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Borstcentrum Zuiderkempen kan
mooie cijfers voorleggen
Om objectief zicht te krijgen
op de resultaten en de
geleverde kwaliteit van onze
patiëntenzorg, heeft het
A.Z. St.-Dimpna Geel in 2013
vrijwillig deelgenomen aan
het Vlaamse indicatorenproject voor patiënten en
professionals (VIP2) voor
het domein ‘Oncologie:
invasieve borstkanker.’

V

ia deelname aan
het project kan de
geleverde kwaliteit van
de zorg gemeten en vergeleken
worden met de resultaten
van andere ziekenhuizen.
Tevens kunnen we zo op een
proactieve en transparante
manier onze patiënten met
een diagnose van borstkanker
informeren over de geleverde
kwaliteit in het Borstcentrum
Zuiderkempen.

Welkom bij ID
Hartelijk welkom bij de eerste
uitgave van deze nieuwsbrief.
U vindt hier onder meer het
resultaat van het project
rond het stakeholdersoverleg waaraan ons ziekenhuis
deelneemt. Gedurende twee
jaar hebben betrokkenen uit
de zorgsector in de Kempen
naar elkaar geluisterd en
met elkaar gesproken over
werkpunten aan beide zijden.

Mooie cijfers

Deze resultaten zijn gebaseerd
op gegevens van 2009-2011. Dit
zijn de meest recent beschikbare gegevens, aangezien
resultaten van de 5-jaarsoverleving ingecalculeerd werden.
Voor deze jaren kan het A.Z.
St.-Dimpna mooie cijfers
voorleggen die beantwoorden
aan de vooropgestelde Vlaamse
streefwaarden. Wij durven te
stellen dat het Borstcentrum
Deze open en constructieve
ontmoetingen beloven veel
goeds voor de toekomst.
We zien onze nieuwsbrief als
een onderdeel van een nieuwe
en brede dialoog tussen alle
actoren die betrokken zijn bij
de gezondheidszorg rondom
ons ziekenhuis. Het uiteinde
lijke doel is door inspraak en
samenspraak het belang van
onze patiënt/cliënt te waar
borgen en de kwaliteit van de
zorg te verbeteren.
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Zuiderkempen uitgegroeid is
tot een uitstekend uitgeruste
en functionerende entiteit.
Op de website van ons
ziekenhuis kunt u onze
resultaten terugvinden.
Voor extra toelichting neemt
u contact op met Stef Peeters
(stafmedewerker accreditatie
– kwaliteit). •
> Meer informatie vindt u op
www.azstdimpna.be.

Ik maak graag
van de gelegenheid gebruik
om dr. Guido
Michiels te feliciteren met de geïnspireerde
invulling van het voorzitterschap van het stakeholdersoverleg. In het woord vooraf
en op pagina 4 vindt u meer
informatie over dit project.
— Michel Vangenechten
Voorzitter
Raad van bestuur

woord vooraf
Toen mijn loopbaan begon
was de geneeskundige
zorg een taak die vooral
door artsen werd uitgevoerd. Tussen toen en nu is
er heel veel veranderd, ten
goede: betere diagnostiek,
doeltreffender therapie
en een humane palliatieve
bijstand. Artsen staan er
niet meer alleen voor.
Ze zijn nu een onderdeel
van een klein leger van
zorgverstrekkers, die
professioneel zijn opgeleid
voor een specifieke taak.
De zorgontvangers spelen
een actievere rol.

Artsen staan er niet
meer alleen voor.
Ze zijn nu onderdeel
van een klein leger van
professionele
zorgverstrekkers.
Het komt vaak voor dat
patiënten, naast hun
vertrouwde huisarts, de
hulp nodig hebben van
andere professionals. Een
goede verstandhouding
tussen deze personen
is wenselijk. Beschikt
elke deskundige over de
nodige informatie over de
patiënt? Hoe verloopt de
uitwisseling van essentiële
gegevens? Gaat het vlot
of eerder moeizaam?
ICURO, de koepel van de
Vlaamse ziekenhuizen
met publieke partners,
heeft in dat verband een
pilootproject van twee jaar
opgezet, onder de naam
‘stakeholdersoverleg’.
Ons ziekenhuis heeft zich
hiervoor ingeschreven,
samen met vijf andere.

> lees verder op pagina 2
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A.Z. St.-Dimpna treedt toe tot
het Iridium Kankernetwerk
> vervolg van pagina 1

H

Onze groep
had een
zeer diverse
samenstelling. Artsen,
thuisverple
gers, directieleden van
het ziekenhuis, vertegen
woordigers van de
ziekenfondsen en andere
betrokkenen kwamen eenmaal per trimester samen.
Wij organiseerden ook een
talrijk bijgewoond seminarie, waarin aandachtig werd

We kennen nu
de knelpunten en
gaan op zoek
naar oplossingen.
geluisterd naar de stem
van apothekers, kinesisten
en patiënten. We kennen
nu de knelpunten in de
informatie-overdracht
en de samenwerking
tussen zorgverleners. In
het belang van zorgont
vangers én verzorgenden
is het nodig daarvoor
oplossingen te zoeken. Het
A.Z. St.-Dimpna wil een
centrale rol vertolken in dit
samenhorigheidsstreven.
Dat vergt de actieve steun
van alle betrokkenen.
— Dr. Guido Michiels
Voorzitter Stakeholdersoverleg
Zorgsector Kempen

et A.Z. St.-Dimpna
is sinds januari 2015
aangesloten bij het
Iridium Kankernetwerk. Op
10 december 2014 trad ook
het UZA toe tot het netwerk.
Daarmee is het Iridium
Kankernetwerk het grootste
medisch-wetenschappelijke
kankernetwerk van België.
Het netwerk werd opgericht
door de GZA-ziekenhuizen,
A.Z. Klina, A.Z. Nikolaas,
A.Z. Monica en A.Z. SintJozef Malle. In het netwerk
wordt de patiënt met kanker
multidisciplinair opgevangen
door artsen, verpleegkundigen en een uitgebreid
begeleidingsteam.
Optimale kwaliteit

De ziekenhuizen van het
Iridium Kankernetwerk willen
hun werking en infrastructuur
zo efficiënt mogelijk inzetten.
Samen streven we naar de
optimale diagnose, behandeling
en nazorg van elke individuele
patiënt. Doordat de medische
expertise wordt gebundeld,
zijn we in staat om elke patiënt
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stamceltransplantatie of nieuwe
geneesmiddelen in klinisch trial-verband aan te bieden. Een
doorgedreven samenwerking
met andere specialisten en de
huisarts is dan ook essentieel.

— Mieke Gillis
Staf Verpleging

Werkingsprincipes van het Iridium Kankernetwerk
• Het gezamenlijk organiseren van het volgende zorgaanbod,
verspreid over de verschillende locaties:
— Routine- en hoogtechnologische radiotherapeutische
behandelingen
— Speciale technieken, zoals intra-operatieve radiotherapie,
stamceltransplantaties en radiochirurgie, in één van de
GZA-Ziekenhuizen
— De organisatie van de oncologische en hematologische
dagbehandelingen op de verschillende locaties, volgens
een gemeenschappelijk opgesteld beleidsplan
— De organisatie van brachytherapie voor gelokaliseerde
prostaatkanker op verschillende locaties
• Behoud van de autonomie van elke partner in de organisatie van de eigen dienst oncologie binnen het ziekenhuis, ook wat de interne medische organisatie betreft.
• In overleg komen tot uniforme behandelschema’s.
• Wekelijks plenair multidisciplinair oncologisch overleg in
alle ziekenhuizen van het Iridium Kankernetwerk.
• Subspecialisatie met verwerving van expertise.

Nieuwe artsen in het A.Z. St.-Dimpna

Jef Geens

Marie-Pia Assoignon

Liesbeth Cornelissen

Piet Dirix

Philip-Emmanuel Baetslé

Spoedgevallen

Gastro-enterologie

Radiologie (vanaf 1/06)

Radiotherapie

Cardiologie

A.Z. St.-Dimpna start met innovatief traject
voor Parkinson-revalidatie
De ziekte van Parkinson is een
neuro-degeneratieve aandoening die gepaard gaat met
gradueel functioneel verlies,
vooral op motorisch vlak. Vaak
worden ook andere systemen
geleidelijk aangetast (slikken,
praten, geheugen). Omwille
van onze grote ervaring met

hoogkwalitatieve oncologische
behandelingen aan te bieden.
Zo beschikt het Iridium
Kankernetwerk over de
specifieke technologie en
kennis om intraoperatieve
radiotherapie, radiochirurgie,
brachytherapie van de prostaat,

neurologische revalidatie en
de medicamenteuze behandeling van deze ziekte door
onze neurologen is het A.Z.
St.-Dimpna in overleg met
de Vlaamse Parkinsonliga
gestart met een innoverend
12-wekenconcept. Dit revalidatietraject werd uitgewerkt

conform de multidisciplinaire
Nederlandse richtlijn ‘ziekte
van Parkinson’. Hierbij komt
de totale problematiek van
de ziekte aan bod, net als de
mogelijke oplossingen. Die
worden met de betrokken
personen en daarna ook met
de zorgpartner ingeoefend.
Het traject is multidisciplinair
uitgebouwd, met inbreng van
kinesitherapie, ergotherapie,

logopedie, sociale dienst en
psychologische dienst. Het
traject richt zich op problemen
zoals transfers, valpreventie,
stretchen, dubbeltaken, cueing
en hulpmiddelen. De eerste
groep is intussen gestart en
is zeer enthousiast over de
inhoud van deze revalidatie.

— Dr. Paul Van Sanden
Diensthoofd Fysische
geneeskunde en revalidatie
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Nieuwe scanner op Nucleaire Geneeskunde zorgt
voor minder straling en hogere beeldkwaliteit
In februari 2015 heeft de
dienst Nucleaire Geneeskunde van het A.Z. St.-Dimpna
een gloednieuwe low dose
SPECT/CT-scanner in gebruik
genomen. De nieuwe scanner
combineert een optimale
diagnostische beeldkwaliteit met een zeer
lage stralingsdosis.

Met het nieuwe
volwaardige CT-gedeelte
zetten we een enorme
stap vooruit. De 16-slice
detector kan sneden
van 0,625 mm maken,
waardoor we zeer
fijne details in beeld
kunnen brengen.

H

et A.Z. St.-Dimpna is
het eerste en voorlopig
enige ziekenhuis in de
Benelux dat de GE Discovery
670 Pro gebruikt. ID sprak
over het nieuwe toestel en de
implicaties voor ons ziekenhuis met dr. Patrick Michiels
(Diensthoofd Nucleaire
geneeskunde).
Wat maakt dit toestel zo
bijzonder?

“Een combinatie van factoren
maakt deze scanner uniek.
Zeer performante nieuwe
detectoren en reconstructie-algorithmes van het
SPECT-gedeelte zorgen ervoor
dat een significant lagere
hoeveelheid radioactieve
tracer aan de patiënt dient
toegediend te worden, met
behoud van een uitstekende
beeldkwaliteit. Dat resulteert
in een stalingsreductie van
25%, vergeleken met oudere
gammacamera’s. Verder is er
de extreem lage stralingsdosis
van het CT-scangedeelte,
doordat hierbij gebruik wordt
gemaakt van dosismodulatie
en iteratieve CT-reconstructie.

Het toestel in ons ziekenhuis
is op dit moment de enige
SPECT/CT-camera op de markt
die een volwaardige iteratieve
reconstructie op basis van de
ruwe CT-data biedt. Dankzij
het systeem van iteratieve
reconstructie en dosismodulatie daalt de stralingsdosis
tot 50%, zonder verlies van
beeldkwaliteit in vergelijking
met een klassieke CT-scan.”
Is het enkel de bedoeling
om een lagere dosis te
bekomen met deze nieuwe
technologie?

“Nee, met het nieuwe
volwaardige CT-gedeelte in
deze SPECT/CT zetten we een
enorme stap vooruit. De CT
is uitgerust met een 16-slice
detector die sub-millimetrische sneden kan maken van
0,625 mm, waardoor we zeer
fijne details in beeld kunnen

brengen en een zeer nauwkeurige localisatie van de letsels
kunnen bekomen.”
Maakt het nieuwe toestel
ook nieuwe onderzoeken
mogelijk?

“Jazeker, bij onze hartonder
zoeken kunnen we voortaan
ook verkalkingen meten in
de coronaire bloedvaten door
middel van een calcium
scoring. Dit onderzoek laat
toe om in één tijd, in combinatie met de studie van de
hartspierdoorbloeding, een
bijkomende risico-analyse
te maken van de kans op
ischemisch hartlijden bij
onze patiënten.”
Is er veel veranderd voor
uw dienst en zijn verpleegkundigen?

“Onze dienst heeft reeds
een lange traditie met

GE-toestellen. Met betrekking
tot de bediening is er sinds
1996 uiteraard veel geautomatiseerd, wat de onderzoekstijd
voor de patiënt doet dalen en
de stralingsbelasting voor onze
technologen en patiënten sterk
beperkt. Dat is een van de
redenen waarom de jaardosis
per technoloog gedaald is van
5 à 10 mSv in de jaren ’90 naar
2 à 3 mSv nu, wat vergelijkbaar
is met de jaarlijkse achtergrondstraling in Vlaanderen.”
Kortom: met de hoogperformante beeldkwaliteit van de
Discovery 670 Pro en de snelle
en accurate verslaggeving
blijft het A.Z. St.-Dimpna
een toonaangevende en
vooruitstrevende rol spelen
op het gebied van nucleaire
geneeskunde. •
> De volledige versie van dit artikel
vindt u op www.azstdimpna.be.

Nieuwe niersteenvergruizer maakt
behandeling zonder verdoving mogelijk
Vanaf mei 2015 neemt de dienst Urologie van het A.Z. St.-Dimpna
een niersteenvergruizer in gebruik. Het toestel wordt aangewend
voor de behandeling van nier- en ureterstenen via vergruizing
door middel van geluidsgolven. Dankzij de gerichte energie
opwekking en -overdracht is de behandeling mogelijk zonder
verdoving en kan ze dus ambulant gebeuren. De nieuwe ver
gruizer is een ESWL-toestel van de derde generatie. Het toestel
vormt de perfecte aanvulling op de modernste endoscopische
technieken en de Holmium-YAG laser die al langer door de dienst
Urologie worden gebruikt voor de behandeling van urolithiasis.
— Dr. Frank Deroo, Diensthoofd Urologie
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Stakeholdersoverleg leidt tot betere communicatie
en hogere zorgkwaliteit
In 2012 publiceerde ICURO, de Vlaamse koepel van ziekenhuizen
met publieke partner, hospital governance-aanbevelingen. Daarin
pleit ICURO ervoor dat patiëntenvertegenwoordigers kunnen
participeren in het beleid van gezondheidsinstellingen via een
stakeholdersoverleg. Dit overleg heeft een adviserende functie
voor de bestuursorganen van het ziekenhuis en geldt als een
belangrijk middel voor het realiseren van kwaliteitsvolle zorg.

V

anuit deze aanbevelingen is het ziekenhuis in
september 2013 gestart
met het pilootproject Stakeholdersoverleg A.Z. St.-Dimpna
Geel. Vertegenwoordigers van
externe partnerorganisaties
(huisartsen, mutualiteiten,
SEL Kempen, Lokale Multi
disciplinare Netwerken
Zuiderkempen, apothekers en
thuisverpleegkundigen) worden
driemaandelijks uitgenodigd en
voeren een dialoog met leden
van het ziekenhuis (artsen,
directie, raad van bestuur,
medische raad) rond een vooraf
gedefinieerd thema. Een doelstelling van het project is om

te bekijken hoe het ziekenhuis
de huidige samenwerkings
verbanden kan versterken en
hoe in de toekomst constructief
kan worden samengewerkt
met partnerorganisaties uit de
eerstelijnsgezondheidszorg en
tertiaire centra.
Informatiekloof

De informatiekloof tussen de
verschillende organisaties of
professionals die betrokken
zijn bij de patiëntenzorg was
een constante in de overlegmomenten. Om een beter inzicht
te krijgen in de toestand op
het werkveld, en meer bepaald
in de onvolkomenheden en

Dienst Radiologie
neemt nieuw Dexatoestel in gebruik
De Dienst Radiologie werd
recent uitgerust met een
nieuw DEXA-toestel. Een
DEXA-scan wordt gebruikt voor
de botdensiteitmeting van
de lumbale wervelkolom, de
heup en zo nodig de voorarm.
Hierdoor kan osteoporose
vroegtijdig opgespoord
worden en kan het risico op
botbreuk worden bepaald.
Nieuw op dit toestel is de
mogelijkheid tot whole body
composition analysis, een
bepaling van het percentage
vetweefsel, spierweefsel en
botweefsel in het lichaam.
Het toestel biedt hiervoor de
meest nauwkeurige en reproduceerbare techniek (beter
dan bijvoorbeeld onderwaterweging, huidplooimeting of
bio-elektrische impedantie).
Voor patiënten die lijden aan
overgewicht is het een snelle
en eenvoudige test om het
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vetpercentage te meten en de
probleemzones te bepalen —
inclusief een meting van het
metabool actieve VAT (visceral
adipose tissue, of buikvet), wat
een betere indicator is voor
het risico op obesitas-gerelateerde aandoeningen. Aan
de hand van de resultaten van
de DEXA-scan kan aangepast
voedingsadvies gegeven
worden. Tijdens de voedingsbegeleiding is het een
hulpmiddel om het dieet te

knelpunten in de onderlinge
communicatie tussen diverse
zorgverstrekkers bij eenzelfde
patiënt, leek een diepgaande
bevraging van de betrokkenen de aangewezen weg. De
gedeelde ervaringen werden
besproken en gebundeld,
met als doel te zoeken naar
oplossingen op basis van de
geformuleerde suggesties.
Avondseminarie

Om over concrete informatie
te beschikken met het oog op
structurele oplossingen of voorstellen, werd op 11 september
2014 het eerste avondseminarie
‘Stakeholdersoverleg Zorgsector
Kempen’ georganiseerd, met als
thema ‘Professionele communicatie tussen medische zorgverleners in alle geledingen: wat is
goed en wat kan beter?’ Vanuit
verschillende professionele
invalshoeken werden concrete
verbeterpunten geformuleerd

evalueren en de resultaten
voor de patiënten duidelijk
te maken. Een analyse van
de lichaamssamenstelling
met een DEXA-scan is ook
een belangrijk hulpmiddel
bij de begeleiding van
professionele atleten en
gedreven sporters, als leidraad voor het voedings-en
trainingsschema en voor het
evalueren van de resultaten.
De hoeveelheid röntgenstraling van een DEXA-scan is
zeer klein en te vergelijken
met de natuurlijke straling
die men gedurende enkele
dagen in de buitenlucht
ontvangt. Het nieuwe
toestel maakt deel uit van
een renovatieproject op de
Dienst Radiologie, met ook
twee nieuwe, volledig digitale rx-zalen en een derde
echografielokaal.
— Dr. Jan Gaens
Diensthoofd Radiologie

om de continuïteit van de zorg
te verbeteren. Om de nodige
diepgang te creëren, werden
gesprekken gestart tussen het
ziekenhuis en de vertegenwoordigers van de deelnemers
aan het stakeholdersoverleg om
een verbetertraject uit te tekenen. Zo zal een pilootproject
met de apothekers van de regio
Geel opgestart worden, waarbij
de apothekers in de eerste lijn
een actueel medicatieschema
aan de patiënt aanleveren,
zodat bij een (onverwachte)
ziekenhuisopname een duidelijk overzicht van het medicatiegebruik beschikbaar is. Door
het actueel instandhouden van
het medicatieschema van de
patiënt gedurende het traject
in het ziekenhuis wordt de
veiligheid van de patiënt gegarandeerd en kan hij efficiënter
voorbereid worden op zijn
ontslag uit het ziekenhuis.
Continuïteit en toegankelijkheid van de zorg, in samen
werking met onze externe
partners, zijn belangrijke
schakels die bijdragen tot een
hogere zorgkwaliteit in het
A.Z. St.-Dimpna.
— Stef Peeters

Secretaris Stakeholdersoverleg
Zorgsector Kempen
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Deze nieuwsbrief verschijnt om
de vier maanden en is beschikbaar in gedrukte en digitale
vorm. Wilt u de nieuwsbrief
voortaan digitaal ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar
nieuwsbrief@azstdimpna.be

> De volledige versie van dit artikel

met als onderwerp

vindt u op www.azstdimpna.be.

‘nieuwsbrief digitaal’.
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