigenschappen zoals het gehalte
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aan eiwit, vezels en fruit, groenten,
noten af ten opzichte van negatieve
eigenschappen zoals het gehalte
aan energie, suikers, verzadigd vet,
natrium (zout) om te komen tot
een score tussen -15 (beste) en
+40 (slechtste). Deze score wordt
dan herleid tot een combinatie
van een letter (A tot E) en een
kleur (van donkergroen naar rood).
Donkergroen staat voor de beste
voedingswaarde (te verkiezen),

rood staat voor de slechtste
voedingswaarde (te beperken).
Momenteel is er in Europa geen
verplichting om een voedingslabel te
gebruiken. Frankrijk heeft in 2017 zijn
keuze voor de Nutri-Score officieel
doorgegeven aan de Europese
Commissie en ook België en Spanje
kiezen hiervoor.
Ondertussen hebben sommige
fabrikanten en supermarkten in

België, zoals Danone, McCain,
Delhaize, Colruyt, Carrefour en
Intermarché al enkele producten
voorzien van het label of gebruiken
ze het in hun webwinkel of app.

Hoe kan je deze score gebruiken?
Gebruik de Nutri-Score om producten
uit dezelfde categorie te vergelijken
en de betere keuze te maken op het
moment van aankoop. Je ziet aan
de hand van de code en de kleur
welke producten je regelmatig kan
eten en welke minder passen in een
evenwichtig voedingspatroon.
Dit betekent echter niet dat vanaf
nu enkel nog maar producten met
Nutri-Score A of B mogen, of dat
producten met Nutri-Score D of E
helemaal gebannen moeten worden.

De Nutri-Score wordt namelijk
altijd berekend per 100 gram of
milliliter, zodat producten makkelijk
vergeleken kunnen worden. Maar
niet alle producten worden in
dezelfde hoeveelheden gebruikt.

Denk bijvoorbeeld maar aan olijfolie:
olijfolie heeft een D-score, maar
tijdens een maaltijd gebruik je nooit
100 milliliter. Een bereide maaltijd
kan een A-score hebben, maar je eet
er wel meer van dan 100 gram.

NUTRI-SCORE EN DE VOEDINGSDRIEHOEK
Het blijft belangrijk om de adviezen van
de voedingsdriehoek in het achterhoofd
te houden om een gezond en duurzaam
voedingspatroon op te bouwen:
•

Eet in verhouding meer voedsel van
plantaardige dan van dierlijke oorsprong.

•

Geef de voorkeur aan weinig- of
niet-bewerkte producten.

•

Vermijd overconsumptie en verspilling.

DIENSTHOOFD DIËTIEK JANA VAN CANNEYT
De samenstelling en voedingswaarde kunnen sterk variëren, waardoor het ene
product een betere (of minder slechte) keuze is dan het andere. Met de Nutri-score
wordt het in één oogopslag duidelijk welk product de voorkeur krijgt.
MEI 2019
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DE BEHANDELING

HANDTHERAPIE

Een letsel of ziekte aan een hand kan grote gevolgen hebben voor het dagelijkse functioneren.
Een deskundige behandeling is hierbij van groot belang. Daarom startte Az Damiaan in
februari 2019 met een gespecialiseerde dienst Handtherapie.
De hand en de pols vormen samen een complex
mechanisme. De anatomische structuren zorgen
samen voor eindeloos veel manieren van bewegen: met
veel kracht of juist met ongelooflijke precisie. Handen
zijn echter ook kwetsbaar. Door een ongeluk,
overbelasting of slijtage kun je allerlei klachten krijgen
en dat kan je behoorlijk belemmeren in jouw dagelijks
functioneren. We gebruiken onze handen immers bij het
communiceren, bij het manipuleren van voorwerpen, bij
het voelen, enzovoort. Een goede behandeling van de
klachten door ervaren specialisten is dan belangrijk.
Handtherapie houdt zich bezig met het behandelen van
functiestoornissen van spieren, pezen, banden, botten,
gewrichten, zenuwen en huid. Handtherapeuten zijn
gespecialiseerde kinesitherapeuten en ergotherapeuten,
die zich hebben toegelegd op de behandeling van hand-

en polsklachten. Wij verzorgen het revalidatieproces na
een operatie of behandelen conservatief (dus zonder
operatieve ingreep).
Er zijn veel verschillende behandelmogelijkheden, die
altijd precies afgestemd worden op de klachten en
beperkingen van de patiënt. Hierbij streven we naar
een zo optimaal mogelijk terug functioneren van de
hand en pols. Bij de behandeling van jouw klachten
werken kinesitherapeuten en ergotherapeuten vaak
samen aan jouw herstel.
Ons team bestaat uit drie kinesitherapeuten en
een ergotherapeut die nauw samenwerken met de
handchirurg en de revalidatieartsen van Az Damiaan. De
therapie kan opgestart worden na een consultatie bij de
handchirurg of de revalidatiearts.

HANDige weetjes
De hand bestaat uit 27 botjes en 29 gewrichten. De vingers en duim worden bewogen door 34 spieren. Je kan
je middelvinger niet volledig buigen zonder dat je tweede en je vierde vinger meebewegen. De hand wordt in het
Duits ook wel ‘Das Zweite Gehirn’ genoemd, de tweede hersenen.
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DE BEHANDELING

ZWANGERSCHAPSDIABETES

Charlotte Vandenhaute ontving tijdens het 21ste Diabetessymposium een award
vanwege de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor haar bachelorproef ‘Zwangerschaps-diabetes:
educatie bij de allochtone patiënt’, die zij uitwerkte voor het behalen van haar graad bachelor
in de verpleegkunde aan de Vives Hogeschool, campus Roeselare.
Charlotte startte tien jaar na het behalen van haar
diploma gegradueerde verpleegkunde met de brugopleiding verpleegkunde om zo haar bachelordiploma
verpleegkunde te behalen. “Een droom die uitkwam.
Eerder al rondde ik de kaderopleiding af”, aldus Charlotte.
Charlotte vervolgt: “Een mama met diabetes, een
vriendin met zwangerschapsdiabetes: het onderwerp
diabetes lag voor de hand voor mij.” Charlotte startte
haar bachelorproef met een literatuurstudie en
een zoektocht naar het beschikbare materiaal over
zwangerschapsdiabetes. Hier bleek erg weinig duidelijke
en weinig eenduidige informatie over te bestaan, zeker
niet voor allochtone vrouwen.
”Elk ziekenhuis heeft zo zijn eigen aanpak. De
informatiebrochures voor patiënten zijn weliswaar in
elk ziekenhuis beschikbaar maar zijn dan weer lijvige
bundels tekst die, laat ons eerlijk zijn, door bijna niemand

worden gelezen. De patiënt die de moed heeft er aan te
beginnen, geeft het vaak na enkele pagina’s op. Jammer!”
In het praktijkgedeelte van haar bachelorproef werkte
ze een brochure uit waarin eenvoudig en helder de
begrippen diabetes en diabetes tijdens de zwangerschap,
gericht naar allochtone moeders, uitgelegd worden.
Hiervoor werkte Charlotte
met afbeeldingen
en pictogrammen.
De interesse die ze
ondervond tijdens
het uitwerken van de
educatietool maakte
al snel de noodzaak
daarvan duidelijk.

De brochure ‘Zwangerschapsdiabetes, educatie bij de allochtone
patiënt’ en de volledige bachelorproef vind je op:
https://azdamiaan.be/nl/nieuws/educatietool-zwangerschapsdiabetes
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GESPOT

OSTENDERS

Om het juiste talent te vinden,
moet je opvallen. Met de
mini-serie Ostenders ging Az
Damiaan voor een creatieve
aanpak en deze campagne
sprong duidelijk in het oog.
Az Damiaan is een modern
ziekenhuis waar het fijn is om te
werken. De leuke collegiale sfeer
in het ziekenhuis is volgens onze
medewerkers zelf de grootste troef
van Az Damiaan als werkgever.
Maar toch zijn er, zoals in elk
ziekenhuis en in vele bedrijven,
behoorlijk wat openstaande
vacatures, niet alleen voor
verpleegkundigen, maar ook
in het schoonmaakteam, de
keuken, technische diensten en de
administratieve afdelingen.
We wilden die collegiale en warme
werksfeer in een fijne werkplek op
een originele manier uitdragen. Zo

ontstond het idee rond ‘Ostenders’:
een mini-serie over leven en werken
bij Az Damiaan. Zes afleveringen
lang spelen de medewerkers
de hoofdrol in deze rasechte
ziekenhuisserie vol spanning,
romantiek en ferme cliffhangers.

Via advertenties op Facebook
en Instagram komen potentiële
sollicitanten terecht op
www.ostenders.be. Daar kunnen ze
alle afleveringen bekijken en meteen
solliciteren voor een job bij Az
Damiaan.

Eerst organiseerden we interne
audities om de rollen te verdelen.
Ostenders leefde meteen in elke
gang van het ziekenhuis! In de
serie volgen we ICT’er Antoon die
z’n vriendin en apotheekassistente
Joyce ten huwelijk wil vragen. Maar
dat lukt natuurlijk niet zomaar …
Tijdens Antoons avontuur komen
vele verschillende functies én de
mooie werkomgeving uitgebreid in
beeld.

De eerste drie dagen na de lancering
van de campagne telden we reeds 70
sollicitaties. Intussen liepen er meer
dan 750 sollicitaties binnen. Dat is
79% meer dan in een gelijkaardige
periode de voorbije jaren. Sinds
de start van de campagne
hebben we 52 nieuwe Ostenders
aangeworven en lopen er nog heel
wat gesprekken.

Onze “Oostendse Grey’s Anatomy”
kreeg nationale media-aandacht.
We haalden tweemaal VTM-Nieuws
en er verschenen artikels in o.a. Het
Nieuwsblad, De Standaard en Het
Laatste Nieuws.

Uiteraard hebben we nog openstaande vacatures
die te ontdekken zijn op www.ostenders.be.
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Ook het aantal bezoeken aan onze
website en de interactie op social
media steeg spectaculair.
De serie is echter geen eindpunt.
Binnenkort lanceren we op basis
van Ostenders nog diverse leuke
initiatieven. Blijf ons dus zeker
volgen!

100 KM-RUN
Zorgmanager Bart Dejaegher,
ziekenhuisapotheker Brenda Dekeyser,
manager EPD Céline Vande Vannet en
medisch oncoloog dokter Randal D’hondt
liepen op zondag 24 maart 2019 samen 100
km ten voordele van kankeronderzoek.
Per team komen er tijdens de 100 km-run vier lopers aan
de start, die samen 100 km lopen ten voordele van de
strijd tegen kanker. Een eerste loper start voor 40 km, na
een lus van 10 km vormt de tweede loper een duo om zo
samen op weg te gaan. Na een volgende ronde van 10
km vervoegt de derde loper het duo waarna de laatste
loper opgepikt wordt na 10 km. Op deze wijze wordt er 40
+ 30 + 20 + 10 km gelopen en loopt het team uiteindelijk
100 km.

2.500 euro voor kankeronderzoek
Om te mogen deelnemen, moet het team 2.500 euro
inschrijvingsgeld verzamelen. Deze opbrengst gaat
integraal naar kankeronderzoek. Samen met enkele
vrijwilligers hebben we rond de feestdagen een actie
op touw gezet om deze fondsen te verzamelen. Toen
al bleek dat heel wat mensen onze uitdaging bijzonder
genegen waren. In februari kreeg het team een training
aangeboden door Springbok Coaching met een
loopanalyse om hen zo nog beter voor te bereiden op
deze uitzonderlijke prestatie. Deweert Sport en Jako
ondersteunde hen met de schenking van prachtige
T-shirts met daarop de slogan ‘Az Damiaan Fights
Cancer’. “Deze slogan sluit perfect aan bij onze dagelijkse
strijd tegen kanker”, klinkt het in koor bij de lopers.

Uitdagend parcours
Op zondag 24 maart 2019 was het moment aangebroken
om, na een lange trainingsvoorbereiding, te starten aan
de 100 km-run. Ons team van vier lopers trok met enkele
supporters naar De Schorre in Boom, beter bekend
als the-place-to-be van Tomorrowland. Samen met
meer dan 580 teams stonden ze er aan de start, allen
samen voor het goede doel. Om 9.30 uur weerklonk het
startschot waarna Bart, onze eerste loper, vertrok voor
zijn eerste ronde van 10 km. Per 10 km sloot een extra
loper, eerst Brenda en vervolgens Randal, aan. Voor de
laatste 10 km kwam Céline ons team vervoegen zodat
ze met vier samen naar De Schorre terug konden lopen.
Het parcours was sterk variërend van een deel langs de
Rupel, stukken doorheen bos en park, kleine trajecten
stad, asfalt en veldwegen,… Ja, zelfs enkele trappen en
serieuze hellingen lagen op hun pad.

Mooie momenten om te delen
Dankzij de goede organisatie was er een vlotte
bevoorrading langs de weg, ruime animatie door
muziekgroepjes, goede signalisatie,… maar vooral ook
een prachtig event in De Schorre. Onze supporters
zorgden mee voor een aangename sfeer met luide
aanmoediging bij iedere passage. “Als we terugblikken
zijn we heel gelukkig dat we een bijdrage konden leveren
aan de strijd tegen kanker via het sponsorbedrag! We
zijn eveneens intens gelukkig met deze loopervaring als
team. We mochten als team elkaar steunen en samen
mooie momenten delen”, blikken onze vier lopers terug.
Volgend jaar vindt de 100 km-run plaats op zondag
22 maart 2020 in Knokke. Het staat nu al vast dat Az
Damiaan terug van de partij zal zijn.
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DOSSIER

MATERIOVIGILANTIE

Om de veiligheid van medische hulpmiddelen voor de patiënt te garanderen, is het
belangrijk dat iedereen incidenten zo snel mogelijk signaleert: fabrikanten, artsen en andere
gezondheidszorgbeoefenaars, maar ook de patiënten zelf. Op die manier kunnen de overheid
of de fabrikanten meteen ingrijpen wanneer dat nodig is. Dit toezicht houden op (mogelijke)
incidenten die verband houden met medische hulpmiddelen noemt men materiovigilantie.
Een medisch hulpmiddel is een gezondheidsproduct
waarmee de medische handeling op fysieke of
mechanische wijze wordt uitgevoerd: verbanden,
bloeddrukmeters, heupprotheses, pacemakers,
contactlenzen, infuustrousses,… Het gamma aan
medische hulpmiddelen is bijzonder uitgebreid. Ze
worden dan ook op grote schaal gebruikt zowel door
gezondheidszorgbeoefenaars als door patiënten zelf.
Door de melding van (mogelijke) incidenten met
medische hulpmiddelen is gerichte opvolging mogelijk.
Mogelijke problemen moeten in kaart worden
gebracht, zodat daarna de nodige oplossingen kunnen
worden gevonden. De artsen en medewerkers in Az
Damiaan kunnen incidenten melden via een digitaal
meldingssysteem, iVim genaamd (zie kader).
Naast het melden, is het belangrijk dat je het betrokken
medisch hulpmiddel veilig bewaart zodat er door de
firma eventueel bijkomend onderzoek kan uitgevoerd
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worden. Om een melding aan de firma te onderbouwen is
het belangrijk dat ze beschikken over het lotnummer en/
of de verpakking. Controleer ook steeds even je voorraad
(zijn alle producten van hetzelfde lotnummer, zijn er nog
zichtbare beschadigde hulpmiddelen,…)
In Az Damiaan zijn we reeds enkele jaren gestart met
de opvolging van materiovigilantie (zie grafiek). We
zien een gestage stijging in het aantal meldingen. In
2018 werd 58% van de meldingen door medewerkers
van Az Damiaan zelf gemaakt. Daarnaast ontvangen
we ook meldingen van de medische firma’s of van
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG). De meeste meldingen
betreffen steriel materiaal, gevolgd door niet-steriel
materiaal en medische toestellen. Vaak leidt een melding
tot het inzamelen van de medische hulpmiddelen van
hetzelfde lotnummer, het informeren van de gebruikers,
een onderzoek van het productieproces bij de firma,...

Naast opvolging met de betrokken producent of
leverancier, start de werkgroep materiovigilantie een
analyseproces op. We wensen als organisatie te leren
uit het incident en streven er naar om herhaling te
vermijden en zo de patiëntveiligheid en de kwaliteit van
onze zorgverlening te verbeteren. Hierbij proberen we de
melder ook feedback te geven.
Aansluitend beslist de interne werkgroep om zo nodig
de overheid te verwittigen. In dit geval contacteren we
het FAGG. Deze alarmsignalen zorgen ervoor dat het
FAGG zicht krijgt op incidenten in de zorgsector en
corrigerende maatregelen kan nemen om de kwaliteit,
de doeltreffendheid en de veiligheid van medische

hulpmiddelen te verbeteren. Het uiteindelijke doel is
het verder verbeteren van de opvolging van medische
hulpmiddelen die door en voor patiënten worden
gebruikt.
Om artsen, huisartsen en specialisten, chirurgen,
apothekers, verpleegkundigen en andere gezondheidszorgbeoefenaars te sensibiliseren, heeft het FAGG
twee voorlichtingsvideo’s gemaakt, gewijd aan de
campagne “Alles wat u moet weten over medische
hulpmiddelen”. Deze zijn beschikbaar op de website:
www.medischhulpmiddel.be.

Medewerkers in ons ziekenhuis kunnen steeds een melding doen via de link op ons
DamiaanNet (zorgportaal > melding incidenten > iVim patiëntveiligheid), waarbij je bij
het invullen als incidenttype materiovigilantie selecteert.

Het aantal meldingen kent elk jaar een lichte
stijging in vergelijking met het voorgaande
jaar. Deze meldingen worden gemaakt door
onze eigen medewerkers, medische firma’s
of door het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
en zijn belangrijk om de patiëntveiligheid
en de kwaliteit van onze zorgverlening te
verbeteren.
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BEKIJK JOUW PATIËNTENDOSSIER ONLINE

GA NAAR MIJNDOSSIER.AZDAMIAAN.BE EN LOG IN MET JOUW
ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART OF BURGERTOKEN
Az Damiaan vzw

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende

info@azdamiaan.be
www.azdamiaan.be

Huisarts van wacht: 1733 of 059 70 97 98
Wachtdienst tandartsen: 0903 39969
Antigifcentrum: 070 245 245
Zelfmoordlijn: 1813
Drugslijn: 078 15 10 20
Europees noodnummer: 112
Politie: 101

SPOEDGEVALLEN

VOLG ONS

Konterdamkaai z/n
059 41 40 80

www.facebook.com/azdamiaan
www.twitter.com/azdamiaan
www.linkedin.com/company/azdamiaan
www.youtube.com/az-damiaan
Instagram: azdamiaan

algemeen: 059 41 40 40
afspraken: 059 41 40 60

DAMMAG is jouw magazine dicht bij het
leven, uitgegeven door Az Damiaan.
Coördinatie: Kevin Mollet
Eindredactie: Michèle Lams, Kevin Mollet,
Lynn Yserbyt, Peter Verhulst.
Vormgeving: Lynn Yserbyt, Kevin Mollet
Contact: communicatie@azdamiaan.be
V.U.: Peter Verhulst, Gouwelozestraat 100,
8400 Oostende
Met dank aan allen die meewerkten om dit
magazine mogelijk te maken.

Az Damiaan maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland)
en wil, samen met zeven andere zorginstellingen, kennis en expertise bundelen om de zorg
dicht bij de patiënt te brengen.

