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Digitaal hoogstandje in het Sint-Dimpna  
Ziekenhuis Geel moet levens redden

Onze verpleegkundigen 
besteden elke dag 
gemiddeld 1 uur en 

20 minuten minder tijd aan 
het meten van parameters”, 
zegt Stef Peeters. De cijfers 
zijn gebaseerd op verpleeg
kundigen die binnen een 
periode van 12 uur viermaal 
de vitale parameters meten 
bij 30 patiënten. Ze meten 
onder meer de bloeddruk, de 
hartslag, de zuurstofsaturatie 
en de temperatuur.
Stef Peeters: “Voor al deze 
parameters gebruiken we 
nu één apparaat, dat alle 
resultaten meteen draadloos 
verzendt naar ons elektronisch 
patiëntendossier (EPD). Na 
barcodescanning van het iden
tificatiebandje van de patiënt 
en afname van de parameters 
zijn de resultaten in real time 
beschikbaar. Ze hoeven dus 
niet meer handmatig te worden 
ingevoerd, met een hogere 
patiëntenveiligheid tot gevolg. 
Bovendien kunnen we de meet
resultaten gemakkelijk digitaal 

omzetten naar een rapport 
voor een grootschalig onder
zoek waaraan we deelnemen.”

Onverwachte overlijdens 
terugdringen 
Het onderzoek dat Peeters 
aanhaalt, is de door de FOD 
Volksgezondheid onder
steunde ALARMinterventie
studie. Sinds eind 2013 levert 
het SintDimpna Ziekenhuis 
Geel hiervoor gegevens aan 
bij de Universiteit Antwerpen, 
samen met zeven andere 
Vlaamse ziekenhuizen. Het 
doel van de studie: het aantal 
onverwachte overlijdens op 
C en D diensten terugdringen 
door de implementatie van 
een standaard observatie en 
escalatieprotocol. Daarmee 
moeten afwijkende parameters 
vroegtijdig worden herkend.
Dagelijks zijn er in België 
14 onverwachte overlijdens 
(zes dagen postoperatief ), 
14 interne MUGoproepen voor 
hartstilstand en 59 ongeplande 
transfers naar intensieve 

“ zorgen. Ruim 84 % van de 
patiënten met een hartstilstand 
vertoont vroegtijdig tekenen 
van achteruitgang. Jammer 
genoeg worden die signalen 
meestal te laat herkend. 
De National Early Warning 
Score (NEWS) brengt een 
verslechterende toestand vroeg
tijdig in kaart. De NEWSscore 
wordt berekend op basis van 
zeven parameters: ademha
lingsfrequentie, zuurstofsatu
ratie, temperatuur, bloeddruk, 
hartritme, bewustzijn en het 
aantal liter zuurstof dat de 
patiënt krijgt. In ons zieken
huis krijgen de zorgverleners 
een grafische weergave van 
de NEWSscore in real time, 
zodat ze tijdig de juiste acties 
kunnen ondernemen. 

Snel de beste  
vervolgstap zetten 
De verpleegkundigen zien  
het grafische parameter
overzicht direct na de meting 
op hun side laptop of op de 
bed side terminal.  ➔

Welkom bij de tweede 
nieuwsbrief van het Sint-
Dimpna Ziekenhuis Geel. 
Ook in deze editie brengen 
we nieuws dat relevant is 
voor onze stakeholders.  
Stef Peeters, stafmedewer-
ker accreditatie, brengt 
een stand van zaken van 
het stakeholdersoverleg en 
bericht over een digitaal 
hoogstandje dat onze zorg-
kwaliteit zal verbeteren.
Veel nadruk ligt in deze 
nieuwsbrief op onze 
discipline orthopedie, die 
onlangs nog positief in het 
nieuws kwam. De Standaard 
publiceerde op 10 december 
een cm-rapport met een 
vergelijkende studie over 
heupprothesechirurgie bij 
alle Vlaamse ziekenhuizen. 

In die studie behoort ons 
zieken huis tot de absolute 
top. Na het uitstekende 
resultaat van ons Borstcen-
trum in een ander studie, 
eerder dit jaar, alweer een 
enorme opsteker. 
Maar liefst drie orthopedis-
ten leverden een bijdrage 
voor deze nieuwsbrief. 
Dr. Smits bezorgde ons 
naast een stukje over het 
multidisciplinaire knie- en 
heupprothese-programma 
ook nog een artikel over 
burn-out in de zorg.
Op dinsdag 17 november 
ging in onze vernieuwde 
F-vleugel de nieuwe Collec-
tieve AutoDialyse van start. 
Deze dialyse-afdeling is het 
resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen de   ➔ 

In de CM-studie  
behoort onze heup-

prothesechirurgie  
tot de absolute top.

woord vooraf
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Als enige Vlaamse ziekenhuis zet het Sint-Dimpna 

Ziekenhuis Geel een apparaat in dat meerdere 

vitale patiëntenparameters meet en  

onmiddellijk draadloos doorstuurt naar het 

elektronisch patiëntendossier. Een aanrader  

voor elk ziekenhuis, vindt stafmedewerker 

accreditatie & kwaliteit Stef Peeters.  

“Het verhoogt de patiëntenveiligheid  

en laat ons sneller werken.” 

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel wenst u fijne feestdagen en een gelukkig 2016!



➔  Kempense ziekenhuizen 
AZ Turnhout en het Sint-
Dimpna Ziekenhuis Geel. 
Weldra biedt de vernieuwde 
vleugel ook onderdak aan 
de nieuwe consultatie 
cardiologie, ons vernieuwde 
slaaplabo, het nieuwe 
oncologische daghospitaal, 
onze drie nieuwe bijzondere 
kamers materniteit en onze 
steriele kamers voor patiën-
ten met acute leukemie.
Op dinsdag 26 januari 2016 
organiseert het ziekenhuis 
een opendeuravond voor 
zijn stakeholders. Op dat 
moment zullen alle afde-
lingen in vleugel F volledig 
afgewerkt zijn.
De aandachtige lezer heeft 
misschien de wenkbrauwen 
gefronst bij de eerste aan-
blik van deze nieuwsbrief. 
Waar is het vertrouwde A.Z. 
St.-Dimpnalogo naartoe? 
Ook voor de huisstijl van 
ons ziekenhuis werden de 
afgelopen maanden grote 
inspanningen geleverd. De 
Raad van Bestuur besliste 

de opdracht voor een 
nieuwe website toe te wij-
zen aan Brandle uit Beerse. 
Hun offerte sloot het beste 
aan bij het lastenboek, 
samengesteld met de 
criteria van het Vlaamse 
Patiëntenplatform en het 
Vlaams Indicatorenproject 
als leidraad. De go-live date 
van de nieuwe website is 
gepland in april 2016. 
Daarnaast werd ook het 
bestaande logo hertekend 
en opgefrist. De nieuwe 
versie van het logo moet 
meer mogelijkheden bieden 
voor de uitbouw van een 
aan trekkelijke huisstijl. •

Het nieuwe logo biedt 
meer mogelijkheden 

voor de uitbouw van een 
aantrekkelijke huisstijl.

➔  Het scherm toont de NEWS
score in cijfers en maakt de 
ernst van de afwijking zichtbaar 
met een kleur: groen voor een 
laag risico op een onverwacht  
over lijden, oranje voor een 
gemiddeld risico en rood voor 
een hoog risico. 
Ons ziekenhuis heeft aan 
de NEWSscore een protocol 
gekoppeld, vertelt Stef Peeters. 
“Dat helpt ons bij het snel 
zetten van de beste vervolg
stap, zoals het inplannen van 
een bloedtest of, bij ernstige 
afwijkingen, het onmiddellijk 
inschakelen van een arts of 
het MUGteam.” Op basis 
van de NEWSscore wordt ook 
bepaald met welke frequentie 
de parameters bij de patiënt 
gecontroleerd moeten worden.
Het bedside inzicht in de 
actuele toestand van de patiënt 
noemt Stef Peeters een groot 

voordeel van het digitaal meten 
van de parameters. “Hoe sneller 
ook maar de kleinste afwijkin
gen in de vitale parameters van 
de patiënt zichtbaar zijn, hoe 
eerder wij kunnen anticiperen 
en hoe beter we kunnen voorko
men dat afwijkende parameters 
catastrofes worden. Doordat 
de resultaten automatisch in 
het EPD worden opgenomen, 
kunnen we ook nakijken hoe de 
parameters evolueren.”
De ALARMinterventiestudie 
liep tot medio 2015. Het finale 
rapport wordt opgeleverd 
in april 2016. Stef Peeters 
verwacht er veel van, omdat het 
snellere inzicht in de toestand 
van de patiënt zijn waarde nu 
al bewijst. “Wij streven in ons 
ziekenhuis naar een reductie 
van de onverwachte overlijdens 
met 50 %. De NEWSparameters 
worden nu direct in het EPD 

opgenomen op vier afdelingen: 
Orthopedie/Neurochirurgie, 
Urologie/Thoraxchirurgie/Vaat 
en lymfechirurgie, Pneumolo
gie en Cardiologie. Het digitale 
meten en de integratie met het 
EPD is intussen op alle verblijfs
afdelingen geïmplementeerd. 
Het systeem betaalt zich dubbel 
en dik terug.” •
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Sinds enkele jaren zijn we op 
de dienst pediatrie actief aan 
het werk om een doortastend 
pijnbeleid voor kinderen op  
te zetten. Nieuw is het gebruik 
van de Veinviewer® bij het 
nemen van bloed en het plaat-
sen van infusen. 

Het gebruik van lachgas of 
verdovende zalven op de huid 
is al goed ingeburgerd bij 
pijnlijke procedures. Toch blijft 
het nemen van bloed en het 
plaatsten van infusen bij som
mige kinderen een uitdaging.
Sinds een half jaar maakt de 
dienst pediatrie gebruik van 
een Veinviewer®. Dat is een 
toestel dat werkt met een soort 
infrarood licht, waardoor de 

Onze Parkinson- 
revalidatie valt in  
de prijzen

bloedvaten op de huid van 
de patiënt worden geprojec
teerd. Het grote voordeel is 
dat de vaten duidelijk worden 
weergegeven, zelfs al zijn ze 
met het blote oog niet goed te 
zien. In de praktijk merken we 
dat sinds het gebruik van de 
Veinviewer® het aantal prikpo
gingen duidelijk is afgenomen. 
Ook in internationale studies 
wordt dit bevestigd 1. 
Soms brengt een verblijf in het 
ziekenhuis pijnlijke procedures 
met zich mee. Met de Veinvie
wer en andere hulpmiddelen 
trachten we deze pijnlijke 
ervaringen bij kinderen tot een 
minimum te beperken. •
1  https://www.christiemed.com/

learning-center/evidence/clinical-studies

Het Parkinsonpro
gramma van de dienst 
fysische geneeskunde 
en revalidatie is bij een 
wedstrijd voor ergothera
peuten verkozen tot één 
van de drie finalisten.  
Bij winst mag het project 
voorgesteld worden op  
het Europese congres  
over ergotherapie Cotec  
& Enothe in Ierland.
Tijdens de Parkinson 
revalidatie in het Sint
Dimpna Ziekenhuis 
Geel krijgen patiënten 
in het beginstadium van 
de ziekte een multi
disciplinair programma 
met inbreng van kine
sitherapie, ergotherapie, 
logopedie, de sociale 
dienst en de psycho
logische dienst. 
De patiënten doorlopen 
een traject dat twaalf 
weken duurt. Tijdens 
dat traject worden alle 
aspecten van de ziekte 
toegelicht en behandeld. •

Veinviewer® maakt  
bloedafname en infusen  
minder pijnlijk

De verpleegkundigen zien het grafische 

parameter overzicht direct na de meting 

op de bed side terminal.



Multidisciplinaire aanpak voor heup- en knieprothesen 
stelt patiënten gerust

Een heup- of knieprothese 
laten plaatsen is een belang-
rijke gebeurtenis voor de 
patiënt en zijn familie. Vaak 
hebben ze er tal van vragen 
over, tijdens de raadpleging 
en na de ingreep thuis. 

Een optimaal geïnfor
meerde patiënt is meestal 
ook een tevreden patiënt. 

Om de patiënt te begeleiden, 
organiseert de dienst ortho
pedie samen met de diensten 
anesthesie en fysiotherapie 
al tien jaar lang om de twee 
weken een Infosessie Heup en 
Knie, telkens op donderdag om 
13 uur. Ook de verpleging, de 
sociale dienst en de ergothe
rapieafdeling dragen hun 
steentje bij.

Verrijking 
Multidisciplinair samenwerken 
in het project heup en knie is 
niet alleen een verrijking voor 
de patiënt, maar ook voor alle 
leden van het team die bij de 
ingreep betrokken zijn. De 
sessie start met een uiteen
zetting door de orthopedisch 
chirurg. Hij legt uit wat artrose 
van heup en knie inhoudt 
en belicht alle chirurgische 
aspecten van de ingreep. Er 
wordt uitleg gegeven over de 
operatietechniek, de soorten 
prothesen die worden gebruikt, 
de preoperatieve onderzoe
ken en het te verwachten 
herstelproces.
De dienst anesthesie infor
meert de patiënt over wat 
hem te wachten staat in het 

operatiekwartier. Zo krijgt 
de patiënt inzicht in wat een 
algemene anesthesie of een 
locoregionale anesthesie 
inhoudt. Ook de pijnbestrij
ding tijdens en na de ingreep 
wordt belicht. Het verblijf op 
de afdeling orthopedie wordt 
toegelicht door de verpleging. 
Daarbij hoort ook praktische 
informatie over de opname en 
de dagindeling.

Revalidatie 
Na de operatie is de revalidatie 
cruciaal om van de ingreep een 
succes te maken. De dienst 
fysiotherapie legt uit hoe oefen
therapie en gangrevalidatie al 
daags na de ingreep worden 
opgestart op de afdeling en 
later worden verdergezet op de 
revalidatieafdeling of bij de 
eigen kinesist. Het revalideren 
in de afdeling gebeurt in groep, 
zodat de patiënten elkaar 
kunnen steunen en inspireren. 
Na de infosessie krijgen de 
patiënten een rondleiding op 
de revalidatiedienst.
Ook onze sociale dienst en de 
dienst ergotherapie zijn van 
de partij. Zij belichten wat 
de patiënt nodig heeft als hij 
na de ingreep niet naar de 
revalidatieafdeling gaat, maar 
snel terugkeert naar huis. Het 
gaat onder meer om prakti
sche voorzieningen als een 
ziekenhuisbed, krukken, een 
rolstoel, een looprekje en een 
toiletverhoger.
De infosessie vindt plaats 
in een gemoedelijke sfeer. 
De koffie staat klaar en de 

familieleden van de patiënt 
zijn welkom. We stimuleren 
de patiënten ook om vooraf 
een vragenlijstje te maken. De 
vragen kunnen meteen tijdens 
de infosessie worden bespro
ken, zodat de patiënt met een 
voldaan gevoel naar huis gaat.
Ons ziekenhuis voert zorg
kwaliteit hoog in het vaandel. 

Met de infosessies brengen 
we alvast het motto “goed 
begonnen is half gewonnen” 
in de praktijk. In het voorjaar 
van 2016 plannen de dienst 
orthopedie en de dienst fysio
therapie nog een symposium 
om alle aspecten van de 
prothesechirurgie van heup en 
knie te belichten. •
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Ons ziekenhuis voert zorgkwaliteit hoog in het vaandel.  
Met de infosessies brengen we alvast het motto  

“goed begonnen is half gewonnen” in de praktijk.

Nieuwe artsen in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel

Peter Dierickx

Apotheker – Klinisch bioloog

Jeremy De Brauwer

Vaatchirurgie

Liesbeth Lammertijn

Oncologie – Hematologie

Joke Anthuenis

Gynaecologie

Peter Piessens

O.R.L.

Joke Uijttewaal

Fysische Geneeskunde

Valérie Van Ouytsel

Geriatrie



Nieuwe operatietechniek voor beenbreuken 
verkleint kans op kniepijn achteraf

De dienst Orthopedische heel-
kunde en Traumatologie werkt 
sinds kort met een nieuwe 
operatietechniek voor breuken 
aan het onderbeen. Het gaat 
om de suprapatellaire plaatsing 
van een tibianagel. Dr. Wim 
Vandesande legt uit hoe dat in 
zijn werk gaat. 

Hoe werd zo’n breuk voorheen 
behandeld?
Dr. Vandesande: “Als je een 
breuk van het onderbeen hebt 
(de tibia), moet er een nagel 
of pen in de mergholte van 
het bot worden ingebracht. De 
klassieke weg is via een incisie 
onder de knieschijf, wat we de 
infrapatellaire toegang noemen. 
Deze techniek bestaat al hon
derd jaar.”

Zijn er nadelen verbonden aan 
de vertrouwde techniek?
“Het nadeel is dat de knie 
tijdens de operatie geplooid 
moet blijven. Hierdoor is het 

soms moeilijk om de breuk 
mooi op zijn plaats te zetten. 
Bovendien moeten we bij deze 
techniek een incisie plaatsen 
doorheen een gebied waar een 
aantal zenuwtakjes lopen, wat 
bij sommige patiënten blij
vende kniepijn na de operatie 
veroorzaakt.”

Waaruit bestaat de nieuwe 
techniek?
“Met de nieuwe techniek 
brengen we de nagel niet meer 
onder de knieschijf in, maar 
erboven. Vandaar de naam van 
de ingreep: suprapatellair.”

Welke voordelen heeft deze 
techniek?
“Er zijn heel wat voordelen. 
Je vermijdt de problemen met 
de zenuwtakjes en je kunt 
de nagel inbrengen met de 
knie bijna gestrekt. Daardoor 
kan je de breuk makkelijker 
op zijn plaats zetten. Met de 
nieuwe techniek kunnen we 

de nagel ook preciezer in het 
midden van het mergkanaal 
plaatsen, onder begeleiding van 
radioscopie tijdens de ingreep. 
We sparen ook heel wat tijd in 
het operatiekwartier uit omdat 
het correct positioneren van 
de patiënt voor de ingreep veel 
eenvoudiger is.”

Veel voordelen dus. Zijn er ook 
nadelen of risico’s?
“Bij de nieuwe techniek moet je 
door het kniegewricht gaan en 
de nagel tussen de knieschijf en 
het bovenbeen doorschuiven. 
Het risico bestaat dat je daarbij 
het kraakbeen beschadigt. Om 
dat te vermijden, zijn er speci
ale instrumenten. Eerst breng 
je voorzichtig een metalen 
buis met een beschermende 
rubberlaag in het gewricht. 
Daarna kan je op een veilige 
manier alle handelingen doen 
die nodig zijn om de nagel te 
plaatsen, zoals het opboren 
van het kanaal waarin de nagel 
komt te zitten.”

Waar komt de nieuwe techniek 
vandaan?
“Ik heb ermee kennisgemaakt 
op het jaarlijkse congres van 
de Amerikaanse Orthopaedic 
Trauma Association in Tampa, 
Florida, in oktober 2014. Dr. 
Roy Sanders, bij wie ik 15 jaar 
geleden een extra specialisatie 
deed, gaf er een presentatie en 
een workshop over de nieuwe 
techniek. Hij was er heel 
enthousiast over en raadde me 
aan de techniek ook in België 
toe te passen.”

Hoe werd de nieuwe techniek 
in ons ziekenhuis ingevoerd?
“Omdat we in ons zieken
huis een grote expertise in 
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Van links naar rechts: dr. Guy Putzeys (voorzitter van de Belgische Orthopedische 

Trauma Vereniging), dr. Roy Sanders (diensthoofd Traumatologie, Tampa, Florida) en 

dr. Wim Vandesande.

Met de klassieke techniek wordt de nagel onder de knieschijf 

ingebracht. De knie moet sterk worden geplooid.

De nagel wordt suprapatellair ingebracht in het mergkanaal. De ingreep gebeurt onder begeleiding van radioscopie.

Met de nieuwe techniek wordt de nagel boven de knieschijf 

ingebracht. Het been blijft vrijwel gestrekt.



traumatologie hebben en veel 
breuken aan het onderbeen 
behandelen, was het logisch 
dat we de nieuwe techniek bij 
ons introduceerden. Al van 
bij de eerste gevallen was het 
voor mij duidelijk dat dit voor 
de patiënten een groot verschil 
kon betekenen. Ik wilde echter 
zeker zijn dat het kraakbeen in 
de knie niet werd beschadigd. 
Daarom keek ik telkens voor 
en na iedere casus het gewricht 
na met de arthroscoop, een 
camera waarmee je in het 

gewricht kunt kijken. Het 
kraakbeen bleek inderdaad 
onbeschadigd te blijven. 
Gaandeweg kon ik ook mijn 
collega’s overtuigen. Nu zijn 
we allemaal aanhangers van de 
nieuwe techniek.”

De introductie ging ook 
gepaard met een onderzoek.
“Als eerste ziekenhuis op het 
Europese continent hebben 
we een onderzoek opgezet 
waarbij we bij iedere casus 
het kraakbeen voor en na de 

procedure bekijken en regis
treren. De eerste resultaten 
van deze studie heb ik in 
september voorgesteld op het 
Osteosynthese International 
Congres van de Europese 
traumavereniging Kuntschner 
Kreiss. Ze worden ook 
gepubliceerd in het Europese 
tijdschrift voor traumatologie 
Injury. Het is allemaal heel 
snel gegaan. In één jaar tijd 
hebben we een nieuwe tech
niek opgepikt op een congres, 
de techniek ingevoerd in ons 

ziekenhuis en de resultaten 
van het bijbehorende onder
zoek gepubliceerd.” •
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In één jaar tijd hebben 
we een nieuwe techniek 

opgepikt op een congres, 
de techniek ingevoerd 

in ons ziekenhuis en 
de resultaten van het 

bijbehorende onderzoek 
gepubliceerd.

Aansluitend bij het stake-
holders overleg is het 
Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel 
gestart met het pilootproject 
‘Actueel medicatieschema’, 
in samenwerking met de 
Vereniging Huisartsenkrin-
gen Zuiderkempen (vhkz) en 
de apothekers van de regio 
Geel. Het project speelt in 
op de digitale evolutie in het 
veilig delen van patiëntenge-
gevens tussen de eerste- en 
tweedelijnsgezondheidszorg. 

Het pilootproject houdt in 
dat de patiënt een uptodate 
medicatie schema ontvangt.  
Het schema moet de 
commu nicatie over het 
geneesmiddelen gebruik tussen 
alle betrokken zorgverleners 
verbeteren. Zo kunnen fouten 
in de medicatieoverdracht, ver
keerde interacties en dubbel
medicatie worden vermeden, 
met een veiliger medicatiege
bruik als gevolg.
De doelgroep van het piloot
project bestaat uit patiënten 
met een multipathologie 
die een groot aantal genees
middelen gebruiken. Na de 
geïnformeerde toestemming 
van de patiënt maakt de 
thuisapotheker een medica
tieschema op basis van de 

Actueel medicatieschema zorgt voor  
veiliger gebruik van geneesmiddelen

bekende medicatiehistoriek. 
Het schema bevat alle genees
middelen en voedingssupple
menten die de patiënt gebruikt, 
met posologie, indicatie en 
gebruiksadviezen. De huisarts 
van de patiënt wordt van de 
aanmaak van het schema op de 
hoogte gebracht.

In het ziekenhuis
Bij een (ongeplande) opname 
in het ziekenhuis wordt 
nagekeken of de patiënt het 
medicatieschema bij zich 
heeft. Zo kan de behandelende 
arts verder beslissen over de 
medicatiebehandeling tijdens 
het verblijf in het zieken
huis. Als onderdeel van de 
ontslagvoorbereiding wordt het 
medicatieschema met de pati
ent besproken. Hij ontvangt 
een afdruk van het schema en 
duplicaten voor de huisarts en 
de apotheker. Een rode sticker 
met de vermelding ‘Gelieve 
deze medicatielijst mee te 
nemen naar uw huisarts en 
apotheker’ maakt de patiënt 
attent op het belang van het 
schema.
Het medicatieschema kan 
steeds worden gewijzigd. 
De thuisapotheker past het 
schema elektronisch aan waar 
nodig en bezorgt de patiënt 

een actuele versie. In het 
pilootproject werden al 291 
nieuwe medicatieschema’s 

aangemaakt en 172 aanpas
singen op bestaande schema’s 
doorgevoerd. •

Stakeholdersoverleg voor nog betere zorgkwaliteit

Naast dit pilootproject heeft het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel 
samen met onze externe partners nog enkele andere initiatie-
ven genomen, waarmee we de zorgkwaliteit in het ziekenhuis 
verder willen verbeteren:
• Permanent overlegplatform tussen het Sint-Dimpna Zieken-

huis Geel en de thuisverpleging uit de regio (Wit-Gele Kruis, 
De VoorZorg en de Zelfstandige Thuisverpleging Kempen).

• Permanent overlegplatform tussen de specialisten van het 
Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel en de huisartsen van vhkz.

• Overlegplatform tussen het Revalidatiecentrum Zuider-
kempen en de zelfstandige kinesisten uit de regio.

> Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met  

 Stef Peeters via stef.peeters@azstdimpna.be.



Afdeling hematologie – oncologie blijft groeien

De afdeling hematologie – 
oncologie van het Sint-
Dimpna Ziekenhuis Geel is 
een jonge en sterk groeiende 
dienst. Samenwerking met 
andere ziekenhuizen en de 
komst van een nieuwe hema-
tologe zetten de groei van de 
afdeling kracht bij. 

Tot 2009 konden patiënten in 
ons ziekenhuis voor consul
taties rond hematologie en 
oncologie terecht bij artsen van 
het UZA. In dat jaar begon dr. 
De Samblanx, hematologe, in 
ons ziekenhuis met dagelijkse 
raadplegingen voor hemato
logie. Een jaar later deed dr. 
Geboers, oncologe, hetzelfde 
voor oncologie. 
Vandaag is de afdeling hema
tologie – oncologie een sterk 
groeiende dienst in ons zie
kenhuis, met dagelijkse raad
plegingen voor hematologie 

en oncologie. Op maandag 
zijn er ook raadplegingen 
voor radiotherapie. 
De afdeling beschikt sinds 
kort over een aparte verblijfs
afdeling, in samenwerking 
met oncologische pneumo
logie en oncologische 
gastroenterologie. Begin 2016 
worden er vier steriele kamers 
geopend voor de behandeling 
van acute leukemie.

Samenwerking
De afdeling werkt ook samen 
met het UZA en het Iridium 
Kankernetwerk. Met het UZA 
werkt het ziekenhuis samen 
via dr. Altintas, consulente 
oncologie voor de borstkliniek 
(in samenwerking met het 
Heilig Hartziekenhuis Mol en 
het AZ Turnhout). De samen
werking met het Iridium 
Kankernetwerk verloopt via  
dr. Dirix en dr. Meijnders.

In juni 2015 kon het Sint 
Dimpna Ziekenhuis Geel  
dr. Lammertijn, hematologe, 
verwelkomen. Zij zal de 
intensieve hematologie in ons 
ziekenhuis verder uitbouwen. 
Dr. Lammertijn begon haar 

opleiding in UZ Gasthuisberg 
als internist/hematologe en 
bracht de eerste drie jaar van 
haar loopbaan door in het CHR 
de la Citadelle in Luik. Vanaf 
november 2016 is zij ook 
consulente in het UZA. •
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Aanslepende slaapproblemen 
hebben een impact op de  
psychische en fysische gezond-
heid. Ons ziekenhuis biedt 
patiënten met slaapproblemen 
al geruime tijd een cognitieve 
gedragstherapie aan. 

Iedereen heeft wel eens slaap
problemen. Meestal zijn ze van 
voorbijgaande aard. Als dat niet 
zo is en de klachten aanslepen, 
gaat de gezondheid daar onder 
lijden. Behandeling kan dan een 
uitkomst bieden.
Een oplossing zoeken via 
medicatie is nog steeds de meest 
bekende en meest gangbare 
therapie. Een pilletje is snel 
genomen, maar de nevenwerkin
gen vormen een ernstig nadeel.
Wetenschappelijk onderzoek 
toont aan dat cognitieve 
gedragstherapie een effectievere 
behandeling is. Vertrekpunt 
is het onlosmakelijke verband 

Cognitieve gedragstherapie effectieve  
behandeling tegen slapeloosheid

tussen gedachten, gevoelens en 
gedrag. Door deze verweven
heid kan de patiënt in een klu
wen belanden dat hij moeilijk 
op eigen kracht kan ontwarren. 
Cognitieve gedragstherapie 
kan een oplossing bieden voor 
problemen met het insla
pen, doorslapen of te vroeg 
ontwaken die geen duidelijke 
medische oorzaak hebben.
Tijdens gesprekken en behan
delsessies krijgt de patiënt 
inzicht in zijn slaapprobleem 
en leert hij een ‘slaapvriende
lijk’ gedrag aan. In overleg met 
de huisarts of de behandelende 
arts wordt een eventuele slaap
medicatie afgebouwd. Centraal 
in de therapie staat het bijhou
den van een slaapdagboek. Zo 
worden verbeteringen in het 
slaappatroon beter zichtbaar. •
> Voor meer informatie kunt u via e-mail 

terecht bij Mieke Bellinkx, psychologe:

mieke.bellinkx@azstdimpna.be

Specialisten- 
opleiding in het 
Sint-Dimpna  
Ziekenhuis Geel  
bekroond

Onze opleiding tot 
specialist in de heelkunde 
is één van de drie beste 
opleidingsplaatsen in 
België, zegt de Belgian 
Association of Surgical 
Trainees (bast). Dat werd 
bekendgemaakt op de 
16de Belgian Surgical 
Week die dit voorjaar 
werd gehouden in Gent. 
Dr. Tobie Gys, stage-
meester heelkunde 
bij het Sint-Dimpna 
Ziekenhuis Geel, mocht 
een Oscar en een Zilveren 
Scalpel in ontvangst 
nemen. Hij ontving de 
bekroning uit handen  
van dr. Jan Coveliers, 
voorzitter van de bast. 
Proficiat! •

Dr. Paul Van Sanden 
met pensioen

Eind november ging dr. 
Paul Van Sanden met pen-
sioen. We bedanken hem 
van harte voor zijn grote 
en gedreven inzet voor de 
dienst fysische genees-
kunde en revalidatie. 
Sinds 1 december coördi-
neert dr. Joke Uijttewaal de 
neurologische revalidatie. 
Zij heeft zich ook gespe-
cialiseerd in sportletsels, 
eswt en infiltraties onder 
echografische geleide. •



Een nieuwe knie voor iedereen?

De knie is het grootste 
gewricht van het menselijk 
lichaam, en tegelijk ook  
het gewricht dat het vaakst  
letsels oploopt. Meniscus-
letsels en kraakbeenbescha-
diging, vooral door slijtage, 
komen meer en meer voor. 
Hoe komt dat, en hoe 
gaan we daar nu en in de 
toekomst mee om? 

Waarom zijn er de laatste jaren 
zoveel knieoperaties nodig?
De meniscus loopt vaak letsels 
op door rotatiebewegingen, 
door joggen of door veelvuldig 
te hurken. Het kraakbeen 
slijt vaak af door overdreven 
belasting (obesitas!) of door 
ongelijke belasting van het 
gewricht (denk aan Obenen of 
Xbenen). Ook een plotse kwet
suur kan slijtage veroorzaken.
Doordat we gemiddeld veel lan
ger leven en ook langer fysiek 
actief blijven, zien we meer en 
meer patiënten met kraakbeen
letsels. Ook overgewicht speelt 
een niet te onderschatten rol. 
Gewoon maar wandelen geeft 
een belasting op onze knie van 
maar liefst 9 x ons lichaams
gewicht. Het gaat immers 
niet alleen om het gewicht 
dat op de knie rust, maar ook 
om de krachten die door de 
spieren worden ontwikkeld 
om ons lichaam op de knie 
in evenwicht te houden. Bij 
gewoon maar stappen telt 5 kg 
overgewicht voor 45 kg extra 
kniebelasting. Om over joggen 
nog maar te zwijgen…
Dit alles leidt tot meer medi
catiegebruik, kinesitherapie, 
arthroscopies, inspuitingen en 
uiteindelijk knieprothesen.

Wat is het verschil tussen een 
meniscus en kraakbeen?
Elke knie heeft een meniscus 
aan de binnenkant en een aan 
de buitenkant, die onderling 
van vorm verschillen. Zij 
fungeren als schokdempers, 
maar zijn ook licht beweeglijk, 
waardoor ze vooral bij rotatie
bewegingen of bij hurken 

ingeklemd kunnen raken en 
daardoor kunnen doorscheuren.
Heel vaak leidt zo’n scheur tot 
functiebeperking en pijn.  
Chirurgie betekent in de prak
tijk heel vaak de verwijdering 
van een groot deel van deze 
schokdemper, die zich echter 
niet of nauwelijks herstelt.
Het kraakbeen zelf is de 
beschermlaag die over de bot
uiteinden ligt. Ook het kraak
been heeft een schokdempende 
functie. Meestal is het zo’n  
3 tot 4 mm dik.  
Ook hier leidt beschadiging 
zelden tot genezing. Het kraak
been is nauwelijks doorbloed, 
en waar geen bloed komt (en 
dus ook geen nieuwe cellen 
en bouwstenen), valt niet veel 
heling te verwachten.

Wat kunnen we dan doen 
om deze beschadiging te 
herstellen?
Als chirurgen moeten we meer 
ons best doen om reconstruc
tieve chirurgie toe te passen. 
Verwijdering van meniscus en 
kraakbeen leidt heel vaak tot 
een verhoogde kans op slijtage 
en dus arthrose.
Er zijn nu technieken om de 
meniscus te hechten, al is dat 
alleen mogelijk bij langwerpige 
scheuren aan de rand van de 
meniscus. Dat komt omdat 
de bloedvoorziening van de 
meniscus daar het best is.
Kraakbeenletsels kunnen we 

Microfracturatie: minuscule gaatjes  

in het kraakbeendefect maken de weg 

vrij voor stamcellen in het bot.

Bij grote asafwijkingen wordt het 

kraakbeen ongelijk belast, waardoor 

het beschadigd wordt.

Het been wordt rechtgezet om de druk 

te verplaatsen naar het niet-belaste 

deel van het kraakbeen.

behandelen met de ‘micro
fracturatie’techniek. Hierbij 
worden minuscule gaatjes 
gemaakt in het kraakbeen
defect om de onderliggende 
stamcellen in het bot bloot te 
leggen. Daardoor kunnen de 
stam cellen nieuw kraakbeen
weefsel gaan vormen. 
Een andere mogelijkheid is 
de ‘mozaiekplastie’, waarbij 
cilindertjes bot met bedekkend 
kraakbeen worden verplaatst 
van een onbelangrijke zone 
naar een zone met een defect.
Sinds enige tijd is er ook een 
techniek voor kraakbeentrans
plantatie die in ons zieken
huis al enkele jaren wordt 
toegepast. Hierbij worden 
gezonde kraakbeencellen via 
arthroscopie weggenomen en 
naar het labo verzonden om 
ze te kweken. Zes weken later 
worden de cellen ingeplant in 
het defect. Gezond kraakbeen 
wordt dus weggenomen op een 
plaats waar het niet nodig is en 
getransplanteerd naar een zone 
waar er een tekort is.
Ten slotte is ook kraakbeen
transplantatie van een donor 
mogelijk. Die techniek wordt 
doorgaans alleen toegepast als 
er zeer grote defecten bestaan. 
Ook de injectie van hyaluron
zuur behoort tot de mogelijk
heden. Dat kan helpen om het 
kraakbeen te herstellen, en 
daardoor de functie te verbete
ren en de pijn te verminderen.

Bij grote asafwijkingen (Obe
nen of Xbenen) kan het been 
worden rechtgezet om de druk 
van het beschadigde kraakbeen 
weg te nemen en te verplaatsen 
naar het nietbelaste deel. Deze 
ingreep noemen we een ‘osteo
tomie’. Een gelijkaardig effect 
kunnen we tijdelijk bekomen 
met een corrigerende op maat 
gemaakte brace.

Kunnen stamcellen 
ook gebruikt worden 
in de behandeling van 
kraakbeenbeschadiging?
Stamceltechnologie evolueert 
zeer snel. Binnen afzienbare 
tijd verwachten we de komst 
van een systeem waarbij 
stamcellen kunnen geïsoleerd 
worden uit het eigen vetweef
sel. We weten nu al dat dit 
bij 80% van de patienten zal 
resulteren in een vermindering 
van de klachten met 80%.
Al deze technieken zijn 
wat ingewikkelder dan een 
gewone kijkoperatie of 
arthroscopie en ze vergen ook 
een langere herstelperiode. 
Maar uiteindelijk zijn ze op 
de langere termijn beter voor 
de patiënt, omdat de bescha
digde delen eerder worden 
hersteld dan verwijderd. Om 
betere resultaten te verkrijgen 
op de lange termijn, zullen 
we ons meer en meer op al 
deze ‘restauratietechnieken’ 
moeten richten. •
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Empathie in gezondheidszorg  
kan burn-outs tegengaan

Empathie is een essentiële 
component in het omgaan 
met mensen en het maat-
schappelijk functioneren. Dat 
zegt Brené Brown, professor 
maatschappelijk werk aan 
de universiteit van Houston. 
Ze ziet empathie als de 
hoeksteen van emotionele 
intelligentie en een teken van 
geestelijke gezondheid. 

Haar TEDxvoordracht 
over empathie is 
uitgegroeid tot een 

internethit. Het loont beslist de 
moeite deze voordracht even 
op te zoeken en te bekijken. 
Brené Brown beschouwt 
empathie als een talent dat je 
kunt cultiveren en ontwikke
len. Met empathisch denken 
laat je zien dat je begrijpt 
dat je eigen belangen niet 
altijd overeen komen met de 
belangen van een ander en dat 
je steeds bereid bent naar een 
compromis te zoeken.
Hoe zit het met empathie 
voor mensen die werken in 
de gezondheidszorg? Hier is 
empathie de kunst om de emo
ties van de patiënt te begrijpen, 
wat helpt om een juistere diag
nose te stellen en een betere 
behandeling op te starten. 

Zegen of risico? 
Is empathie in de gezond
heidszorg een zegen of een 
bedreiging van de persoonlijke 
geestelijke gezondheid? Kan 
empathie een buffer zijn tegen 
een burnout of is het veeleer 
een bevorderende factor? Hier 
is het onderscheid tussen 
emotionele en cognitieve 
empathie van belang. Cogni
tieve empathie betekent dat de 
gezondheidsmedewerker zich 
wel inleeft in de problemen 
van de patiënt, maar toch een 
emotionele afstand weet te 
behouden.
De Schotse filosoof Adam 
Smith schreef in de 18de eeuw 
zijn boek The Theory of Moral 
Sentiments. Het was wellicht 
het eerste handboek over de 
kunst van de empathie.
Hij benadrukte dat we ons 
ego moeten loslaten en ons 
best moeten doen om onszelf 
te plooien naar de subtiele 
contouren van de emoties en 
ervaringen van andere mensen.
Kunnen we als gezondheids
werkers meer vreugde in ons 
werk krijgen door empathie 
te tonen aan onze patiënten 
en aan onze medewerkers? 
Verhoogt empathie de 
zorgkwaliteit? 
In 2010 werd in het Massa
chusetts General Hospital in 
Boston een studie uitgevoerd 
bij artsen die werden getraind 
om meer empathie te tonen 
tegenover hun patiënten.
In het onderzoek gaven de 
patiënten aan dat ze zich bij 
deze artsen meer op hun 
gemak voelden. De artsen 
toonden meer bekommernis 
en medeleven en leken de 
zorgen van de patiënten beter 
te begrijpen. Ook de artsen 
zagen de voordelen van empa
thie. Ze kregen meer plezier 
in hun werk. Aanvankelijk 
vonden ze empathie tonen 
moeilijk, maar ze zagen wel 
dat dit soort persoonlijke 
interactie hen bij het begin 
van hun studie juist aantrok 
tot de geneeskunde. 
 

Empathiemoeheid 
Empathie verlept en sterft als 
we nalaten de menselijkheid 
van andere mensen, hun 
individualiteit en uniciteit, te 
onderkennen en als we hen 
behandelen als wezens die 
inferieur zijn aan onszelf. In 
die zin is empathiemoeheid 
in de gezondheidszorg een 
belangrijke bedreiging, net 
als burnout.
Burnout is een maatschap
pelijk fenomeen dat alle lagen 
van de bevolking treft. Ook  
in de gezondheidszorg is  
burnout een factor. Zo’n 5 % 
van de medewerkers wordt 
erdoor getroffen.
Burnout betekent letterlijk 
opgebrand zijn. Het wordt 
gekenmerkt door emotionele 
uitputting, depersonalisering 
en twijfels over de persoonlijke 
bekwaamheid. De klachten 
houden verband met de 
werkomstandigheden. Als er 
langer dan een jaar sprake is 
van verhoogde stress, ligt het 
gevaar van een burnout op de 
loer. Vaak zijn het de meest 
gedreven en de vriendelijkste 
mensen die het eerst met een 

burnout te maken krijgen.
Kan je een burnout voorko
men? Hoe kan je een burnout 
best behandelen? Biedt het 
motto ‘minder werk en meer 
ontspanning’ een oplossing?  
Er leven tal van vragen rond 
burnouts. Er correct op ant
woorden is niet altijd evident. 
Daarom wil het SintDimpna 
Ziekenhuis Geel in april 
volgend jaar in samenwerking 
met de huisdokters in de regio 
een symposium organiseren, 
met als thema Burn-out en 
empathie in de gezondheidszorg. 
Wordt vervolgd… •
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Ook in de gezondheids- 
zorg is burn-out een  
factor. Zo’n 5 % van de 
medewerkers wordt  
erdoor getroffen.

Reserveer alvast de vol-
gende dagen in je nieuwe 
agenda voor 2016.

dinsdagavond 26 januari:

Opendeuravond F-vleugel
zaterdag 16 april:

Symposium burn-out 
en empathie in de 
gezondheidszorg
zaterdag 4 juni:

Symposium Multi-
discipli naire knie- en 
heupchirurgie
zaterdag 24 september:

Symposium oncologie

Meer informatie volgt nog.

agenda


