
p.14

p.20

p.28

Jong en Kanker
Zorg op maat voor AYA’s

De PAAZ 
Stelt zich voor

Anesthesie 
gaat voor groen!

MAGAZINE VOOR HUISARTSEN 

DECEMBER - 2022



2

... in deze
nieuwsbrief

Imelda Nieuwsbrief is  
een uitgave van:  
Imelda vzw 
v.u. Bart Pardon

Hoofdredactie & coördinatie: 
Dienst communicatie
communicatie@imelda.be

Vormgeving:
Crossmark.be

Imelda Nieuwsbrief, 2022, december

De dienst Nefrologie
stelt zich voor

Dr. Michiel Marynissen 
over “de aorta”

Start-to-yoga voor 
oncologische patiënten 

Jong en Kanker: 
zorg op maat voor AYA’s 

18

26 28

Orthopedische letsels: 
behandeling op maat 

De PAAZ 
stelt zich voor

14

Volg jouw patiënt via 
Nexuzhealth Consult

Anesthesie 
gaat voor groen! 

De ziekte van 
Dupuytren

Redactie:
Thierry Aerts, Toon Blux, Daphne 
Magdelyns, Philip Rijkers, Dorien 
Vandenberghe, Brend Van den Broek, 
Marie Van Mechelen, Kathleen 
Vermeulen, Marita Wittebols

Fotografie:
Thierry Aerts,  
Dorien Vandenberghe

20

4 11 12

25



3N˚10 | 2022

De temperaturen nemen een duik en
de eerste sneeuwvlokken 
dwarrelen neer.
Het ziet er naar uit dat we ons, na een hete zomer, moeten klaarmaken voor een koude winter.. 
De kerstbomen en feestverlichting zijn al niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Dankzij 
volgehouden vaccinatiecampagnes lijkt corona nog slechts een vage schim uit het verleden.

Maar een nieuwe uitdaging steekt al de kop op. Ondanks veelbelovende aankondigingen over 
een doeltreffend vaccin, profiteert het RSV van onze drang om weer samen te komen en 
elkaars gezelschap op te zoeken. Ditmaal moeten de jonge kinderen het ontgelden. Het blijft 
dus nog steeds een onvoorspelbaar pad naar de uitgang voor de ziekenhuizen en de huisartsen. 

De opeenvolgende crisettes geven soms de indruk dat het glas halfleeg is. Maar een halfleeg 
glas is tegelijk halfvol. Onze stafleden blijven innoveren en uitbreiden. Hierbij wordt veel 
aandacht besteed aan de jongere patiënten, maar ook aan het mentaal 
welzijn. Verderop worden enkele van deze initiatieven in detail 
toegelicht.  

Met het vernieuwde concept ‘Feest in het Imeldabos’ werd 
een nieuw temperament gegeven aan de al uitstekende 
samenwerking tussen de artsen van het Imeldaziekenhuis en de 
huisartsen.  Een nieuwe generatie huisartsen kon kennismaken 
met het ziekenhuis en onze groene omgeving.

Een geslaagd initiatief, dat ook bij onze nieuwe stafleden en 
de meer gevestigde collega’s erg gesmaakt werd. In 
2023 plannen we daarom opnieuw een zomers event 
voor alle huisartsen op zaterdag 17 juni.

Ik wens jullie alvast fijne feestdagen met familie 
en vrienden en hef het glas op een gezond 2023!

Philip Rijkers
Hoofdarts
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Hoewel natuurlijk alle organen met elkaar interageren om in goede gezondheid 
te blijven, spelen de nieren een belangrijke rol in allerhande zaken betreffende 
de huishouding van het lichaam. In de volksmond is vooral gekend dat nieren 
het organisme ‘zuiveren’ van afvalstoffen (hiervoor gaat ongeveer één vierde 
van het bloed dat het hart in rust rondpompt door de nieren), maar ze doen 
eigenlijk nog veel meer.

Tekst: Nefrologen Imeldaziekenhuis

DE DIENST NEFROLOGIE
STELT ZICH VOOR 



HOE ONTSTAAT 
ER ACUTE OF 
CHRONISCHE 
NIERSCHADE?
In tegenstelling tot de enorme hoe-
veelheid aan functies die de nieren 
uitoefenen in het lichaam, hebben 
ze slechts een beperkte mogelijk-
heid tot herstel en vernieuwing bij 
schade. Dit wordt enigszins opge-
vangen door het feit dat Moeder 
Natuur ons laat starten met een 
enorme overcapaciteit: grosso 
modo heeft een mens per nier ruim 

één miljoen functionele eenheden 
(nefronen, die bestaan uit een fil-
ter [glomeruli] en kronkelbuisjes 
[tubuli]). 

Bepaalde acute aandoeningen gaan 
gepaard met een zware, hevige aan-
val op de nieren die ertoe leidt dat ze 
direct blokkeren met levensbedrei-
gende afwijkingen tot gevolg. Hier 
moet de nefroloog snel ingrijpen op 
twee niveaus: dringend starten met 
nierfunctievervangende therapie 
(kunstnier = dialyse) om het leven 
te redden en snel uitzoeken wat 
juist de oorzaak is van het acuut uit-
vallen van de nieren. In een aantal 
gevallen immers kan een gerichte 
behandeling de nieren redden en 
is dialyse slechts tijdelijk noodza-
kelijk. Om dit tot een goed einde te 
brengen is doorgaans een intense 
samenwerking nodig met heel veel 
andere collega-artsen: de huisarts 
dient tijdig te denken aan de moge-
lijkheid van acuut nierfalen en dit op 
te sporen met een bloedonderzoek. 
Getroffen patiënten hebben door 
de kruispuntfunctie van de nieren 
meestal ernstige stoornissen van 
andere vitale organen en belanden 
daardoor minstens tijdelijk op de 
afdeling Intensieve zorg. Bovendien 
is een gerichte behandeling van de 
onderliggende oorzaak dikwijls ook 
wel behoorlijk zwaar. De nefroloog 
dient dit te coördineren en soms 
moeilijke beslissingen te nemen op 
basis van niet altijd volledige infor-
matie, die van dag tot dag kan ver-
anderen. Als het lukt is de voldoe-
ning voor geneeskundig team en 
patiënt wel immens.

Meer frequent echter is het scena-
rio waarbij chronische ‘welvaarts-
ziektes’, zoals overgewicht en hier-
mee gepaard gaande suikerziekte, 
hoge bloeddruk en hart- en vaat-
ziekten, sluipend de reserve aan 
nierfilters doen dalen. Dit verloopt 
typisch ‘onder de radar’ – er zijn 
geen specifieke symptomen totdat 
de nierfunctie onder een bepaalde 
drempel duikt. Als dit stadium 
bereikt wordt, zijn de problemen 
plots zeer dramatisch en dient drin-
gend gestart te worden met dialyse. 
In tegenstelling tot de acute ziektes 
is er geen mogelijkheid meer tot 
‘redden’ van de nieren. De getrof-
fen patiënt zal heel zijn of haar leven 
afhankelijk blijven van de kunstnier, 
tenzij er de mogelijkheid is tot een 
niertransplantatie, wat niet voor 
iedereen haalbaar is. 

Preventie is dus de boodschap! Dit 
steunt op twee zaken: meting van 
de nierfunctie en een ‘niervriende-
lijke’ levensstijl.

HOE WORDT 
NIERSCHADE 
OPGESPOORD?
Enkel een gericht bloed- en urineon-
derzoek laat toe in te schatten of de 
werking van de nieren nog normaal 
is. Zoals bij veel zaken is het wijs om 
dit vanaf middelbare leeftijd te laten 
uitvoeren via de huisarts als aanvul-
ling bij andere routinecheck-ups. 
Bij patiënten met een verhaal van 
familiale nieraandoeningen (meest 
gekende voorbeeld zijn de families 
met polycyste nieren), bij patiënten 
met hypertensie, hart- en vaatziek-

NIEREN STAAN  
IN VOOR: 

het optimaal houden 
van water- en 
mineraalhuishouding  
in het lichaam.

het regelen van de 
ideale hoeveelheid 
rode bloedcellen 
(via afscheiden van 
erytropoëtine, beter 
bekend als EPO).

de ideale verhouding 
calcium en fosfor in  
het beendergestel.

het regelen van de 
bloedcirculatie, samen 
met hart en bloedvaten.

fijnregeling van de stof-
wisseling waarvoor ze 
nauw samenwerken met 
onder andere de lever.
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tes, suikerziekte, chronisch gebruik 
van nieronvriendelijke medicatie 
zoals ontstekingsremmers, wordt dit 
best vroeger nagegaan. Ook bij pati-
enten met chronische urineafvoer-
problemen (meest frequent: mannen 
met prostaatvergroting) dient dit 
opgespoord te worden. In geval van 
afwijkingen verwijst de huisarts door 
naar de nefroloog voor het opstarten 
van een chronische gecombineerde 
follow-up onder de vorm van een 
zorgtraject. Hierbij heeft de patiënt 
ook een actieve rol door het leiden 
van een ‘niervriendelijke’ levensstijl.

BEHANDELINGSOPTIES 
BIJ ONOMKEERBARE 
NIERSCHADE
Zelfs met de beste opsporings- en 
preventiestrategie kan in bepaalde 
gevallen het traag verder achter-
uitgaan van de nierfunctie niet 
vermeden worden en wordt nier-
functievervangende therapie onaf-
wendbaar. In dit geval zal de nefro-
loog, die ondertussen de patiënt en 
zijn leefwereld beter heeft leren 
kennen, op maat uitleg verschaffen 
over alle mogelijkheden. 

Niertransplantatie
Bij nog relatief fitte mensen is de 
eerste keus het nastreven van een 
eventuele ‘pre-emptive’ transplan-
tatie: dit betekent dat men zal pro-
beren een niertransplantatie uit 
te voeren nog nét voor er dialyse 
nodig is. Gezien een transplanta-
tie zelf niet zonder risico is en een 
patiënt nadien altijd immuunrem-
mers zal moeten nemen is timing 
hier belangrijk. Bovendien is er 
ook de nood aan een donor, als 
men ‘perfect’ wil timen zal dit bijna 
altijd inhouden: een levende donor. 

WAT IS EEN ‘NIERVRIENDELIJKE’ 
LEVENSSTIJL?
Hoe bescherm ik zelf mijn nieren?

Om de grote nierreserve zo 
lang mogelijk intact te houden, 
wordt best een dieet gevolgd 
dat de nieren zo weinig moge-
lijk belast. Dit houdt in het 
vermijden van een overmaat 
aan dierlijke eiwitten (vooral 
rood vlees – gevogelte en vis 
zijn veel minder belastend), 
zout en anorganisch fosfor (in 
de praktijk wordt dit vooral als 
bruine kleurstof in cola aan-
getroffen). In de volksmond 
wordt dikwijls ook gezegd dat 
veel moet gedronken wor-
den om ‘de nieren te spoelen’. 
Hoewel dit niet 100% juist 
is, gaan vooral mensen die 
gemakkelijk last hebben van 
nierstenen en mensen met 
familiale polycyste nieren hier 
nut van hebben. Belangrijk 
hierbij is dat beter regelmatig 
wat extra wordt gedronken. 

Dus liever één glas water meer 
dan gewoonlijk per maaltijd; 
geforceerd op korte tijd een 
grote hoeveelheid drinken is 
niet nuttig. Een handige vuist-
regel is om de kleur van de 
urine na te gaan – een meer 
intense kleur wijst op gecon-
centreerde urine en dus nood 
tot meer vochtinname. Bedenk 
hierbij dat vooral groenten en 
fruit ook al veel extra water 
aanbrengen. Belangrijk om 
weten is dat alcoholische en 
gesuikerde dranken het vocht 
effect tenietdoen door ener-
zijds waterafdrijvend (en dus 
uitdrogend) te werken en 
anderzijds door gewichtstoe-
name te veroorzaken. Over-
gewicht is immers ook nieron-
vriendelijk. Tot slot hebben de 
nieren ook baat bij dagelijks 
matige fysieke activiteit. 
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Dit kan enkel als deze donor kern-
gezond is (een mens heeft zoals 
gezegd een extreme overcapaciteit 
aan nierfunctie) en als een onaf-
hankelijk artsenteam na grondige 
evaluatie en uitvoerige uitleg aan de 
donor akkoord gaat. Begrijpelijker-
wijs is deze optie voor de meeste 
patiënten niet weggelegd. 

Geschikte patiënten zonder donor 
(met een maximum leeftijd van 72 
jaar) kunnen wel vlot op de wachtlijst 
van Eurotransplant geplaatst worden 
en genieten zo toch nog van de (welis-
waar kleine) kans op een oproep voor 
transplantatie. De niertransplantatie 
zelf gebeurt niet in het Imeldazie-
kenhuis maar in één van de universi-
taire transplantcentra. Nadien kan de 
opvolging desgewenst terug verder 
worden gezet door de nefrologen in 
het Imeldaziekenhuis.

Dialyse: hemodialyse 
(bloedspoeling) of 
peritoneale dialyse 
(buikspoeling)
Voor een belangrijk aantal mensen 
vormt dialyse evenwel niet een brug 
naar transplantatie, maar een defi-

nitieve therapie, waarvan ze hun 
hele leven afhankelijk zullen zijn. Dit 
betekent dat beslissen tot starten 
van dialyse en het kiezen van het 
type van dialyse zeer belangrijke 
beslissingen zijn die van patiënt tot 
patiënt verschillen. Hierover kort 
een woordje uitleg. 

Een eerste grote indeling die kan 
gemaakt worden is die van hemo-
dialyse (‘bloedspoeling’), waar het 
bloed van de patiënt uit het lichaam 
wordt gehaald om gezuiverd te 
worden over een kunstnier, versus 
peritoneale dialyse (‘buikspoeling’), 
waarbij het bloed de patiënt niet 
verlaat, maar de zuiveringsvloei-
stof in de buikholte wordt gebracht 
en gewisseld. Deze termen vallen 
voor veel patiënten in de praktijk 
samen met de tweedeling ‘thuis-
dialyse’ versus ‘ziekenhuisdialyse’. 
Men hoeft geen arts te zijn om te 
beseffen dat het laten in- en uitlo-
pen van zuiveringsvloeistof via een 
plastic katheter in de buikholte vlot-
ter kan worden aangeleerd en uitge-
voerd dan het laten circuleren  van 
het bloed buiten het lichaam. Een 
heel kleine minderheid van enkele 

tientallen patiënten in Vlaanderen 
past hemodialyse thuis toe. Wij als 
nefrologen willen ons in de toe-
komst engageren om dit ook via ons 
centrum  aan te bieden. Voorlopig 
raden wij in Imelda eerder de peri-
toneale dialyse aan als de patiënt 
voldoende fit en gemotiveerd is om 
thuis te behandelen. Een belangrijke 
reden hiervoor is de aanwijzing dat 
bij peritoneale dialyse de eigen rest-
nierfunctie (door patiënt opgemerkt 
als het blijven wateren) langer intact 
blijft. Gezien dit er voor kan zorgen 
dat het strenge dialysedieet iets 
kan verlicht worden, is dat wel aar-
dig meegenomen. Natuurlijk moet 
men fysiek in aanmerking komen en 
moet men ook bereid zijn om deze 
therapie dagelijks zelfstandig of 
met hulp van thuisverpleging uit te 
voeren. Wij gaan er in Imelda prat 
op dat ruim één op tien van onze 
dialysepatiënten thuis peritoneale 
dialyse toepast. Niet onbelangrijk 
te weten is dat wij als artsen onder-
steund worden door een team van 
deskundige verpleegkundigen die 
patiënten thuis ook via een online-
programma kunnen opvolgen, en 
de therapie desgevallend kunnen 
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bijsturen. Weet je: het Imelda PD-
team  zorgt op dit ogenblik voor 
meer dan 15 PD-patiënten. Wat ons 
tot een van de grotere peritoneaal 
dialyse centra in Vlaanderen maakt.

Voor een grote meerderheid van 
patiënten, blijft hemodialyse even-
wel de enige optie en moet het bloed 
dus meerdere keren (doorgaans 3) 
per week buiten het lichaam circu-
leren aan een hoog debiet over een 
kunstnier. Bij sommigen verloopt dit 
dermate vlot, dat hier niet continu 
een arts stand-by moet zijn en is 
hemodialyse derhalve niet alleen in 
het Imeldaziekenhuis in Bonheiden 
maar ook in onze low-care centra 
te Mechelen en Heist-op-den-Berg 
mogelijk. Zoals gezegd, is het voor 
de meest ondernemende patiënten 
ook mogelijk om deze therapie thuis 
toe te passen. Bij anderen treden 
toch af en toe vervelende neven-
werkingen zoals bloeddrukval en 
krampen op of zijn er begeleidende 
andere majeure medische proble-
men die noodzaken dat tijdens de 
dialyse toch permanent een nefro-
loog ter beschikking is (‘centrum 
hemodialyse’). Ongeacht in welke 
categorie de patiënten vallen, is er 
voor hemodialyse een belangrijke 
voorwaarde: vlotte toegang tot de 
bloedbaan. Idealiter verloopt dit 
via een ‘arterioveneuze’ fistel – dit 
is eigenlijk een ader die door een 
ingreep van de collega’s vaatchirur-
gen rechtstreeks op een slagader 
wordt aangesloten en zo heel breed 
geworden is, wat toelaat om grote 

WAT IS EEN ‘DIALYSEDIEET’?

Als een ‘niervriendelijk’ dieet 
al moeilijk leek, dan is een dia-
lysedieet dit des te meer! Een 
dialysepatiënt moet immers op 
veel meer letten. Een eerste 
bekommernis is om niet té veel 
zout en water in te nemen om te 
vermijden dat dit zich ophoopt 
in onder andere de longen, 
wat potentieel dodelijk is. Een 
tweede aandachtspunt is het 
vermijden van een opstapeling 
van kalium, wat eveneens tot 
dodelijke hartritmestoornis-
sen en pijnlijke spierkrampen 
kan leiden. Hiertoe dienen 
een aantal ‘intuïtief gezonde’ 
reflexen ‘afgeleerd’ te worden: 
vooral steenfruit, fruitsap-
pen en groentenconcentraten 
die voor niet-dialysepatiënten 
eerder als ‘gezond’ kunnen 
worden beschouwd, dienen 
dikwijls vermeden te worden. 

Het is ook in die optiek dat je 
allicht al hoorde over de nood 
om de aardappelen tweemaal 
te koken en het kookwater 
(dat dan rijk is in kalium) angst-
vallig te vermijden. Daarnaast 
moet ook een overmaat aan 
fosfor worden vermeden. Wat 
onder andere in harde kazen 
en noten terug is te vinden. 
Bovendien moet een dialyse-
patiënt tegelijkertijd toch vol-
doende calorieën en eiwitten 
eten om niet ondervoed te 
raken… allicht begrijp je stil-
aan dat een dialyse-dieet-spe-
cialist geen overbodige luxe is. 
Zoals in de hoofdtekst vermeld 
varieert de nood tot streng-
heid van een dergelijk dieet 
ook van patiënt tot patiënt en 
hangt veel af van het feit of 
een dialysepatiënt nog zelf wat 
watert.
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1. DR. SOFIE JAMAR
Hoe lang werk je in het Imelda-
ziekenhuis? Sinds 2004.

Waar heb je jouw opleiding 
gevolgd? Opleiding KU Leuven 
met 6 maanden buitenlandse 
stage Hammersmith Hospital 
Londen.

Hoe kwam je tot de keuze nefro-
logie? Ik vond interne genees-
kunde in zijn totaliteit boeiend; 
het was dan ook niet gemakkelijk 
om een keuze te maken. Nefro-
logie is als subdiscipline breed 
en gevarieerd. Het feit dat mijn 
vader nefroloog was en dat ik 

stage en assistentschap deed in 
het Imeldaziekenhuis heeft hier 
zeker toe bijgedragen.

Wat boeit jou in nefrologie? 
Patiënten presenteren zich 
vaak met zeer wisselende ziek-
tebeelden die meerdere orga-
nen betrekken. De diagnose 
wordt gemaakt door alle puz-
zelstukjes bijeen te leggen.  Het 
is belangrijk om een brede kijk 
te behouden.

Wat is jouw specialisatie binnen 
de nefrologie? Alle facetten bin-
nen nefrologie.

De dienst 
Nefrologie  
stelt zich 
voor!

hoeveelheden bloed af te nemen en 
terug te geven aan de patiënt. Als 
dit niet lukt dient toevlucht worden 
genomen tot een kunstader of een 
plastic katheter in een grote holle 
ader. Het is zeer belangrijk dat bij 
iedere dialyse deze katheter zeer 
goed ontsmet wordt om infecties 
te vermijden. Patiënten worden hier 
echt op ‘gedrild’. 

Om niet helemaal in ‘kommer en 
kwel’ af te sluiten, dient benadrukt 
dat zelfs zogenaamde centrum-
hemodialyse patiënten die niet in 
aanmerking komen voor transplan-
tatie en die helemaal niet meer 
wateren (met  dus de strengste 
dieetrestricties) er toch in slagen om 
nog een goed gevuld leven te leiden 
en we voor hen zelfs dikwijls met 
het nodige kunst-en-vliegwerk een 
vakantie in elkaar boxen met cen-
trum hemodialyse in het buitenland! 
Wie hierover  meer wil weten, kan 
altijd rekenen op het zeer begrijpe-
lijk geschreven blad ‘Horizon’ (door 
een patiënt) of contact nemen met 
de nierpatiënten groep van Imelda, 
‘ImNiPa’. 
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3. DR. SARA OMBELET
Hoe lang werk je in het Imeldazie-
kenhuis? Sinds januari 2017, maar 
afgestudeerd in 2014. Eerst heb 
ik 3 jaar in AZ Sint-Jan Brugge op 
de dienst nefrologie – algemene 
inwendige ziekten en infectieziek-
ten gewerkt.

Waar heb je jouw opleiding 
gevolgd? UZ Leuven (1e jaar Turn-
hout / 2e jaar UZ Leuven /3e jaar 
assistentschap hier in Imelda / 4e 
jaar UZ Leuven /5e jaar AZ Sint-Jan 
Brugge / 6de jaar UZ Leuven)

Hoe kwam je tot de keuze nefro-
logie?/Wat boeit jou in nefrologie? 
Als nefroloog heb je steeds een 
vooropleiding tot algemeen inter-
nist. Dit maakt dat wij van alle dis-
ciplines binnen de interne ziekten 

nog de basis dienen te kennen.  
Daarnaast biedt nefrologie als sub-
discipline het voordeel dat het een 
goede afwisseling is tussen acute en 
chronische pathologie. Bovendien 
dienen wij als nefroloog vaak dos-
siers te doorworstelen aangezien 
onze patiënten zich vaak met com-
plexere ziektebeelden presenteren. 
Een nefrologische patiënt dient 
vaak multidisciplinair opgevolgd te 
worden, waardoor er grote raak-
vlakken zijn met andere disciplines 
en overleg met deze disciplines / 
collega’s noodzakelijk is. Door mijn 
interesse in de infectiologie wordt 
dit alles afgewisseld, wat het werk 
ook gevarieerd maakt. 

Wat is jouw specialisatie? Algemene 
nefrologie gaande van behandeling 

van glomerulonefritis (ontsteking 
van de nierfilters) – systeemaandoe-
ningen tot begeleiding na transplan-
tatie en dialyse (zowel hemodialyse 
als peritoneale dialyse). Daarnaast 
gaat mijn interesse uit naar alles wat 
te maken heeft met een niersteen 
gerelateerde problematiek i.s.m. 
de urologen. En vervolgens heb ik 
ook een bijzondere interesse in het 
ruime vakgebied infectiologie.

2. DR. WIM LEMAHIEU
Hoe lang werk je in het Imeldazie-
kenhuis? Ik startte hier in het najaar 
van 2011. 

Waar heb je jouw opleiding 
gevolgd? Zoals mijn collega’s werd 
ik tot nefroloog opgeleid via een 
mix van stages in geaffilieerde zie-
kenhuizen en in UZ Gasthuisberg. 
Ik maakte nog een wetenschap-
pelijke ‘omweg’ van een drietal 
jaar, resulterend in een doctoraat 
over absorptie en metabolisme 
van immuunremmende medica-
tie bij transplantpatiënten en ook 
een klinische ‘omweg’ door gedu-
rende een vijftal jaar te werken in 
de Kliniek Sint-Jan in de Brusselse  
Noordrand.

Hoe kwam je tot de keuze nefro-
logie? Binnen de moederdiscipline 
van inwendige geneeskunde biedt 
nefrologie voor mij de ideale afwisse-
ling van multidisciplinair op te volgen 
chronische pathologie (het voorbeeld 
bij uitstek zijn dialysepatiënten, die 
uitvoerig door ons worden opge-
volgd) en acute problematiek met 
dikwijls een intellectueel heel uitda-
gende zoektocht naar onderliggende 
diagnose en ook nood aan drasti-
sche interventies. Hierbij is er heel 
veel interactie met quasi alle andere 
geneeskundige disciplines zowel bin-
nen als buiten het ziekenhuis. 

Wat boeit jou in nefrologie? In veel 
medische specialisaties is het belang 

van de kennis van pure biologie en 
fysiologie (hoe een lichaam werkt) 
geleidelijk wat ondergesneeuwd in 
vergelijking met een meer epide-
miologische benadering waarbij de 
uitkomst van grote klinische studies 
en hieruit resulterende richtlijnen 
soms de indruk geven dat men in 
een ‘kookboek’-geneeskunde ver-
zeild geraakt. Dit is in nefrologie 
beduidend minder het geval. 

Wat is jouw specialisatie binnen 
nefrologie? Wij gaan er alle drie 
prat op om ‘allround’-nefrologen 
te blijven en houden elkaar op de 
hoogte van de ontwikkelingen die 
we via vakliteratuur en congressen 
bijhouden.

KUNSTNIER- 
AFDELING
Route 120
Secretariaat:  
015 50 54 22

10  Voorstelling dienst Nefrologie



Een aneurysma is een eerder zeld-
zame aandoening die meestal geen 
klachten geeft en bijgevolg toeval-
lig ontdekt wordt. De behandeling 
bestaat in eerste plaats uit rook-
stop (en zijn negatief effect op de 
bloedvaten) en bloeddrukcontrole 
in regelmatige opvolging.  

We weten dat vanaf bepaalde diame-
ters het risico op het optreden van 
scheurtjes in de binnenbekleding van 
de aorta echter steeds groter wordt. 
Gezien dit een levensbedreigende 
aandoening is met noodzaak aan drin-
gende chirurgie (“de hartslagader-
breuk”) kiezen we vanaf 45-55 mm 
afhankelijk van de risicofactoren voor 
een preventieve behandeling.

Het gaat dan over een ingreep pre-
cies op maat van iedere individuele 
patiënt. Het doel is hierbij echter 
steeds hetzelfde: het verwijde deel 
wegnemen en vervangen door een 
kunststofprothese.  

Een aneurysma net aan de aorta-
klep veroorzaakt vaak een belang-
rijk lek van deze klep en hier kan het 
nodig zijn deze klep te herstellen 
en de kransslagaders opnieuw in te 
hechten. 

We weten dat een aortaklepherstel 
bij de juiste patiënten de overleving 
alsook de levenskwaliteit kan ver-
beteren vergeleken met een klep-
vervanging.

Bij een belangrijke verwijding van 
de aorta ter hoogte van de aftak-
king van de  hoofd- en halsvaten 
kan het nodig zijn tijdens de opera-
tie het lichaam af te koelen tot 26°C 
om op een veilige manier al deze 
onmisbare slagaders terug aan te 
kunnen sluiten op de prothese. 

De gebruikte chirurgische prothe-
ses ter hoogte van de aorta en de 
hoofd- en halsvaten zijn tegen-
woordig geschikt om naadloos aan 

te sluiten op stents om zo eventu-
ele toekomstige verwijding meer 
stroomafwaarts later op een mini-
maal invasieve manier verder te 
kunnen behandelen.

Na deze operatie is, bij behoud van 
de aortaklep, geen zware bloedver-
dunning aangewezen. Na een peri-
ode van een 6-tal weken het borst-
been te laten genezen, mogen alle 
activiteiten terug hernomen worden. 

De aorta transporteert al het bloed dat door ons hart wordt gepompt. 
Zo zal hij gedurende een mensenleven het enorme aantal van 2 
miljoen liter bloed transporteren!  Een klein wonder dat hij dit 
vaak zonder problemen doet, maar in sommige gevallen kan hij ten 
gevolge van overdruk, bepaalde ontstekingen,  infecties of bepaalde 
erfelijke aandoeningen op een bepaald moment in het leven tekens van 
“slijtage” beginnen vertonen. Meestal spreken we dan over dilatatie 
en vanaf het overschrijden van anderhalf keer de normale diameter 
spreken we van een echt aneurysma. Dit kan bij elk bloedvat optreden 
en in elke zone van de aorta. Zolang dit in het eerste, stijgende stuk 
van de aorta plaatsvindt ligt het binnen het bereik van de hartchirurg.

Tekst: dr. Michiel Marynissen (hartchirurgie)

DE AORTA

DIENST 
HARTCHIRURGIE
Route 343

Dr. Herbert De Praetere
Dr. Luc Haenen
Dr. Michiel Marynissen

Secretariaat:  
015 50 61 97
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De tweede lessenreeks start-to-
yogavoor (ex-) kankerpatiënten loopt 
alweer op zijn einde. Een volgende 
lessenreeks voor voorjaar 2023 
staat al ingepland. Ik ben met deze 
yoga-lessen begonnen in septem-
ber van dit jaar en het is duidelijk 
een succes. Tot nog toe werden er 
alleen start-to-yogalessen voorzien 
maar de vraag en het enthousiasme 
van de patiënten zijn zo groot dat er 
vanaf januari 2023 ook opvolglessen 
worden gepland.

Het is voor mij – als (ex)kankerpati-
ent in combinatie met mijn medische 
opleiding als arts/radiologe - een bij-
zondere situatie om deze lessen te 
kunnen aanbieden aan lotgenoten. 
Ik begrijp honderd procent wat het 
is om deze ziekte en de behandeling 
ervan door te maken, de weerslag 
ervan op je lichaam op korte en lange 
termijn, alsook de mentale impact en 
de impact op je verdere leven. 

Al langer beoefen ik yoga maar van-
uit een bijzondere interesse in de 
yoga filosofie volgde ik in 2021 een 
Yoga Teacher Training. Dat maakt 

van mij een erkend yoga lesgever 
maar heeft mij vooral een inzicht 
gegeven in de manier waarop yoga 
inwerkt op ons lichaam.

De fysieke bewegingen die we bij 
yoga beoefenen (asana’s) helpen 
ons lichaam te stretchen en leni-
ger te maken alsook krachtiger. 
In tegenstelling tot actieve spor-
ten, waar vaak gewerkt wordt 
op kracht of uithouding en vaak 
dezelfde spiergroepen wor-
den gebruikt, brengt yoga 
ons lichaam meer in balans. 
De yoga-lessen met de op 
elkaar volgende houdin-
gen worden zorgvul-
dig samengesteld in 
de juiste volgorde 
en de juiste inten-
siteit. Ieder werkt 
binnen zijn eigen 
m o ge l i j k h e d e n , 
beslist zelf om een 
rustmoment in te 
lassen indien nodig. 
Er is geen competitie 
tegenover de anderen maar het 
gaat om zelfontplooiing waar-

Als (ex)kankerpatiënte ontdekte ik hoe yoga mij de rust en mentale kracht gaf om er tijdens 
en na mijn ziekzijn terug bovenop te komen. Ik besloot mijn ervaring, als (ex)patiënte en yoga 
teacher te delen met mensen met én na kanker. Dichterbij jezelf komen, meer stabiliteit vinden in 
jezelf tijdens of na een moeilijke periode en leren loslaten: dit zijn de doelen van mijn Start-to-
yoga-lessenreeks. 

Tekst: dr. Sofie De Vuysere (Medische beeldvorming)

START-TO-YOGA 
VOOR ONCOLOGISCHE PATIËNTEN
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bij de eigen grenzen aangevoeld en 
gerespecteerd worden.

De belangrijkste focus is evenwel 
de adem. Zonder adem geen yoga. 
De asana’s worden uitgevoerd op 
het ritme van de ademhaling. De les 
start met het observeren van onze 
ademhaling en deze terug te brengen 
naar een diepe rustige buik-ademha-
ling. Daardoor switchen we bewust 
vanuit het actieve sympatische 
zenuwstelsel waarin we dagelijks 
functioneren naar het parasympa-
tisch zenuwstelsel. We komen zowel 
lichamelijk als mentaal tot rust. Door 
het parasympatische zenuwstelsel te 
activeren gaan de stresshormonen 

dalen, verbetert de spijsvertering, 
wordt de immuniteit geactiveerd en 
het bewustzijn vergroot. Dit helpt 
het lichaam enerzijds te herstellen 
van ziekte en stressoren en ander-
zijds krachtiger te maken. Tegelijk 
vergroot het bewustzijn, staat men 
meer stil bij emoties en wordt men 
sterker in het maken van de juiste 
keuzes naar de toekomst. De licha-
melijke maar ook mentale grenzen 
worden hierdoor beter gerespec-
teerd en bewaakt. 

Naast dit alles is het van onschat-
bare waarde om deze patiënten 
op een ontspannen en gezonde 
manier samen te brengen. Er wor-

den nieuwe contacten gelegd, erva-
ringen en kwaaltjes gedeeld en tips 
doorgegeven. 

Patiënten komen ook met vragen 
rechtstreeks naar mij, waarbij ik hun 
kan geruststellen of al dan niet door-
sturen naar de juiste artsen.

Ik voel me één van hen, we zit-
ten allemaal in hetzelfde schuitje, 
wat voor een bijzonder verbonden 
gevoel zorgt. 

Deze Yoga-reeksen van telkens 5 
lessen blijken ideaal om tijdens en/of 
na de kankertherapie te volgen, dit 
zelfs jaren later.

De Start-to-yoga bestaat uit een reeks van vijf lessen. Telkens ligt de focus 
op een ander thema. Elke sessie duurt ongeveer een uur en gaat door op 
maandagen, in de namiddag in het Imeldaziekenhuis en ‘s avonds in The Yoga 
Bar te Haacht. Na elke les wordt er bij een tasje thee nog even nagepraat. De 
volgende reeks start op maandag 16 januari 2023.

Inschrijven kan door de QR-code te scannen of via deze link:  
https://forms.gle/XwxhmwzREiy1qvf18
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Stel je voor: precies op het moment dat je je weg in het leven aan het uitzoeken bent, lijkt je 
toekomst onzeker door een ernstige ziekte. Dit kan helemaal anders aanvoelen dan wanneer 
je reeds verder op je levenspad bent. Jonge patiënten met kanker beleven hun situatie vaak 
volkomen verschillend dan oudere patiënten. De laatste jaren wordt hier gelukkig meer en meer 
aandacht aan geschonken en worden deze patiënten multidisciplinair ondersteund. 

Tekst: dr. Helena Maes (hematologie) en Annabelle Kievit (oncopsycholoog)

JONG EN KANKER 
ZORG OP MAAT VOOR AYA’S



AYA staat voor Adolescents and 
Young Adults (jongeren en jong-
volwassenen) met kanker. AYA-zorg 
richt zich in België voornamelijk op 
de leeftijdsgroep van 16 t.e.m. 35 
jaar, maar zowel nationaal als inter-
nationaal bestaan er initiatieven 
voor AYA-ondersteuning t.e.m. 39 
jaar. Elk jaar krijgen in Vlaanderen 
meer dan 900 mensen tussen de 
leeftijd van 16 en 35 jaar de diag-
nose kanker. Het gaat hier om iets 
meer dan 2% van alle kankerdiag-
noses in Vlaanderen. Hoewel deze 
groep klein lijkt, zijn de noden en 
vragen van deze groep groot. In het 
Imeldaziekenhuis willen we deze 
groep patiënten optimaal onder-
steunen. Eerder dit jaar werd er een 
AYA-team opgericht dat psychoso-
ciale ondersteuning biedt aan AYA’s 
en hun naasten. 

AYA’S: EEN SPECIFIEKE 
GROEP
Op jonge leeftijd wordt de diagnose 
kanker niet verwacht. Vaak wordt 
hierdoor de diagnose enkele maan-
den later gesteld in vergelijking met 

oudere patiënten. AYA’s balanceren 
soms tussen kindergeneeskunde en 
volwassenenzorg. Ze zijn de oud-
sten in een pediatrische wachtzaal 
en de allerjongsten op een oncolo-
gische afdeling. Aangepaste zorg 
en begeleiding, specifiek voor deze 
leeftijdsgroep, is nodig. 

Hun leef- en gevoelswereld is 
immers in volle ontwikkeling waar-
door emoties anders tot uiting kun-
nen komen dan bij volwassenen. 
Kenmerkend voor adolescenten 
en jongvolwassenen is dat ze fel 
naar hun toekomst uitkijken. Als 
die er plots noodgedwongen totaal 
anders uitziet, roept dat onzeker-
heid en opstandigheid op. Ziek zijn 
tast per definitie je autonomie aan 
en dat komt extra hard binnen in de 
levensfase waarin je net zelfstandig 
wil worden.

AYA-ZORG OP MAAT
De laatste jaren groeit meer en 
meer het besef dat een multidisci-
plinaire zorg voor deze patiënten-
groep noodzakelijk is. 

In 2018 startte Kom op tegen Kan-
ker (KOTK) AYA movement op. Dit 
is een samenwerkingsverband tus-
sen AYA’s, zorgverleners en mede-
werkers van KOTK. Het brengt ken-
nis samen, verricht beleidswerk en 
ontwikkelde een zorgpad op maat 
voor jongeren tussen 16 en 36 jaar. 
Een zorgpad is een stappenplan dat 
als leidraad dient bij een behande-
lingstraject.

Ons ziekenhuis maakt deel uit van 
het lerend netwerk van AYA move-
ment waarin 13 Vlaamse ziekenhui-
zen zorgprofessionele ervaringen 
uitwisselen. Uit deze ervaringen 
ontstond het AYA-team binnen ons 
ziekenhuis. Zorgverleners vanuit 
verschillende disciplines werken 
samen om deze patiëntengroep 
maximaal te ondersteunen en een 
AYA-zorgpad uit te schrijven op 
maat van het Imeldaziekenhuis. Niet 
enkel de beste medische zorg maar 
ook een correcte psychosociale 
ondersteuning dient nagestreefd 
te worden. Denk maar aan het 
bespreekbaar maken van seksu-

“Oncologische zorg kan je niet 
alleen. Met dit AYA-team willen 
we samen zorgen voor een  goede 
multidisciplinaire ondersteuning 
van elke AYA binnen ons ziekenhuis 
en het belang van goede AYA-zorg 
benadrukken.”
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aliteit en fertiliteit bij kanker. Onze 
fertiliteitskliniek werkt nauw samen 
met ons om eventueel behoud van 
vruchtbaarheid bij elke jonge pati-
ent tijdig te kunnen bespreken en 
aan te bieden. 

Daarnaast is er een goede samen-
werking met de dienst Fysische 
geneeskunde en revalidatie die 
zowel fysieke revalidatie in groep 
(KADANS) als individuele revali-
datie tijdens en na de behandeling 
aanreikt. Blijven bewegen heeft 
immers een gunstig effect op her-
stel, zowel fysiek als mentaal. 

Er bestaan sociale voorzieningen 
specifiek voor AYA’s waarbij onze 
sociale dienst kan helpen. Begelei-
ding bij een professioneel traject is 
vaak wenselijk. Sinds enkele jaren 
is er bijvoorbeeld een wettelijke 
regeling voor behoud van studie-
punten bij ernstige ziekte. Ook 
zijn er initiatieven om patiënten te 

ondersteunen bij het hervatten van 
werk tijdens en na een oncologi-
sche behandeling. Voor veel AYA’s 
weegt de eenzaamheid tijdens maar 
vooral ook na de behandeling. Hun 
leeftijdgenoten, waaraan ze  zich 
zo hard spiegelen, leiden een totaal 
ander leven. Lotgenotencontact en 
psychologische ondersteuning kan 
vaak helpen dit beter een plaats 
geven.
 
Verder helpen onze oncodiëtisten 
deze patiëntengroep vol enthou-
siasme met voedingsvragen en 
-adviezen. Ten slotte zijn, naast de 
artsen, oncocoaches en oncover-
pleegkundigen zeer waardevol in de 
begeleiding van patiënten. 

Op onze webpagina van het AYA-
team geven we een overzicht van de 
betrokken diensten en bestaande 
initiatieven voor AYA’s. We mer-
ken al te vaak dat  AYA’s niet op de 
hoogte zijn van dergelijke projec-

ten maar het erg waardevol vinden 
wanneer ze hiermee kennismaken. 

Het AYA-team heeft niet enkel als 
doel om info aan AYA’s aan te reiken 
maar ook kennis en ervaringen aan 
medewerkers  door te geven. Vaak 
zijn medewerkers immers niet ver-
trouwd met een zeer jonge onco-
logische populatie. Recent organi-
seerde het AYA-team, met steun 
van Stichting Tegen Kanker, een 
waardevolle bijscholing over AYA-
zorg voor een grote groep  zorgver-
leners van ons ziekenhuis. (foto)

Oncologische zorg kan je niet alleen. 
Met dit AYA-team willen we samen 
zorgen voor een  goede multidisci-
plinaire ondersteuning van elke AYA 
binnen ons ziekenhuis en het belang 
van goede AYA-zorg benadrukken. 

Meer info vind je op 
www.imelda.be/aya 
Ben je zelf een AYA en 
zit je met bepaalde niet-
medische vragen over dit 
project? Mail dan gerust 
naar aya@imelda.be. 

Kick-off AYA-zorg

16  Jong en kanker



Yassin Barrani, 30 jaar 

“Op 17 jarige leeftijd kreeg ik te 
horen dat ik teelbalkanker had. 
Dit nieuws heeft me op deze 
jonge leeftijd overvallen en daar-
door werd mijn sociale leven 
(school, hobby’s, …) even ‘on hold’ 
gezet. De diagnose van teelbal-
kanker heeft ervoor gezorgd dat 
ik mijn 5de en 6de jaar in het mid-
delbaar via een examencommis-
sie en zelfstudie heb afgerond. 
Daarnaast was ik ook voor mijn 
diagnose best wel sportief, maar 
ook sporten was gedurende de 
behandeling niet meer mogelijk. 
Tijdens mijn behandelingstraject, 
dat ongeveer een klein jaar heeft 
geduurd, heb ik meerdere che-
mokuren en ook enkele operaties 
moeten ondergaan om de tumo-
ren te laten verwijderen. Dit was 
voor mij een zware periode.

De nood aan AYA-zorg is groot. 
Als jongere ziek worden, heeft 
vaak een hele grote impact op 
je leven. Op deze leeftijd ben je 

vaak nog op zoek naar een eigen 
identiteit. Je bent een eigen 
leven aan het leiden. Je bent een 
eigen carrière aan het opbouwen 
en soms zelfs een gezin. Al deze 
zaken worden opeens veel moei-
lijker tot zelfs onmogelijk voor 
sommige AYA’s. Daarnaast zijn er 
vaak ook grote onzekerheden en 
heel wat andere leeftijdsspeci-
fieke problemen die zich kunnen 
voordoen als je een AYA bent. 
Zo heb ik tijdens mijn behande-
ling ervaren dat je vaak als één 
van de weinige jongeren op een 
afdeling vol oudere mensen ligt, 
dit vergroot het isolerende effect 
van het ziek zijn. 

We staan op medisch vlak 
heel sterk. Daar ben ik blij om. 
Maar dat de niet-medische 

impact van kanker bij de (jonge) 
patiënten nog te weinig aan bod 
komt tijdens een behandeling, 
dat vind ik jammer. Ik ben ook 
van mening dat we nog heel wat 
stappen kunnen ondernemen om 
deze niet-medische impact van 
kanker bij AYA’s te verkleinen. Zo 
kan bijvoorbeeld het informeren 
van de patiënt ervoor zorgen dat 
er bepaalde preventieve stap-
pen kunnen ondernomen wor-
den voor bijvoorbeeld fertiliteit. 
Er zijn heel wat mensen die in 
hun leven uiteindelijk toch eens 
met kanker te maken krijgen en 
ik vind het dan ook fijn om te 
zien dat zoveel mensen zich voor 
AYA-zorg inzetten. Dit geeft me 
telkens weer alleen maar meer 
zin om ook zelf een steentje bij 
te dragen.”

Met dank aan ondersteuning van KOTK  
en Stichting tegen Kanker.
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Iedereen heeft wel eens een ongeluk(je). Vaak klein, soms 
groot. Maar het is altijd vervelend en komt eigenlijk 
nooit goed uit. Het kan echt een baalmoment zijn, een 
stommiteit. Gelukkig is de zorg hier in België erg goed.  

Tekst: dr. Erik Fiévez (orthopedie)

EEN BEHANDELING 
OP MAAT 
VAN DE PATIËNT  
MET ORTHOPEDISCHE 
LETSELS

Door wetenschappelijk onderzoek 
en de nodige ontwikkelingen komen 
we steeds meer te weten over de 
verschillende soorten behande-
lingen en de resultaten ervan. Zo 
hoeven niet alle botbreuken met 
een gipsimmobilisatie behandeld te 
worden om te kunnen genezen. En 
niet alle botbreuken hoeven pre-
cies recht te staan om na herstel 
weer goed te kunnen functione-
ren. Daarnaast is het activiteitsni-
veau per individu verschillend. En 
heeft iedereen andere belangen, 
zowel tijdens als na de behandeling. 
Graag kijken we samen met de pati-
ent naar de verschillende mogelijke 
behandelingen, welke het best aan-
sluit op de situatie van dat moment. 

Om zo niet alleen het beste resul-
taat te krijgen, maar ook de meest 
optimale weg ernaartoe. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld werken met een 
afneembare orthese. Zodat de pati-
ent zelf of met een kinesist al kan 
starten met mobilisaties. Daarnaast 
volgen onze gipsmeesters bijscho-
ling in onder andere het aanleggen 
van zwemgips, met het oog op de 
warmere zomers. Helaas lenen niet 
alle fracturen en/of aandoeningen 
zich ervoor. Daarnaast geeft zwem-
gips een verhoogde kans op irritatie 
en wondjes van de huid. 

Soms is een conservatieve behan-
deling niet mogelijk. Dan zal met 
de patiënt een operatie besproken 

worden. Het is natuurlijk het pret-
tigst als dit direct gebeuren kan. Dit 
is helaas niet altijd mogelijk en vaak 
ook niet noodzakelijk. Daarnaast is 
het voor sommige fracturen juist 
beter om te wachten. Bijvoor-
beeld zwelling, of de te verwachte 
zwelling, kan een groot probleem 
vormen tijdens of na een operatie 
met een infectie tot gevolg. Dit is 
iets wat we te alle tijde willen ver-
mijden. Graag bespreek ik enkele 
voorbeelden van orthopedische 
letsels waarbij verschillende behan-
delplannen mogelijk zijn. Afhanke-
lijk van de ernst van de situatie, de 
patiënt en het slagen van een eer-
dere behandeling wordt er al dan 
niet gekozen voor een ingreep.
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MALLET VINGER
Een mallet vinger is een vinger waar-
bij het laatste kootje plots gebogen 
staat. Meestal nadat die ergens is 
achter blijven hangen of na stoten. 
Je bent dan niet meer in staat deze 
actief te strekken. Vaak is het niet 
eens pijnlijk. Toch dien je binnen 24 
tot 48 uur naar jouw huisdokter of 
orthopedist te gaan. Deze kan kijken 
of het om een mallet vinger gaat. Met 
medische beeldvorming kunnen we 
het onderscheid maken tussen een 
pees- of een beenderige mallet vinger 
en of er een standafwijking is. Behan-
deling is bijna altijd conservatief met 
een spalk welke 6 tot 8 weken dag 
en nacht gedragen dient te worden. 
Anders is de kans groot dat die vinger 
krom blijft. Hoe sneller deze behan-
deld wordt, hoe groter de kans dat 
het weer goed komt. Dus wacht er 
geen weken mee. Bij een beenderige 
mallet vinger met een ontwrichting 
is er een indicatie voor een opera-
tief herstel. Dit gebeurt overwegend 
door er 2 pinnetjes van 1,6 millimeter 
in te zetten. Deze worden na 4 tot 6 
weken op de consultatie weer verwij-

derd. Dit duurt slechts enkele secon-
den en valt volgens de patiënten altijd 
heel erg mee.

BINNENBANDLETSEL 
KNIE
Een letsel van de binnenband van 
de knie geneest overwegend heel 
goed als het binnen de 24 tot 48 
uur adequaat behandeld wordt. Een 
binnenbandletsel van de knie ont-
staat door een ongeval waarbij de 
knie in een x-stand geraakt. Hierbij 
komt er te veel rek op de banden aan 
de binnenzijde van de knie, waarbij 
deze kunnen scheuren. Meestal is de 
band afgescheurd bij de oorsprong. 
Dit is op het onderste deel van het 
bovenbeen en is makkelijk te tes-
ten door te voelen waar het pijnlijk 
is. De band dient getest te worden 
door een lichte geplooide knie in 
een x-stand te duwen. Indien deze 
duidelijk verder ‘open’ gaat dan de 
andere kant is de diagnose rond. 
Behandeling bestaat uit een gipsko-
ker of extensie orthese voor 3 tot 4 
weken, onbelast. Daarna kan belas-
ting progressief worden opgebouwd 

met nog bescherming van een brace 
voor 2 tot 4 weken. Bij twijfel kan dit 
bevestigd worden door een echo of 
MRI. Echter dient er niet gewacht 
te worden op het resultaat van dit 
onderzoek. Best kan het zo snel 
mogelijk behandeld worden. Dit voor 
het beste resultaat. Na de behande-
ling wordt de knie herbeoordeeld. 
Bij blijvende klachten van instabili-
teit kan de binnenband van de knie 
operatief hersteld worden.

DIENST 
ORTHOPEDIE
Route 343

Dr. Hans Casteur
Dr. Erik Fiévez
Dr. Kathleen Janssens
Dr. Benjamin Mattelaer
Dr. Bas van Dun
Dr. Lise Van Gestel

Secretariaat: 015 50 55 18
Afspraken telefonisch via
015 50 51 11 

VARUS STRESS TEST VALGUS STRESS TEST
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PAAZ is een algemeen gehanteerde afkorting die staat voor ‘Psychiatrische Afdeling Algemeen 
Ziekenhuis’. In de naam zelf merk je al de uitzonderlijke positie van de afdeling. Het is de 
enige afdeling die zich doelbewust richt op psychiatrische problematiek binnen het algemeen 
ziekenhuis. Dit wil zeggen dat het hoofdprobleem een psychisch probleem is, waarmee we 
natuurlijk niet uitsluiten dat er, verspreid over de andere afdelingen, ook patiënten kunnen 
verblijven met psychische problemen. Bij hen staat een somatisch probleem op de voorgrond.  

Tekst: Micha Teuchie (verpleegkundig – en therapeutisch diensthoofd PAAZ), Esther Huybrechts (psycholoog, 
clientcentered therapeute PAAZ) en Ellen Donné (psycholoog, systeem therapeute PAAZ)

DE PAAZ STELT ZICH VOOR



Patiënten worden op de PAAZ-
afdeling steeds op vrijwillige basis 
opgenomen en zijn vrij hun behan-
deling op eigen initiatief te beëin-
digen. 

De PAAZ richt zich tot volwasse-
nen (vanaf 18 j.) mensen in crisis 
(relationeel, slachtoffer van agres-
sie, trauma of acute decompensa-
tie, en/of met een psychiatrische 
problematiek). De pathologieën 
variëren van stemmingsstoornissen 
zoals depressie, angststoornissen, 
ontwikkelingsstoornissen zoals 
autisme, psychotische stoornissen  
tot  psycho-organische stoornissen 
en verslavingsproblematieken (met 
uitzondering van primaire drugs-
problematiek). 

Naast het opvangen van acute 
crisissituaties, kunnen patiënten 
op de PAAZ-afdeling ook terecht 
voor een kortdurende behandeling 
met eventuele doorverwijzing naar 
ambulante of residentiële hulpver-
lening.

De opname start meestal via een 
doorverwijzing van de huisarts of 
psychiater. Soms worden mensen 
ook opgenomen vanuit de spoedaf-
deling. De duur van een opname is 
erg verschillend van persoon tot 
persoon en kan variëren van een 
paar dagen tot meerdere weken.

Tijdens de opname wordt de patiënt 
begeleid door een multidisciplinair 
team bestaande uit psychiaters, 
psychologen, verpleegkundigen, 
een medewerker van de sociale 
dienst, een creatieve therapeut, 
bewegings- en relaxatietherapeut. 
Als team trachten wij een veilige, 

ondersteunende en rustgevende 
context te creëren binnen dewelke 
de patiënt vanop afstand naar zijn 
situatie kan kijken. Van hieruit pro-
beren we een concrete hulpvraag 
te formuleren. Op basis van deze 
hulpvraag gaan we samen met de 
patiënt aan de slag met als doel 
terug grip te krijgen op de klachten 
die het dagelijks leven beïnvloeden. 

EEN “HOLISTISCHE 
VISIE”
Hiermee wordt bedoeld dat het 
psychische, sociale en lichame-
lijke nauw samenhangen en elkaar 
beïnvloeden. Bij deze visie staat 
ook centraal dat elk mens uniek 
is en iedereen zijn/haar eigen 
behoeften heeft die in tijd zijn te 
onderscheiden. Elkaar leren ken-
nen in de behandeling is daarom 
een prioriteit. Dit  betekent dat we 
het verhaal van de patiënt achter 
zijn klachten in kaart brengen en 
vervolgens de patiënt op een aan-
gewezen tempo begeleiden. Acti-
veren en motiveren bij de ene of 
vertragen en een adempauze leren 
inlassen bij de andere. Dit met als 
doel de patiënt terug in zijn krach-
ten te kunnen zetten.

Onze visie steunt op 4 pijlers:
• Patiëntgerichte zorg
• Herstelgerichte zorg 
• Contextgerichte zorg
• Methodisch werken : volgens het 

kop-model

1. PATIËNTGERICHTE 
ZORG
Patiëntgerichte zorg is zorg waarbij 
de voorkeuren, behoeften en waar-
den van de patiënt worden geres-

pecteerd en mee in overweging 
worden genomen. Daarom zet-
ten we tijdens een opname op de 
PAAZ in op een goede communica-
tie, het bieden van een luisterend 
oor, reflectie en uitwisseling tussen 
de patiënt en de zorgverlener.

Door zorgvuldig de voor- en nadelen 
van verschillende benaderingswij-
zen te wikken en te wegen, streven 
we ernaar dat de benaderingswijze 
gekozen wordt die het meest aan-
sluit bij de waarden, wensen en 
behoeften van de patiënt. 

2. HERSTELGERICHTE 
ZORG 
Het doel is om de krachten die in 
de patiënt aanwezig zijn aan te 
spreken. Zo trachten we patiënten 
invloed te geven in zaken die voor 
hen belangrijk zijn en kunnen we 
tijdens de opname op onze PAAZ 
ondersteuning bieden in het her-
stelproces. Dit is niet hetzelfde als 
genezing, waarbij louter de symp-
tomen worden behandeld. Een her-
stelgerichte aanpak is gericht op 
het leren omgaan met de gevolgen 
van psychische moeilijkheden en 
een nieuwe betekenis geven aan 
het leven.

3. CONTEXTGERICHTE 
ZORG
Psychische moeilijkheden gaan 
vaak gepaard met moeilijkheden 
op vlak van relaties met anderen. 
Wij proberen dan ook samen met 
de patiënt te kijken hoe we die 
anderen kunnen/mogen betrekken, 
zodat na de opname verder kan 
gerekend worden op de steun en 
de sterkte die een ander de patiënt 
kan bieden in het verdere herstel.
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4. METHODISCH 
WERKEN: VOLGENS 
HET KOP-MODEL
Omdat elke persoon anders is en 
dus ook andere noden heeft stre-
ven wij naar zorg op maat. Vanaf 
het eerste contact stemmen we af 
wat al dan niet helpend is voor die 
specifieke persoon. Hierbij maken 
we gebruik van het  KOP-model. 
Volgens dit model zijn onze klachten 
(K) het resultaat van de omstandig-
heden waarin we terecht komen (O: 
bv. het overlijden van een dierbare, 
hoge werkdruk,…) enerzijds en onze 
persoonlijke manier van omgaan 
met deze omstandigheden (P: bv. 
alcohol drinken, erover praten,…) 
anderzijds. 

Doorheen het gehele proces van de 
opname op de PAAZ loopt de rode 
draad van het KOP-model. Op deze 
manier kunnen we ervoor zorgen 
dat alle leden van ons multidisci-
plinair team doelgericht en proces-
matig op weg gaan met de patiënt 
om diens klachten, omstandigheden 
en persoonlijke copingstijl in kaart 
te brengen. De behandeling wordt 

hierop afgestemd en heeft als doel-
stelling klachten te verminderen en 
de eigen krachten en hulpbronnen 
te vergroten.

HET “THERAPEUTISCH 
AANBOD”
Van bij opname wordt elke patiënt 
gevolgd door een individuele bege-
leider. Dit is een verpleegkundige 
waar de patiënt steeds bij terecht 
kan voor vragen of ondersteuning. 
Daarnaast is er een ruim therapeu-
tisch aanbod. Dit bestaat uit indi-
viduele contactmomenten met de 
individuele begeleider, psycholoog 
en psychiater en uit groepssessies 
met andere patiënten.

Naast de groepstherapie, waar pati-
enten kunnen delen en verdiepen 
wat er in hen leeft, hebben we ook 
de copingsessies. In de copingsessies 
worden concrete handvaten aange-
leerd (bv. omgaan met piekergedach-
ten, houvasttips bij lastige emoties, 
hoe zorg dragen voor je lichaam,…). 
Laten we de assertiviteitstraining 
ook niet vergeten. Hier leren we op 
een respectvolle manier opkomen 

voor onszelf. Er zijn ook de infoses-
sies rond alcoholverslaving en rond 
slaapproblemen. Verder hebben we 
psycho-educatiesessies rond the-
ma’s als angst, stress, zingeving,… 
begeleid door de psycholoog , de 
spiritueel medewerker, …

Het hoeft niet altijd ‘praten’ te zijn. 
Ervaren via relaxatie- en ontspan-
ningsoefeningen of net wat actiever 
via bewegingstherapie is minstens 
even waardevol. Ook onze creatief 
therapeut zet in op non-verbale 
therapie:  betekenisvol werken met 
de handen en materiaal. De beteke-
nis kan van velerlei aard zijn. Som-
mige mensen vinden rust in crea-
tief bezig zijn, anderen ontdekken 
er een nieuwe manier om uiting te 
geven aan of te verwerken wat er in 
hen leeft, voor nog anderen is het 
een manier om opnieuw te leren 
verbinden met zichzelf en/of met 
anderen,… Vaak zijn mensen die 
op onze afdeling in opname komen 
‘het genieten’ in hun leven verloren. 
Daarom wordt er ook bewust ruimte 
gemaakt voor genieten. Via creati-
viteit, maar ook via uitstapjes naar 
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inspirerende plaatsen (bv. fietsen 
langs de Dijle, op stap naar het 
Middelheimpark, het kasteel van 
Horst,…) of andere activiteiten.

Voor vragen op vlak van adminis-
tratie, werk, vrije tijd, financiën 
en nazorg staat onze medewer-
ker van de sociale dienst steeds 
paraat met raad en daad. 

Je leest het, een behandeling op 
de PAAZ mag intensief zijn en 
tegelijkertijd ‘moet’ dat niet. We 
maken de puzzel op maat van 
ieders draagkracht en behoefte. 
We werken STAP VOOR STAP, 
altijd in dialoog met de patiënt. 
Ook de nabije omgeving, zoals 
familie en eventuele ambulante 
hulpverleners, worden zoveel 
mogelijk bij de behandeling 
betrokken. 

De stap terug naar huis vanuit 
de veilige bubbel van de PAAZ is 
vaak erg spannend en beangsti-
gend. Om de drempel te verlagen 
en ook contact te houden met de 
dagelijkse realiteit stimuleren we 
mensen wanneer de tijd rijp is om 
tijdens het weekend naar huis te 
gaan. Soms is dit heel fijn voor 
onze patiënten, maar een week-
end ‘terug’ thuis doorbrengen kan 
echter ook erg overrompelend of 
confronterend zijn. In therapie 
wordt dan gekeken wat er al goed 
gaat en wat nog moeilijk loopt. Zo 
kan stapsgewijs naar ontslag wor-
den toegewerkt. 

Een opname op de PAAZ is echter 
niet altijd voldoende. Metaforisch 
zien we de opname dan ook als 
een ‘treinstation’. We spreken niet 

in termen van ‘genezen’ maar gelo-
ven wel in ‘herstellen’. Sommige 
patiënten zitten reeds op de trein 
richting herstel. Dit is een reis met 
vallen en opstaan. Voor deze men-
sen kan een opname op de PAAZ 
een ‘tussenstation’ zijn wanneer 
het even wat moeilijker loopt. 
Voor anderen is de opname het ‘ 
beginstation’ omdat ze zich in een 
crisissituatie bevinden of omdat 
men voor het eerst om hulp durft 
vragen. Omdat het verblijf op de 
PAAZ maar een momentopname 
is trachten we tijdens de opname 
heel erg in te zetten op nazorg 
zodat de reis naar herstel niet 
stopt na de opname op de PAAZ. 
Bijvoorbeeld: een opvolging door 
een ambulante psychiater of psy-
choloog. Soms is er meer nodig en 
kiezen mensen voor dagbehande-
ling of een langere opname binnen 
een psychiatrisch ziekenhuis. 

Laat ons toch ook onze infra-
structuur niet vergeten. Onze 
afdeling heeft de luxe om mooi 
in het groen gelegen te zijn, op 
de gelijkvloerse verdieping met 
een grote tuin. De connectie met 
de natuur als houvast is dus snel 
gemaakt. 

Niets bijzonders en toch iets bij-
zonders… De PAAZ: even durven 
stilstaan samen met de onder-
steuning van het team om vervol-
gens te kiezen hoe je jouw weg 
en leven verder vorm wil én kan 
geven. 

Wij hopen je geïnformeerd en 
geïnspireerd te hebben met 
een beeld over onze afdelings- 
werking.

DR. DAVID DE LOECKER
Hoe lang werk je in het Imelda- 
ziekenhuis? 
Sinds augustus 1998. 

Waar heb je jouw opleiding gevolgd? 
Ik heb mijn opleiding gevolgd in 
UPC Kortenberg, in Bristol, Enge-
land en een jaar neurologie op Gast-
huisberg. 

Hoe kwam je tot de  
keuze psychiatrie? 
Bij het starten van de opleiding 
geneeskunde had ik nog geen idee 
waarin ik mij wilde specialiseren. 
Tijdens de opleiding groeide mijn 
interesse in de werking van de her-
senen, zowel neurologisch als psy-
chologisch.  

Wat boeit jou in psychiatrie? 
De complexiteit van het menselijk 
gedrag en de grote invloed van het 
mentaal welzijn op het algemeen 
functioneren. De therapeutische 
mogelijkheden om mentaal lijdende 
mensen te helpen en levenskwali-
teit te verbeteren. 

Wat is jouw specialisatie? 
Algemene psychiatrische aandoe-
ningen met bijzondere interesse in 
angst -en stemmingsstoornissen. 

De psychiaters 
stellen zich 
voor!
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DR. AN KOECK
Hoe lang werk je in het Imelda- 
ziekenhuis?
4 september 2006 was mijn eerste 
werkdag in het Imeldaziekenhuis. Al 
meer dan 16 jaar dus...

Waar heb je je opleiding gevolgd?
Ik volgde zowel de opleiding tot arts 
als de specialisatie psychiatrie aan de 
KU Leuven. Aanvullend behaalde ik 
er een postgraduaat relatie-, gezins- 
en systeemtherapie.

Hoe kwam je tot de  
keuze psychiatrie? 
Tijdens het 6e jaar van de opleiding 
arts, loop je stage binnen meerdere 
disciplines. Zo liep ik 8 maanden 
stage in het algemeen ziekenhuis 
van Duffel, dat toen nog grensde 
aan een psychiatrisch ziekenhuis. In 
die periode kwam ik vaak in contact 
met patiënten met een psychische 
kwetsbaarheid. Hierdoor groeide 
mijn interesse in psychische en 
psychiatrische aspecten en koos ik 
voor deze specialisatie.

Wat boeit jou in psychiatrie?
Hier zou ik heel uitgebreid kun-
nen op antwoorden maar ik vat het 
graag samen in enkele punten:
- Sociale interacties van en met 

mensen.
- De enorme veerkracht en het 

doorzettingsvermogen waarover 
personen beschikken. 

- Denkprocessen en -patronen.
- Positieve effecten van 

behandelingen en therapie.  
- De ondersteuning en het 

respect van de omgeving 
voor patiënten met psy-
chische aandoeningen. 

Wat is jouw specialisatie?
Op onze PAAZ helpen we mensen 
die op een bepaald moment in hun 
leven nood hebben aan professio-
nele hulp. Een diverse groep patiën-
ten met uiteenlopende (hulp)vragen. 
Hierdoor heb ik een brede ervaring 
opgebouwd in onder andere behan-
deling van angst, stemmingsproble-
men, alcoholverslaving, … Ook de 
aanvullende opleiding maakt dat ik 
met mijn ‘therapeutische bril’ men-
sen probeer op weg te helpen. 

DR. STEVEN VEECKMAN
Hoe lang werk je in het Imelda- 
ziekenhuis? 
Sinds 2014. Daarnaast ben ik als 
forensisch psychiater verbonden 
aan de gevangenis van Mechelen en 
werk ik ook in een privépraktijk te 
Huldenberg.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?
Ik studeerde geneeskunde aan de 
VUB. De verdere opleiding psychi-
atrie volgde ik hoofdzakelijk in UPC 
KU Leuven en in het UZ Brussel. Ik 
volgde nog een bijkomende oplei-
ding tot forensisch psychiater.  

Hoe kwam je tot de  
keuze psychiatrie? 
Psychiatrie en psychologie hebben 
me van kleins af aan geboeid. Ik 
maakte eerst een omweg als psy-
chiatrisch verpleegkundige, waarbij 
ik ook enkel jaren werkte op een 
PAAZ. Vervolgens ben ik genees-
kunde gaan studeren met het idee 
om psychiatrie te gaan doen.  

Wat boeit jou in psychiatrie?
Het menselijk gedrag en de inter-
actie tussen mensen vind ik heel 
interessant. Als psychiater zie je een 
grote variatie aan mensen met heel 
uiteenlopende leefomstandighe-
den, die telkens weer op een andere 
manier reageren en anders in het 
leven staan. Je kan ook een hechte 
therapeutische relatie opbouwen 
met patiënten, waarbij je veel voor 
iemand kan betekenen. 
 
Wat is jouw specialisatie?
In ons ziekenhuis zien we een brede 
waaier aan psychiatrische stoornis-
sen. Zelf ben ik het meest geïnte-
resseerd in persoonlijkheidsstoor-
nissen en psychotische stoornissen.

Dr. David De Loecker
Dr. Steven Veeckman

Dr. An Koeck
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Nexuzhealth consult biedt infor-
matie over het zorgtraject van 
patiënten, die te verkrijgen is via 
zorgplatforms, gratis aan. Eerste-
lijnszorgverleners kunnen via consult 
dus op een gemakkelijke en snelle 
manier het zorgtraject van een pati-
ent opvragen en volgen. Deze kos-
teloze toepassing van nexuzhealth 
geeft een zorgverlener inzicht in de 
medische data van het ziekenhuis, 
gecombineerd met eHealth data. Via 
consult kan je ook zelf berichten stu-
ren, verwijzingen maken en afspra-
ken inplannen bij ziekenhuizen. 
De informatie is toegankelijk voor 
huisartsen, tandartsen, kinesithera-
peuten, verloskundigen, apothekers 
en thuisverpleegkundigen. Ook is 
het afgestemd op iedere doelgroep 
apart, zodat iedereen informatie kan 
vinden en toepassingen kan gebrui-
ken die relevant zijn voor de door 
hen uitgevoerde functie. 

Nexuzhealth Consult kan voor iedere 
professionele zorgverlener een han-
dig hulpmiddel zijn. We lichten de drie 
belangrijke features even toe.

Allereerst is er sprake van gestruc-
tureerde inzage in de informatie van 
de patiënten. Patiënten kunnen vlot 
gevolgd worden en info wordt per 
interactie met een zorgverlener of 
ziekenhuis gebundeld. Dit geeft een 

duidelijke overzicht van de work-
flow. Ook is er toegang mogelijk tot 
patiënteninformatie van externe 
bronnen, zoals de overheid. Voorna-
melijk jij als huisarts hebt toegang tot 
een zeer rijke verzameling informatie 
en resultaten van patiënten. Voor 
andere zorgprofielen is de informatie 
beperkter omdat deze afhankelijk is 
van hun functie. Data waar je toe-
gang tot kan krijgen zijn: verwijzin-
gen, (radiologische) beelden, docu-
menten, vragenlijsten, dagboeken, 
(labo)rapporten, pathologische ont-
leedkunde, ECG, medicatie en gekre-
gen zorg. 

Ten tweede kan je als zorgverlener 
eenvoudig afspraken boeken. Consult 
zorgt er voor dat je je patiënten een-
voudig kan doorverwijzen naar andere 
zorgverleners, verwijsbrieven snel kan 
versturen of ontvangen en vlot afspra-
ken kan inplannen. Deze functie maakt 
het zowel voor jou als zorgverlener als 
voor de patiënt makkelijker en zorgt 
ervoor dat patiënten snel de nodige 
zorg krijgen die ze verdienen. 

Als laatste voorziet consult snelle 
en makkelijke communicatie tussen 
zorgverleners. Je hebt de mogelijk-
heid om notities toe te voegen aan 
documenten om zo nodige informa-
tie of vragen snel door te geven en te 
behandelen. De toegevoegde notities 
kunnen op ieder moment door jezelf 
bewerkt of verwijderd worden. Indien 
de patiënten ‘mynexuzhealth’ gebrui-
ken, is het ook mogelijk om hen te 
contacteren en berichten of notities 
voor hen achter te laten. Ook heb je 
als huisarts de mogelijkheid om con-
sult te vragen aan specialisten via ‘col-
legiaal advies’. De applicatie draagt 
dus bij aan efficiënte en multidiscipli-
naire samenwerking.

VOLG HET ZORGTRAJECT 
VAN JOUW PATIËNT VIA
NEXUZHEALTH 
CONSULT

Om consult te laten slagen 
en processen te verbeteren, 
medische inzichten te ver-
werken en samenwerking te 
stimuleren moet de patiënt 
een relatie hebben met de 
zorgverlener en bekend zijn in 
het ziekenhuis. De patiënt zou 
voor de werking dus idealiter 
gebruik moeten maken van 
mynexuzhealth. 

Tekst: dienst Communicatie
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De opwarming van de aarde en de bijhorende uitstoot van broeikasgassen zijn de laatste jaren 
niet meer uit de media weg te denken. Milieu en ecologie worden steeds belangrijker. Daar is 
ook onze dienst Anesthesie zich maar al te goed bewust van. De stoffen die gebruikt worden om 
mensen in slaap te brengen en te houden zorgen voor een hoge uitstoot van broeikasgassen in 
de omgeving. Alles behalve goed voor het milieu dus. Gelukkig hebben we enkele jaren geleden 
een actieplan opgesteld dat nu zijn vruchten afwerpt. Dankzij dit actieplan heeft onze dienst 
Anesthesie de ecologische voetafdruk verkleind met maar liefst 90%.  

Tekst: dr. Guy Schols (anesthesie)

ANESTHESIE 
GAAT VOOR GROEN!



Verschillende studies hebben aange-
toond dat de ecologische voetafdruk 
van de gezondheidszorg heel groot 
is. In de Westerse wereld zou de 
gezondheidszorg tot 5% van de totale 
ecologische voetafdruk innemen. 
Binnen de gezondheidszorg is alge-
mene anesthesie in belangrijke mate 
medeverantwoordelijk voor deze 
voetafdruk door de hoge uitstoot 
van broeikasgassen voor en tijdens 
ingrepen. Denk hierbij aan lachgas, 
desflurane en sevoflurane gassen. 
De omvang van deze broeikasgassen 
wordt in de wetenschappelijke term 
het CO2-equivalent (CO2e) uitgedrukt. 
De ernst van de vervuiling hangt af 
van de eigenschappen van het pro-
duct maar ook van hoelang de stoffen 
in de atmosfeer blijven hangen.

Anesthesie is verantwoordelijk voor 
ongeveer 5% van de uitstoot van 
het CO2-equivalent van de gezond-
heidszorg en zelfs voor 50% van de 
uitstoot tijdens een heelkundige 
ingreep, wat heel veel is. We bevin-
den ons in een mooie groene omge-
ving die we intact willen houden, we 
doen er dan ook alles aan om duur-
zaam te werken.

Onze dienst Anesthesie besloot na 
te gaan hoe ze de uitstoot van hun 
werking konden verminderen. Om 
de voetafdruk te verkleinen moest 

onze dienst, waar mogelijk, het 
verbruik van de meest schadelijke 
dampen en gassen stoppen en het 
verbruik van de andere dampen tot 
een minimum beperken. Daarom 
stelden we in 2018 een plan op dat 
sindsdien in verschillende fasen 
werd uitgevoerd. In de eerste fase, 
in 2019, werd het gebruik van lach-
gas als middel om mensen in slaap 
te brengen volledig gestopt. In de 
periode van 2019-2020 werden er 
als tweede fase een aantal nieuwe 
en zeer efficiënte high-end anes-
thesietoestellen geïnstalleerd. 

Daarnaast werden ook de anesthe-
sietechnieken aangepast. Dit jaar, 
fase drie, werd het gebruik van de 
stof desflurane volledig gestopt en 
werden er steeds meer technieken 
gebruikt waarbij er geen inhalatie-
anesthetica dient gebruikt worden. 
Deze acties zorgden ervoor dat 
de ecologische voetafdruk van de 
dienst Anesthesie daalde met meer 
dan 90% zonder in te boeten op vei-
ligheid of kwaliteit.

Het is duidelijk dat we inzitten met 
het milieu, want naast deze veran-
deringen in het operatiekwartier 
werden eerder ook al zonnepane-
len, ledverlichting en een speciale 
sorteerstraat geïnstalleerd in ons 
ziekenhuis.

“Operatiekwartier verkleint ecologische 
voetafdruk met meer dan 90%”

ENKELE ABSOLUTE 
GETALLEN
In 2018 was de voetafdruk 
van de inhalatie-anesthe-
tica in het Imeldazieken-
huis een CO2-equivalent van 
1.720.370 kg. Hiervan was 
1.248.739 kg  CO2e afkomstig 
van desflurane en 445.200 kg 
CO2e van lachgas. 

Over het volledige jaar 2021 
bedroeg de voetafdruk nog 
224.920 kg CO2e. Er werd 
totaal geen lachgas meer 
gebruikt sinds 2019 en het 
merendeel van het CO2-equi-
valent was afkomstig van des-
flurane met 168.030 kg CO2e.

In 2022 werd het gebruik 
van desflurane dan volledig 
gestopt en zal het totale CO2e 
over het hele jaar minder dan 
100.000 kg bedragen. 

Dit betekent dat wij erin 
geslaagd zijn om tussen 2018 
en 2022 de ecologische voet-
afdruk van de dienst Anes-
thesie te verminderen met 
1.600.000 kg CO2-equivalent. 
De gemiddelde voetafdruk van 
een persoon in de Westerse 
wereld bedraagt ongeveer 
10.000 kg per jaar. Dit wil dus 
zeggen dat wij dankzij onze 
aangepaste werking zorgen 
voor een vermindering van de 
CO2-voetafdruk van 160 per-
sonen of het equivalent van 
16 miljoen gereden kilometers 
per jaar met een gemiddelde 
wagen (100 g CO2/km). 
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De ziekte van Dupuytren is een aandoening van 
het bindweefsel in de hand, waardoor er abnormale 
verdikkingen in de handpalm en vingers ontstaan.  

Tekst: dr. Kathleen Janssens (orthopedie)

Het bindweefsel is gelegen tussen de 
huid en de buigpezen van de vingers. 
Als de cellen hiervan samentrekken 
en verharden worden er knobbels 
en strengen gevormd. Deze kun-
nen op termijn toenemen en aanlei-
ding geven tot kromgetrokken vin-
gers, die niet meer volledig kunnen 
gestrekt worden. Dit noemen we 
een contractuur van Dupuytren.

Deze contracturen komen het vaakst 
voor bij de pink en de ringvinger, 
maar kunnen aan alle vingers, inclu-
sief de duim voorkomen.

Alhoewel veel mensen denken dat 
de strengen in hun hand pezen zijn, 
is dit dus geen peesprobleem.

De ziekte van Dupuytren is een 
veelvoorkomende erfelijke aan-
doening. Er zijn momenteel negen 
genen geïdentificeerd die in ver-
band worden gebracht met een ver-
hoogde vatbaarheid voor de ziekte. 
De ziekte komt het meest voor bij 
blanke mannen van middelbare 
leeftijd. Zelden zien we dit onder de 
leeftijd van 40 jaar.

Sommige patiënten hebben gelijk-
aardige knobbels op de rugzijde van 
de vingers (knuckle pads of Garrod 
nodulen), op de voetzolen (ziekte 
van Ledderhose) of verhardingen 
en scheefstand van de penis (ziekte 
van Peyronie).

WAAR KOMT DE 
NAAM VANDAAN?
De ziekte is vernoemd naar 
een Franse chirurg, baron 
Guillaume Dupuytren, die de 
ziekte beschreven heeft en 
voor het eerst behandelde 
in 1831. De eerste patiënt 
was zijn koetsier, vandaar 
dat de aandoening ook soms 
‘koetsiersziekte’ genoemd 
wordt. Een andere benaming 
is ‘de ziekte van de Vikingen’, 
aangezien de ziekte vooral 
voorkomt in gebieden die 
zij veroverd hebben en naar 
geëmigreerd zijn.

DE ZIEKTE VAN 
DUPUYTREN

28  De ziekte van Dupuytren



Het verloop van de ziekte valt niet 
te voorspellen, maar er zijn enkele 
factoren die het risico op een agres-
sief verloop verhogen. Enkele voor-
beelden hiervan zijn het familiale 
voorkomen van de ziekte, het ont-
staan van de ziekte voor de leeftijd 
van 50 jaar, aantasting van beide 
handen of meerdere vingers en 
geassocieerde aandoeningen.

GENEZING?
Er is geen genezing van de ziekte 
mogelijk. Als de contractuur van 
de vingers toeneemt, zorgt dit voor 
toenemende hinder bij het gebruik 
van de hand. De behandeling is dan 
ook gericht op het zo goed moge-
lijk herstellen en behouden van de 
beweeglijkheid van de vingers. 

Zolang de patiënt weinig tot geen 
beperkingen in handfunctie ervaart, 
en de hand nog plat op tafel gelegd 
kan worden (Hueston’s tabletop 
test), is een behandeling niet aan-
gewezen. Neemt de contractuur 
en de functionele hinder toe, is een 
heelkundige ingreep aangeraden. 
Maar het blijft belangrijk te besef-
fen dat er altijd een risico op reci-
dief bestaat.

Indien de ziekte zich beperkt tot 
een of enkele dunne strengen kan 
een naaldfasciotomie uitgevoerd 
worden. Hierbij wordt onder lokale 
verdoving met een naald de streng 
op verschillende plaatsen door-
gesneden. Het voordeel van deze 
ingreep is dat er op een mini-
maal invasieve manier met 
een korte herstelperiode 
een groot functioneel gewin 

bekomen wordt. Het nadeel is dat 
de strengen sneller terugkomen dan 
indien deze weggesneden worden 
zoals bij een klassieke ingreep.

De naaldfasciotomie wordt tegen-
woordig terug meer gebruikt, 
omdat de Xiapex-behandeling niet 
meer beschikbaar is. Inspuitingen 
in de streng met het enzym col-
lagenase (Xiapex) zorgden ervoor 
dat de streng afgebroken werd. Na 
manipulatie van de vinger kon deze 
terug gestrekt worden. Dit succes-
volle product is enkele jaren gele-
den van de markt gehaald omwille 
van commerciële redenen. 

Als de aandoening uitgebreider is, 
is een fasciectomie aangewezen. 
Dit is een operatieve verwijde-
ring van de knobbels en strengen. 
Deze ingreep kan onder locoregi-
onale verdoving gebeuren. Tijdens 
de operatie worden meestal zigzag 
incisies gemaakt. De strengen blij-

ven langer weg dan bij een naaldfas-
ciotomie, maar de aandoening kan 
steeds terugkomen. De herstelperi-
ode duurt langer en er is een risico 
op wondgenezingsproblemen, let-
sels van de bloedvaten of zenuwen 
en stijfheid. 

Mogelijks is een meer uitgebreide 
ingreep noodzakelijk, met een 
transplantatie van huid van de hand 
of onderarm. Soms wordt een deel 
van de wonde opengelaten.

Na de ingreep wordt een wat-
tenverband aangelegd. Na enkele 
dagen wordt dit verkleind.

Sommige patiënten krijgen na de 
ingreep een afneembaar strekap-
paraat op maat aangemeten, om de 
vingers met tussenpozen recht te 
houden.  Een specifieke revalida-
tie bij een handkinesitherapeut is 
noodzakelijk om de mobiliteit van 
de vingers zo snel mogelijk te her-
winnen.

DIENST 
ORTHOPEDIE
Route 343

Dr. Hans Casteur
Dr. Erik Fiévez
Dr. Kathleen Janssens
Dr. Benjamin Mattelaer
Dr. Bas van Dun
Dr. Lise Van Gestel

Secretariaat: 015 50 55 18
Afspraken: 015 50 51 11
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SARA CEUPPENS   Oftalmologie • sinds 1 oktober 2022 

Na het behalen van mijn diploma genees-
kunde aan de Vrije Universiteit Brussel in 
2018, specialiseerde ik verder in de oftalmo-
logie met stages in het UZ Brussel, ZNA Mid-
delheim ziekenhuis Antwerpen en Ospedale 
San Raffaele Milaan (Italië). In 2021 verwierf 
ik de erkenning als Fellow of the European 
Board of Ophthalmology (FEBO). Tijdens 
mijn opleiding legde ik me naast algemeen 
oogheelkunde ook toe op cataractchirurgie. 
Momenteel volg ik een bijkomend fellowship 
om me verder te bekwamen in strabisme 

(scheelzienaandoeningen en -operaties) aan 
het UZ Brussel. 

Het is bijzonder aangenaam om in  een groene 
omgeving samen te werken met enthousiaste 
collega’s. Dit niet enkel binnen de oftalmolo-
gie. Dankzij haar brede waaier van aandoenin-
gen komen we regelmatig met verschillende 
andere specialismen in contact. Een patiënt-
gerichte behandeling aanreiken met het oog 
op levenskwaliteit en zelfstandig functione-
ren is mijn drijfveer om topzorg na te streven.

NIKOLAS DE MEURECHY  Mond-kaak-aangezichtchirurgie  • sinds 1 oktober 2022 

Graag stel ik me voor als nieuwe mond-, 
kaak- en aangezichtschirurg binnen het 
Imeldaziekenhuis. In 2015 studeerde ik af 
als arts aan de KU Leuven, waarna ik aan 
diezelfde universiteit begon aan de studies 
tandheelkunde (2018). Tijdens de opleiding 
tandheelkunde haalde ik ook een postgraduaat 
‘Expertise Mondheelkunde, Orale Pathologie 
en Implantologie’ aan de VUB (2017). Voor mijn 
specialistische opleiding trok ik vervolgens naar 
de VUB, onder de vleugels van gerenommeerd 
professor Maurice Mommaerts, waar ik 3 jaar 
verbleef. Eén opleidingsjaar bracht ik door in 
het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. Waar het 
UZ Brussel een zeer rijke voedingsbodem bood 
om me te verdiepen en te bekwamen in de 

orthognatische heelkunde met driedimensionele 
planning, waarbij er naast de occlusie bijzondere 
aandacht voor het gelaatsprofiel werd besteed, 
kon ik me in Tilburg verder doorontwikkelen 
in de implantologie. Daarnaast ving ik tijdens 
mijn opleiding een doctoraatsonderzoek aan 
de Vrije Universiteit Brussel aan, omtrent de 
prothetische behandeling van het kaakgewricht, 
hetwelke kortstondig afgerond zal worden. 
Ik streef ernaar om steeds de beste en meest 
onderbouwde zorg, in overleg met de patiënt 
en doorverwijzer, aan te bieden. Goede 
patiëntenzorg en open communicatie draag 
ik dan ook hoog in het vaandel, waarden die 
zowel in het hele MKA-team, alsook door het 
Imeldaziekenhuis worden uitgedragen. Tot snel!

Imelda Nieuwe stafleden
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KATHLEEN JANSSENS   Orthopedie • sinds 1 oktober 2022 

Het is met veel plezier dat ik me voorstel 
als nieuwe orthopedisch chirurg in het 
Imeldaziekenhuis. Binnen de orthope-
die zal ik me voornamelijk toeleggen op 
de hand-, pols-, en elleboogpathologie en 
traumatologie. De variëteit en complexiteit 
aan pathologie en therapeutische moge-
lijkheden boeien me zeer. Als orthopedisch 
chirurg kan ik bovendien bijdragen om het 
leven en de levenskwaliteit van mijn pati-
enten aangenamer te maken. Dit geeft me 
veel voldoening. 

Het diploma van arts heb ik behaald aan 
de Universiteit Antwerpen, waar ik ook de 
specialisatie orthopedie heb voltooid. Het 
grootste deel van mijn assistentschap heb 
ik doorlopen in verschillende Antwerpse 
ziekenhuizen (ZNA Middelheim, GZA St. 
Augustinus, St. Jozef Malle, AZ Monica 
en UZA). Tijdens mijn opleiding heb ik de 
kans gekregen om mijn horizon te verrui-

men door een jaar mee te draaien in het 
universitair ziekenhuis te London (UCLH). 
Vanaf mijn 4de opleidingsjaar ben ik me 
nauwer gaan toeleggen op mijn subspeci-
alisatie. Tijdens mijn opleiding o.a. in het 
AZ Monica onder de vleugels van dr. Ver-
streken en prof. Van Riet. Later in mijn fel-
lowship in het UZ Leuven onder het men-
torschap van prof. dr. Degreef en dr. Van 
Nuffel. Daarnaast behaalde ik in 2020 na 
een opleiding van twee jaar met succes het 
Belgian Hand Surgery Certificate.

In mijn praktijkvoering staat de patiënten-
zorg centraal. Ik wil er zijn voor mijn pati-
enten op een menselijke en toegankelijke 
manier. Dit zijn de waarden die het Imelda-
ziekenhuis met verve uitdraagt. Ik ben dan 
ook enthousiast om in deze rustige, groene 
omgeving te werken; samen met een onge-
looflijk hartelijk team van o.a. verpleegkun-
digen en administratief personeel.

GERALD GHEYSENS   Medische beeldvorming • vanaf 1 januari 2023 

Met genoegen stel ik me voor als jongste 
lid binnen het team van radiologen in het 
Imeldaziekenhuis, waar ik vanaf 1 januari 
aan de slag zal gaan. 

In 2017 studeerde ik af als arts aan de KU 
Leuven, waarna ik aan dezelfde universiteit 
begon aan de specialisatie tot radioloog. De 
eerste 2 jaar van het assistentschap werkte 
ik op de dienst Medische beeldvorming in 
Imelda en de overige 3 jaar werkte ik in UZ 
Leuven. Ik behaalde het Europees diploma 
in de radiologie en verkreeg mijn erkenning 
in juli 2022. Vanaf augustus t.e.m. december 
2022 volgde ik in Nederland een fellowship in 
het Leidens Universitair Medisch Centrum bij 
prof. Verbist, waar ik mij toelegde op hoofd-

hals radiologie. Naast mijn tewerkstelling in 
Imelda ben ik vanaf januari 2023 ook 1 dag 
per week consulent op de dienst hoofd-hals 
radiologie in UZ Leuven.

Imeldaziekenhuis staat voor kwaliteitsvolle 
zorg in een aangename omgeving en ik 
maak hier graag deel van uit. Hoewel ik 
als radioloog mijn rol in het zorgproces 
vooral ‘achter de schermen’ vervul, zie ik 
mezelf als een betrokken collega. Ik draag 
samenwerking hoog in het vaandel en 
sta steeds open voor overleg. Al tijdens 
mijn assistentschap beleefde ik een erg 
aangename en leerrijke periode in dit 
ziekenhuis en ik ben verheugd dat ik nu ook 
mijn loopbaan hier kan verderzetten.
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Event kalender

Ons team van longartsen zoekt 
nog een extra collega-pneumo-
loog. 

Ook onze urologen zoeken nog 
een collega.

Het team orthopedie wenst ver-
der uit te breiden met een extra 
kniespecialist.

Feest in het Imeldabos  17 juni 2023
Een gezellige dag met stafleden, huisartsen en het gezin te 
midden van de Imeldabossen. Samen genieten van een hapje, 
drankje en kinderanimatie.

Voor vragen over de vacatures kan je terecht bij onze hoofdarts Philip Rijkers: 015 50 61 07.

Ipodia 2023

11 maart 2023
10 juni 2023
14 oktober 2023

Bloed geven  
in 2023

27 maart 2023
26 juni 2023
25 september 2023
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