
DAMMAG.
SAMEN MET U VOOR DE BESTE ZORG

NIEUWS
OSTENDERS
ZEVEN VRAGEN
UITGEDOKTERD
HET DOSSIER
DE COLLEGA
HET SPREEKUUR

“Een ervaring die ik 
nooit meer zal vergeten”

ANTOON RAMON
IT- APPLICATIEBEHEERDER

 Mythes
 VACCINEREN
TEGEN GRIEP

D
A

M
M

A
G

 - 
PA

TI
ËN

TE
N

M
A

G
A

ZI
N

E 
A

Z 
D

A
M

IA
A

N
 - 

15
 N

O
V

EM
BE

R



Az Damiaan houdt een nieuw magazine boven de 
doopvont. In jouw handen rust nu de eerste editie van 
DAMMAG, een magazine dicht bij het leven.  

We hadden al heel wat publicaties waaronder ons 
personeelsblad Hartslag en het (huis)artsenmagazine 
Topics. Maar we wilden ook graag anderen bereiken zoals 
onze patiënten, hun familie en bezoekers. Daarnaast 
zijn ook andere professionals uit de eerstelijnszorg 
geïnteresseerd in wat er reilt en zeilt in ons ziekenhuis. 

De lezers van DAMMAG zullen onmiddellijk kennis maken 
met een ander, nog niet beproefd, communicatieproject 
van ons ziekenhuis. De mini-serie Ostenders is een unieke 
aanpak om Az Damiaan als aantrekkelijke werkgever te 
positioneren. Vanuit de overtuiging dat elke medewerker 
elke dag het verschil kan maken voor onze patiënten, 
elk vanuit zijn of haar dienst en met zijn of haar eigen 
competenties, zijn wij altijd op zoek naar gedreven 
collega’s. Az Damiaan is immers de grootste private 
werkgever in Oostende. Het is dan ook vanzelfsprekend dat 
er steeds nieuwe collega’s worden gezocht.

Niet alleen het concept van de mini-serie is uniek. 
Ook de manier waarop we de verschillende media- en 
communicatiekanalen zullen inzetten om potentiële 
nieuwe collega’s te bereiken zal uniek zijn. We gaan dus 
niet bewandelde paden uitproberen. Hierbij rekenen we ook 
massaal op jullie allemaal. Jullie kunnen via sociale media 
de “versterkers” zijn van de Az Damiaan campagne!

Tenslotte wensen we graag onze Damiaan-acteurs en 
vele figuranten, die zich vrijwillig hebben ingezet bij de 
opnames van Ostenders, te bedanken en feliciteren. Jullie 
enthousiasme en gedrevenheid spat van het scherm en zal 
een zeer positieve indruk maken op collega’s en kandidaat 
collega’s. En wie weet worden hier nieuwe acteertalenten 
gespot.

Ik wens jullie heel veel leesgenot.

PETER VERHULST
ALGEMEEN DIRECTEUR AZ DAMIAAN
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VOORWOORD IN DEZE DAMMAG
4-5 NIEUWSOVERZICHT
Het nieuws uit het AZ Damiaan
en onze opkomende events.

10-12 HET DOSSIER
Wat is een beroerte?

13 ZEVEN VRAGEN AAN
Dr. Vermeersch kreeg van ons
zeven vragen voorgeschoteld.

14-15 DIENST IN BEELD
Onze schoonmaakploeg.

16-17 OP UW GEZONDHEID
Het griepseizoen en het griepvaccin.

6-9 OSTENDERS
Maak kennis met onze nieuwe
recruteringscampagne.

30 DE BEHANDELING
Manuele lymfedrainage

31 VOEDING
Is suiker een sluipmoordenaar?

32-33 DOORGELICHT
Maak kennis met de borstkliniek.

34 DIGITAAL
Het patiëntendossier.

35 IN DE WACHTZAAL
Interview met een patiënt.

28-29 GESPOT
Ook dit jaar namen we terug deel
aan de Ostend Night Run.

18-19 AZ DAMIAAN LEEFT
De groei en ontwikkeling van
onze medewerkers.

20-21 HET SPREEKUUR
Tinnitus of oorsuizen

22-23 DE COLLEGA
Maak kennis met Christiane
en haar uitzonderlijke hobby.

24-25 SPINNING FOR LIFE
De Warmste Week in Az Damiaan.

26-27 UITGEDOKTERD
Een beter en sneller herstel
na een darmoperatie.



Een luisterend oor na een
ziekenhuisopname

We verwelkomen twee nieuwe 
artsen in Az Damiaan

Iedereen wil na een ziekenhuisopname graag weer 
zo vlug mogelijk thuis zijn. Maar soms verloopt die 
overgang niet zo gemakkelijk. 

Zekerheden worden in vraag gesteld of men ervaart 
dat alleen-zijn zwaar valt. Een thuisbezoek kan dan 
een wereld van verschil maken. Vanuit deze noodzaak 
ontstond het interlevensbeschouwelijk initiatief regio 
Oostende.

Wie dit wenst, kan na een ziekenhuisopname contact 
opnemen met Luc Boudens, die dan in overleg met de 
zorgvrager zoekt naar een vrijwilliger om op de vragen 
een gepast antwoord te bieden. Een bezoek is steeds 
gratis en engageert je tot niets. Luc Boudens is te 
bereiken via lucboudens.zinzorg@gmail.com of 0476 
39 02 04 (enkel in de voormiddag).

Dr. Griet Deslypere

Startte op 1 augustus 2018 
als pneumoloog op de dienst 
Longziekten. Dokter Griet 
Deslypere behaalde het diploma 
van master in de geneeskunde 
in 2011 aan de KU Leuven en in 
2017 studeerde zij af als arts-
specialist in de pneumologie.

Dr. Arnaud Stockman

Startte op 1 september 2018 
als resident-arts op de dienst 
Medische Beeldvorming. Dokter 
Arnaud Stockman studeerde 
in 2012 af als arts aan de KU 
Leuven en in 2017 behaalde 
hij het masterdiploma in 
de specialistische genees-
kunde afstudeerrichting 
Röntgendiagnose aan de KU 
Leuven. 

Wij wensen beide artsen alvast veel succes in het 
Az Damiaan.

Een gebaar van erkentelijkheid

Afscheid van
Véronique Maertens

Op 12 januari verloren Luc en Sandra hun dochter Julie bij een 
tragisch verkeersongeluk. Als deel van zijn verwerkingsproces is 
Luc beelden beginnen maken in klei, die stuk voor stuk verwijzen 
naar zijn dochter Julie.

“Als ouder een kind verliezen, daar zijn geen woorden voor”, aldus 
Luc. “De pijn die een dergelijk verlies teweeg brengt, is niet te 
bevatten. Het is alsof je een deel van jezelf kwijt bent. Het ergste 
vind ik evenwel dat Julie zelf van haar toekomst beroofd werd. 
Mijn gevoel kan je helaas ook slechts met weinigen delen maar 
in dit verdriet zit er ook ergens een dankbaarheid. De artsen en 
verpleegkundigen hebben alles gegeven om Julie te proberen te 
redden. Het mocht helaas niet baten”, mijmert Luc. 

“Ik neem hen niets kwalijk en ben de zorgverleners van Az Damiaan 
heel erkentelijk voor de waardigheid waarmee ze ons hebben 
begeleid. Daarom schenk ik graag een beeld aan Az Damiaan, in 
het bijzonder aan de diensten Spoedgevallen en Intensieve Zorgen.

Het beeld zal binnenkort een mooie plaats krijgen in onze Stille 
ruimte.

Totaal onverwacht, veel te vroeg heb je ons 
verlaten, Véronique.
Met velen blijven we verweesd achter.
We zullen je blijvend herinneren als een heel 
loyale collega in de schoonmaakdienst van 
het vroegere H. Hartziekenhuis, ons huidig 
Az Damiaan. 
Je gedrevenheid om alles tot in de puntjes 
te poetsen, je grote collegialiteit, je 
vriendelijk woord, je aanstekelijke lach, je 
levensvreugde...
We zijn dankbaar dat we je hebben mogen 
kennen. 
Je was een ‘mooi’ mens.

Aan je echtgenoot Geert, je kinderen Eline 
en Niels en je oogappels Lola en Billie 
bieden we onze deelneming aan.
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Een piano op de palliatieve zorgeenheid

De palliatieve zorgeenheid van Az Damiaan probeert zo goed als mogelijk de 
thuissituatie na te bootsen. Dit helpt om de patiënten en hun familie zoveel 
mogelijk de kans te geven om emoties bespreekbaar te maken.

Muziek kan helpen om emoties te verwoorden, een aanzet zijn tot een 
gesprek en zelfs families samenbrengen. Het kan ook rust brengen bij de
patiënten, hun familie en het team alsook herinneringen oproepen. Onder 
impuls van dr. Randal D’hondt is zodoende het idee gegroeid om muziek 
effectief een plaats te geven op onze palliatieve eenheid. Met onder andere
de hulp van pianiste Tina Reynaert van het Muziekconservatorium Oostende 
konden we dit idee realiseren en werd een piano op de PZE geplaatst.

26
NOV

WORKSHOP TYPE 2 DIABETES
Op maandag 26 november 2018 vindt er een groepssessie plaats voor 
personen met diabetes Type 2. Info op www.azdamiaan.be/nl/activiteiten/

9
DEC

SPINNING FOR LIFE
Op zondag 9 december organiseert Az Damiaan tussen 8 uur en 17 uur de 
derde editie van ‘Spinning for Life’. Dit jaar steunen wij met dit initiatief VillaVip 
Bredene. Inschrijven via www.spinningforlife.be

23-24
APR

POSTERBEURS
UM posterbeurs in de inkomhal van Az Damiaan. Je vindt er kaarten, posters, 
zinvolle teksten,...

Foto: Dominique Jaucquet
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We doen aan ‘employer branding’. We willen Az Damiaan 
als merk en als werkgever op een originele manier in 
de kijker plaatsen”, vertelt Nathalie Vanlerberghe van de 
dienst HR oftewel de personeelsdienst. 

“Kwalitatief hoogwaardige zorg die eenvoudig 
toegankelijk is, is ons streefdoel ! Dat bereiken we door te 

investeren in de nieuwste apparatuur maar vooral door 
maximale kansen te geven aan onze medewerkers. Het 
nieuwe gebouw zorgt voor optimale werkruimtes. Ons 
zorgaanbod dat voortdurend wordt uitgebreid, wordt 
altijd ondersteund door de nodige aanwervingen en 
opleidingen”, vult personeelsdirecteur Dirk Van de Velde 
aan. 

Met ruim 100 artsen en zo’n 1.400 medewerkers is ons ziekenhuis één van 
de grootste werkgevers uit de regio. Als dynamische organisatie hebben we 
steeds een breed aanbod aan heel diverse vacatures. Om die zoektocht uit 
te dragen, lanceren we een eigen mini-serie om de collegiale sfeer op de 
werkvloer te tonen. In de fictiereeks ‘Ostenders’ ontdek je dat ’t plezant werken 
is in Az Damiaan. Ben jij klaar voor een carrière vol doorgroeimogelijkheden in 
een modern ziekenhuis? Dan word jij misschien ook wel een ‘Ostender’? 

MINI-SERIE OSTENDERS
IN DE KIJKER

Momenteel telt het ziekenhuis 1.400 werknemers. 
Terwijl velen veronderstellen dat we alleen maar 
zorgverleners zoals (hoofd)verpleegkundigen, kinesisten, 
therapeuten, enzovoort zoeken, gaan onze vacatures 
veel breder dan dat. We zoeken ook naarstig naar 
apothekers, informaticaspecialisten, keuken- en 
schoonmaakpersoneel of mensen met een technisch of 
financieel profiel.

“Wie hier werkt, mag best fier zijn! Fier omdat
hij of zij helpt het ziekenhuis uit te bouwen tot
een organisatie waar de mens centraal staat. Dat
geldt in de eerste plaats voor de patiënten maar
zeker ook voor onze medewerkers”, aldus Dirk, die vaak 
zegt dat mensen zich moeten ‘jeunen’ op hun werk. 
Jeunen is West-Vlaams en betekent simpelweg ‘plezier 
maken’, en ook: ‘iemand iets gunnen’.

Om onze zoektocht naar nieuwe medewerkers uit te 
dragen zochten we een nieuwe campagne. Eerst gingen 
we in gesprek met onze eigen medewerkers, met 
studenten en met sollicitanten. Daaruit bleek telkens 
weer dat collegialiteit en vriendelijkheid grote troeven 
zijn in ons ziekenhuis. Dit wilden we dan ook in onze 
nieuwe campagne heel sterk naar boven laten komen. Zo 
ontstond samen met communicatiebureau d-artagnan 

het idee van een fictiereeks waarbij samenwerking en 
collegialiteit als rode draad doorheen het verhaal lopen. 

De reeks kreeg de naam ‘Ostenders’. Een dikke knipoog 
naar onze locatie. Maar onze medewerkers zijn ook echte 
‘Ostenders’, collega’s die elkaar en de patiënten helpen en 
hiervoor tot het uiterste gaan. 

Uiteraard staan in de reeks onze eigen medewerkers in 
de kijker en daarom hielden we een echte castingdag. 
Tientallen collega’s uit de hele organisatie passeerden op 
deze selectiedag bij regisseur Nicoline Hummel de revue. 
We zochten hoofdrolspelers, mensen voor de bijrollen 
en vele figuranten. Iedereen kreeg de kans om mee te 
spelen. 

Daarna kreeg het verhaal verder vorm en werden de 
acteurs geselecteerd voor de opnames op 16 en 17 
oktober.   

Vijf november was de lanceringsdatum van de eerste 
aflevering. De volledige reeks van zes afleveringen - van 
telkens ongeveer twee minuten - zal vanaf begin januari 
te zien zijn via onze sociale mediakanalen en op  
www.ostenders.be.

ANTOON RAMON
IT- APPLICATIEBEHEERDER

Antoon Ramon is een van de hoofdrolspelers. “Ik werk op de informatica-
dienst, een van de afdelingen waar extra werknemers voor gezocht 
worden. Op een dag kwam stafmedewerker HR Nathalie Vanlerberghe 
ons warm maken voor de casting. Als filmliefhebber en dankzij haar 
enthousiasme twijfelde ik niet om mij in te schrijven. Ik vroeg me altijd al 
af hoe het er op een filmset aan toe ging. Blijkbaar bracht ik het er goed 
van af en kreeg ik zelfs één van de hoofdrollen”, blikt Antoon terug. 
“De opnamedagen waren intens. De regisseurs haalden het beste uit mij 
naar boven en we maakten ook veel plezier. Het is alvast een ervaring die 
ik nooit meer zal vergeten”, klinkt Antoon enthousiast.
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OSTENDERS DELEN OP SOCIAL MEDIA
Voor de beeldbuis wachten tot je favoriete programma begint, dat doen steeds 
minder mensen. Dus zal Ostenders te volgen zijn via diverse digitale kanalen zoals 
de gloednieuwe website www.ostenders.be. Maar we zenden Ostenders ook uit via 
onze socials zoals YouTube, Facebook, Instagram,... We hopen dat jij de reeks ook zult 
volgen en massaal zal liken en delen met je vrienden of volgers. We gebruiken hierbij de 
hashtags #ostenders en #azdamiaan. 

www.ostenders.be



MINI-SERIE OSTENDERS
IN DE KIJKER: BEHIND THE SCENES

AAN DE LOPENDE BAND

De reeks neemt je mee naar heel wat plaatsen in het 
ziekenhuis. Een scène werd gedraaid in de keuken met de 
lopende band in volle actie. Daar worden alle plateaus voor 
de patiënten samengesteld. Dagelijks zijn dat er 1.200 in drie 
shiften, waarbij de middagshift gemiddeld 75 minuten duurt.
Normaal heerst er een hels kabaal als de plateaus over de band 
rollen maar voor de opnames moest het er muisstil zijn. De 
hele crew hulde zich ook in een overschort en haarnetje want 
dit hoort zo in de keuken omwille van de hygiëne. Het is ook net 
het ontbreken van het haarnetje dat hoofdrolspeler Antoon een 
boze blik oplevert van keukenmedewerkster Bianca.  

TEST 1,2,3... 

De filmcrew van productiehuis Geronimo bestond uit vijftien 
mensen. Klank, licht, beeld, de dialogen, de bewegingen, 
de make-up... alles moet goed zitten. Reken daar ook nog 
eens alle acteurs bij en de begeleiders Nathalie en Kevin van 
Az Damiaan en je kunt je inbeelden dat het druk was, daar 
waar de filmploeg neerstreek. Ook het communicatiebureau 
d-artagnan was in de buurt om er over te waken dat alles 
volgens plan verliep. Terwijl regisseur Douglas instructies geeft 
aan verpleegkundige Lindsey krijgt ze een micro geprikt, zoals 
dat in vakjargon heet. “Ik vond het een superleuke ervaring die 
zeker naar meer smaakt”, vertelde Lindsey na afloop van haar 
acteerdebuut. 

OEF, DAT WAS SPANNEND

Een dialoogscène moest binnen het kwartier ingeblikt zijn want 
de cameraman wou het prachtig licht van de ondergaande zon 
meepikken. Regisseur Nicoline buigt zich snel over de tafel 
en oefent de dialogen nog eens in met de acteurs. Intussen 
zoekt de cameraman, aangestuurd door die andere regisseur 
Douglas, naar het perfecte standpunt. Een boeiend moment 
naar het einde toe van de tweede draaidag, wanneer de 
vermoeidheid bij iedereen stilaan toeslaat, maar het lukt onze 
acteurs wonderwel om de dialogen vol overgave te spelen net 
voor de zon helemaal verdwenen was. 
Oef, dat was spannend zeg...    

JOYCE BOLLE
APOTHEEKASSISTENT

“Ik heb nooit eerder op de planken gestaan, maar was toch niet nerveus. 
Eigenlijk moet je gewoon jezelf zijn en de camera’s heel eventjes 
wegdenken. Niet te veel nadenken en ‘gaan’, zo hoort het”, grapt Joyce. 
“Nicoline nam mij regelmatig apart om, weg van de drukte op de set, 
nog eens de scènes te doorlopen. Ze gaf continu kleine maar zeer 
waardevolle tips. Zeker één scène zal ik nooit vergeten. Ik mag niet te 
veel verklappen maar op een gegeven moment moest ik heel zwoel 
paraderen. Ik schrok van mezelf maar wedden dat de kijkers dat ook 
zullen doen?”, maakt Joyce ons nieuwsgierig.  

De regisseurs

‘Ostenders’ werd in twee lange dagen gedraaid door productiehuis Geronimo, bekend van onder meer ‘Helden van hier’ 
en ‘Flying doctors’. 

We kozen naast dit gerenommeerd filmbedrijf voor twee professionele regisseurs met heel wat ervaring. Nicoline 
Hummel coachte onze acteurs vooral bij de dialogen, terwijl Douglas Boswell voornamelijk waakte over de juiste 
bewegingen en hoe alles in beeld kwam. Het duo was perfect op elkaar ingespeeld en haalde het beste bij de spelers 
naar boven. 

Nicoline Hummel

Regisseur Nicoline Hummel 
is een Vlaamse actrice en 
zangeres. 

Zij vertolkt een hoofdrol in 
Echte Verhalen: De Buurtpolitie 
waar ze hoofdinspecteur
Tineke Schilebeeckx vertolkt 
en ze had eerder de rol van Virginie Daerden in de 
televisiesoap Familie en van Kathleen Allemeersch 
in Wittekerke. Ze had een rol in de langspeelfilm 
Labyrinthus en speelde in onder meer Spoed en De 
Kotmadam. 

Douglas Boswell

Douglas Boswell is een gekende 
regisseur. 

Zijn filmografie omvat onder 
andere de tv-series David, 
LouisLouise, Wittekerke en 
Elfenheuvel. Zijn kortfilm 
Romance won veel prijzen en 
werd gekocht door verschillende tv-stations in Europa 
en de VS. Douglas Boswell bracht zijn eerste speelfilm 
Labyrinthus uit in juli 2014. 
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Hogere overlevingskans
bij een beroerte

DOSSIER: EEN BEROERTE

Onlangs opende Az Damiaan een extra gespecialiseerde  zorgeenheid 
voor beroertezorg (Stroke Care Unit) met 4 bedden. Een opname in een 
Stroke Care Unit vermindert de kans op overlijden en op opname in een 
verzorgingsinstelling na hospitalisatie. 

Een Stroke Care Unit is een 
gespecialiseerde  zorgeenheid 
voor beroertezorg. Nadat de eerste 
zorgen toegediend werden op de 
dienst Spoedgevallen, worden 
beroertepatiënten gehospitaliseerd 
op de Stroke Care Unit. Deze eenheid 
is erop gericht om patiënten optimaal 
te begeleiden in de eerste dagen 
na een CVA (cerebraal vasculair 
accident of beroerte) of een TIA 
(transiënte ischemische aanval).

De neuroloog evalueert
Op de spoedgevallendienst wordt - 
aan de hand van enkele onderzoeken 
zoals een CT-scan van de hersenen 
(al dan niet aangevuld door een 
CT-scan van de bloedvaten), een 

bloedafname en een ECG-onderzoek 
én na evaluatie door de neuroloog 
- bepaald welk type beroerte de 
patiënt heeft en wordt een initieel 
behandelingsplan gestart. 

Aanvullende onderzoeken
Tijdens het verblijf op de Stroke Care 
Unit worden daarna aanvullende 
technische onderzoeken uitgevoerd. 
Afhankelijk van de resultaten 
van deze onderzoeken kunnen 
preventieve maatregelen worden 
genomen om een herhaling van een 
beroerte te voorkomen. 

Een aanpak in team
De patiënt wordt opgevolgd en 
begeleid door de neurologen, 

een team met gespecialiseerde 
verpleegkundigen, kinesist, 
logopedist, ergotherapeut, diëtist, 
psycholoog en sociaal assistent.

Beroertepatiënten verblijven over 
het algemeen slechts enkele dagen 
op de Stroke Care Unit. Van zodra 
de medische situatie het toelaat, 
worden ze vervolgens overgebracht 
naar een gewone ziekenhuiskamer 
op de afdeling Neurologie. 

Dokter Annelies Terwecoren
Neuroloog Az Damiaan

“Het percentage beroertepatiënten dat hun zelfstandigheid na de beroerte 
behouden, neemt dankzij de opvang in een Stroke Care Unit toe“.

Wat is een beroerte?

DOSSIER: EEN BEROERTE

In België krijgen dagelijks zo’n 52 mensen 
een beroerte.

Een beroerte is een medische aandoening, 
waarbij de doorbloeding van de hersenen 
plots wordt verstoord. Dit kan door 
afsluiting van een bloedvat door een klonter 
(herseninfarct) of door een scheur van 
een bloedvat (hersenbloeding). Er ontstaat 
een zuurstoftekort en er sterft een stukje 
hersenweefsel af.

Deze aandoening heeft vaak invaliditeit 
als gevolg en is ook een belangrijke 
doodsoorzaak. Welke verschijnselen 
optreden en in welke mate de patiënt kan 
herstellen, is sterk afhankelijk van de soort 
beroerte, de getroffen zone in de hersenen 
en de grootte van het beschadigde 
hersengedeelte. Snel reageren kan een 
verschil maken!

Beroerte is een verzamelnaam voor:

TIA: een bloedpropje sluit een bloedvat in 
de hersenen af. Dit gaat na korte tijd vanzelf 
weer over.

Herseninfarct: een langer durende afsluiting 
van een bloedvat door een bloedpropje.

Hersenbloeding: een scheurtje in een 
bloedvat, waardoor bloed in het omringende 
hersenweefsel stroomt.

BEROERTE HERKENNEN?

Bij een beroerte kunnen heel wat symptomen opduiken, 
waarvan ook de hevigheid kan variëren van licht tot zeer 
ernstig. Twijfel je aan de symptomen die iemand heeft? 
De FAST-test helpt om snel een beroerte te herkennen.

DOE DE FAST-TEST

Face (gezicht): Vraag om te 
glimlachen en controleer of een 
mondhoek naar beneden hangt.  

Arm: Laat beide armen naar voren 
uitsteken en check of ze tegelijk 
omhoog gaan. 

Spraak: Stel vragen en ga na of 
het slachtoffer moeite heeft om je 
te begrijpen of om te spreken.

Tijd: Schakel onmiddellijk 
medische hulp in en beperk 
de schade. Bel 112.
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Beroertezorg met 
gebundelde krachten

DOSSIER: EEN BEROERTE

In 2014 werd het ‘Stroke Netwerk Kust-Ommeland-Meetjesland’ (KOM)
opgericht, waarvan ook Az Damiaan deel uit maakt. Door samen te werken zijn 
de herstelkansen bij de patiënt opmerkelijk hoger. 

Het Beroertezorgnetwerk KOM koos 
voor een ‘hub-spoke’-model. Dit is 
Engels voor ‘naaf-en-spaken’-model 
en is een model dat afkomstig is uit 
de luchtvaart waarbij goederen op 
een knooppunt (de ‘hub’ of ‘naaf’) 
worden ingevlogen, waarna ze 
via de ‘spokes’ of ‘spaken’ worden 
doorgestuurd naar hun bestemming. 

Behandelingsmogelijkheden 

Mogelijke therapie bij een 
beroerte is het toedienen 
van een klonteroplossend 
product (trombolyse) en/of 
trombectomie. Een trombectomie 
is een behandeling waarmee bij 
een herseninfarct een stolsel 
uit een bloedvat in de hersenen 
wordt verwijderd via een katheter 
die vanuit de lies opgeschoven 
wordt. Helaas kan deze therapie 
om diverse redenen maar bij een 
beperkte groep beroertepatiënten 
toegediend worden (max. 15 
-20% komt in aanmerking voor 
trombolyse, maximaal 4 -10% voor 
trombectomie). We moeten dus 

zeker aandacht 
schenken 

aan de 

grootste groep beroertepatiënten die 
geen kandidaat zijn voor trombolyse 
of trombectomie. Zij hebben 
een betere uitkomst dankzij een 
professionele opvang in een patiënt-
nabije stroke care unit. 

De Hub als centraal punt

In het beroertezorgnetwerk KOM 
is AZ St-Jan Brugge-Oostende av 
campus Brugge de hub. Patiënten 
die een trombectomie nodig hebben, 
worden tot daar gebracht. Naast de 
Hub bestaat het netwerk uit zeven 
satelietziekenhuizen (Spoke) waar 
trombolyse kan worden toegediend, 
en waar opvang in een Stroke Care 
Unit mogelijk is. 

Goede onderlinge afspraken

Tussen de verschillende 
ziekenhuizen is er een klinisch 
zorgpad of zorgtraject afgesproken. 
Hierdoor wordt de beroertezorg in 
alle ziekenhuizen van het netwerk op 
dezelfde manier uitgevoerd. Hierin 
werken neurologen, urgentieartsen, 
radiologen en urgentie- en 
neurovasculaire verpleegkundigen 
samen om de patiënt in het 

dichtsbijzijnde beroertezorgcentrum 
te verzorgen. Patiënten worden op 
de spoedopname van alle spoke- en 
hubziekenhuizen geselecteerd voor 
mogelijke therapie. Als de patiënt 
een trombectomie moet ondergaan, 
wordt hij of zij begeleid overgebracht 
naar het interventionele team van de 
Hub. 

Geen tijdsverlies

Een snelle triage op spoed is nodig 
omdat het resultaat van deze 
therapie tijdsafhankelijk is. Door 
de gemaakte afspraken is er geen 
tijdsverlies en is de kwaliteit van 
de eerste zorgen in elk ziekenhuis 
gelijk. De behandelsnelheden binnen 
dit “hub-spoke”-model werden 
onderzocht bij 158 patiënten 
behandeld met een trombectomie. 
Die behandelsnelheden in de 
Spoke-ziekenhuizen en de Hub  
zijn gelijkwaardig dank zij het 
optimaliseren van de doorlooptijd, 
de snelheid van beslissen en de 
organisatie van het vervoer tussen 
het moment dat de beroerte wordt 
vastgesteld en het aanprikken van 
de lies.

STROKE CARE UNIT - ZE 215
059 41 61 20 - ze215@azdamiaan.be

https://azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/strokecareunit

2. NAAST WIE ZOU U GRAAG EENS IN HET VLIEGTUIG ZITTEN?
Ik denk dat ik wel een gezellige babbel zou kunnen doen met Paula Radcliffe of Jennifer Pharr Davis. Twee vrouwen 
die uitblinken in het lange afstandlopen. Ik heb veel bewondering voor mensen die extreme dingen verwezenlijken, 
zeker als het op sportief vlak is. 

1. U KUNT GEEN DAG ZONDER…?
Koffie! Ja, ik heb ‘s ochtends graag mijn tas koffie om de dag goed te kunnen 
starten en af en toe een extra tasje om de dag door te komen. Ook de praatjes 
aan het koffieapparaat zijn fijne momenten. Koffie drinken is dus ook een 
sociaal gebeuren. 

3. WAT IS JOUW FAVORIETE APP OP DIT MOMENT?
Ik bekijk graag plaatjes op Pinterest. We zijn momenteel een huis aan het verbouwen en halen veel inspiratie op 
Pinterest om ons interieur in te richten en om de tuin vorm te geven. Pinterest is een schat aan leuke ideeën.

4. WIE IS ER JOUW GROOTSTE VOORBEELD?
Ik kijk enorm op naar Jacques Rogge, de oud-voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Wat veel mensen 
niet weten is dat Jacques Rogge orthopedist is van opleiding. Hij hervormde de Olympische Spelen en bracht zo de 
sport in een bepaalde richting, niet in het minst in de strijd tegen doping. 

6. WIE MAG ER BIJ U IN DE WOONKAMER EENS EEN PRIVÉCONCERT KOMEN GEVEN?
Er zijn veel artiesten waarvoor ik de salonzetels zou verplaatsen. Maar om er toch enkele op te noemen: iconen als 
Bob Dylan en Fleetwood Mac mogen mij zeker betoveren met hun ijzersterke teksten. Met The Lumineers zou ik dan 
weer gaan voor een te gek feestje.

5. STEL DAT JE HIER NIET ZOU WONEN, WAAR ZOU JE DAN GRAAG LEVEN?
Zwitserland en Nieuw-Zeeland hebben mij altijd al weten te boeien. De ruige, ongerepte natuur heeft een enorme 
aantrekkingskracht en de mensen zijn er heel joviaal. De sporters zijn er ook enorm gedreven.

7. STEL DAT JE TOPSPORTER ZOU ZIJN, IN WELKE DISCIPLINE WAS HET DAN?
Hockey! Ik heb jaren op het hoogste niveau gespeeld. Jammer genoeg valt dit niet te combineren met mijn job als 
arts. Hockey is heel veelzijdig. Je hebt er techniek voor nodig, fysieke paraatheid en tactisch inzicht. Het is ook een 
absolute ploegsport en winnen in team is met niets te vergelijken. 

DR. VALÉRIE VERMEERSCH - REVALIDATIE, SPORT- EN FYSISCHE GENEESKUNDE
059 41 60 90 - reva@azdamiaan.be
https://azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/revalidatie

DR. VALÉRIE VERMEERSCH
ZEVEN VRAGEN AAN
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DE SCHOONMAAKPLOEG
DIENST IN BEELD

Elke dag stuift de eerste schoonmaakploeg al om 
6 uur door de gangen om ons ziekenhuis in elk 
hoekje zo net mogelijk te maken. Gangen en kamers 
krijgen een poetsbeurt maar ook de vele bureau’s, 
consultatieruimtes, wachtzalen, de operatiezalen, 
enzovoort krijgen een bezoekje van het ijverige
schoonmaakpersoneel.

En het schoonmaken gebeurt volgens de recentste 
technieken. Zo hebben we trekker en dweil 
vervangen door microvezel, zowel voor doekjes als 
moppen. Microvezel is een  synthetische supervezel 
die tien keer dunner is dan een mensenhaar. Ze 
mogen niet gewassen worden met wasverzachter 

(omdat de werking van de doeken dan afneemt), 
wat een goede zaak is voor het milieu.

Onlangs ontving het schoonmaakteam van Az 
Damiaan overigens het certificaat voor ecologische 
en duurzame reiniging. We werden beloond 
omdat er systematisch gebruik wordt gemaakt 
van reinigings- en onderhoudsproducten die niet 
schadelijk zijn voor de natuur en de gezondheid van 
de mens. 

Hiermee zetten we onze inspanningen inzake 
duurzaamheid opnieuw extra kracht bij.

WE ZIJN OP ZOEK NAAR MEDEWERKERS
Heb je interesse om ons team te vervoegen? Neem dan een kijkje op www.jobs.azdamiaan.be, 
e-mail naar jobs@azdamiaan.be of bel ons op 059 41 68 11.

150 medewerkers zorgen er voor dat het ziekenhuis er elke dag net-
jes bij ligt. Dagelijks goed voor 460 uren werk. In 2017 verwelkomden 
wij in de schoonmaak 30 nieuwe medewerkers en jaarlijks zetten wij 
20 jobstudenten in.

60.000 vierkante meter, wordt elke dag 
onderhouden. De werkdag van onze 
schoonmaakploeg start daarom om 6u.

230.800 vloermoppen worden jaarlijks 
gewassen na gebruik. De vloermoppen 
zijn gemaakt van microvezel.

2.000 flessen WC-EEND worden jaarlijks verbruikt. 
Wist je dat we gemiddeld, per jaar en per persoon, 
21 000 velletjes toiletpapier gebruiken.

Wij kopen jaarlijks 30.000 EURO aan 
vuilniszakken aan. We gebruiken trouwens 
enkel ecologische producten.

Marilou Nudalo 
Medewerkster schoonmaak

“Ik ben elke dag al vroeg aan het poetsen maar de glimlach van 
de medewerkers als ze hun nette bureau betreden, geeft mij een 

groot gevoel van dankbaarheid”.
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Griep treft elke winter 1 op de 10 mensen. Meestal 
genees je vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan 
griep ernstige gevolgen hebben. Ouderen, zwangere 
vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals 
diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren 
laten zich daarom het best vaccineren. Jaarlijkse 
griepvaccinatie biedt de beste kans om zonder griep de 
winter door te komen. 

Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar, en voor 
risicogroepen wordt het voor bijna de helft terugbetaald. 
Voor mensen in woonzorgcentra is het griepvaccin 

gratis. Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep te 
beschermen. 

De griepvaccinatie bevat geen levend virus en kan dus 
geen griep veroorzaken. De deeltjes dood virus zetten 
het lichaam aan tot het produceren van specifieke 
antistoffen maar maken niet ziek. Als je kort na een 
griepvaccinatie toch griep krijgt, ben je waarschijnlijk kort 
voor of na de inenting besmet of ben je besmet door een 
ander virus dan wat verwerkt werd in de vaccinatie. De 
griepvaccinatie beschermt je ongeveer zes maanden.

Voor wie is de vaccinatie aanbevolen?

• zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het 
griepseizoen

• 65-plussers en personen die in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen zijn
• kinderen tussen zes maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
• personen werkzaam in de gezondheidssector
• iedereen die onder hetzelfde dak woont als risicopersonen of personen die zorgen voor kinderen jonger dan zes 

maanden
• iedereen vanaf de leeftijd van zes maanden met een: hartziekte, longziekte zoals ernstig astma of COPD, lever- of 

nierziekte, diabetes, chronische spierziekte, verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische 
behandeling.

• ook wanneer je ouder bent dan 50 jaar en niet aan een van de bovenstaande chronische aandoeningen lijdt, kan 
vaccinatie nuttig zijn. Bespreek het met je huisarts.

Daarnaast kan iedereen vanaf zes maand overwegen zich tegen griep te laten inenten. De kans om de komende 
winter griep te krijgen vermindert namelijk met 80 %. Krijg je de ziekte toch, dan genees je sneller en treden er minder 
verwikkelingen op.

GEEF GRIEP GEEN KANS
OP UW GEZONDHEID TEST JE GRIEPKENNIS. JUIST OF FOUT?

Medewerkers in de gezondheidssector spelen een belangrijke rol bij plotse opstoten van seizoensgriep 
in gezondheidsinstellingen. Ze lopen niet alleen een groot risico om griep te krijgen, maar ook om 
anderen te besmetten. Daarom biedt Az Damiaan aan alle artsen, medewerkers en vrijwilligers van het 
ziekenhuis de kans om zich gratis te laten vaccineren. Ze vinden alle info op ons DamiaanNet.

Wanneer laat je je best vaccineren?

Vaccineren doe je best tussen midden oktober en midden november. Een griepvaccinatie blijft nuttig zo-
lang de griep zijn intrede niet heeft gedaan. Het griepvaccin treedt pas in werking na 2 weken en werkt 
maar één winterperiode. Het is belangrijk om je elk jaar opnieuw te laten vaccineren. 

Waar laat je je vaccineren?

Om je te laten vaccineren ga je eerst om een voorschrift bij je huisarts. Met dat voorschrift ga je om 
het vaccin bij de apotheker. Het is belangrijk om het vaccin in de koelkast te  bewaren tot dat je naar de 
huisarts gaat om het vaccin effectief te laten zetten.

“van het griepvaccin krijg je griep”
Het vaccin bevat geen levende virus-
deeltjes. Je wordt er dus niet ziek van. 
Door de vaccinatie maakt je lichaam 
juist afweerstoffen aan. Dat duurt wel 
twee weken. Als je binnen die twee 
weken met het griepvirus in aanraking 
komt, kan je toch griep krijgen. Laat je 
dus op tijd vaccineren!

“ik krijg nooit griep”
Gemiddeld krijgt ongeveer 
één op de tien mensen griep. 
Sommige mensen krijgen 
inderdaad zelden griep, maar 
zeg nooit “nooit”. Daarom is 
het raadzaam om ieder jaar de 
griepprik te halen.

“griep is niet besmettelijk”
Griep is een zeer besmettelijke ziekte. 
Wie in contact komt met iemand die 
griep heeft, maakt 20 tot 50 % kans 
om zelf ook griep te krijgen. De ziekte 
wordt onder andere verspreid via 
hoesten en niezen, maar ook via
aanraking van oppervlaktes die
besmet zijn met het griepvirus.

“het griepvaccin werkt levenslang”
Een griepvaccin moet je elk jaar opnieuw
krijgen omdat griepvirussen elk jaar anders 
zijn. Het vaccin wordt afgestemd op de
virussen die dat seizoen naar verwachting
veel zullen voorkomen. Bovendien is de
bescherming meestal na een half jaar tot een 
jaar uitgewerkt. Als je vorig jaar griep
gehad hebt of gevaccineerd was tegen griep, 
kun je dit jaar toch griep krijgen.

“het vaccin heeft bijwerkingen”
Soms treedt op de plaats van de prik 
(de bovenarm) wat pijn, roodheid of 
een lichte zwelling op. Dat gaat na 
enkele dagen vanzelf over. Klachten 
als hoofdpijn en koorts zijn zeldzaam, 
maar kunnen voorkomen worden. 
Allergische reacties komen zelden 
voor. Personen die allergisch zijn voor 
kippeneiwit mogen zich niet laten 
inenten.
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GROEIEN IN JE JOB
AZ DAMIAAN LEEFT

In Az Damiaan hechten we veel belang aan persoonlijke groei en ontwikkeling. 
In een organisatie in volle beweging is het belangrijk om medewerkers voor te 
bereiden op de uitdagingen van morgen.

Als ziekenhuis willen we onze 
medewerkers de ruimte geven om 
hun sterktes en talenten verder te 
ontwikkelen. Op deze manier willen 
we ook gedreven medewerkers 
waarderen en appreciëren.

Medewerkers halen voldoening 
uit persoonlijke ontwikkeling, 
de kwaliteit van hun werk en de 
erkenning die ze hiervoor krijgen 
van anderen. Deze positieve zaken 
verhogen het werkplezier. Het 
voorbije jaar hebben meer dan 30 
medewerkers van Az Damiaan een 

nieuwe functie opgenomen binnen 
het ziekenhuis. 

Het jaarlijkse ontwikkelingsgesprek 
tussen medewerker en 
leidinggevende is essentieel in het 
analyseren van talenten en in het 
plannen van de verdere stappen in de 
carrière. 

Interesses en ambities kunnen 
besproken worden met de 
leidinggevende en samen kan 
gekeken worden hoe de medewerker 
verder kan evolueren. 

VTO (Vorming, Training & Opleiding) 
is hierin zeer belangrijk.

Een doorgroei kan verticaal 
(hiërarchische doorgroei naar 
een leidinggevende functie) of 
horizontaal (dezelfde of een 
vergelijkbare functie binnen een 
andere dienst) zijn. Evengoed 
kan een verschuiving over 
departementen heen.

Enkele medewerkers getuigen graag 
over de kansen die ze kregen binnen 
Az Damiaan.

BART REYNAERT - BIOTECHNIEKER
‘ZELF MIJN JOB VOORGESTELD’

‘Werken bij de technische dienst is een zeer afwisselende job. 
Ik voerde vooral elektrische werken uit maar elke dag was toch 
anders en eigenlijk ben je een manusje-van-alles. Let wel, dat 
wordt gewaardeerd en ik deed die job met veel plezier. De jaren 
voor de inhuizing in onze nieuwbouw was ik heel vaak bezig op 
de werf. Een boeiende tijd.’

Enkele jaren terug opperde Bart Reynaert, die intussen ruim 
11 jaar bij Az Damiaan werkt, dat de kennis om medische 
toestellen te herstellen of te onderhouden ontbrak. “Heel vaak 
moesten toestellen naar de fabriek of was het wachten tot een 
firma langs kon komen. We kenden die toestellen niet en dus 
blijf je er dan beter af. Maar zo verloren we kostbare tijd. Toen 
een nieuwe technical manager startte, kreeg ik de kans om 
mij bij te scholen en zag onze eigen biotechnische dienst het 
levenslicht. Intussen zijn we met drie collega’s en we hebben 
de handen vol”, vertelt Bart enthousiast. 

“Medische technieken evolueren continu en dus volgen we 
constant opleidingen. We krijgen daar alle kansen toe en ik 
heb ook veel vrijheid om mijn werk zelf te plannen. Als je dan 
de artsen of collega’s snel kunt helpen, schenkt dat enorm 
veel voldoening. De overstap van de technische dienst naar 
de biotechnische afdeling was voor mij alvast een geslaagde 
carrièremove”, knipoogt Bart terwijl hij net een spuitpomp kon 
herstellen. 

LINDSEY SCHAEP - MAATSCHAPPELIJK WERKER VICKY SANDERS - DIENSTHOOFD PAYROLL
‘IK DEED STAGE OP DE WERKVLOER’ ‘VAN MEDEWERKER TOT DIENSTHOOFD’
Lindsey Schaep startte haar carrière in Az 
Damiaan in 2008 op het Centraal Medisch 
Archief (CMA). “Daar klasseren we alle 
papieren dossiers van de patiënten. Door 
de digitalisering dooft het archiveren van 
de klassieke dossiers echter stilaan uit. 
Zo kreeg ik de taak om sporadisch de 
administratie van mensen zonder papieren 
te regelen en na te gaan welke dienst hun 
medische kosten kan betalen. Deze job 
voerde ik uit bij de collega’s van de sociale 
dienst en zo ontstond de voeling met 
hun werking”, vertelt Lindsey, die in haar 
jaarlijks ontwikkelingsgesprek met haar 
leidinggevende aangaf dat ze graag studies 
voor sociaal en maatschappelijk werk wou 
aanvatten. 

Die kans kreeg ze ook. “Gedurende 3,5 jaar 
trok ik een dag per week naar school en 
deed ik twee dagen stage per week op de 
sociale dienst. In januari 2018 studeerde 
ik af en nu ben ik actief op de geriatrische 
diensten. We regelen vervoer naar huis of 
het woonzorgcentrum, verwijzen door naar 
de mutualiteiten en regelen de hulp voor na 
de opname. Een boeiende job waarbij we 
ook vaak bemiddelen met de familie”. 

En of ze blij is met de kans? “Gelukkig 
maakte het ziekenhuis het mogelijk dat 
ik de stages volgde op de werkvloer. Zo 
was de combinatie gezinsleven, werken 
en studeren haalbaar.”, looft Lindsey Az 
Damiaan.  

Het is 2005 als Vicky Sanders haar eerste 
carrièrestappen in ons ziekenhuis zette 
tijdens een zwangerschapsvervanging op 
het directiesecretariaat. “Na deze periode 
kon ik bij een andere werkgever starten 
maar ik wou graag in Az Damiaan blijven 
werken. Zo kwam ik op het onthaal van 
de personeelsdienst terecht. Dit was een 
bijzonder fijne job maar eigenlijk ben ik 
iemand die meer houdt van de cijfertjes. En 
zo kwam ik dan weer terecht op de afdeling 
Payroll van de personeelsdienst. Daar 
zorgen we er voor dat alle medewerkers 
hun loon correct en tijdig ontvangen. 
We geven ook advies over de sociale 
wetgeving en bijvoorbeeld extralegale 

voordelen. Als medewerker ondersteunde 
ik toen al bij enkele boeiende projecten 
zoals een nieuw softwarepakket om de 
werkuren te registreren. In oktober 2015 
werd ik dan coördinator van de payroll 
om in september 2017 door te groeien tot 
diensthoofd”, blikt een ambitieuze Vicky 
terug op haar loopbaantraject. 

“De doorgroeikansen in een ziekenhuis zijn 
een echte troef. Zo werd ik diensthoofd van 
mijn drie collega’s en die samenwerking 
verloopt bijzonder goed. Ik krijg ook veel 
ondersteuning en begeleiding van onze 
directeur Dirk Van de Velde”, glundert 
Vicky.  
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OORSUIZEN OF TINNITUS
HET SPREEKUUR

Wat is tinnitus?

Tinnitus, ook oorsuizen genoemd, 
is het waarnemen van een constant 
geluid, zonder dat er in de omgeving 
een geluidsbron aan te wijzen is. 

15% van de bevolking lijdt aan 
oorsuizen.

Tinnitus kan verschillende vormen 
aannemen: ruisen, fluiten, suizen of 
een ‘getuut’ in de oren. Het geluid 
kan hoog of laag zijn, gelijkmatig of 
ritmisch, luid of stil… Het kan gaan 
om een pulserende suizing als een 
hartslag, of de tinnitus kan continu 
zijn.

Meestal wordt het geluid vooral 
waargenomen wanneer er geen of 
weinig omgevingsgeluid is.

Tinnitus is geen ziekte

Tinnitus is geen ziekte maar een 
symptoom. In sommige gevallen kan 
er geen oorzaak gevonden worden. 
Als er een oorzaak gevonden wordt 
dan is het meestal één van volgende 

aandoeningen: Lawaaitrauma, 
ouderdoms-slechthorendheid, 
otosclerose, chronische midden-
oorproblemen, cholesteatoma, 
ziekte van Menière, vestibularis 
schwannoom, bepaalde genees-
middelen, diabetes, hypertensie, 
problemen met het kaakgewricht, 
nekproblemen of zelfs mentale 
overbelasting, stress.

Hoe schadelijk is tinnitus?

Hoe iemand omgaat met tinnitus 
verschilt van persoon tot persoon. 
Veel hangt af van hoe iemand het 
oorsuizen ervaart.

Tinnitus heeft op sommige patiënten 
een belangrijke psychische impact. 
Enerzijds kan het oorsuizen een 
zware emotionele impact hebben 
omdat er niet aan te ontsnappen 
valt. Anderzijds hebben stress en 
angst een grote invloed op de manier 
waarop de patiënt tinnitus ervaart.

Kun je tinnitus behandelen?

In de eerste plaats probeert de dienst 

NKO de oorzaak te behandelen. Vaak 
gaat het om een gecombineerde 
behandeling.

Soms biedt een hoortoestel of 
ruisgenerator een oplossing. Bij 
mensen die volledig of eenzijdig doof 
zijn, kan een soort implantaat hulp 
bieden.

Soms is het ook een kwestie van 
minder aandacht te geven aan het 
probleem, hoe moeilijk dat ook is. 
Dat kan tijdens de Tinnitus Retraining 
Therapy (TRT). Hierbij streven we 
naar een herconditioneren van de 
onbewuste subcorticale hersenfilters 
teneinde de tinnitus als een 
onbelangrijk geluid weg te filteren uit 
het aandachtsveld. 

Naast een hoortoestel/ruisgenerator 
en TRT bestaan er nog andere 
behandelingen. 

Wil je meer weten over tinnitus?

Voor meer informatie kun je terecht 
bij jouw huisarts of de dienst Neus-
Keel-Oorziekten.

NATHALIE VANDERMEULEN - AUDIOLOGE
EEN GRONDIG ONDERZOEK

Tinnitusklachten worden grondig 
onderzocht. Na een gehoortest tijdens 
de consultatie wordt het gehoor volledig 
uitgemeten in een anderhalf uur durend 
onderzoek. Tijdens dit onderzoek 
wordt elk deel van het oor getest: 
het middenoor, het binnenoor en de 
gehoorzenuw. De audioloog bevraagt 

ook grondig de concrete klachten 
en probeert – indien mogelijk – een 
tinnitusbepaling uit te voeren om zo 
een volledig beeld te krijgen van de 
klachten. Op basis van deze gegevens 
kan meer concrete informatie worden 
gegeven inzake de oorzaak en eventuele 
behandeling van de tinnitus. 

DR. PAUL LAMBERT - NKO-ARTS

Een patiënt met oorszuizen is vaak wanhopig. “Dokter, 
u moet er iets aan doen want ik word er gek van”, hoort 
dokter Lambert dikwijls op zijn raadpleging. “Vroeger 
klonk het advies vaak dat de patiënt er maar mee 
moest leren leven. Er was weinig kennis, geen geschikte 
medicatie (of ze veroorzaakten veel bijwerkingen) en 
ook de onderzoeksmethoden stonden niet op punt. 
Tegenwoordig ligt dit anders en pakken we tinnitus actief 
aan”, schetst de arts, die benadrukt dat dit samen met de 
patiënt gebeurt. 

Tijdens een eerste raadpleging wordt een grondige 
anamnese afgenomen. Aan de hand van gerichte 
vragen probeert de NKO-arts een beeld te krijgen van 
de voorgeschiedenis van de patiënt en de klachten. 
Daarnaast wordt er ook een klinisch onderzoek 
uitgevoerd waaronder een gehooronderzoek 
(audiometrie) en een onderzoek van het trommelvlies 
(tympanometrie). Daarna kan de arts al eerste informatie 
geven en bespreken wat de verdere stappen moeten zijn. 

Vaak is dit een op maat samengestelde behandeling door 
meerdere zorgverleners (zie eerder in dit artikel).

Tegenwoordig schrijft de arts soms een app voor: 
Twee maal daags 15 minuten luisteren naar een 
gespecialiseerde applicatie via de smartphone of 
de tablet en oorstukjes. Zo kan men in de Tinnitus 
Balance App Phonak een optimale gepersonaliseerde 
geluidsomgeving programmeren en deze linken aan 
specifieke activiteiten of leefsituaties. De app Sonormed 
kan bij bepaalde vormen van tinnitus soelaas brengen 
door specifieke  tonen uit muziek weg te filteren. Dit heeft 
een kalmerend effect. Andere apps gaan net bepaalde 
tonen stimuleren om zo in te werken op bepaalde 
hersencellen. 

“Het is wel belangrijk dat deze app’s enkel gebruikt 
worden na een grondig medisch onderzoek en met 
advies van de arts”, besluit diensthoofd NKO dokter Paul 
Lambert. 

“SOMS SCHRIJVEN WE EEN APP VOOR”

DIENST NEUS- KEEL- EN OORZIEKTEN
059 41 43 40 - corl@azdamiaan.be
https://azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/nko
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Heel wat van onze collega’s 
beoefenen in hun vrije tijd een 
bijzondere hobby. Voor deze editie 
van Dammag sloegen we een 
praatje met Christiane Zanders. 
Christiane begon 30 jaar geleden 
in de keuken van het toenmalige 
Heilig Hart-ziekenhuis en maakte 
enkele jaren geleden de sprong 
naar een logistieke functie binnen 
het operatiekwartier. Daar zorgen 
Christiane en haar collega dat alle 
operatiezalen voorzien zijn van de 
nodige materialen zoals naald en 
draad. En laat dat nu net ook het 
materiaal zijn dat Christiane nodig 
heeft voor haar uitzonderlijke hobby.

Christiane maakt in haar vrije tijd 
op traditionele manier teddyberen. 
“Ik volgde naaischool en bezocht 
daarom een stoffenbeurs in Brugge. 
Ik kocht er een pakket met stoffen 
met het idee er ooit iets mee te 
creëren. Het pakket werd thuis in de 
kast gelegd voor als ik even tijd zou 
hebben. Het pakket lag uiteindelijk 
drie jaar in mijn kast totdat ik het 
terug in handen kreeg. Kort daarna 
vroeg een vriendin mij mee naar 
een berenatelier in Bekegem en ik 
was meteen verkocht. Ik liet me 
onmiddellijk inschrijven. En zo ging 
de bal aan het rollen”. 

De beren die Christiane maakt, 
zijn niet de type beren die je in de 
doorsnee winkel kunt kopen maar 
zijn wel traditionele teddyberen. 
Ze worden meestal gemaakt van 
alpacahaar en afgewerkt met 
glazen oogjes. In het berenatelier 
wordt ook de kledij, die de beertjes 
dragen, gemaakt. Alles aan de beer 
is trouwens beweegbaar, van de kop 

tot de poten. 
“Alles begint met een patroon. Die 
patronen halen we meestal uit Duitse 
magazines (omdat er in België geen 
zo’n tijdschriften uitgebracht worden) 
of we delen patronen onder collega’s 
uit het atelier.” 

Het patroon dat Christiane gebruikt, 
hangt natuurlijk af van welke soort 
beer ze wil maken: een moderne 
beer of een traditioneler type. Een 
moderne beer wordt, in tegenstelling 
tot de traditionele beer, gemaakt van 
synthetische stof. “We tekenen het 
patroon op alpacastof en knippen 
die uit. Alle onderdelen van de beer 
worden apart getekend, uitgeknipt en 
daarna geassembleerd. We steken 
er de schijfjes in die zorgen voor 
de mobiliteit van de beer en daarna 
worden de onderdelen opgevuld. 
Wanneer alle onderdelen gedicht zijn, 
kunnen we de beer in elkaar steken 
en wordt hij afgewerkt met glazen 
oogjes en eventueel met kleertjes”, 
beschrijft Christiane het tot stand 
komen van een beer.

Zoals je kunt vermoeden kruipt 
er heel wat tijd in het maken van 
een beer. “Dat is niet altijd evident, 
maar ik probeer af en toe om ‘s 
avonds voor de televisie wat verder 
te werken aan een beer. Ik kom zo 
helemaal tot rust en als de beer af is, 
geeft mij dat voldoening.”
 
Maar naast veel tijd kruipt er ook 
wat geld in het maken van een beer. 
“De materialen zijn niet goedkoop, 
een exemplaar van 15 cm kost 
vlug tussen de 25 euro en 35 euro 
aan stof alleen al. En dan heb ik 
nog de kosten voor de vulling, 

garen, schijfjes en glasoogjes niet 
meegerekend.”

Christiane maakte ondertussen al 
zo’n 80 à 90 beren. De collectie heeft 
een aparte ruimte in huis en elke beer 
krijgt een naam. De beren moeten 
ook af en toe afgestoft worden. “Met 
een haardroger krijg je het meeste 
stof weg en af en toe eens kammen 
met een klein kammetje zoals je 
gebruikt voor kleine huisdieren doet 
ook wonderen”, lacht Christiane.

Wie denkt aan een origineel cadeau 
moet rekening houden met de prijs. 
Christiane maakt zelden beren op 
aanvraag, maar het gebeurt wel. “Het 
is een niet-alledaags cadeau, maar 
er hangt natuurlijk een prijs aan vast. 
En er kruipt natuurlijk heel wat tijd in. 
Het maken van een beer kan tot een 
week in beslag nemen, afhankelijk 
van de grootte van de beer.”

Christiane staat er niet alleen voor. 
Ze kan rekenen op haar echtgenoot. 
“Hij helpt me niet zo zeer door 
actief deel te nemen aan het maken 
van beren, maar eerder door het 
formuleren van suggesties en door 
vragen te stellen over een project”, 
klinkt het vrolijk.

En uiteraard zijn we ook benieuwd 
naar de grootste beer die ze ooit 
heeft gemaakt. “De grootste is 
tussen de 60 en 70 cm. Maar mijn 
nieuwe project is nog een stukje 
groter”, verklapt onze collega.

We wensen Christiane alvast nog 
veel succes en plezier met haar 
uitzonderlijke hobby!

CHRISTIANE ZANDERS
DE COLLEGA
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Op zondag 9 december organiseert Az Damiaan tussen 8 uur en 17 uur 
‘Spinning for Life’. In het kader van De Warmste week steunen wij VillaVip 
Bredene. Een VillaVip is een hedendaagse, fijne en kleinschalige woning waar 
10 volwassenen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel. Doe 
zeker mee voor het goede doel!

Vip Fit en Az Damiaan slaan - samen met hoofdsponsors 
Fluxx, #ikjeunemie en Tao Family - voor de derde keer 
de handen in elkaar voor een sportief event. Laat je 
sponsoren en doneer minimum 10 euro per uur voor een 
spinningfiets. Gedurende de ganse dag zorgen we voor 
een leuke sfeer. Ook wie nog nooit spinning deed, kan 
zeker deelnemen. De professionele lesgevers maken het 
voor iedereen leuk: de rookies en de profs kunnen zich elk 
op hun tempo uitleven. Ook enkele BV’s lieten inmiddels 
weten dat ze ons een hart onder de riem komen steken.

We beginnen de dag alvast rijkelijk. Tussen 8 uur en 10 
uur is iedereen welkom voor een uitgebreid ontbijtbuffet 
aan 10 euro per persoon en 8 euro voor kinderen 
tot en met 12 jaar. Alle info en inschrijven via www.
spinningforlife.be.

Een echte thuis

In een VillaVip is het in de eerste plaats gezellig 
vertoeven. De bewoners leven er volgens hun eigen 
ritme, interesses en passies. Samen met het zorgkoppel 
bouwen ze er aan een gezellige thuis. Persoonlijke 
aandacht en veel liefde staan centraal in elke woning.

Leslie en Jef vormen het zorgkoppel in VillaVip Bredene. 
Het was voor hen al jaren een droom om een eigen 
woning voor personen met een beperking te kunnen 
starten. Het koppel zorgt sinds enkele maanden voor een 
warme thuis waar het leuk is en waar iedereen kan leven 
volgens zijn of haar eigen ritme en interesses. Samen 
met de vaste medewerkers bouwen ze een band op met 
de bewoners zodat een persoonlijke begeleiding echt 
mogelijk wordt.

Wat een VillaVip woning uniek maakt, is dat het leven er 
zeer gewoon verloopt. Het is een hele geruststelling als 
je in een huis kan wonen waar je beperking geen grenzen 
kent. “Als koppel zorgen we ervoor dat iedereen elke 
dag kan thuiskomen in een ‘Warm Bredene’ gekruid met 
veel humor en liefde als hoofdingrediënten. Zo bouwen 
we samen aan een toekomst in onze VillaVip”, aldus 
zorgkoppel Leslie en Jef.

“Onze nieuwe thuis biedt plaats aan 10 bewoners. 
Neerploffen in de zetel, wegdromen in een groene 
omgeving of meehelpen achter het fornuis kunnen, maar 
zijn geen must. Wij helpen mee zoeken naar een zinvolle 
en op maat geschreven dagbesteding. 
Familie, vrienden en kennissen
zijn steeds welkom.”

VillaVip Bredene vind je in
een dichtbevolkte sociale 
en warme wijk op een 
boogscheut van een 
fantastisch vakantiegevoel 
met duinen, strand en zee. 

Leslie en Jef wonen sinds 2006 met hun zoon 
Vincenzo gelukkig samen in Bredene. Leslie, 41 jaar, 
heeft al heel wat ervaring in de zorg alsook haar 
persoonlijke betrokkenheid met personen met een 
beperking is zeer nabij en liefdevol. Leslie vertelt: 

“Vincenzo, mijn zoon, is enkele weken te vroeg 
geboren waardoor hij een fysieke beperking heeft. 
Door de jaren heen en bij het opgroeien van Vincenzo 
droomde ik er al jaren van om een fijne woning op 
te richten waar zijn beperking geen hindernis hoeft 

te zijn. Geen voorziening, maar een echte thuis waar 
heel veel warmte en genegenheid centraal staan. 
Toen VillaVip ons pad op kwam waren we direct 
voor het idee gewonnen: dit project is ons op het lijf 
geschreven.” – aldus Leslie.

“Bij ons betekent een knuffel heel veel, het geeft je 
warmte van twee armen om je heen en kracht om 
door te gaan. Een knuffel kost niks en tovert een 
glimlach in ‘t leven. Zo willen we altijd klaarstaan 
voor onze bewoners.” - Jef

VillaVip Bredene
Adres: Fritz Vinckelaan 38, 8450 Bredene
Er zijn momenteel nog kamers vrij. Interesse?

Neem gerust contact op: 
+32 497 46 22 57
bredene@villavip.be 

www.spinningforlife.be

VOOR HET GOEDE DOEL
SPINNING FOR LIFE. 
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HET ERAS-PROGRAMMA
UITGEDOKTERD

Colorectale kanker of dikkedarmkanker is één van de meest voorkomende 
kankers. Operatie van de dikkedarm is één van de belangrijkste behandelingen 
voor deze patiënten maar is tevens uitgebreid, complex en kent een hoge 
complicatiegraad. Gedurende de afgelopen decennia is de zorg voor patiënten 
die dergelijke ingreep ondergaan, verschoven van meer traditionele zorg naar 
meer gestandaardiseerde zorgprogramma’s. Rondom deze operatie wordt het 
ERAS-programma toegepast. 

Een beter en sneller herstel na een darmoperatie

In het voorjaar van 2018 werd een 
studie uitgevoerd waarbij in 18 
ziekenhuizen telkens bij 25 patiënten 
alle factoren, die van invloed kunnen 
zijn, werden vergeleken. De bedoeling 
is om de kwaliteit te verbeteren 
door deze informatie te bespreken 
met een groep ziekenhuizen die hun 
kennis, ervaring en expertise delen. 
“Eigenlijk stellen we steeds opnieuw 
dezelfde vraag: wat kan er beter?”, 
duidt dokter Abasbassi van de dienst 
Algemene heelkunde in Az Damiaan. 

Korte opnameduur
“Wat meteen opvalt, is onze korte 
opnameduur voor de operatie. 
In Az Damiaan worden al heel 
wat noodzakelijke onderzoeken 
uitgevoerd tijdens een préoperatieve 
raadpleging. Dit beperkt de 
gemiddelde opnameduur voor de 
operatie tot slechts een halve dag, 
tegenover een algemeen gemiddelde 
van anderhalve 1,5 dag. Ook na 
de operatie is de opnameduur de 
kortste in Az Damiaan vergeleken 
met alle andere deelnemende 
ziekenhuizen. Dit is ondermeer te 
verklaren doordat alle operaties 
uitgevoerd werden via laparoscopie. 
Een laparoscopie is een kijkoperatie, 
een ingreep waarbij de arts met een 
laparoscoop in de buikholte kijkt. Zo 
vermijd je een grote operatiewonde 
en herstelt de patiënt veel sneller.

Meer comfort
Deze methode verhoogt dus 
het comfort voor de patiënt. ‘s 
Morgens mag men nog een licht 
ontbijt eten en meestal gebeurt de 
operatie dan kort na de middag. 
Een darmvoorbereiding is niet eens 
noodzakelijk. Na de operatie is er 
geen maagsonde nodig, werd er 
zelden een drain gestoken (buisje 
om het operatiebloed te laten 
afvloeien) en blijft de blaassonde 
maar heel kort zitten. Al na 1 dag 
kan de patiënt terug beginnen 
met eten. Na 3 tot 5 dagen kan de 
patiënt uit het ziekenhuis ontslagen 

worden. Ondanks het snellere 
ontslag en het vlot herstel, moest 
geen enkele patiënt uit de studie in 
ons ziekenhuis opnieuw opgenomen 
worden na deze operatie.

Een vast operatieteam
Ook in het operatiekwartier zelf 
gaat het er gesmeerd aan toe. De 
gemiddelde operatieduur is bij ons 
98 min, tegenover een algemeen 
gemiddelde van 160 minuten. 
“Door de gebruikte techniek en 

een operatieteam dat telkens weer 
streeft naar een optimale efficiëntie 
is de operatieduur gemiddeld een 
uur korter”, looft dokter Abasbassi de 
collegae-artsen en verpleegkundigen. 
“We werken met een vast team 
waarbij iedereen zijn of haar taken 
tot in de puntjes kent. Zo onstaat 
er een perfect vertrouwen in elkaar 
en dit teamwerk is voor de patiënt 
een groot voordeel want een kortere 
operatie betekent onder andere 
minder verdoving en een lagere kans 
op infecties”, besluit de chirurg. 

ERAS is een afkorting van de Engelse woorden: 
Enhanced Recovery After Surgery. Letterlijk vertaald 
betekent dit: verbeterd herstel na operatie. “Wij spreken 
liever van beter en sneller herstel”, aldus algemeen 
chirurg Mohamed Abasbassi. Het ERAS-programma is 
een kwaliteitsprogramma rondom een operatie, waarin 
alle factoren zijn samengebracht die een positieve 
invloed kunnen hebben op het herstel. 

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de 
factoren die van invloed zijn op het herstel na een 
operatie. Daaruit blijkt dat het herstel na de operatie 
verbeterd kan worden door onder andere:
• Een zo klein mogelijke operatiewond. Hoe minder 

schade aan weefsel, des te sneller het herstel en hoe 
minder kans op infecties.

• Een optimale pijnbestrijding. Niet alleen de pijn wordt 
effectief bestreden, maar ook de nadelige effecten 
van pijnbestrijding op maag- en darmwerking 
worden zo klein mogelijk.

• Een zo kort mogelijke periode van bedrust. Hierdoor 
wordt het verlies van spierkracht beperkt en de 
ademhaling gestimuleerd.

• Een zo kort mogelijke periode van 
voedselonthouding. Dit beperkt gewichtsverlies en 
daarmee verlies van spiermassa en spierkracht.

• Een snel ontslag uit het ziekenhuis. De vertrouwde 
(thuis)omgeving heeft een helend effect, beperkt 
de ziekenhuiskosten en vermindert de kans op 
ziekenhuisinfecties.

Naast je gehele conditie vóór de operatie, bepaalt vooral 
de omvang van de operatie of jouw herstel voorspoedig 
zal verlopen. Meestal is het de eerste twee dagen na 
de operatie al duidelijk hoe je herstel zal verlopen en 
wanneer je naar huis mag. Als alles voorspoedig verloopt, 
mag je 3 tot 5 dagen na de operatie weer naar huis. 
Vroeger was dit pas na 7 tot 10 dagen.

Aan de studie werkten voor Az Damiaan mee:

• dokter Mohamed Abasbassi - dienst Algemene heelkunde
• dokter Francis De Burghgraeve - dienst Anesthesiologie - Kritieke Zorgen
• mevr. Karla Logghe - verpleegkundig coördinator dienst Medische oncologie - hematologie
• mevr. Nadine Vanhee - hoofdverpleegkundige ZE 220 heelkunde

DIENST ALGEMENE HEELKUNDE
059 41 42 21 - chlk@azdamiaan.be
https://azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/algemene-heelkunde
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OSTEND NIGHT RUN
GESPOT

Naar jaarlijkse traditie namen we ook dit jaar deel aan de Ostend Night 
Run. Dit jaar schreven meer dan 100 medewerkers zich in. Ze hadden 
de keuze tussen een parcours van 7, 14 of 21 km. De sfeer zat er bij 
onze lopers en supporters alvast goed in.

Mijn deelname aan de Ostend Night Run was op de eerste plaats een “missie” 
voor mezelf om terug “in shape” te geraken! Daarnaast was het groepsgevoel 
van de dienst, om samen iets te doen, ook beslissend. Na jaren non-actief zijn op 
sportief vlak, vond ik dit wel het evenement bij uitstek om me terug fit te krijgen. 
Daarnaast is het een mooi gebaar en een stimulans van Az Damiaan om het 
inschrijvingsgeld van de werknemers op zich te nemen. Het behalen van de finish 
was voor mij een overwinning op mezelf. 

SHARRON OPRINS - OPERATIEKWARTIER
‘EEN OVERWINNING OP MEZELF’ Uit het medewerkersonderzoek van 2016 bleek dat 'gezondheid en welzijn' vele medewerkers 

nauw aan het hart ligt en dat we hen hierin extra kunnen ondersteunen. Daarom zet Az 
Damiaan onder de slogan #YourHealthMatters actief in op gezondheidspromotie bij de 
artsen en de medewerkers. Samen met Springbok Coaching en Liantis organiseren we 
talrijke initiatieven rond lichamelijke en geestelijke gezondheid en mentale veerkracht. Je 
leest er alles over op www.yourhealthmatters.be.

Op naar Bredene Loopt op zaterdag 15 december 2018! 
Artsen en medewerkers kunnen zich gratis inschrijven op:
 https://www.azdamiaan.be/nl/activiteiten/bredeneloopt
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MANUELE LYMFEDRAINAGE IS SUIKER EEN
SLUIPMOORDENAAR?

DE BEHANDELING VOEDING

Sinds enige tijd bieden wij manuele 
lymfedrainage via de methode 
Vodder aan.

Het menselijk lichaam bestaat 
voor twee derde uit vocht die 
zich bevindt in en rondom alle 
lichaamsdelen, bloedbanen, 
lymfebanen en de hersenen. Dit 
vocht is nodig voor zeer veel 
belangrijke lichaamsprocessen. 
De waterhuishouding moet dus 
optimaal zijn om alle processen 
goed te laten verlopen. Hierbij speelt 
het lymfestelsel een belangrijke rol 
met zijn voedende, zuiverende en 
drainerende functie.

Lymfedrainage is dus eigenlijk een 
normale en natuurlijke functie in ons 
lichaam maar deze kan bemoeilijkt 
worden door een aangeboren 
aandoening, een ongeval, een ziekte 
of stress. In dat geval moet het 
drainerende proces geholpen worden 

door de manuele lymfedrainage.

Specifieke methode

De manuele lymfedrainage volgens 
de methode Vodder is een soort 
ritmische massage waarbij een 
zachte spiraalvormige tractie wordt 
uitgeoefend op de lymfeklieren 
en de lymfebanen. Zo wordt het 
overtollig ‘lichaamsvocht’ afgevoerd. 
De behandeling richt zich niet enkel 
op het te behandelen lichaamsdeel 
maar op het volledige lichaam. 
Naast de ‘massage’ kan deze 
behandeling nog verder aangevuld 
worden met lymfetaping, aangepaste 
mobilisaties en compressietherapie 
(zwachtelen of met een speciale 
kous). 

Meerdere fases

Aanvankelijk start de therapie met 
3-5 behandelingen per week, dit 
noemt men de ‘ontzwellingsfase’. Dit 

wordt dan langzaam afgebouwd tot 
de ‘onderhoudsfase’ bereikt wordt. 
Voor chronische aandoeningen is 
soms een langdurige behandeling 
aangewezen.

Manuele lymfedrainage wordt steeds 
uitgevoerd door een gespecialiseerde 
kinesist na doorverwijzing door de 
huisarts of een arts-specialist.

Informatie

Voor meer informatie omtrent 
deze behandeling of voor het 
maken van een afspraak kan u 
onze kinesitherapeut - die een 
bijzondere opleiding genoot voor 
lymfedrainage via de methode 
Vodder - contacteren.

• Lymfoedeem: bv. na oncologische operaties zoals borstamputatie, baarmoederoperatie, prostaatoperatie, 
wegname van oksel- of liesklieren, …

• Lymfoedeem door een aangeboren aandoening.
• Oedeem na een trauma of een operatie.
• Veneus oedeem: bv. bij spataders, na flebitis, na een diepe veneuze trombose, …

Voorbeelden van behandelbare aandoeningen en klachten

STEFANIE VAN GROOTVEN - KINESITHERAPIE
059 41 43 85 - Ambulante behandeling op afspraak via route 296

Honing is een natuurlijke suiker die weinig bewerkingen heeft ondergaan. 
Net zoals witte suiker bestaat het hoofdzakelijk uit enkelvoudige suikers die 
snel worden opgenomen in het bloed. Of de bioactieve stoffen uit honing 
een positief effect hebben op onze gezondheid is niet aangetoond. Het 
staat samen met witte suiker op de lijst van toegevoegde suikers: niet mee 
overdrijven dus.

ASTER VANDORPE - DIËTISTE
IS HONING BETER DAN SUIKER?

“De voedingssector heeft de afgelopen vijf jaar het gehalte aan suikers en verzadigde 
vetten in voedingsproducten verminderd. Er worden wel meer vezels toegevoegd. 
Toch gaat het al bij al om vrij beperkte aanpassingen”, berichtte de media. Maar is 
suiker dan echt zo giftig? 

In 2012 startte de sector samen met Volksgezondheid 
een traject om onevenwichtige voedingspatronen aan 
te pakken. Ze zetten daarvoor in op drie pistes: het 
aanpassen van de samenstelling van producten, de 
portiegroottes en de marketing en communicatie naar de 
consument.

Zo bevatten ontbijtgranen gemiddeld 5,8 procent minder 
suikers en 13 procent meer vezels dan vijf jaar geleden. 
Er is ook bijna een kwart meer volkorengraan gebruikt. 
Dat klinkt spectaculair, maar de granen bevatten sowieso 
vaak tientallen procenten suiker. 

Vijf jaar na datum ziet het assortiment waaruit de Belg 
kan kiezen er al anders uit. ‘De eerste evaluatie toont 
met andere woorden een positieve trend’, weet adjunct 
diensthoofd diëtiek Aster Vandorpe. 
Reeds lange tijd wijzen wetenschappers op de risico’s 
van een overmatig gebruik van toegevoegde suikers. Men 
vindt ze in talrijke voedingsmiddelen, maar meer dan 

een derde zit in frisdranken. Afgezien van het feit dat ze 
het ontstaan van tandbederf bevorderen, beklemtoonde 
men vroeger vooral dat ze obesitas veroorzaken. En 
als gevolg van obesitas ontstaan hartziekten en andere 
gezondheidsproblemen.

Uit een studie blijkt dat een overmatig gebruik van 
toegevoegde suikers schadelijk is voor de gezondheid, 
ook bij mensen die geen overgewicht hebben. Suiker 
is dus niet giftig en ook geen dikmaker, op voorwaarde 
dat je het matig consumeert. Omdat de gemiddelde 
mens te veel industrieel bereide producten eet, werd 
aanbevolen om de consumptie van toegevoegde suikers 
te verminderen. 
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DE BORSTKLINIEK
DOORGELICHT

De borstkliniek is geen aparte 
afdeling binnen het ziekenhuis 
maar wel een organisatie die 
alle medische disciplines in het 
ziekenhuis samenbrengt die bij 
de behandeling van borstkanker 
betrokken zijn. Dokter Randal 
D’hondt, medisch coördinator van 
de borstkliniek en verpleegkundig 
coördinator Kristien Paridaens 
geven meer uitleg.

Wat is de rol van de verpleegkundig coördinator 
van de borstkliniek?

Kristien: De verpleegkundig coördinator is de rode 
draad en het aanspreekpunt voor de patiënten 
tijdens hun ganse behandeltraject. Zij maakt kennis 
met de patiënt al vanaf het begin van de diagnose en 
volgt deze patiënt (en naasten) verder op. Zij zorgt 
ervoor dat alles vlot verloopt en dat de patiënt alle 
nodige uitleg krijgt.

Wie staat er nog in voor de zorg voor patiënten met 
borstkanker?

Kristien: De verpleegkundig coördinator wordt 
bijgestaan door andere verpleegkundigen. Zij doen 
de wondzorg na de  operatie, geven uitleg over 
borstprothesen en over alle mogelijke behandelingen 
die volgen na een operatie zoals bestraling, 
chemotherapie, hormoontherapie enzovoort. 
Doordat er verschillende verpleegkundigen zijn, 
kunnen we continuïteit verzekeren. De psychologe 
van de borstkliniek geeft extra psychische 
ondersteuning, zowel aan de patiënt als aan de 
naasten, indien daar nood aan is. Zelfs na ontslag uit 
het ziekenhuis kan er nog extra begeleiding gegeven 
worden. 

Ook de maatschappelijk werker, diëtist en kinesist 
spelen een ondersteunende rol in de borstkliniek. We 
streven immers naar een totale oncologische zorg 
waarbij artsen, verpleegkundigen, psychosociale en 
andere medewerkers nauw samenwerken om de 
patiënt en zijn naasten zo goed mogelijk te helpen.

Zijn er extra kosten als de patiënt in de borstkliniek 
terecht komt?

Kristien: Nee, de coördinatie en begeleiding zijn niet 
ten laste van de patiënt.

Zijn er speciale projecten in de borstkliniek?

Kristien: Via de Stichting tegen Kanker krijgen
we financiële ondersteuning voor een Project:
“Goed verzorgd, beter gevoel”.

Op het oncologisch dagziekenhuis wordt er al 
vele jaren schoonheidszorg aangeboden aan de 
patiënten. De laatste tijd was het aantal vrijwilligers 
gedaald, waardoor er geen dagelijks aanbod meer 
was. Dankzij de steun die we ontvingen, kunnen 
meer vrijwilligers opgeleid worden. 

Momenteel zijn er vier extra vrijwilligers die de 
opleiding zorgmassage volgen. Zij kunnen bij de 
patiënten met borstkanker een duidelijke rol spelen. 
Zorgmassage is heel ontspannend, maar het 
leert je ook je eigen lichaam kennen en opnieuw 
aanvaarden. Dit is een heel belangrijke stap 
voor patiënten die een borstoperatie ondergaan 
hebben, hun haar verloren zijn door chemotherapie 
of lichamelijke veranderingen ervaren door de 
hormoontherapie. Zorgmassage kan ook toelaten 
om even alle zorgen te vergeten. 

Waarom is bewegen zo belangrijk bij het herstel na 
borstkanker? 

Dr. D’hondt: Studies tonen aan dat voldoende 
beweging en sport het risico op borstkanker 
verminderen. Dus wie gezond leeft en sport, heeft 
minder risico op kanker. 

Daarnaast zijn er al heel wat gegevens die aantonen 

KRISTIEN PARIDAENS
VERPLEEGKUNDIG COÖRDINATOR BORSTKLINIEK
059 41 63 31 - kparidaens@azdamiaan.be
https://azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/borstkliniek

Hoe werkt een borstkliniek?

Kristien: Met de term borstkliniek bedoelt men de 
samenwerking die er is tussen de verschillende 
disciplines waarmee een patiënt in aanraking komt 
als er borstkanker vastgesteld wordt.

Dr. D’hondt: Niet elke afwijking van de borst is 
kwaadaardig, maar moet wel verder onderzocht 
worden. Het is de bedoeling van de borstkliniek 
dat de patiënt binnen de 24 uur bij een arts terecht 
kan om na te kijken welke onderzoeken er moeten 
volgen. Hierbij treedt er een heel raderwerk in actie, 
waarbij het voor de patiënt belangrijk is dat alle 
onderzoeken en consultaties elkaar vlot opvolgen. 

De periode van onzekerheid moet zo kort mogelijk 
zijn. Indien de diagnose van borstkanker gesteld 
wordt, beslist een team van artsen van verschillende 
disciplines welke behandeling er volgt. Het is 
een meerwaarde dat iedere arts vanuit zijn eigen 
specialisatie mee kan beslissen. Dit gebeurt tijdens 
een wekelijkse vergadering waarbij elke patiënt, bij 
wie er borstkanker vastgesteld werd, besproken 
wordt.

dat een fysieke revalidatie tijdens en vooral na radio- 
en chemotherapie (onco-revalidatie) het herstel 
bespoedigt, zorgt dat de patiënt rapper opnieuw 
(even) actief is zoals voorheen en vlugger weer aan 
het werk kan. Daarenboven geeft de oncologische 
revalidatie ook een mentaal beter gevoel en een 
hogere weerbaarheid.

De dienst Medische oncologie van Az Damiaan 
promoot al sinds 2004 deze oncologische 
revalidatie. Ons ziekenhuis was, samen met UZ Gent 
en AZ Jessa Hasselt, een van de pioniers op dit vlak 
in samenwerking met Kom op tegen kanker.

Meer dan ooit blijven wij elke borstkankerpatiënt 
aanraden tot lichte sportinspanningen tijdens en 
na chemotherapie en liefst levenslang nadien: 
bij voorkeur drie maal per week minimum 1 uur 
wandelen, fietsen, joggen of zwemmen of een 
andere sport aan lage intensiteit.
Op dit moment zijn er immers ook studies die 
aantonen dat patiënten met borstkanker, die nadien 
blijvend sporten, opvallend minder kans hebben om 
te hervallen van borstkanker of er aan te sterven, 
alleen al dankzij deze sportinspanningen. Dit effect 
is soms zelfs in dezelfde grootteorde als het effect 
van bijvoorbeeld chemotherapie en sport is iets wat 
de patiënt zelf in handen heeft.

DR. D’HONDT RANDAL
MEDISCHE ONCOLOGIE - HEMATOLOGIE
DIENSTHOOFD PALLIATIEVE ZORGEN
MEDISCH COÖRDINATOR BORSTKLINIEK
059 41 43 20 

32 AZ DAMIAAN NOV 2018 33AZ DAMIAANNOV 2018



Vanaf 1 januari 2019 zal je jouw patiëntendossier 
rechtstreeks kunnen inkijken via pc of via een app 
op de smartphone of tablet. Vanaf dan krijg je ook 
als patiënt toegang tot jouw medisch dossier via 
mynexuz.be.  

Je eigen medisch dossier inkijken is op zich niet nieuw. 
Als patiënt kun je steeds een afschrift vragen van wat er 
in jouw dossier staat. Hoe dit moet, lees je op
https://azdamiaan.be/nl/patienten/het-patientendossier 
of kun je navragen bij onze ombudsdienst. 

Ons ziekenhuis is ook al enkele jaren aangesloten 
op het CoZo-netwerk. CoZo is een digitaal 
samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners 
en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische 
gegevens uit te wisselen en te delen. Ook de foto’s en 
verslagen van de medische beeldvorming zijn al enige tijd 
digitaal te bekijken door de patiënt. Intussen zijn we in Az 
Damiaan reeds geruime tijd bezig met over te schakelen 

op een nieuw elektronisch patiëntendossier; Nexuzhealth. 
Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband 
tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen. 

Als je zorg krijgt in de aangesloten ziekenhuizen 
kunnen de betrokken zorgverleners via Nexuzhealth 
alle beschikbare medische informatie bekijken, zoals je 
medische voorgeschiedenis, je allergieën en de medicatie 
die je neemt. 

Vanaf 1 januari 2019 stellen we het dossier ook ter 
beschikking van de patiënten via het portaal mynexuz.be. 
Dit is een beveiligde webapplicatie en app voor patiënten 
van de Nexuz-ziekenhuizen waarmee je toegang krijgt 
tot jouw medisch dossier. Je vindt er onder andere jouw 
gevalideerde medische verslagen en afspraken. Een 
aantal documenten zal voorlopig nog niet toegankelijk 
zijn voor patiënten, maar zal in latere fases zichtbaar 
worden net als bepaalde functionaliteiten zoals het online 
invullen van vragenlijsten of afspraken boeken.

 jouw e-mailadres

Wil jij als eerste op de hoogte worden gehouden over onder andere mynexuzhealth?
Schrijf je dan in op onze digitale nieuwsbrief via https://azdamiaan.be/nl/over-ons/nieuwsbrief

Om je de best mogelijke behandeling 
te kunnen bieden is het essentieel 
dat jouw zorgverleners een volledig 
beeld hebben van jouw gezondheids-
toestand en je medische voorge-
schiedenis. Die gegevens zitten 
vaak verspreid bij de verschillende 
zorgverleners en zorginstellingen die 
je ooit hebt geraadpleegd. Met jouw 

geïnformeerde toestemming maak 
je ze beschikbaar voor de zorgver-
leners die je momenteel opvolgen. 
Daardoor kunnen ze je sneller én 
beter behandelen en voorkomen ze 
dat je onnodige onderzoeken moet 
ondergaan. Het is ook veiliger voor 
je: medicatie-interacties, eventuele 
allergieën en andere cruciale 

gegevens worden immers meteen 
gedeeld. Bovendien vergemakkelijkt 
de gegevensuitwisseling de samen-
werking en communicatie tussen 
jouw zorgverleners. Het delen van 
medische gegevens gebeurt
uiteraard beveiligd en met respect 
voor de rechten van de patiënt zoals 
de GDPR-wetgeving dit voorschrijft. 

MEDISCHE GEGEVENS DELEN LEIDT TOT BETERE ZORG

UW MEDISCH
DOSSIER ONLINE

VAN ORTHOPEDIE
DIGITAAL IN DE WACHTZAAL

34 AZ DAMIAAN NOV 2018 35AZ DAMIAANNOV 2018

In elke editie van ons magazine gaan we op zoek naar de patiënt in de wachtzaal. De 
wachtzaal is voor veel patiënten een stressvolle plaats. “Wanneer is het aan mij? Wat 
zal de dokter zeggen?”. Voor andere patiënten is de wachtzaal een plaats waar ze 
sociale contacten aangaan met andere patiënten.

In deze editie gingen we een kijkje nemen in de drukke wachtzaal 
van de dienst orthopedie. Er zitten waarschijnlijk 15 patiënten te 
wachten. We slagen er in om een praatje te maken met Diego. 
Diego moet op consultatie komen bij dr. Willaert. Het is niet de 
eerste keer dat Diego hier is. “Ik werd enkele weken geleden 
geopereerd door dr. Willaert aan mijn knie en kom vandaag op 
controle.”

Diego werkt in de bouwsector en liep een blessure op aan 
zijn knie. “Ik zit meer dan de helft van een werkdag op mijn 
knieën, soms 4 tot 5 uur.” Diego draagt wel een werkbroek met 
versteviging ter hoogte van de knieën, maar dat is niet voldoende 
om de knieën te beschermen tegen overbelasting. “Ladders en 
stellingen op en af gaan doet er natuurlijk ook niet veel goed 
aan”. Diego werd enkele jaren geleden ook al geopereerd aan zijn 
andere knie. “Ja, in 2012 werd ik al eens geopereerd aan mijn 
andere knie omwille van dezelfde blessure.”

Diego koos terug voor dr. Willaert. “Ik heb geen enkele reden om 
te veranderen. Het is een sympathieke kerel en een goeie arts. 
Hij heeft me in 2012 ook goed geholpen dus was het voor mij 
een vanzelfsprekendheid dat ik terug naar dr. Willaert ging voor 
mijn blessure.”. “Trouwens op de afdeling zijn ze ook allemaal 
zeer vriendelijk en behulpzaam! Het viel mij enorm op dat mijn 
identiteit op elke dienst die ik passeerde, gecontroleerd werd. 
Van de consultatie tot het operatiekwartier en terug!”

Na de operatie kreeg Diego het advies om zich rustig te houden 
om zijn knie te laten herstellen. “Revalideren is niet echt nodig 
maar compleet stilzitten en niets doen is ook niet ideaal. Ik moet 
proberen om mijn knie mobiel te houden. Nog even op mijn 
tanden bijten en ik mag terug gaan werken.”

Voor Diego is thuiszitten niet evident. Hij is graag bezig en kan 
dus niet lang blijven stilzitten. “Ik help wat mee in het huishouden, 
doe boodschappen en ik zorg dat het eten klaarstaat ’s avonds. 
En als er even niets te doen valt dan bekijk ik films of speel ik 
stiekem een spelletje op de playstation.” lacht Diego.

“Geen enkele reden om te
veranderen van arts”

DIEGO DELANGHE
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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.


