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VOORWOORD

Geachte collegae
 
AZ Turnhout bestaat 10 jaar. 
We vonden het een geschikt 
moment om de nieuwsbrief voor 
de huisartsen nieuw leven in te 
blazen. Met deze nieuwsbrief 
hopen we u nauwer te betrek-
ken bij en beter te informeren 
over de werking van AZ Turn-
hout. 

We hebben de ambitie om 
deze nieuwsbrief 4x per jaar te 
laten verschijnen en we willen u 
naast enkele wetenswaardighe-
den over ons ziekenhuis, vooral 
praktische info meegeven. Ook 
vindt u in deze nieuwsbrief 
terug welke nieuwe specialisten 
wij verwelkomen.  De artikels 
in de nieuwsbrief zijn bewust 
kort gehouden. Voor de meeste 
artikels is een meer uitgebrei-
de versie beschikbaar op onze 
website www.azturnhout.be. U 
kan uiteraard ook de betrokken 
arts hierover contacteren. 

Ik wens u alvast veel leesple-
zier met dit eerste nummer en 
we horen graag wat u van onze 
nieuwsbrief vindt.

Frank Weekers 
hoofdarts AZ Turnhout

Sinds de lancering van KWS in 
AZ Turnhout, kunt u als huisarts 
gefaseerd tal van info terug-
vinden op mynexuzhealthpro. 
Met mynexuzhealthpro krijgt u 
inzage in het medisch dossier 
van uw patiënten en vindt u de 
rechtstreekse contactgegevens 
van onze specialisten.

De applicatie bestaat uit twee 
delen.

Algemeen
Hier vindt u onder meer een 
overzicht van uw patiënten of 
kunt u een afspraak maken bij 
één van onze specialisten. 

Patiëntendossier
In deze rubriek vindt u per 
patiënt alle mogelijke info zoals 
radiologische beelden (waar- 
onder echo’s van zwangere  
vrouwen), verslagen, verwijs-
brieven, enzovoort. 

U logt in met uw nexuzhealth 
codekaart of met uw elektro-
nische identiteitskaart nadat u 
een korte registratieprocedure 
hebt doorlopen via UZ Leuven.
Dit kan: www.mynexuzpro.be. 
Alles staat duidelijk uitgelegd op 
de homepage. 

Meer info over mynexuzhealth-
pro op de website www.azturn-
hout.be>zorgverlener .

WAT U ZEKER MOET WETEN

Maakt u al gebruik van mynexuzhealthpro? 
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WAT U ZEKER MOET WETEN

Wat vindt u onder de rubriek ‘zorgverlener’ op de website van AZ 
Turnhout ? 

Sinds januari 2019 heeft AZ Turnhout een nieuwe website. Ook de 
zorgverlener heeft een aparte rubriek gekregen. Deze is voor  
iedereen toegankelijk zonder paswoord of login. U vindt er alle info 
over mynexuzhealthpro, Pacs on Web, praktische weetjes voor u als 
huisarts, aanvraagdocumenten of aankondigingen van symposia. 

Ga zeker eens een kijkje nemen en geef uw suggesties gerust door 
aan de dienst communicatie op communicatie@azturnhout.be.

www.azturnhout.be/zorgverlener .

In de huidige infrastructuur van 
AZ Turnhout werd het steeds 
moeilijker voor de apotheek 
om de groeiende vraag naar 
op maat gemaakte chemo 
bij te benen. Het Turnhoutse 
maatwerkbedrijf Amival bood 
de ideale oplossing. Zij zijn al 

Wat is Cyberlab? 

CyberLab is een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk  
webgebaseerd systeem voor  
orderinvoer en resultaat- 
consultatie. 

Meer info op  
www.azturnhout.be/labo .

Chemobereidingen AZ Turnhout worden sinds juli bereid in de cleanrooms van Amival 

langer gespecialiseerd in het 
verwerken van producten uit 
de gezondheidssector. Het 
ziekenhuis huurt sinds juli één 
van hun nieuwe cleanrooms: 
een ruimte waar medische en 
farmaceutische producten in de 
meest veilige omstandigheden 

gemaakt kunnen worden. Een 
opmerkelijke samenwerking 
nooit eerder gezien in  
Vlaanderen.

Het volledige persbericht leest u 
op de website .

https://www.azturnhout.be/nieuws/apotheek-maakt-voortaan-chemobereidingen-buiten-de-muren-van-het-ziekenhuis
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DIENST IN DE KIJKER

Labo voor klinische biologie

met de HVRT werden de spe-
cifieke noden geïnventariseerd. 
Zo werd er vooral geïnvesteerd 
in ICT om de nodige technische 
ondersteuning te kunnen aan-
bieden en om op performante 
wijze elektronisch labotesten te 
kunnen aanvragen en  
resultaten te raadplegen. 

Momenteel werken 45 externe 
artsen (35 huisartsen en 10 ex-
terne specialisten, voornamelijk 
dermatologen) samen met het 
laboratorium. Er zijn elke dag 2 
ophaalrondes (’s middags en ’s 
avonds). Afnamemateriaal kan 
elektronisch besteld worden. 
De resultaten worden elektro-
nisch naar u verstuurd en zijn 
tegelijkertijd beschikbaar in het 
elektronisch medisch dossier 
van AZ Turnhout (KWS). 

Onze klinisch biologen staan, 
elk met hun eigen expertise, ter 
beschikking voor advies en  
zorgen voor een permanentie 
24 uren per dag, 7 dagen op 
7, dit zowel op niveau van de 
microbiologie en antibioticabe-
leid als op dat van de chemie/
hematologie. Tevens staan zij in 
nauw contact met de  
clinici van het ziekenhuis, zodat 
snelle communicatie mogelijk 

is in geval van acute medische 
problemen. Het team beschikt 
ook over 3 ziekenhuishygiënis-
ten, die de huisartsen kunnen 
bijstaan bij infectiepreventie en 
controle van outbreaks,  
voornamelijk in rusthuizen.

Tenslotte werken alle klinisch 
biologen aan geconventioneer-
de tarieven om de kost voor de 
patiënt zo laag mogelijk te  
houden. Anderzijds biedt de  
samenwerking tussen huis-
artsen en het labo de nodige 
financiële ademruimte aan het 
ziekenhuis om niet alleen haar 
eigen projecten te kunnen rea-
liseren, maar ook deze van de 
regio in samenwerking met de 
HVRT.

Een hoogtechnologisch  
laboratorium in de Kempen

AZ Turnhout beschikt over een 
kwalitatief sterk uitgebouwd 
laboratorium dat sinds 1 januari 
2018 is gefusioneerd met het 
labo van AZ Herentals. Op deze 
wijze is een optimale aanwen-
ding van de beschikbare  
middelen gewaarborgd en komt 
er door de schaalvergroting 
ruimte vrij voor investeringen 
in hoogtechnologische technie-
ken. Door de fusie werd een 
uitbreiding van de  medische 
bestaffing in het laboratorium 
mogelijk, met meer expertise 
en verdere subspecialisatie 
als gevolg. Aangezien beide 
laboratoria reeds voor de fusie 
geaccrediteerd waren volgens 
de norm ISO15189 is een hoge 
kwaliteit gegarandeerd zowel 
op analytisch, als op pre-en 
post-analytisch vlak.

Samenwerking met de  
huisartsen van de regio

Omdat het ziekenhuislaborato-
rium ook een meerwaarde kan 
bieden voor de eerstelijnszorg 
werd er de laatste jaren hard 
gewerkt aan de samenwerking 
met de huisartsen. In overleg 

U WILT SAMENWERKEN MET 
HET LABORATORIUM AZ 
TURNHOUT - AZ HERENTALS

Neem contact op met de  
laboratoriumdirecteur Juul Boes 
(014 44 40 82,  
juul.boes@azturnhout.be)  
of met klinisch bioloog  
Jan Verschaeren (014 44 40 83, 
jan.verschaeren@azturnhout.
be). Meer info over het labo- 
ratorium klinische biologie op  
www.azturnhout.be/labo 

Juul Boes
Klinisch bioloog - diensthoofd 

labo klinische biologie
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FOCUS

Rationeel gebruik van CT LWK  
bij patiënten met lage rugpijn en 
radiculaire pijn
In 2017 is er een nieuwe klinische richtlijn rond lage rugpijn en  
radiculaire pijn van het Federaal Kenniscentrum voor de  
Gezondheidszorg verschenen. 
(https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_287A_Lage_ 
rugpijn_en_radiculaire_pijn_Samenvatting.pdf )
Deze richtlijn stelt onder meer dat niet-dringende beeldvorming enkel 
geïndiceerd is als ze een meerwaarde kan bieden voor de verdere 
aanpak van het probleem (bv. planning epidurale infiltratie). Verder 
wordt CT LWK uitsluitend voorbehouden aan patiënten met  
verdenking van een (traumatische of pathologische) fractuur. In alle 
andere gevallen wordt MRI LWK geadviseerd. De klinische praktijk is 
vaak anders.

Op basis van bovenstaande bemerkingen stellen wij vanuit 
AZ Turnhout de volgende pragmatische aanpak voor:
• In geval van niet-dringende beeldvorming heeft MRI LWK de voor-

keur op CT LWK, zeker bij relatief jonge patiënten en patiënten die
reeds eerder een CT LWK hebben gekregen. Uiteraard is hiervoor
goede voorlichting bij deze patiënten noodzakelijk.

• Indien wordt geopteerd voor CT LWK bij vraagstelling hernia,
zullen patiënten jonger dan 55 jaar gescand worden vanaf L3 en
oudere patiënten vanaf L1.

• Bij elke aanvraag voor MRI of CT LWK bij verdenking op lumbale
hernia moet de aangedane zijde en het betreffende dermatoom
vermeld worden om een betere correlatie tussen kliniek en beeld-
vorming te bekomen. Deze info is ook noodzakelijk om het CT
scan protocol zo nodig aan te passen bij patiënten jonger dan 55
jaar. Lumbago zonder ischialgie is geen indicatie voor CT LWK en
wordt sinds enige tijd niet meer door het RIZIV vergoed.

• Overweeg een aanvullende MRI LWK in geval van aanhoudende
klachten ondanks een eerdere negatieve CT LWK.

Volledige brief naar de huisarts – dd 22/07/19 
Dr. Nico Mollet

Radioloog – verantwoordelijke CT-scan
014 44 40 78 

WIST JE DAT

• De twee Turnhoutse
ziekenhuizen op
4 september 2009, exact 10
jaar geleden, samensmolten
tot AZ Turnhout?

• AZ Turnhout voor een
tweede proefaudit NIAZ
staat in november dit jaar?

• Sinds de lancering van my-
nexuzhealth ook meer poli’s
de mogelijkheid bieden aan
patiënten om hun afspraken
online te maken?
Lees meer … 

• Skyports, AZ Turnhout en
stad Turnhout een
overeenkomst hebben
gesloten om medische
transporten tussen de
campussen via drones te
laten verlopen?
Lees meer … 

• De anesthesisten van AZ
Turnhout virtual reality
brillen hebben getest om
angst en pijn bij patiënten te
verminderen voor en tijdens
een operatie?
Lees meer ... 

• Onze fysiotherapeuten
sinds april patiënten
kunnen leren in en uit een
auto stappen met ‘Mobie’,
een kleine auto in het
ziekenhuis?
Lees meer … 

• De orthopedisten dr. Patricia
Verstraete van AZ Turnhout
en dr. Geert Mahieu van AZ
Monica pionier zijn in
Europa op vlak van
langdurige fixatie van
schroeven in het bot?
Lees meer … 

https://www.azturnhout.be/nieuws/afspraak-maken-bij-orthopedist-kan-voortaan-ook-online
https://www.azturnhout.be/nieuws/skyports-az-turnhout-en-stad-turnhout-sluiten-overeenkomst-voor-medische-transporten-met
https://www.azturnhout.be/nieuws/anesthesisten-testen-virtual-reality-brillen
https://www.azturnhout.be/nieuws/talentenschool-maakt-auto-mobie-voor-revaliderende-patienten-van-az-turnhout
https://www.azturnhout.be/nieuws/senioren-langer-actief-dankzij-revolutionaire-schroeftechniek-de-wervelkolom
https://www.azturnhout.be/zorgverlener/presentaties-en-publicaties
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FOCUS

Laserbehandeling in de proctologie

Hemorroïden

Aan de basis van het hemorroi-
dale complex wordt een  
laserprobe ingebracht. Op 
verschillende punten wordt de 
laser geactiveerd. Dit veroor-
zaakt een thermische reactie 
die het hypertrofe hemorroidale 
bloedvatweefsel denaturiseert. 
Hierdoor wordt de plexus  
kleiner.
Onmiddellijk postoperatief  
verkleinen de hemorroiden 
met 30% waarna een verdere 
regressie volgt de volgende 
weken. Nazorg bestaat uit  
klassieke anale hygiëne  
volstaat, analgetica en laxeer-
middelen zo nodig.

Tijdens de genezingsfase 
kunnen volgende ongemakken 
voorkomen: beperkt bloedver-
lies, vage pijnklachten,  een 
intra-anaal drukkend gevoel 
goed reagerend op NSAID’s. 
De klachten involueren meestal 
binnen de twee weken na de 
ingreep.

Sacrococcygeale cyste of 
pilonidale sinus 

Via de fistelopeningen worden 
met een fijn instrumentje de  
haren uit de cyste verwijderd. 
De binnenkant van de cyste 
wordt met de laserprobe  
gecoaguleerd. De fistel droogt 
op binnen de twee maanden.
  
Postoperatief moet de patiënt 
de behandelde regio spoelen 
en masseren om opstapeling 
van vocht te vermijden. Op de 
fistelopening wordt een  
ontsmettende of zinkzalf  
aangebracht

Thuisverpleegkundige zorg is 
niet strikt nodig. Werkhervatting 
is meestal mogelijk binnen de 
10 dagen postoperatief. 

Transsfincteriële anale fistel

Na tressdrainage wordt het 
fisteltraject met een laserprobe 
gecoaguleerd. Hierbij treedt 
er geen beschadiging van de 
sfincter op. 
De interne fistelopening wordt 
gesloten. De externe opening 
wordt verbreed en blijft open 
voor drainage. In de loop van 
de komende 2 maanden droogt 
de fistel geleidelijk op. 

Postoperatieve zorg bestaat 
uit klassieke anale hygiëne en 
applicatie van een kompres met 
zalf. Laxeermiddelen worden 
geassocieerd.  

Thuisverpleegkundige zorg is 
niet strikt nodig. Werkhervatting 
is meestal mogelijk binnen de 
10 dagen.

AZ Turnhout is één van de  
eerste Vlaamse ziekenhuizen 
die laserbehandeling in de  
proctologie aanbiedt. De tech-
niek werd geïmplementeerd in 
2017.

De grootste voordelen voor de 
patiënt zijn minder pijnklachten, 
een eenvoudigere postoperatie-
ve nazorg en veelal een kortere 
periode van werkonbekwaam-
heid. 

We lichten kort de heelkundige 
techniek en postoperatieve zor-
gen toe van drie frequent voor-
komende pathologieën die met 
deze laserapplicatie kunnen  
behandeld worden.
 
Meer informatie vindt u op de 
website .

Dr. Philippe Du Jardin
Algemene en abdominale  

heelkunde
014 40 67 82

Dr. Tom Hendrickx
Algemene en abdominale  

heelkunde
014 44 40 38

https://www.azturnhout.be/zorgverlener/presentaties-en-publicaties
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FOCUS

Pufbeleid bij COPD
Wanneer aan de huisartsen 
gevraagd werd welk thema zij 
graag besproken hadden in de 
pneumologie werd “puffer beleid 
bij COPD” als eerste naar voor 
gebracht.

Dit is begrijpelijk aangezien de 
GOLD richtlijnen, de laatste 
jaren, regelmatig aangepast zijn 
en er veel verwarring bestaat 
over de plaats van inhalatie-
corticoïden bij COPD. Zeker 
sedert er relatief recent de triple 
inhalatietherapie beschikbaar is 
en er hieromtrent veel promotie 
gebeurde.

Ondanks recente studies met 
triple inhalatie therapie blijven 
de richtlijnen voor wat betreft de 
plaats van inhalatiecorticoïden 
bij COPD globaal onveranderd. 

Inhalatiecorticoïden hebben 
geen plaats bij COPD patiënten 
in Groep A t/m C en enkel in 
een deel van groep D patiënten. 

Bij ACO (Astma met COPD) zijn 
inhalatiecorticoïden natuurlijk 
wel altijd geïndiceerd.

Momenteel is er in al de landen 
een overgebruik van ICS bij 
COPD patiënten. Door de richt-
lijnen adequaat te volgen zullen 
we aan percisiegeneeskunde 
doen waardoor we de hospitali-
satie kunnen verminderen door 
minder exacerbaties en an-
derzijds tevens hospitalisaties 
kunnen gereduceerd worden 
door minder nevenwerkingen 
(vnl. wat betreft pneumonie).

Lees het uitgebreid artikel op de 
website .

Dr. Peter Driesen
Pneumologie  
014 40 63 84

Bulletpoints uit het overleg met HVRT

• Principiële beslissing dat de huisartsenwachtpost verhuist naar 
campus Sint-Elisabeth.  
De HVRT en AZT zullen kortelings starten met het uitwerken van 
een voorstel van architectonisch plan voor de huisartsenwachtpost 
op de campus Sint-Elisabeth en het uitwerken van een financiële 
regeling hiervoor.

• Het wetenschappelijke symposium van 15 juni, georganiseerd 
door HVRT, AZT en de medische raad werd geannuleerd wegens 
gebrek aan belangstelling. Het avondfeest was wel een succes: 
mooie locatie, goede catering en gezellige sfeer. Voor herhaling 
vatbaar vonden de 80 aanwezigen.

• Het ziekenhuis gaat jaarlijks een aantal projecten in de eerste 
lijn ondersteunen. In overleg met een delegatie van huisartsen, 
ziekenhuis en medische raad werd gekozen om de initiatieven 
opgenomen in het beleidsplan van het preventiecentrum HVRT te 
ondersteunen.

https://www.azturnhout.be/zorgverlener/presentaties-en-publicaties
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KOMEN EN GAAN

Komen

Dr. Barbara Versyck
anesthesie 
reanimatie, 

regionale anesthesie, 
thoraxwandblokken

Dr. Koenraad  
Meesschaert 
spoedgevallen 

Dr. Jan Breuls
spoedgevallen

Dr. Aalt Van Roest
pediatrie

kinderneurologie

AZ Turnhout verwelkomt nieuwe artsen in verschillende medische disciplines. 
We wensen hen veel succes in AZ Turnhout. 

Gestart als resident
• Dr. Koen Kaïret – pediatrie
• Dr. Nesse Mintjens – ANRE
• Dr. Ine Meeus – algologie

Artsen die de voorbije maanden of binnenkort ons ziekenhuis verlaten en die we oprecht willen bedanken 
voor de jarenlange inzet en patiëntenzorg in ons ziekenhuis.
 
• Dr. Griet Gysemberg - fysische geneeskunde
• Dr. Ilse van den Brand - fysische geneeskunde
• Dr. Eddy Van Hollebeke - pediatrie

Een volledig overzicht van onze specialisten per medische discipline vindt u op de website .

AGENDA
Houd deze data alvast vrij in uw agenda. De uitnodiging volgt op de 
gepaste moment. Meer info op de website onder ‘agenda ’.

• 10 jaar azt 
Nocturnes over verschillende onderwerpen voor een breed publiek 
toegankelijk (meer info op www.azturnhout.be/10jaarAZT )

• 19 oktober 2019 
Symposium Oncologie Kempen (Mol) 

• 16 november 2019 
Lustrumsymposium Kempens Hartcentrum 2014 - 2019  
(UGC Turnhout) 

• 28 november 2019 
Symposium ethische vraagstukken in de dagelijkse praktijk  
(UGC Turnhout) 

• 2 december 2019 
Infoavond voor patiënten reumatologie (campus Sint-Jozef) 

Dr. Cecile Colpaert
anatomopathologie

Dr. Paola Mantilla
geriatrie

Gaan

COLOFON

VU 
Dr. Frank Weekers, medisch  
directeur AZ Turnhout vzw, Steenweg 
op Merksplas 44, 2300 Turnhout

Redactie 
dr. Peter Driesen,  klin. biol. Juul Boes, 
dr. Nico Mollet, dr. Philippe Du Jardin, 
dr. Tom Hendrickx, dr. Frank Weekers, 
Lies Delvaux, Wim Huynen

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief ? 
Suggesties voor onderwerpen? Mail 
naar communicatie@azturnhout.be 

Volg ons op 
www.facebook.com/azturnhout

https://www.azturnhout.be/diensten
https://www.azturnhout.be/over-azt/activiteitenkalender
https://www.azturnhout.be/over-azt/activiteitenkalender/symposium-oncologie-kempen
https://www.azturnhout.be/over-azt/activiteitenkalender/lustrumsymposium-kempens-hartcentrum-2014-2019
https://www.azturnhout.be/over-azt/activiteitenkalender/symposium-ethische-vraagstukken-de-dagelijkse-praktijk
https://www.azturnhout.be/over-azt/activiteitenkalender/patientenavond-reumatologie
www.facebook.com/azturnhout

