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NIEUWS 
DIENST IN BEELD 
ZEVEN VRAGEN 
UITGEDOKTERD 
HET DOSSIER 
DE COLLEGA 
HET SPREEKUUR 
AZ DAMIAAN LEEFT

"Geluk zit in vele 
kleine dingen"

TAIKA PUTMAN
VERPLEEGKUNDIGE



PETER VERHULST
ALGEMEEN DIRECTEUR AZ DAMIAAN

VOORWOORD IN DEZE DAMMAG
4-5 NIEUWSOVERZICHT
Nieuws uit Az Damiaan
en onze aankomende events.

8-9 DIENST IN BEELD
Labo Klinische Biologie.

22 DOORGELICHT
Hoe ga je het best om met 
dementie?

14-15 AZ DAMIAAN LEEFT
Az Damiaan steunt ontwikkelings-
hulp in Gambia, vzw Contano.

6-7 HET VOEDINGSETIKET
Hoe lees je een voedingsetiket?

30 PATIËNTVEILIGHEID
Ken jij VIP-je al?

31 HET DOSSIER
De Koepel: maak kennis met Sibe.

32-33 HET DOSSIER
Wat is de functie van het Ethisch 
Comité in Az Damiaan?

16-17 DE BEHANDELING
ESWT of Extracorporele Shock 
Wave Therapie.

10-11 UITGEDOKTERD
Maak kennis met ons pijnteam.

12-13 HET SPREEKUUR
Wat zijn inflammatoire  
darmziekten? 

18-19 DE COLLEGA
Medisch beeldvormer Rik 
Vanovenberghe in beeld.

20-21 DE ZEVEN VRAGEN
We stelden zeven persoonlijke 
vragen aan dr. Winne.

Wanneer je deze DAMMAG hebt gelezen, zal je zeker en vast onder de 
indruk zijn van het warm en solidair hart van onze organisatie. Enkele 
maanden geleden hebben we, weliswaar met pijn in ons hart, afscheid 
moeten nemen van ons project in Congo - Djuma. Dit kon echter niet 
betekenen dat we niet meer solidair zouden zijn met de bevolking in 
het Zuiden die het met heel wat minder moet doen op het vlak van 
gezondheidszorg. Een beetje onverwacht kwamen we uit bij het project vzw 
Contano dat opgestart werd en verder uitgebouwd wordt door de mama 
van verpleegkundige Taika Putman en Taika zelf. Met heel veel passie licht 
Taika het project Contano toe en draagt ze dit samen met enkele collega’s 
verder uit in onze organisatie.

In tegenstelling tot de gezondheidszorg in het Zuiden, evolueert de 
gezondheidszorg en meer specifiek de geneeskunde bij ons enorm snel. 
Heel wat artsen en medische diensten komen in deze DAMMAG dan ook 
uitgebreid aan bod. Op die manier kan je voeling blijven houden met de 

recentste evoluties in het gezondheidsaanbod in Az Damiaan. Ik ben 
ook blij dat een aantal diensten of comité’s aan bod komen die wat 

meer in de achtergrond schitterend werk realiseren. Zo kunnen 
we lezen dat onder andere dr. Anne-Sophie Hervent en Ben 

Vanmassenhove ervoor zorgen dat we beschikken over 
een state of the art labo klinische biologie – moleculaire 

biologie. 

Tegenover deze zeer technische omgeving richten we 
ook onze schijnwerpers op het ethisch comité. Onze 

artsen Dr. An Simpelaere, dr. Ann Vandenbroucke 
en dr. Guy Fonteyn geven jullie een inzicht in de 

opdracht en de werking van dit comité.

Tot slot wens ik iedereen te bedanken 
die aanwezig was op de speciale 
editie van ons personeelsfeest. Ik 
heb heel veel positieve feedback 
ontvangen over dit jubileumfeest. 
Bedankt aan onze stafmedewerker 
PR & communicatie Kevin Mollet om 

dit feest zo goed te organiseren voor 
al jouw collega’s. En één ding is zeker: 

Az Damiaan bruist van het leven op zijn 
twintigste verjaardag dankzij jou!! 

         Veel leesgenot.

34 OP UW GEZONDHEID

35 GETUIGENIS

Het gebruik en misbruik van 
antibiotica.

Het bijrijbed op de palliatieve 
zorgeenheid.

24-25 CASHLOOS
Maak kennis met de nieuwe 
campagne binnen Az Damiaan.

28-29 SPINNING FOR LIFE
Doe je mee met onze inzamelactie 
voor De Warmste Week?

27 GESPOT
20 Jaar Az Damiaan.

26 GESPOT
De Ostend Night Run.
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ONS NIEUWS 613 euro tegen Alzheimer Biomaterialen in het ziekenhuis

De Cake Day van 12 september bracht maar liefst 
613 euro op ten voordele van Stichting Alzheimer 
Onderzoek.

Onze ergotherapeuten bakten samen met de patiënten 
op de diensten Geriatrie en Psychogeriatrie bijna 
1.000 cakejes. Ook in de keuken heerste er heel wat 
bedrijvigheid om deze actie zo succesvol te maken en 
de vrijwilligers hielpen de verkoopstand bemannen.  

Vanaf 2021 wordt het gebruik van wegwerpplastic - zoals bekers en bestek - verboden.  Wij gaan 
nu al volop aan de slag met alternatieven. In de cafetaria zijn wij overgeschakeld op een aantal 
milieuvriendelijke producten. Voortaan eet je salade uit biologisch afbreekbare saladbowls, 
drink je koffie uit biologisch afbreekbare bekers en neem je wraps, die in biologisch afbreekbare 
verpakkingen gewikkeld zijn. Ook de servetten, tandenstokers en rietjes zijn milieuvriendelijk en 
biologisch afbreekbaar. Op zorgeenheid 620 wordt voor de patiënten met biologisch afbreekbare 
borden, soeplepels en vorken gewerkt. In de vergaderzalen worden de plastic lepeltjes 
binnenkort vervangen door houten roerstaafjes. Alweer een stap in de goede richting.

Bedtent voor meer rust en veiligheid

Het Posey tentbed, dat we sinds enige tijd gebruiken op de 
dienst Psychogeriatrie, is een patiëntvriendelijk alternatief voor 
fixatieriemen. Het bed wordt dichtgeritst, het gaas zorgt voor 
gefilterd licht en het groene tentdoek geeft rust. Het bed is 
uitstekend inzetbaar bij personen met een verhoogd valrisico 
waardoor ook letsels en valangst bij de patiënt vermeden kunnen 
worden. Mensen met dwaalgedrag en motorische onrust - zoals 
we vaak zien bij personen met dementie - kunnen hier hun rust 
terugvinden en voelen zich geborgen. De ervaring is echter veel 
minder ingrijpend dan bij het gebruik van fixatieriemen want de 
patiënt kan zich steeds vrij bewegen in bed.

We verwelkomen twee nieuwe artsen in Az Damiaan

Dr. Sam Van Hecke

Dokter Van Hecke behaalde zijn Master in de geneeskunde aan de KU Leuven in 2013.
In 2019 studeerde dokter Van Hecke af als arts-specialist in de geneeskunde in de
afstudeerrichting interne geneeskunde met bijzondere bekwaming in de hematologie.
Hij heeft uitgebreide praktijkervaring opgedaan op de verpleegeenheid, daghospitalisatie,
raadpleging en aferese-eenheid van de afdeling hematologie in UZ Leuven. 
Dokter Van Hecke vervoegde de dienst Oncologie in Az Damiaan
op 1 september 2019.

Dr. Paul Winnock de Grave

Dokter Winnock de Grave behaalde zijn Master in de geneeskunde 
aan de Universiteit Gent in 2014 waarna hij zijn opleiding tot arts-

specialist in de medische beeldvorming startte.Dokter Winnock 
de Grave vervoegde de dienst Medische Beeldvorming in Az 

Damiaan op 1 september 2019 als resident-arts.

We verwelkomen een nieuwe hoofdarts
Az Damiaan sport tegen kanker  Dokter Sabine Gerniers
20 Ostenders lopen samen 500 km Sinds 1 september heeft dr. Sabine Gerniers de functie van hoofdarts op-

genomen in ons ziekenhuis. Dokter Gerniers staat bekend om haar
enthousiasme, haar duidelijke communicatie en een welomlijnde visie. 
Zij is pediater van opleiding. Nog tot eind dit jaar blijft ze deeltijds 
aan de slag als kinderarts. Aan uitdagingen zal dokter Gerniers geen 
gebrek hebben. Goede artsen aantrekken en een artsvriendelijk klimaat 
onderhouden ziet ze zelf als een van haar prioriteiten. Daarnaast zal ze 
een belangrijke rol spelen in het uitwerken van het zorgstrategisch plan 
en het positioneren van Az Damiaan in het KOM-ziekenhuisnetwerk. 
Essentieel is een goede samenwerking met de andere ziekenhuizen en 
partners in de gezondheidszorg om zo, samen met de patiënt, de beste 
zorg te kunnen verzekeren.

Op 22 maart 2020 komt Az Damiaan met vijf teams (of dus 20 lopers) aan de start van de 100 km run tegen 
kanker. Hiermee hopen ze 12.500 euro in te zamelen ten voordele van kankeronderzoek. Om deze gift in te 
zamelen,  verkopen ze onder andere zeevruchten in chocolade en kwaliteitswijn. Alle info lees je op  
https://azdamiaan.be/nl/nieuws/100kmrun2020.
Vijf dames van Az Damiaan gaan in augustus 2020 de uitdaging aan om te fietsen van Londen naar Gent. 
Hiermee steunen zij de strijd tegen borstkanker via Think Pink.

We wensen alle collega's, die sporten tegen kanker, veel succes toe!
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VOEDING
HET ETIKET

Een etiket op een voedingsmiddel interpreteren 
is niet altijd even eenvoudig. Er staat heel 
wat informatie op het etiket, vaak in een klein 
lettertype. Hoe kies je uit het verleidelijke aanbod 
de gezondere producten? Koekjes met wuivend 
graan op de doos zien er misschien gezond uit, 
maar het etiket vertelt een heel ander verhaal. 
Door het etiket te lezen, kan er een gezonde 
keuze gemaakt worden. Dit moet je weten om het 
voedingsetiket te begrijpen!

Volgende zaken zijn verplicht om op een etiket te zetten:

• Naam van het product
• Ingrediëntenlijst
• Voedingswaarde 
• Inhoud of nettogewicht
• Houdbaarheidsdatum
• Bewaarvoorschriften en gebruiksvoorwaarden
• Adresgegevens van fabrikant, verpakker of verkoper
• Plaats van oorsprong of herkomst
• Alcoholgehalte (indien van toepassing)
• Gebruiksaanwijzing (indien van toepassing)

Voor de producent is het etiket het ideale uithangbord 
om zijn voedingsmiddel in de kijker te zetten. Aan de 
hand van kwaliteitslabels, logo’s en voedingsclaims op 
het etiket proberen ze de consument te overtuigen op 
welke manier hun voedingsmiddel zich onderscheidt ten 
opzichte van andere merknamen. Houd daarom steeds 
volgende zaken in het achterhoofd:

• Alle niet-verplichte informatie op het etiket heeft 
maar één doel: jou zover krijgen dat je het product 
koopt.

• Beweringen als ‘0% vet’, ‘light’ of ‘van nature’ staan 
mooi op een verpakking, maar bekijk altijd het etiket. 
Alleen zo ben je zeker of al deze beweringen ook 
kloppen.

Een etiket kan helpen een gezonde keuze te maken. Leer 
in drie stappen het etiket interpreteren. 

Kijk naar de portiegrootte
Producten vergelijken op basis van hun voedingswaarde 
is een goed idee, maar denk eraan om ook de portie-
grootte te bekijken. Soms vermeldt de producent de 

voedingswaarde per portiegrootte op het etiket. Een 
addertje onder het gras hierbij is dat de producent de por-
tiegrootte zelf vastlegt. Één portie cornflakes is volgens 
de producent bijvoorbeeld 30 gram (zie afbeelding), maar 
wie heeft voldoende met 30 gram cornflakes? Laat je 
dus niet vangen aan beweringen zoals ‘maar 51 kcal per 
portie’ zonder dat je weet wat een portie is. Één koekje of 
een heel pak koekjes? Één glas fruitsap of een hele fles? 

Kies je bijvoorbeeld koeken van 408 kcal/100 gr of die 
van 431 kcal/100 gr? Denk je intuïtief: -"die met maar 408 
kcal/100 gr?"- Bekijk dan eerst even hoe groot één koek 
is:

• Een koek van 408 kcal/100 gr weegt 40 gr per portie > 
Dat is 163 kcal per koek

• Een koek van 431 kcal/100 gr weegt 25 gr per portie > 
Dat is 108 kcal per koek

Bekijk de voedingswaardetabel
De voedingswaarde is steeds terug te vinden op de ach-
terkant van het voedingsmiddel, meestal in tabelvorm. 
Het geeft je een inzicht omtrent de samenstelling van het 
voedingsmiddel:

Energiewaarde uitgedrukt in kCal en kJ (1 kcal = 4,184 
kJ)

Voedingswaarde: het gehalte aan eiwitten, koolhydraten 
(waarvan suikers), vetten (waarvan verzadigd), voedings-
vezels, zout/natrium

Voorbeeld van voedingswaardetabel (Madeleinekoeken):

Per    100 GR

Energie   1804 KJ
Kilocalorieën   431 KCAL *
Vetten waarvan  21,4 GR **
Verzadigde vetten  7,8 GR
Koolhydraten waarvan  55,6 GR
Suikers   27,4 GR
Vezels   0,7 GR ***
Eiwitten   5,3 GR
Zout    0,61 GR

* Deze koek bevat 108 kcal per portie en dit valt binnen 
de norm van max 150 kcal per portie

** Deze koek bevat te veel vetten: 21,4 gram. Een betere keuze is een koek van max 15 gram vet per 100 gram.

*** Deze koek bevat te weinig vezels: 0,7 gram. Een betere keuze is een koek van min 2 gram vezels per 100 gram.

De voedingswaarde van een product staat altijd vermeld per 100 gram of 100 ml. Zo kan je bijvoorbeeld de voedings-
waarde van twee soorten yoghurt gemakkelijk gaan vergelijken. Sommige producenten vermelden ook de voedings-
waarde per portie. Let er dus op dat je in de juiste kolom kijkt.

Door de voedingsmiddelentabel op een correcte manier te interpreteren, kunnen er gezonde keuzes gemaakt worden. 
Indien er moeilijkheden zijn bij het interpreteren van de voedingsmiddelentabel, vraag dan raad aan je diëtist. Hieron-
der alvast enkele basisregels die bijbrengen tot een gezond eetpatroon:

• Beperk calorierijke voedingsmiddelen.
• Vermijd voedingsmiddelen met veel verzadigde vetten (in de tabel te vinden onder ‘vetten waarvan verzadigd’).
• Laat suikerrijke voedingsmiddelen links liggen (in de tabel te vinden onder ‘koolhydraten waarvan suiker’).
• Hoe meer voedingsvezels, hoe beter.
• Kies voor voedingsmiddelen die vitaminen en mineralen bevatten.

Check de ingrediëntenlijst
De volgorde van de ingrediënten op een ingrediëntenlijst is niet toevallig. Het bestanddeel waarvan er het meeste in 
het product zit, staat altijd bovenaan. De allergenen aanwezig in het voedingsmiddel staat in het vet aangeduid of in 
blokletters op de ingrediëntenlijst.

Voorbeeld van ingrediëntenlijst (Madeleinekoeken):

TARWEbloem, suiker, plantaardige oliën (palmolie van duurzame en gecertificeerde 
plantages, raapolie),scharrelEIEREN, glucose-fructosestroop, stabilisator (glycerol), 
TARWEzetmeel, rijsmiddel (dinatriumdifosfaat,natriumwaterstofcarbonaat), zout, 
natuurlijk aroma, MELKeiwitten, emulgator (SOJAlecithine), magere MELKpoeder

OPGELET: Allergenen aanwezig in Madeleinekoeken zijn gluten, eieren, melk/lactose en soja.

Om een gezonde keuze te maken kan je bepaalde ingrediënten beter mijden of net meer gaan consumeren. Enkele 
tips waarop je kan letten bij het lezen van de ingrediëntenlijst:

• Beperk bronnen van verzadigd vet en/of transvet: boter, room, gehydrogeneerd of gehard plantaardig vet, 
kokosolie, palmolie, koekjes, gebak,…

• Vermijd bronnen van suiker: (kristal)suiker, rietsuiker, sucrose, sacharose, glucosestroop, glucose-fructosestroop, 
honing, dextrose, fructose,…

• Ga voor bronnen van onverzadigde vetten: plantaardige olie, olijfolie, sojabonen of -olie, visolie, olijven, vette vis, 
avocado, ongezouten noten,…

• Voorkeur voor bronnen van vezels: volkoren, zetmeel, inuline, oligosachariden, havervlokken, groenten, fruit,...
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DIENST IN BEELD
LABO KLINISCHE BIOLOGIE

“It is not the strongest of the species that survives, 
nor the most intelligent. It is the one that is the most responsive to change.”

- Charles Darwin -

Dat hier een ruwe waarheid in schuilt, heeft ieder klinisch 
bioloog de laatste decennia zeker ondervonden. De 
genetische informatie van organismen en hun onge-
zien aanpassingsvermogen wordt in een sneltreinvaart 
opgetekend dankzij de spectaculaire vooruitgang in de 
moleculaire biologie. Moleculaire technieken worden 
steeds belangrijker in de laboratoriumdiagnostiek, en in 
het bijzonder in de medische microbiologie en de hema-
to-oncologie.

Het labo Moleculaire Biologie werd in 2005 gestart op 
campus Sint Jozef. Na de aanwerving van Ben Vanmas-
senhove, met bijzondere expertise in dit domein, volgde 
een semi-automatisatie in 2008. De eerste BELAC accre-
ditatie werd verkregen in 2010 waarbij voldaan wordt aan 
de hoogste internationale kwaliteitsnorm (ISO 15189). 
Na de ziekenhuisfusie in 2012 bood Az Damiaan als enig 
Vlaams ziekenhuis co-testing voor HPV-screening aan 
in samenwerking met de dienst anatomo-pathologie. Op 
deze HPV-stalen wordt een gratis screening op Trichomo-
nas vaginalis en Mycoplasma genitalium uitgevoerd. 

Gezien het toenemend aantal moleculaire onderzoeks-
vragen werd er gezocht naar een totaaloplossing om de 
huidige organisatie verder te automatiseren en daarmee 
de efficiëntie, verdere verbetering van de kwaliteit en de 
snelheid van rapporteren (TAT) te verhogen.

In maart 2017 werd het team klinisch biologen versterkt 
met dr. apr. Anne-Sophie Hervent, verantwoordelijk 

voor de Moleculaire Biologie. Daaropvolgend werd het 
labo Moleculaire Biologie volledig verbouwd en werd 
er geïnvesteerd in een automatisch platform met een 
staal-tot-resultaat aanpak.  

Vaak is de klassieke diagnostiek te arbeidsintensief, te 
langdurig en te weinig sensitief, waardoor meer en meer 
laboratoria overstappen naar een vooruitstrevende mo-
leculaire detectiemethode. De methode kan het DNA van 
verschillende bacteriën en virussen gelijktijdig opsporen. 
Waar vroeger frequent geen oorzaak voor de infectie kon 
worden aangetoond, kan door het gebruik van deze nieu-
we technologie wel degelijk de ziekteverwekker worden 
geïdentificeerd. Deze nieuwe geautomatiseerde multiplex 
PCR testen vragen minder staalvoorbereiding en manu-
ele handelingen en bieden een snel resultaat. Een snelle 
diagnose voorkomt de inzet van onnodige extra diagnos-
tiek (laboratoriumonderzoek, beeldvorming), maakt een 
vroege optimalisatie van antimicrobiële therapie mogelijk,  
evenals de invoering van passende infectiepreventie- en 
controlemaatregelen. 

Volgende syndromale multiplex assays worden in routine 
uitgevoerd: 

Na intensieve validatie en accreditatie zal het in de toe-
komst ook mogelijk zijn een gastro-intestinaal panel routi-
nematig aan te vragen. Daarmee kunnen zowel bacteriële, 
virale als parasitaire oorzakelijke kiemen van gastro-inte-
stinale klachten kwalitatief en snel opgespoord worden in 
één staalafname. 

Dankzij de vooruitstrevende aanpak is het departement 
Moleculaire Biologie nu volledig up-to-date en klaar voor de 
toekomst.  
Wie daar aantoonbaar beter van wordt? De patiënt.

Meningitis panel
Viraal panel    Bacterieel panel  Gist
Cytomegalovirus (CMV)   Escherichia coli K1  Cryptococcus neoformans/gattii
Humaan herpesvirus 6 (HHV-6)  Haemophilus influenzae 
Humaan parechovirus (HPeV)  Listeria monocytogenes 
Varicella zoster virus (VZV)   Neisseria meningitidis 
Enterovirus (EV)    Streptococcus agalactiae 
Herpes simplex virus type 1 (HSV-1)  Streptococcus pneumoniae 
Herpes simplex virus type 2 (HSV-2)  
Staalafname: lumbaal vocht
Uitvoerfrequentie: dagelijks in urgentie 
RIZIV-nomenclatuur: ja

Respiratoir panel
Viraal panel    Bacterieel panel
Influenza A virus     Mycoplasma pneumoniae 
Influenza B virus    Legionella pneumophila 
Respiratoir Syncytiaal Virus A/B (RSV) Bordetella pertussis 
Adenovirus    Bordetella parapertussis 
Humaan Metapneumovirus (hMPV)  Chlamydia pneumoniae 
Parainfluenza virus 1/2/3/4   Haemophilus influenzae 
Rhinovirus A/B/C    Streptococcus pneumoniae 
Staalafname: bronchoalveolaire lavages 
of nasofaryngeale wissers  
(oranje E-swabof UTM respi-set)
Uitvoerfrequentie: elke werkdag sinds 02/09/’19
RIZIV-nomenclatuur: geen, diverse kost

SOA panel
Chlamydia trachomatis 
Neisseria gonorrhoeae 
Mycoplasma genitalium 
Trichomonas vaginalis 
Ureaplasma urealyticum 
Ureaplasma parvum 
Mycoplasma hominis 
Staalafname: M4RT, roze E-swab 
(V) of oranje E-swab (M), Thinprep 
(HPV), first catch urine
Uitvoerfrequentie: wekelijks
RIZIV-nomenclatuur: ja
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UITGEDOKTERD
PIJNBESTRIJDING

Bepaalde ingrepen zoals schouder- en rugoperaties geven een verhoogd risico op het 
ontwikkelen van chronische pijn. Het is dan ook van groot belang dat we het ontwik- 
kelen van deze pijn proberen te voorkomen door goede preventie. Daarom zetten we 
erop in om (acute) pijn zo snel en doorgedreven mogelijk te behandelen. Een goed 

behandelde (acute) pijn zorgt voor een grotere patiënttevredenheid, minder  
post-operatieve complicaties en een vlotter herstel. 

Voor meer info kun je contact 
opnemen met de coördinator 
van het pijnteam en zorg-
consulent pijn Nathasja Van 
Houtte op 059 41 42 78 of  
nvanhoutte@azdamiaan.be.

Onze revalidatieartsen v.l.n.r.: dr. Valérie 
Vermeersch, dr. Eveline Petitjean  

en dr. Wim Vlassenbroeck.

‣ Meten is weten
Pijn is een complex gegeven dat niet eenvoudig meetbaar 
is met een instrument, zoals je dit doet bij het nemen van 
de bloeddruk, de pols of de temperatuur. Pijn is subjec-
tief. Om pijn enigszins te objectiveren maken we gebruik 
van meetinstrumenten waaronder de NRS of Numeric 
Rating Scale.

De NRS is een zelfevaluatieschaal. Dit wil zeggen dat de 
patiënt zelf aangeeft  in welke mate hij of zij de pijnin-
tensiteit ervaart op het moment dat we dit bevragen. 
Immers, pijn is datgene wat een persoon die het ervaart 
zegt dat het is en is aanwezig wanneer hij/zij zegt dat het 
aanwezig is’ (Mc.Caffery, 1979).

Deze bevraging gebeurt aan de hand van de NRS-lat 
(zie foto) waarbij we een score van 0 tot 10 vragen. Nul 
betekent ‘geen pijn’ en tien de ‘ergst denkbare pijn’. De 
score is belangrijk om behandeldoelen af te stellen en/
of  het effect van een (medicamenteuze) behandeling na 
te gaan. Bij een score van vier of hoger  moet een actie 
ondernomen worden zoals het aanbrengen van ijs, een 
andere houding aannemen of de medicatie opstarten of 
aanpassen. De ondernomen actie dient na één uur geë-
valueerd te worden. Op de zorgeenheden van Az Dami-
aanordt de pijn minstens twee maal per dag bevraagd.

‣ Wat is chronische pijn?
Wanneer pijn langer dan zes maanden aanhoudt, spreken 
we van chronische pijn. Dat wil zeggen dat er bij deze 
pijn niet langer sprake is van één oorzaak maar van een 
veelheid van factoren die een invloed hebben op de pijn. 
Zo zijn er voorbeschikkende factoren (bijvoorbeeld  erfe-
lijkheid, onze opvoeding, …) maar evengoed uitlokkende 

factoren zoals bedreigende ziektes, traumatische ervarin-
gen, slaapgebrek…) alsook onderhoudende factoren (bij-
voorbeeld piekergedachten, systematisch over je grenzen 
gaan, een slechte conditie door overdreven veel rust, …)

Hier geldt ‘hoe minder medicatie, hoe liever’ want 
paradoxaal kan veel medicatie net tot meer pijn leiden. 
De behandeling van chronische pijn bestaat uit een 
multidisciplinaire behandeling volgens een bio – psycho 
– sociaal model. Op een andere manier leren omgaan 
met de pijnproblematiek (en andere klachten), vormt het 
accent van de aanpak van de pijn. Hierdoor wordt de pijn 
draaglijker en kan er kwaliteit aan  
het leven toegevoegd worden.

ONS PIJNTEAM

Op de NRS-lat kan de patiënt de mate waarin hij of zij pijn ervaart, aangeven. Nul staat 
voor 'geen pijn' terwijl tien aangeeft dat de patiënt de 'ergst denkbare pijn' ervaart.

Zorgconsulenten pijn Nathasja Van Houtte 
en Nele Rooryck flankeren pijnartsen  
dr. Christiaan Pottiez en dr. Arne Clicteur.
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IBD-centrum 
Az Damiaan

HET SPREEKUUR

IBD staat voor 'Inflammatory Bowel Disease' of in het Nederlands 'inflammatoire darmziekten'. We 
spreken hierbij in hoofdzaak over twee aandoeningen: de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dit zijn 
twee chronische darmziekten, die bepaalde gelijkenissen, doch ook specifieke verschillen vertonen.

Inflammatoir darmlijden wordt gekenmerkt door opsto-
ten van darmontsteking. Dit gaat gepaard met sympto-
men zoals buikpijn, diarree, bloedverlies, vermagering of 
vermoeidheid. Daarenboven kunnen ook klachten worden 
geuit buiten het maag-darmkanaal zoals de gewrichten, 
ogen of huid.

De ziekte van Crohn komt typisch voor in het laatste 
stukje van de dunne darm maar kan in principe het volle-
dig maag- en darmkanaal aantasten. Bij colitis ulcerosa 
wordt enkel ontsteking gezien in de dikke darm.

De oorzaak van beide aandoeningen is nog niet volledig 
ontrafeld maar we weten dat naast erfelijke factoren ook 
het eigen immuunsysteem, de darmflora en bepaalde 
omgevingsfactoren een rol spelen in het ontstaan van de 
ziekte.

Beide aandoeningen kunnen (wanneer ze onbehandeld 
blijven) een belangrijke impact hebben op de levenskwali-
teit en het sociaal en professioneel leven van de patiënt.

De bedoeling van de behandeling is om de patiënt met 
Crohn of colitis ulcerosa in staat te stellen om klachten-
vrij door het leven te gaan en 'normaal' te functioneren.

In ons ziekenhuis behandelen we al langer inflammatoire 
darmziekten, maar ondertussen hebben we een lokaal 
expertisecentrum voor IBD uitgebouwd. In het IBD-cen-
trum Az Damiaan werken drie artsen met bijzondere 
expertise op vlak van inflammatoir darmlijden. Daarnaast 
beschikt het team ook over een IBD-verpleegkundige en 
een studiecoördinator.

We hechten veel belang aan een multidisciplinaire be-
nadering. Dit betekent dat ons IBD-team steeds handelt 
in nauw overleg met andere medische disciplines zoals 
heelkunde, reumatologie, dermatologie of oogheelkunde 
en waar nodig met de diëtiste of psychologe.

Waar staan we voor?
Het IBD-centrum Az Damiaan heeft als doel om 
patiënten met chronische inflammatoire darmaan-
doeningen (IBD) zoals de ziekte van Crohn of colitis 
ulcerosa een integrale zorg aan te bieden. Alle leden 
van ons team zijn stuk voor stuk experts op het 
gebied van deze chronische darmziekten. Door onze 
betrokkenheid bij de Belgische en Europese IBD-or-
ganisaties (BIRD* en ECCO**) blijft onze aanpak 
steeds up-to-date en werken we volgens de interna-
tionaal geldende richtlijnen. Dit garandeert de hoge 
kwaliteit van onze zorg voor patiënten met deze 
soms complexe aandoeningen.

Onze dienst legt verder de nadruk op een zeer persoon-
lijke, laagdrempelige en makkelijk bereikbare zorg, met 
evenzeer aandacht voor de psychologische en socio-eco-
nomische gevolgen voor de patiënt. Onze IBD-verpleeg-
kundige Kevin Plovie speelt hierbij een essentiële rol en 
staat steeds ter beschikking voor vragen, problemen of 
gewoon een luisterend oor.

We beschikken over een  internistisch dagziekenhuis 
waar alle patiënten, die behandeld worden via een infuus, 
worden opgevolgd. 

Naast een goede klinische zorg voor onze patiënten 
willen we ook ons steentje bijdragen aan verder weten-
schappelijk onderzoek rond IBD. We doen dit door met 
ons IBD-studiecentrum deel te nemen aan internationale 
studies waarbij nieuwe behandelingen worden op punt 
gezet of de veiligheid van bestaande medicatie wordt 
opgevolgd.

 dr. Mike Cool, dr. Guy Lambrecht, dr. Guido Deboever.

**ECCO: European Crohn's and Colitis Organisation

KEVIN PLOVIE
IBD-verpleegkundige
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"Contano’ is Mandinka voor happiness. Want geluk zit 
in vele kleine dingen", enthousiasmeert onze verpleeg-
kundige Taika Putman meteen. Het werkterrein bevindt 
zich in Gambia, meer bepaald in upper river region Bas-
se, op 375 km van de hoofdstad Banjul. Het was aan 
deze smiling coast of Africa dat Rita Vancoille, mama 
van Taika en voorzitster van de vzw Contano, in 2014 
in contact kwam met de bevolking van Basse. Meteen 
zag zij de noden van de families in de compounds en 
niet veel later startte ze de vzw op. Contano richt zich 
op de domeinen onderwijs, gezondheidszorg, kinderbe-
scherming en zelfredzaamheid van de vrouwen. Door 
samen te werken en het aanbieden van zowel educatie 
als materiële steun wil Contano een innerlijk proces 
van verandering op gang brengen door er voor zorgen 
dat de bevolking zelf een verandering op gang brengt.

Taika is pediatrisch verpleegkundige in hart en nieren 
en kon de kans om aan de slag te gaan in een zieken-
huis in Gambia niet links laten liggen. "In november 
2017 bracht ik samen met mijn zus Yakina, die vroed-
vrouw is, een eerste bezoek aan Basse. Werken in het 
Basse district hospital was een intense ervaring, die 
na enige bezinning onze motivatie om terug te gaan 
alsmaar sterker maakte. Het medisch team, onder 

leiding van dokter Ann Dumon, mezelf en mijn zus werd 
geboren. In februari 2019 trokken we - met heel wat 
medisch materiaal, workshops en flowcharts - opnieuw 
richting Basse", beschrijft Taika.

"We gaven er extra aandacht aan handhygiëne, reani-
matie en patiëntenidentificatie. Dit deden we samen 
met de studenten verpleeg- en vroedkunde van Hoge-
school Vives, die er op dat moment stage deden. Maar 
onderschat het werken daar niet. Het is hard maar hart-
verwarmend tegelijk."

Uiteraard zit vzw Contano ook in België niet stil. Via 
allerlei acties worden financiële en materiële midde-
len ingezameld. Zo worden er verschillende lopende 
projecten ondersteund: vluchthuis voor vrouwen en 
kinderen, upgrade van het medisch materiaal, school-
materiaal, educatie, preventie,… Waar mogelijk wordt 
het materiaal ter plaatste aangekocht om zo de lokale 
economie in Basse extra te steunen. 

Onder impuls van onze verpleegkundige Taika enga-
geert Az Damiaan zich om de bevolking van Basse te 
ondersteunen.

Bevolking van Djuma twaalf 
jaar geholpen 
De aanhoudende instabiele politieke toe-
stand in Congo maakte het organiseren van 
(inleef)reizen naar ons partnerziekenhuis in 
Djuma de voorbije jaren te gevaarlijk. Hier-
door verloren we de binding met dit project 
en hebben we noodgedwongen de samen-
werking met Memisa stopgezet. Dokter 
Frank de Paepe, algemeen directeur van  
Memisa, verwoordde de intense samen- 
werking van de voorbije jaren in zijn  
bedankingsbrief als volgt:

De bijdrage van Az Damiaan Oostende, 
gedurende meer dan 12 jaar, is van on-
schatbare waarde geweest voor de gezond-
heidszone. Het referentieziekenhuis en de 
gezondheidscentra zullen daar steeds de 
beste herinneringen aan overhouden. 

Samen hebben we de kwaliteit van de zorg 
kunnen verbeteren aan de hand van op- 
leidingen, het leveren van medisch materiaal 
en apparatuur, het bouwen van infrastructuur 
en de aankoop van medicatie. Bovendien 
heeft het ziekenhuis in Djuma voortaan  
elektriciteit op zonnepanelen, een ge-
renoveerde operatieruimte, en nog zoveel 
meer dankzij dit partnerschap. De ge- 
realiseerde projecten hebben een blijvende 
impact op het dagelijkse leven van de   
inwoners, patiënten en medisch personeel.  

Daarom wil ik de werkgroep van het netwerk 
Ziekenhuis voor Ziekenhuis en alle mede-
werkers van Az Damiaan extra bedanken 
voor de geleverde inzet.

Solidariteit is in Az Damiaan geen ijdel begrip. Daarom steunen we, naast talrijke lokale initiatieven, via 
de vzw Contano de mensen van Basse, in het Oosten van Gambia.

Solidariteitsmaaltijd
Op vrijdag 15 november 2019 vindt vanaf 
18.30 uur in Az Damiaan een solidariteits-
maaltijd ten voordele van Contano plaats. 
Wil jij ook smullen voor het goede doel?  
Kijk dan op azdamiaan.be/nl/activiteiten/
solidariteitsmaaltijd
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‣ Wat is ESWT?
ESWT of Extracorporele Shock Wave Therapie is een 
behandeling met schokgolven. Een schokgolf is een korte 
en intense geluidsgolf. Sinds 1980 worden schokgolven 
gebruikt ter verbrijzeling van nierstenen. Sinds de jaren 
’90 worden schokgolven ook aangewend ter behandeling 
van chronische peesletsels, met of zonder verkalkingen. 
Een pees is de overgangszone van de spier op het bot.

Schokgolven: 

•  werken pijnstillend 
•  stimuleren de aanmaak van nieuwe bloedvaten,  
groeifactoren en nieuwe peesvezels en bevorderen zo het 
peesherstel 
•  kunnen peesverkalkingen verbrijzelen.

‣ Wanneer wordt ESWT toegepast?
ESWT is een niet-invasieve en veilige tweedelijnsbehan-
deling voor chronische peesoverbelastingen (met of 
zonder verkalkingen) en heeft een gemiddeld succes-per-
centage van 60 à 70%.

ESWT kan dus worden toegepast wanneer er onvol-
doende verbetering optreedt met een eerstelijnsbehan-
deling, die meestal bestaat uit relatieve rust, inname van 
medicatie (ontstekingsremmers, pijnstilling), eventuele 
infiltraties en kinesitherapie met oefentherapie.

Volgende peesletsels komen in aanmerking voor 
ESWT-behandeling:

•  rotator cuff (schouder) 
•  tenniselleboog en golferselleboog (elleboog) 
•  gluteus medius/minimus pees (buitenzijde van de 
heup) 
•  patellapees/quadricepspees (knie) 
•  achillespees (kuit) 
•  fasciitis plantaris/hielspoor (voetzool en hiel)

‣ Hoe verloopt een ESWT-behandeling?
Eerst wordt met echografie de exacte plaats van de 
behandeling bepaald. Vervolgens wordt het toestel op 

deze zone geplaatst en worden de schokjes toegediend. 
De intensiteit van de schokgolven wordt aangepast in 
functie van het te behandelen probleem en de pijn. De 
schokjes zelf duren ongeveer 10 minuten.

Er worden steeds drie ESWT-behandelingen gegeven, met 
telkens een week tussentijd.

Na de behandeling kan je zelf naar huis rijden en kan je 
de normale werkzaamheden hervatten.

Afhankelijk van de problematiek, zal ook aangepaste 
kinesitherapie worden voorgeschreven om een zo goed 
mogelijk resultaat te behalen. Belastende (sport)activitei-
ten dienen tijdelijk stopgezet of aangepast te worden.

Het effect van de behandeling treedt meestal pas op na 
zes weken.

‣ Wat zijn de mogelijke neveneffecten?
Een ESWT-behandeling heeft geen ernstige neven- 
werkingen en veroorzaakt geen weefselschade. Slechts 
zelden kunnen volgende voorbijgaande milde nevenef- 
fecten optreden:

•  een tijdelijke toename van de pijn 
•  lichte roodheid 
•  kleine bloeduitstortingen of blauwe plekjes.

‣ Hoeveel kost een behandeling?
Per ESWT-behandeling wordt een bedrag van 50 euro 
aangerekend, dat niet terugbetaald wordt door jouw  
mutualiteit.

‣ Praktisch
Je kan een afspraak maken voor ESWT, op verwijzing 
van je huisarts of op verwijzing van je specialist, via het 
secretariaat Revalidatie, Sport- en Fysische geneeskunde 
(059 41 60 90).

DE BEHANDELING

ESWT
DIENST REVALIDATIE, SPORT- EN FYSISCHE GENEESKUNDE 
059 41 60 90 - reva@azdamiaan.be
https://azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/revalidatie
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DE COLLEGA
RIK VANOVENBERGHE
Heel wat van onze collega’s beoefenen in hun vrije tijd een bijzondere hobby. Voor deze editie van 
Dammag sloegen we een praatje met Rik Vanovenberghe, technoloog op de dienst Medische Beeldvor-
ming.

Medisch beeldvormer Rik 
Vanovenberghe zit om geen 
kwinkslag verlegen maar als hij 
van wal steekt dat hij exact op 1 
april 1976 in de toenmalige Sint- 
Jozefskliniek startte, blijkt het geen 
grap te zijn. “Ik zag de medische 
beeldvorming enorm evolueren. 
Ondanks dat we tegenwoordig veel 
meer patiënten moeten doorlichten, 
is het werk fysiek minder belastend 
geworden. De nieuwe technologieën 
betekenen niet alleen een grote 
vooruitgang voor de patiënten, ook 
voor ons als zorgverleners en voor 
de artsen is de evolutie een grote 
verbetering. Daarnaast zorgt dit er 
voor dat we ons continu kunnen 
bijscholen”, mijmert Rik over zijn 
vele dienstjaren. “Ik kom nog elke 
dag met veel goesting werken. Ik 
ben een van de anciens maar het 
samenwerken met jongere collega’s 
houdt mij jong. De sfeer op de 
werkvloer zit hier echt goed”, klinkt 
het enthousiast.
Maar Rik straalt niet alleen als hij 
over het ziekenhuis vertelt. Ook over 
zijn grote passie klinkt hij lyrisch. 
“Als twaalfjarige genoot ik er al van 
om tijdens de ouderavonden van de 
Chiro in de schijnwerpers te staan. 
We brachten sketches waarin ik 
steevast de hoofdrol op mij nam. Ik 
bracht het publiek vlot aan het lachen 
en dat smaakte naar meer. Het bleef 
echter lange tijd een stil verlangen 
tot een kennis mij er op wees dat 
men in het toneelgezelschap, waar 
zij schminkster was, een acteur 

zochten. Zo sprong ik als 28-jarige 
de bühne op en dat is tot op vandaag 
nooit meer gestopt”, vertelt onze 
collega over zijn beginperiode 
bij het gezelschap Pro-arte in 
Middelkerke. “Twaalf jaar én vele 
voorstellingen later kwam ik terecht 
bij Theaterstudio James Ensor 
in Oostende. We spelen er ook 
komische stukken maar de humor 
heeft er toch meer diepgang. Zelfs al 
is het amateurtoneel, als acteur moet 
je soms heel diep in jezelf graven en 
ook voor het publiek is het minder 
vrijblijvend. Maar dit genre ligt mij 
en wordt enorm gesmaakt door de 
toeschouwers.”
Toen Rik een halve eeuweling 
werd, kreeg hij steeds meer 
aanmoedigingen van zijn collega-
acteurs om hen te regisseren. 
Het vertrouwen dat Rik kreeg 
charmeerde hem en uiteindelijk 
zette hij de stap. “Als regisseur heb 
je veel meer om handen. Een speler 
hoeft enkel bezig te zijn met zijn of 
haar eigen rol maar als je regisseert 
komen er heel wat taken bij. Je zoekt 
naar goede stukken, cast daarvoor 
de juiste spelers, coacht hen om 
zoveel mogelijk te schitteren in hun 
rol, bouwt het perfecte decor, kiest de 
juiste muziek voor bij het stuk, geeft 
aanwijzingen voor de best mogelijke 
belichting, enzovoort. 
Lang voor de eerste repetitie ben 
je er al continu mee bezig en dat 
loopt tot de laatste ovatie van 
het publiek”, beschrijft Rik, die in 
één adem ook zijn collega’s en de 

hoofdverpleegkundige looft omdat 
ze deze passie voor hem mogelijk 
maken. “De collega’s wisselen vlot 
van shift omdat ik de repetities en 
voorstellingen zou kunnen bijwonen 
en ze behoren steevast tot mijn vaste 
kliek supporters”, klinkt het dankbaar. 
“Intussen regisseer ik even graag 
als dat ik zelf op de planken sta. 
Allemaal samen vorm je een hecht 
team en dat maakt elke vertoning 
weer onvergetelijk. Zo kijk ik nu 
enorm uit naar mijn volgende regie. 
In het voorjaar van 2020 spelen we 
met Theaterstudio James Ensor zes 
keer ‘Augustus, ergens op de vlakte’ 
van de bejubelde schrijver Tracy 
Letts. Dit stuk won ooit de Pulitzer 
Award, de grootste theaterprijs in 
Amerika. Wat we zullen vertonen in 
de Grote Post in Oostende zal dus 
van een bijzonder hoog niveau zijn. 
Een heuse uitdaging maar ik kijk er 
enorm naar uit”, besluit Rik.

Het volgende theaterstuk 
in een regie van Rik Van-
ovenberghe is ‘Augustus, 
ergens op de vlakte’ op 
30 april, 1, 2, 7, 8 en 9 mei 
2020 met Theaterstudio 
James Ensor in de Grote 
Post in Oostende. 

Rik aan het werk zien?
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DE ZEVEN VRAGEN
DR. LINSEY WINNE

2. JE KUNT GEEN DAG ZONDER ... ?
Mijn jongens. Ook al zijn ze nu veel groter, ik wring me in allerlei bochten om ze zoveel mogelijk te kunnen zien. Als 
het enigszins kan, rij ik snel nog even over naar huis om te horen hoe hun dag is geweest, alvorens ik verder rij naar 
een vergadering al dan niet in het ziekenhuis.

1. WAT WETEN JE COLLEGA'S NIET VAN JOU?
Naast alle drukke werk- en gezinsbezigheden, heb ik ook wel groene vingers. Ik 
heb in onze tuin een moestuinhoekje waar ik me elk jaar kan uitleven tussen de 
boontjes, broccoli, pompoenen, etc. Ik geniet ervan om de rupsen één voor één 
weg te plukken van mijn 'kweek' en te zien hoe snel alles groeit.

3. WELK BOEK KAN JE IEDEREEN AANRADEN?
Keukenmeidenroman. Een prachtige maar zeer lijvig boek, over de slavernij in Amerika. Op vakantie heb ik dit boek 
verslonden tot een stuk in de nacht en zelfs onderweg naar huis in de auto las ik verder ondanks dat ik wagenziek 
ben. Lang geleden dat ik zo meegesleurd werd door een boek.

4. WAT IS VOOR JOU DE BELANGRIJKSTE UITVINDING VAN DE VOORBIJE 20 JAAR?
Zonder twijfel, de smartphone! Voor de wachtdiensten, de sociale contacten, om snel iets op te zoeken, als agenda,...

6. WIE MAG ER BIJ JOU IN DE WOONKAMER EENS EEN PRIVÉCONCERT KOMEN GEVEN?
Dua Lipa. Wat een stem. Met in het voorprogramma Oscar and the Wolf.

5. WAT DEED JE ALS JE DEZE JOB NIET DEED?
Dan was ik wellicht juf Franse les, gelukkig kan ik in Oostende die taal onderhouden!

7. STEL DAT JE HIER NIET ZOU WONEN, WAAR ZOU JE DAN GRAAG LEVEN?
Ik verbleef tijdens mijn opleiding geneeskunde enkele maanden in Lausanne en ben sindsdien mijn hart verloren aan 
Zwitserland. De natuur, het weer, de bergen, de meren, ... Als er daar ooit een plekje vrij komt voor een endocrinoloog, 
dan ben ik weg       .

DR. LINSEY WINNE
ENDOCRINOLOGE
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DOORGELICHT
DEMENTIE

“Stel je voor dat je ’s morgens ontwaakt en dat je door mensen die je niet kent wordt gebracht naar een gebouw dat je 
nog nooit gezien hebt. Je krijgt een kamer en wordt aangesproken door gezichten die je niet herkent. Er zijn glim-
lachende gezichten maar ook norse gezichten en gezichten die rood aangelopen zijn. Ze spreken tegen je, maar je 
begrijpt niet wat er gezegd wordt. Plots nemen ze je arm vast en willen ze in je arm prikken. Je stribbelt misschien 
tegen omdat je niet goed begrijpt wat ze met je willen doen. Hebben ze wel goede bedoelingen vraag je je af? Zal ik 

hier moeten blijven en hoelang? Zal ik ooit nog terug naar huis kunnen?“

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis 
voor een persoon met dementie. De persoon komt in een 
onbekende omgeving terecht wat kan zorgen voor angst 
en onzekerheid. Zowel voor de naasten als de hulpver-
leners vormt het een uitdaging om hier op een gepaste 
manier mee om te gaan. 

Hoe kan je hier als naaste mee omgaan?

• Breng vertrouwde voorwerpen mee (foto, tekening, 
deken,  …)

• Breng hulpmiddelen mee (bril, gehoorapparaat, gebit, 
rollator, …).

• Maak melding aan de verpleging als je een toename 
in de verwardheid merkt

• Probeer steeds rustig te blijven
• Biedt structuur aan (welke dag zijn we, gordijnen 

open overdag)
• Geef belangrijke informatie door aan de verpleging 

(hoe wil persoon aangesproken worden? Wat kan 

aanleiding geven tot prikkelbaarheid of agressie? 
Wat helpt om agressie te vermijden? Zijn er bepaalde 
gewoontes zoals bijvoorbeeld vroeg opstaan?

• Vermijden van grote groepen bezoek.

Hoe kan je hier als hulpverlener mee omgaan?

• Stel jezelf altijd voor.
• Maak oogcontact.
• Betrek de persoon met dementie steeds in het 

gesprek.
• Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
• Bevraag of de persoon je goed begrepen heeft.
• Praat rustig, duidelijk en langzaam.
• Neem een vriendelijke, geduldige en ontspannende 

houding aan.
• Neem boosheid, kritiek en achterdocht niet persoon-

lijk op.
• Vermijd onnodige discussies.
• Betrek de mantelzorger/naaste.

Az Damiaan maakt als dementievriendelijk ziekenhuis deel uit van het 
samenwerkingsverband “Oostende, dementievriendelijke stad”. Een aantal lokale 
partners waaronder stad Oostende, mutualiteiten, Expertisecentrum Dementie FOTON, 
WZC, diensten gezinszorg, culturele partners,…. werken samen om Oostende als 
dementievriendelijke stad op de kaart te zetten.

Samen voor een

DEMENTIE

VRIENDELIJK

AZ DAMIAAN

www.azdamiaan.be
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IN AZ DAMIAAN BETALEN?
DA’S GEEN CENTEN
UITHALEN

LODEWIJK VANWYNSBERGHE
Administratief Manager

Begin september is de campagne 
omtrent minder cash in ons zieken-
huis onder de noemer 'In Az Damiaan 
betalen? Da’s geen centen uithalen.' 
van start gegaan.

In een ziekenhuis is er heel wat cash geld in 
omloop, met alle gekende gevolgen: risico 
op diefstal, hoge verwerkingskosten,  
hygiëne,… Om dit vomule te verlagen, heb-
ben we een ontradingsactie gelanceerd.

De voornaamste plaatsen waar geld in 
omloop is, zijn de parkeertoren, de in- 
schrijvingsloketten en de cafetaria. Dit zijn 
dan ook de hotspots waar de campagne 
het meest zichtbaar is. 

Zo hebben we de bezoekersparking sinds 
1 oktober volledig cashloos gemaakt, dit 
wil zeggen dat de parking te betalen is met 
bank- of kredietkaart. Ook kleine bedragen 
zijn eenvoudig en gratis te betalen met de 
bankkaart. Dit wordt duidelijk gesignaleerd 
bij het inrijden.

De campagne valt ook op in de wachtzaal 
van de receptie poli en de dienst Inschrijvin-
gen waar we oproepen om zonder munten 
en briefjes te betalen. 

Ook elke medewerker van Az Damiaan 
(de Ostenders dus) draagt bij in dit pro-
ject. Zo betalen zij sinds 1 oktober met 
de personeelsbadge in de cafetaria om te 
kunnen genieten van het personeelstarief. 
Daarnaast wordt de campagne duidelijk 
gevisualiseerd in de cafetaria om ook de 
patiënten en bezoekers zoveel als mogelijk 
te stimuleren om elektronisch te betalen. 
Om het elektronisch betalen nog eenvoudi-
ger te maken kunnen patiënten en bezoe-
kers nu ook met Payconiq en elektronische 
maaltijdchequekaart betalen, naast de 
reeds bestaande mogelijkheden zoals  
kredietkaarten, bancontact en  
contactloos betalen. 

Alvast bedankt om geen centen 
uit te halen en dus elektronisch  
te betalen!

Hulp nodig bij je 
ziekenhuisfactuur?

Wil jij verduidelijking van jouw ziekenhuisfactuur 
of zoek je naar gepaste oplossingen bij betalings-
moeilijkheden? Dan kan je terecht bij de dienst 
Betalingen en Factuurinfo.

Bij betalingsmoeilijkheden helpen wij je graag verder bij 
het opstellen van een afbetalingsplan. Dit wordt koste-
loos opgemaakt bij een terugbetaling vanaf 25 euro per 
maand, met een maximumtermijn van 1 jaar. Contacteer 
onze dienst tijdig om extra kosten te vermijden en een 
afbetalingsplan aan te vragen. 

Bereikbaarheid
Contacteer de dienst bij voorkeur via e-mail naar 
factuurinfo@azdamiaan.be. Daarnaast is de dienst 

telefonisch bereikbaar op 059 41 40 61 (tijdens de ope-
ningsuren). Om een vlotte dienstverlening aan te bieden, 
werkt het loket van de dienst Betalingen en Factuurinfo 
enkel op afspraak. Een afspraak voor het loket maak je 
via dit e-mailadres of telefoonnummer.

Openingsuren loket (enkel op afspraak) & telefoon
De dienst is bereikbaar van dinsdag t.e.m. donderdag van 
9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Hoe kan je je ziekenhuisfactuur betalen?
Bij voorkeur betaal je de factuur per overschrijving met de 
gestructureerde mededeling. Uitzonderlijk kun je betalen 
via bancontact en kredietkaart aan het loket (eveneens 
op afspraak).

SMS TER HERINNERING
Je krijgt een sms ter 

herinnering van je 
openstaande factuur.

Belangrijk: In elke fase van het proces kan je de dienst contacteren om betaalmoeilijkheden te bespreken. Als je de factuur niet be-
taalt en het ziekenhuis niet verwittigt, wordt de factuur finaal gerechtelijk ingevorderd. Hierbij kunnen de extra kosten snel oplopen.

*Onder voorbehoud van wijzigingen. Factuurvoorwaarden kan je nalezen op de achterkant van je factuur.
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GESPOT: OSTEND NIGHT RUN GESPOT: 20 JAAR AZ DAMIAAN
De MetaRelax® Ostend Night Run is 
een sportieve belevingsloop met een 
afwisselend en bijzonder parcours van 
7, 14 of 21 km. Az Damiaan wordt elk 
jaar vertegenwoordigd door een grote 
groep sportieve medewerkers.

In het kader van het welzijnsprogramma 
voor onze medewerkers 'Yourhealthmatters' 
nemen we met Az Damiaan regelmatig 
deel aan sportieve initiatieven. Een van de 
jaarlijkse hoogtepunten is de MetaRelax® 
Ostend Night Run, waar we traditiegetrouw 
een van de grootste delegaties aan de start 
hebben. 

Dit teambuildingsevent valt in de smaak 
van onze medewerkers en als een van de 
hoofdsponsors van dit event lopen we ons 
als ziekenhuis mooi in de kijker.

De volgende afspraak is Bredene Loopt 
op zaterdag 14 december 2019. Onze 
medewerkers kunnen zich gratis inschrijven 
via www.azdamiaan.be/nl/activiteiten/
bredeneloopt

Op vrijdag 27 september 2019 baadde het Kursaal 
Oostende in een feestelijke sfeer. De medewer-
kers van Az Damiaan en hun partner vierden er 
'20 jaar Az Damiaan' tijdens een groots jubileum-
feest. 

Op 1 januari 1999 ontstond Az Damiaan uit de fusie van 
de algemene ziekenhuizen H. Hart en St. Jozef. Beide 
ziekenhuizen kenden toen al een rijke geschiedenis maar 
ook de voorbije 20 jaar werden er vele kleine en grootse 
realisaties verwezenlijkt. Het verhaal van '20 jaar Az 
Damiaan' is er gekomen door de dagelijkse inzet van 
vele honderden mensen en dankzij het vertrouwen dat 
patiënten, hun naaste omgeving en talrijke (zorg)partners 
ons schenken.  

Deze mijlpaal werd gepast en in stijl gevierd door meer 
dan duizend genodigden. Na een hartelijk onthaal tijdens 
de feestelijke receptie werd er op de tonen van een cover-

groep culinair genoten van een rijkelijk walking diner. 

Om 23 uur werd er een heuse verjaardagstaart de erehal 
van het Kursaal binnen gebracht. Algemeen directeur 
Peter Verhulst mocht deze feesttaart aansnijden nadat 
hij de vele aanwezige medewerkers en artsen dankte om 
mee te schrijven aan het succesverhaal van Az Damiaan.

Om middernacht werd het 20 jarig bestaan letterlijk in het 
licht gezet. Tijdens een spectaculaire licht- en lasershow 
gingen vele smartphones in foto- en filmmodus. Na dit 
onvergetelijke moment brak het dansfeest los tot in de 
late uurtjes.

'20 jaar Az Damiaan' was een bijzondere avond ter ere 
van vele speciale momenten, die we samen met onze 
Ostenders beleefden in ons ziekenhuis en een ogenblik 
waarop we klonken op een mooie toekomst. 

  

Voor Joke Jonckheere was het haar derde deelname aan de Ostend 
Night Run. "Ik zit in volle voorbereiding van mijn eerste marathon. Op mijn 
bucketlist prijkte dat ik voor mijn veertigste eens de 42 km wil gelopen 
hebben. Op 20 oktober wil ik die uitdaging in Lissabon kunnen waarma-
ken", klinkt het vastberaden. De 21 km op de Ostend Night Run was dan 
ook de ideale training. "De sfeer op dit parcours is uniek en het is fijn om 
met zo veel collega's samen deel te nemen."

JOKE JONCKHEERE
Zorgreferent op de dienst Pediatrie
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SPINNING FOR LIFE
Op zondag 8 december organiseert Az Damiaan tussen 8 uur en 17 uur opnieuw ‘Spinning for Life’. In 

het kader van De Warmste week steunen wij dit jaar De Bezaan. De Bezaan is een woonproject in Gistel 
voor acht volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme en voor twee residenten. 

Doe zeker mee voor het goede doel!

Woonproject De Bezaan is een 
initiatief van vzw Ithaka en 
Rotaryclub Oostende Ter Streep. 
Ithaka coacht mensen met een 
beperking om deel te nemen en bij 
te dragen aan de maatschappij. Het 
coachen is een manier om talenten 
aan te boren en te ontwikkelen.

Het gebouw in de Lijndraaiersstraat 
in Gistel werd in november 2015 in 
gebruik genomen en groeide vanuit 
de vraag van enkele cliënten die 
naar Ithaka kwamen. Zij hadden 
een droom rond ‘alleen gaan 
wonen’. De twee residenten zijn 
aanspreekpunten voor de acht 
bewoners. Het zijn vrijwilligers met 
een job buiten de sociale sector. De 
bewoners wonen zelfstandig in hun 

eigen appartement, maar krijgen 
indien gewenst begeleiding op maat. 
Dat betekent dat er geen constante 
begeleiding in het gebouw aanwezig 
is, maar dat bewoners een beroep 
kunnen doen op diensten die met 
een bepaalde regelmaat bij hen langs 
komen. 

Voor de vierde keer slaan Vip Fit 
en Az Damiaan in het kader van 
'De Warmste Week' de handen 
in elkaar voor Spinning for Life. 
Productiebedrijf Hives bouwt de 
cafetaria van Az Damiaan om in een 
unieke setting.

De professionele lesgevers 
maken het voor iedereen leuk. De 
gevorderde sportieveling kan zich 
flink in het zweet werken maar ook 

wie nooit eerder spinning deed, 
wordt op maat begeleid. Meedoen 
kan reeds voor 10 euro per uur 
per fiets. Dit bedrag gaat uiteraard 
integraal naar De Bezaan.

We beginnen de dag met een rijkelijk 
ontbijtbuffet. Iedereen is hiervoor 
welkom (ook wie niet deelneemt aan 
de spinning) tussen 8 uur en 10 uur. 
Het ontbijt kost slechts 10 euro per 
volwassene en 8 euro voor kinderen 
tot 12 jaar. Uiteraard is ook de 
opbrengst van dit ontbijt ten voordele 
van het goede doel.

Alle info en inschrijven voor Spinning 
for Life en het ontbijt via  
www.spinningforlife.be
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Ziek zijn kost ook veel geld. Heel wat mensen met een 
langdurige ziekte moeten veel medicatie nemen of wor-
den regelmatig opgenomen in het ziekenhuis. Tegen-
woordig lijdt 1 op 3 mensen aan een chronische aandoe-
ning. Om deze mensen - en degenen die voor deze zieken 
zorgen - te ondersteunen, werd het project De Koepel 
opgericht.

In het project De Koepel werken heel wat zorgverleners 
samen zoals de huisarts, thuisverpleegkundigen, de 
apotheker, het sociaal huis, de ziekenfondsen, de zieken-
huizen, enz. De Koepel wil jou - en de mensen in jouw om-
geving - ondersteunen en begeleiden om de zorg die je 
nodig hebt zo goed mogelijk te organiseren en op elkaar 
af te stemmen. Op die manier ontstaat er zorg op maat.

Belangrijk hierbij is dat we steeds rekening houden met 
de wensen van alle betrokkenen. Een zorgverlener komt 
bij je thuis langs om samen met jou en je omgeving te 
bepalen welke zorg je op dit moment nodig hebt. Deze 
zorgverlener onderneemt ook de eerste stappen om 
deze zorg op te starten of te vereenvoudigen. Daarnaast 
hebben we aandacht voor bepaalde actiepunten waarvan 
je nu en in de toekomst zal gebruik kunnen van maken.

De belangrijkste doelstellingen zijn:
· De patiënt zelf laten meebeslissen en voldoende uitleg 
geven.
· De mantelzorg organiseren en ondersteunen.
· De sociale contacten van de patiënt verbeteren.
· De nodige medicatie op punt zetten.
· Overbodige ziekenhuisopnames vermijden.
· Een elektronisch patiëntendossier hebben waar alle be-
trokkenen de nodige gegevens met elkaar kunnen delen.

De Koepel vzw heeft met de steun van de FOD Volksge-
zondheid hiervoor een project opgestart: Sibe, wat staat 
voor ‘Samen is Beter’. Met dit project willen we dus de 
zorg en het welzijn van de patiënt verbeteren en tegelijk 
de kosten beperken.

Een eerste concrete actie van Sibe is het uitrollen van de 
zorg-ID. De Zorg-ID is een handig kaartje afgeleverd met 
een plastic hoesje waardoor het gemakkelijk samen met 
de identiteitskaart bewaard kan worden. Dit kaartje bevat 
belangrijke informatie voor de zorgverleners rond het be-
staande zorgteam (de contactgegevens van de huisarts, 
eventueel thuisverpleegkundige, huisapotheker, ….) wie 
kan gecontacteerd worden in geval van nood, allergieën, 
enzovoort. Bij effectief gebruik kan het de communicatie 
tussen ziekenhuis en zorgverleners uit de eerstelijn aan-
zienlijk vergemakkelijken.

Meer informatie en een kennismaking met de ambassa-
deurs van het project vind je op www.samenisbeter.be

HET DOSSIER: DE KOEPEL
MAAK KENNIS MET SIBE

Patiënten op een kwaliteitsvolle 
en veilige manier begeleiden, 

ondersteunen en behandelen is 
de taak van alle medewerkers in 
ons ziekenhuis. We meten con-
tinu of de kwaliteit van de zorg 
voldoet en sturen doordacht bij 

waar nodig. 
 

Het meten van de kwaliteit van 
onze zorg doen we onder andere 

aan de hand van veiligheidsrondes, 
traceraudits en tevredenheidsbe-

vraging. Kwaliteitsborden maken de 
cijfers zichtbaar. Op basis van die 

resultaten formuleren we concrete 
verbeteracties in een verbeterplan. 

Die plannen zijn er op niveau van een 
welbepaalde dienst, voor een zorg-

cluster maar kunnen ook ziekenhuis-

breed zijn. Voorbeelden daarvan zijn 
onder andere de invoering van het 

valkuil-principe tegen valincidenten, 
de SBAR-methode voor gestandaar-
diseerde communicatie over de pati-
ent tussen zorgverleners, de opmaak 
van procedures over bloedtoedienin-

gen of hoogrisicomedicatie en

sensibilisering over het correct identi-
ficeren van de patiënt. 

De kwaliteitsverbetering wordt opge-
volgd door regelmatig audits te orga-
niseren. Zo controleren we bijvoor-
beeld of onze medewerkers voldoen 
aan de indicatoren voor handhygië-
ne.  Deze gegevens vergelijken we 
ook met die van andere ziekenhui-
zen. 

Vroeger werd de zorg voor kwaliteit 
en patiëntveiligheid voornamelijk 
gezien als een verantwoordelijkheid 
van de artsen en de verpleegkun-
digen. Intussen merken we dat het 
kwaliteitsstreven ook enorm leeft bij 
de zorgondersteunende diensten. 
Elke medewerker neemt kwaliteit en 
patiëntveiligheid op en verinnerlijkt 
dit in zijn of haar taken.

KWALITEIT EN 
PATIËNTVEILIGHEID

Waarom vraagt de verpleegkundige 
of arts weer eens naar je naam en 

geboortedatum? Waarom tekent de 
chirurg een pijl op je been voor hij gaat 

opereren? Eén antwoord: met deze 
procedures wil het ziekenhuis fouten 
maximaal voorkomen. De correcte 

(be)handeling of onderzoek uitvoeren 
bij de juiste patiënt is bijzonder belang-
rijk. Elke patiënt krijgt om die reden een 
patiëntidentificatiebandje. De identiteit 
van de patiënt dient elke keer te wor-
den geverifieerd aan de hand van de 
naam, voornaam en geboortedatum. 
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HET DOSSIER:

ETHISCH COMITÉ
EEN (NOOD)ZAAK IN DE GEZONDHEIDSZORG

Ethiek is de laatste jaren niet meer weg te den-
ken uit onze samenleving. Ook in de zorgverle-
ning zijn ethische dilemma’s niet vreemd: “Ben 
ik goed bezig?”, “Hoe ver kan therapeutische 
hardnekkigheid reiken?”, “Is het verantwoord om 
bepaalde (be)handelingen te doen?”, "Is er een 
transgenderbeleid?". Zulke vragen kunnen voor 
spanningen zorgen en het voor de zorgverlener, 
die er mee worstelt, moeilijk maken om de juiste 
beslissingen te nemen.

Ethiek handelt over veel meer dan een antwoord op een 
vraag van een zorgverlener. Bij de ethische vraag staat 
vooral het menselijk aspect centraal, wat zeker in de 
gezondheidszorg een cruciale plaats inneemt.

"Het comité stelt complexe zorgsituaties bespreekbaar 
waarbij men tot een gemeenschappelijke visie of besluit 
kan komen. Kritische reflectie is belangrijk bij de zorg 
voor patiënten die aan ons worden toevertrouwd", aldus 
dokter Guy Fonteyn, voorzitter van het Ethisch Comité Az 
Damiaan. 

De taken van een Ethisch Comité
Het Ethisch Comité Az Damiaan adviseert bij beleids-
beslissingen met grote medische-ethische impact voor 
de patiënten maar het comité vervult  eveneens een 
adviserende en ondersteunende rol bij beslissingen over 
individuele hulpvragen, die kunnen uitgaan van elke arts 
en medewerker van het ziekenhuis.

Ook bij de beoordeling van experimenten waarbij men-
selijke proefpersonen betrokken zijn, duiken er vragen 
op: Houdt het onderzoek risico’s in? Kan de patiënt zijn 
of haar geïnformeerde toestemming geven? Krijgt de 

deelnemer voldoende bescherming? Klinische studies 
kunnen binnen het ziekenhuis niet opstarten zonder de 
goedkeuring van het Ethisch Comité Az Damiaan. Het co-
mité onderzoekt of de vereiste voorwaarden zijn vervuld 
en gaat ook na of de patiënt voldoende, juiste en begrijpe-
lijke informatie krijgt.

Wie buigt zich over de ethische vragen?
Het comité bestaat uit o.a. een ziekenhuisapotheker, een 
ethicus of vertegenwoordiger van de menswetenschap-
pen, artsen (waarvan minstens één huisarts), een jurist, 
enz.  Daarnaast kan het comité steeds bijkomende des-
kundigen van binnen of buiten het ziekenhuis raadplegen 
voor advies. De stemgerechtigde en adviserende leden 
staan vermeld op de website van het Az Damiaan.

Adviezen en raadgevingen
De vergaderingen van het Ethisch Comité vinden maan-
delijks plaats maar bij een dringende ethische kwestie of 
medische experimenten, wordt een ad-hoc bijeenkomst 
gepland.

"Iedereen kan een vraag, schriftelijk of mondeling, richten 
aan elk lid van het Ethisch Comité. Dit kan eveneens 
anoniem en alle vragen worden uiteraard vertrouwelijk 
behandeld. De adviezen en raadgevingen van het comité 
zijn niet-bindend maar kunnen een houvast bieden voor 
wie uiteindelijk beslissingen moet nemen", aldus dokter 
Fonteyn. 

De adviezen en raadgevingen, die het comité formuleert, 
worden uitsluitend aan de verzoeker bezorgd. Algemene 
adviezen van het Ethisch Comité - zoals het beleid rond 
euthanasie in Az Damiaan- zijn voor onze artsen en me-
dewerkers terug te vinden op de interne Kennisbank.

Het comité organiseert en ondersteunt ook vormingen rond ethische 
thema’s. Op 30 januari 2020 vindt om 20.30 uur in Az Damiaan een 
avondsymposium voor zorgprofessionals plaats met als thema 
‘Genetica (r)evolutionair?’.

Onder andere Pascal Borry van het Interfacultair Centrum voor 
Biomedische Ethiek en Recht aan de KU Leuven en professor dokter 
Petra De Sutter, afdelingshoofd Reproductieve geneeskunde UZ 
Gent, komen spreken. Meer concrete info en inschrijven via  
https://azdamiaan.be/nl/activiteiten/genetica2020

V.l.n.r. stemgerechtigd lid van het ethisch comité 
dr. An Simpelaere, voorzitter dr. Guy Fonteyn en 

ondervoorzitter dr. Ann Vandenbroucke.
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OP UW GEZONDHEID
ANTIBIOTICA(MIS)GEBRUIK

Tijdens de winter, wanneer de griep volop zijn ronde doet, er overal  
verkoudheid, keelontsteking, angina en consoorten opduiken, willen we ons  

allemaal snel beter voelen. We durven dan al eens de “grove middelen” in te zetten. 
Vaak wordt meteen gedacht aan antibiotica. Maar dat is riskant, want antibiotica zijn 

geen wondermiddel, noch zijn ze een juiste remedie voor winterse kwalen.

Een verkeerd antibioticagebruik speelt vooral in de kaart 
van de bacteriën. Steeds meer bacteriën  worden name-
lijk resistent (ongevoelig) tegen antibiotica, met volgende 
gevaren tot gevolg:

• Steeds minder antibiotica werken naar behoren 
• Ziektes kunnen minder doeltreffend behandeld worden 
• Sommige ziektes worden ernstiger door een gebrek aan 
efficiënte antibiotica

Antibiotica bestrijden niet enkel de schadelijke bacteriën, 
ook de nuttige moeten eraan geloven. Wie antibiotica 
neemt, kan daardoor te kampen krijgen met volgende 
bijwerkingen:

• Allergische reacties 
• Diarree 
• Maaglast 
• Schimmelinfecties

Blijven deze klachten duren tot na de antibioticabehande-
ling? Ga dan zeker langs bij je (huis)arts!

‣ Antibiotica helpen niet tegen virussen
Antibiotica hebben géén nut bij griep, verkoudheid, acute 
bronchitis en de meeste vormen van keel- en oorontste-
king. Waarom niet? Omdat deze infecties veroorzaakt 
worden door virussen.

‣ Antibiotica zijn enkel effectief tegen bacteriën
Antibiotica werken enkel als we ziek zijn door bacteriën. 
Alleen dan bewijzen ze hun nut. Bij ernstige infecties 
zoals een longontsteking of bacteriële hersenvliesontste-
king kunnen ze levens redden.

‣ Bij bacteriën zijn antibiotica niet altijd nodig
Ook bacteriële infecties genezen vaak spontaan na 
enkele dagen. Ons lichaam heeft in dat geval specifieke 
antilichamen aangemaakt die de indringers uitschakelen. 
Met ons eigen afweersysteem, dus.

En dat blijft nog altijd de beste oplossing. Neem daarom 
enkel antibiotica als je arts dat nodig vindt.

‣ Respecteer de dosissen en tijdstippen
Sla nooit een inname over en gebruik de voorgeschreven 
hoeveelheden.
‣ Stop niet vroeger dan voorgeschreven
Maak je antibioticakuur volledig af. Ook als je je na een 
paar dagen al beter voelt.

Dat is nodig omdat de bacteriën slechts geleidelijk wor-
den vernietigd.

‣ Bewaar ze niet
Hou nooit restjes antibiotica bij voor een volgende keer. 
Breng ze naar je apotheker.

“Geen enkele reden om te
veranderen van arts”

DIEGO DELANGHE

Recent namen we twee koppelbedden in 
gebruik op de dienst Palliatieve zorgen. 
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 alsook in de 
rouwverwerking nadien.

Het bijrijbed

De zomervakantie is voor veel mensen een periode om eens 
buitenshuis te logeren... eens in een ander bed te slapen.

“Het andere bed“ waarin ik, tijdens de zomervakantie  mocht 
slapen, was wel heel bijzonder en stond op een toch wel 
unieke locatie... de palliatieve eenheid van AZ Damiaan.

Een week op de palliatieve eenheid gaf me een zee van tijd 
om na te denken... waar was de tijd dat ik als kind dicht bij 
mijn vader ging liggen als ik bang of ziek was.

Op een avond, toen alle bezoek weg was en wij nog met 
z’n twee waren, bracht een verpleegkundige mij een bed op 
wieltjes. Ze noemde het een BIJRIJBED. Ik hoorde  een mooi 
verhaal over de ontwerper van het bed, het idee erachter en 
hoe het bed op de palliatieve dienst terecht was gekomen.

Vanaf die avond herhaalde de geschiedenis zich... dicht bij 
mijn vader gaan liggen. Hier mocht het in het warme, zachte 
BIJRIJBED.

DANK

Een familielid

beleeft...

GETUIGENIS
HET BIJRIJBED
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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.

In Az Damiaan  
betalen?

Da’s geen centen 
uithalen.

BETAAL VLOT EN VEILIG MET
JE BANKKAART OF SMARTPHONE


