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VOORWOORD

Geachte collegae
 
Wij hopen alvast dat onze  
eerste nieuwsbrief in september 
u benieuwd heeft gemaakt naar 
meer. In deze editie geven we 
u graag meer informatie mee 
over ons geriatrisch dagzieken-
huis. Onbekend is onbemind, 
maar niets is minder waar. Het 
grote voordeel voor geriatrische 
patiënten is dat we alle onder-
zoeken in het dagziekenhuis op 
één dag inplannen, dit alles tot 
comfort van de patiënt en zijn 
familie of mantelzorger. Verder 
stellen we met trots onze splin-
ternieuwe hybride OK-zaal voor 
en vestigen we uw aandacht op 
het IBD-team in AZ Turnhout 
dat patiënten met chronisch  
inflammatoir darmlijden een 
multidisciplinaire zorg kan  
bieden.

Voor AZ Turnhout was 2019 
een speciaal jaar: we bliezen 
10 kaarsjes uit en met tal van 
evenementen en initiatieven 
doorheen het jaar wilden we 
iedereen bedanken die van de 
voorbije 10 jaar een succes 
hebben gemaakt. Ook aan u, 
de huisarts, de eerstelijnszorg, 
een hartelijke dank om samen 
met ons al 10 jaar lang de beste 
zorg te willen bieden aan de 
Kempense patiënt. We wensen 
u en uw familie een prachtig 
eindejaar toe ! 

Frank Weekers 
hoofdarts  
AZ Turnhout

Vijf jaar na de opstart van het 
Kempens Hartcentrum in AZ 
Turnhout, is dit cathlab één van 
de grotere van België met meer 
dan 3000 patiënten gemiddeld 
per jaar.
 
In het Kempens Hartcentrum 
komen jaarlijks meer dan 150 
patiënten uit de hele Kempen 
terecht met een acuut hartin-
farct , waarbij  de geocculeerde 
kransslagader onmiddellijk open 
wordt gemaakt door middel van  
ballondilatatie en stenting. 

Het is een ver doorgedreven en 
zeer geslaagde samenwerking 
tussen de ziekenhuizen van 
Mol, Herentals en Turnhout. 
De Kempense cardiologen  
vierden hun verjaardag  
zaterdag 16 november samen 
met u met een mooi en boeiend  
symposium. Het volledig pers-
bericht leest u op de website 

WAT U ZEKER MOET WETEN

Het Kempens Hartcentrum blaast 5 kaarsjes uit 
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https://www.azturnhout.be/nieuws/kempens-hartcentrum-viert-zijn-5-jarig-bestaan
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WAT U ZEKER MOET WETEN

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

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.mynexuzhealthpro.be. 
Alles staat duidelijk uitgelegd op 
de homepage. Meer info over 
mynexuzhealthpro op de  
website www.azturnhout.be/
zorgverlener .

Maakt u al gebruik van my-
nexuzhealthpro?

Als één van de weinige zieken-
huizen in België beschikken de 
oogartsen sinds kort over een 
toestel genaamd ‘Clarus700’ 
van de firma Zeiss. Dit toestel 
wordt gebruikt om onderzoe-
ken van het netvlies te doen, 
waarvoor haarscherpe beelden 
nodig zijn. Het toestel is een 
combinatie van kleurenbeeld-
vorming en fluo-angiografie.

Vroeger moest de patiënt hier-
voor oogdruppeltjes krijgen die 
de pupil verwijdt, met alle  
lastige neveneffecten tot 
gevolg, zoals niet mogen auto-
rijden en zonlicht vermijden na 
het onderzoek. De Clarus700 
maakt deze oogdruppels over-
bodig en kan toch de fijnste 
bloedvaatjes in het oog in beeld 
brengen. 

Vooral voor diabetespatiën-
ten heeft dit toestel een groot 
voordeel. Zij moeten jaarlijks op 
routine onderzoek komen bij de 
oogarts. Door onder meer de 
aanschaf van dit toestel en de 
aanwerving van een optome-
trist, zijn de lange wachttijden 
verleden tijd en gebeuren de 
onderzoeken efficiënter. Zo  
kunnen we meer tijd maken 
voor de patiënt. 
Meer info: dr. Werner Dirven – 
014 44 40 49

Nieuw toestel voor netvliesonderzoeken
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DIENST IN DE KIJKER

Geriatrisch dagziekenhuis

een verwijzing niet op zich kan 
laten wachten, kunt u de patiënt 
altijd naar de spoed op campus 
Sint-Elisabeth verwijzen. Wij 
vragen de verwijzende huisarts 
een verwijsbrief en een medi-
catielijst mee te geven aan de 
patiënt. 

Patiënten kunnen ook worden 
verwezen voor bijvoorbeeld een 
bloedtransfusie of een injectafer 
infuus. Voor een bloedtransfusie 
of injectaver infuus kan recht-
streeks een afspraak worden 
gemaakt via de verpleegkundi-
ge van het geriatrisch dagzie-
kenhuis.

Alle onderzoeken op één dag

Het grote voordeel van ons  
geriatrisch dagziekenhuis is dat 
alle onderzoeken en evaluatie 
op één dag plaatsvinden. 
Hierdoor hoeven de patiënten 
niet herhaaldelijk naar het  
ziekenhuis te komen. 

Dagverloop van een opname 
in het geriatrisch  
dagziekenhuis 

Patiënten komen s ´morgens 
rond 8.30 uur naar onze  
afdeling. Daar worden ze door 

onze verpleegkundige  
ontvangen en krijgen uitleg 
over de onderzoeken die gaan 
plaatsvinden. 

Vervolgens worden de nodige 
onderzoeken verricht. Vaste 
onderdelen van bijvoorbeeld de 
cognitieve screening zijn: 
• laboratorium onderzoek
• cognitieve screening door 

de ergotherapie
• hetero-anamnese
• zorginventarisatie door de 

sociale dienst
• beeldvorming brein

Indien geïndiceerd, wordt er  
aanvullend onderzoek verricht 
(consult cardiologie, pneumolo-
gie, neurologie en/of medische 
beeldvorming). 
Tussen de onderzoeken door 
kan de patiënt uitrusten op ons 
geriatrisch dagziekenhuis. 

In verband met de  
hetero-anamnese en  
zorginventarisatie vragen wij  
altijd of een familielid of  
bekende zich beschikbaar kan 
houden. 

Tijdens het gesprek met de 
sociale dienst vindt er een 
zorginventarisatie plaats. Naar 

Het geriatrisch dagziekenhuis 
in AZ Turnhout is onderdeel 
van de dienst geriatrie. Het is 
gevestigd op de zesde  
verdieping op campus 
Sint-Elisabeth. In het dagzie-
kenhuis kunnen tegelijkertijd 6 
patiënten geholpen worden (2 
bedden en 4 zetels).
Omdat we als geriater soms 
merken dat patiënten boven de 
70 jaar met complexe of  
meerdere aandoeningen, niet 
goed weten waar ze terecht 
kunnen, willen we u als  
verwijzer kennis laten maken 
met ons geriatrisch  
dagziekenhuis.

Doelgroep

Het geriatrisch dagziekenhuis 
wordt gebruikt om bij oudere 
patiënten (meestal >70) met 
meerdere geriatrische proble-
men een aantal onderzoeken 
op één dag uit te voeren. 
Het gaat om volgende  
onderzoeken:
• onderzoek bij geheugenpro-

blemen 
• uitgebreide geriatrische 

evaluatie
• pre-operatieve beoordeling 
• evaluatie bij osteoporose
• oncogeriatrische evaluatie

Verwijzing door u als huisarts

Patiënten worden in het alge-
meen eerst door de huisarts 
verwezen naar de raadpleging 
van dr. Carels of dr. Weidgraaf. 
Tijdens deze raadpleging wordt 
gekeken of een verwijzing naar 
ons geriatrisch dagziekenhuis 
zinvol is. 
Mocht u een patiënt recht-
streeks willen verwijzen naar 
het geriatrisch dagziekenhuis 
dan kan dit  telefonisch met dr. 
Weidgraaf. Meestal kan een 
patiënt dan binnen twee weken 
worden gezien. 
Bij acute achteruitgang waarbij 
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aanleiding hiervan formuleert 
de sociaal werker samen met 
patiënt en familie of begeleider 
een zorgadvies op maat. 

Indien gewenst zal onze sociaal  
werker gevraagde hulpverlening 
in gang zetten. 

Tussen de middag is er een 
broodmaaltijd voor de patiënt. 
De familie of begeleider vragen 
we zelf voor een maaltijd te 
zorgen. In de meeste gevallen 
is het onderzoek in de vroege  
namiddag afgerond en kan de 
patiënt dan naar huis  
vertrekken. Na afronding van 
het onderzoek is er een  
multidisciplinair overleg met  
verpleegkundige, ergothera-
peut, sociaal werker en geriater. 
Tijdens dit overleg worden de 
onderzoeksresultaten  

DIENST IN DE KIJKER

Geriatrisch dagziekenhuis (vervolg)

PRAKTISCH

Het geriatrisch dagziekenhuis is geopend van dinsdag tot en met 
donderdag. 

Secretariaat: 014 40 66 04
Hoofdverpleegkundige Milena Hadjeva : 014 40 66 03
Dr. René Weidgraaf: 014 40 65 49

Bulletpoints uit het overleg met HVRT

• E-forms: binnen de dienst gastroenterologie wordt een proef opgestart waarbij de huisartsen gebruik 
maken van elektronische verwijsbrieven (via e-forms beschikbaar in het huisartsendossier). Na korte 
evaluatie zal het systeem uitgebreid worden naar alle diensten begin 2020.

• De radiologische beelden zijn beschikbaar via mynexuzhealth .
• Transmurale paden voor COPD, borstkanker en osteoporose worden opgefrist dan wel uitgewerkt door  

een werkgroep bestaande uit huisartsen en artsen AZ Turnhout.
• De uitnodiging voor sommige MOC vergaderingen loopt niet altijd even vlot.  

De betrokken diensten binnen AZ Turnhout zullen hierop aangesproken worden.
• De huisartsen ervaren de toegankelijkheid tot MRI diagnostiek als een probleem. Ook binnen AZ Turn-

hout lopen de artsen tegen deze capaciteitsbeperking aan. De overheid heeft beslist tot installatie van 
bijkomende MRI-toestellen. De wijze van allocatie door de Vlaamse overheid is nog niet gekend. Ver-
moedelijk zullen ziekenhuizen die nog niet over dergelijk toestel beschikken (in de Kempen is dit Heilig 
Hartziekenhuis Mol) voorrang krijgen.

• De huisartsen vragen persoonlijk verwittigd te worden bij overlijden van de patiënt. Het is vervelend wan-
neer ze gecontacteerd worden door familie en ze niet op de hoogte zijn.

• Aandacht wordt gevraagd om in KWS steeds de eindbestemmeling (c.q. de huisarts) aan te duiden. 
Zonder eindbestemmeling wordt het eindverslag niet naar de inbox van de huisarts gestuurd en is deze 
niet op hoogte dat er eindverslag ‘on-line’ (via de app mynexuz) be-
schikbaar is.

• Er is een richtlijn rond vereiste préoperatieve onderzoeken beschik-
baar op de website van AZ Turnhout . Indien deze gevolgd wordt, is 
de patiënt wat dat betreft in orde voor zijn ingreep.

• Vaccinet en de spoeddienst: huisartsen dienen nu de vaccinatie in 
te geven in vaccinet en vragen of dit niet door de voorschrijver kan 
gebeuren. Dit dient verder binnen AZ Turnhout bekeken te worden 
aangezien de herbevoorrading ook via vaccinet loopt.

Dr. René Weidgraaf
Geriater - 014 40 65 49

besproken, wordt een conclusie  
gegenereerd en wordt een  
advies geformuleerd. 
De patiënt krijgt een week na 
het bezoek aan ons geriatrisch 
dagziekenhuis een afspraak 
bij één van de geriaters om de 
onderzoeksresultaten te  
bespreken. 

De verwijzende huisarts krijgt 
een uitvoerig verslag met de  
onderzoeksresultaten en ons 
advies.

www.mynexuzhealthpro.be
https://www.azturnhout.be/zorgverlener/documenten-en-medische-info
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FOCUS

Hybride OK-zaal combineert medische beeldvorming met 
endovasculaire ingrepen

Op 18 november werd met  
fierheid de langverwachte  
hybride operatiezaal op campus 
Sint-Elisatbeth in gebruik  
genomen. Ons ziekenhuis - en 
daarmee de Kempen - beschikt 
nu over een state-of-the-art 
operatiezaal waar alle 
endovasculaire ingrepen  
kunnen uitgevoerd worden met 
de beeldkwaliteit en  
performantie van een coronair 
cathlab.  Bovendien kunnen 
hybride procedures worden 
uitgevoerd, dit wil zeggen open 
vaatingrepen in combinatie met 
een endovasculaire procedure, 
zonder toegevingen op vlak van 
beeldkwaliteit en in de hoogste 
steriliteitsomgeving.

Met behulp van deze  
toptechnologische infrastructuur 
zullen we in staat zijn om onze 
patiënten nog beter te kunnen 
behandelen, vooral in de meer 
uitdagende vaatpathologie. 
De vaatchirurgen zullen in de 
behandeling van aorta- 

Dr. Patrick Stabel
Vaat- en thoraxheelkunde

014 40 67 64 

aneurysma, diabetisch  
vaatlijden, viscerale vasculaire 
ingrepen, bloedingen en  
oncologie grenzen kunnen 
verleggen. De neuro- 
interventionele artsen zullen 
ook gebruik maken van deze 
zaal om intracraniële  
thrombectomies bij (bepaalde) 
patiënten met CVA uit te voeren 
in eigen huis, waardoor  
tijdrovende transferts naar 
andere ziekenhuizen worden 
vermeden.

Deze ultramoderne toestellen  
bieden naast een optimale 
beeldkwaliteit, ook de software 
voor pre-planning van de  
procedure, zoals het vooraf 

instellen van anatomische 
posities en invalshoeken. Dit 
alles resulteert (samen met een 
aantal specifieke tools tijdens 
de bediening) in een belangrijke 
stralingsreductie voor de patiënt 
én het personeel, een terecht 
aandachtspunt in de moderne 
behandelingen.

De dienst vaatheelkunde is 
opgetogen dat deze  
technologie ter beschikking kan 
worden gesteld aan de  
vaatpatiënt in de Kempen ! 

Het volledig artikel leest u op de 
website 

vlnr.: dr. Geert Daenen, dr. Jo Avet, dr. Patrick Stabel

https://www.azturnhout.be/diensten/medische-disciplines/vaat-en-thoraxheelkunde
https://www.azturnhout.be/nieuws/az-turnhout-pakt-uit-met-hoogtechnologische-hybride-operatiezaal
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FOCUS

IBD anno 2020
Chronisch inflammatoir  
darmlijden (IBD) treft in België 
elk jaar ongeveer 900 nieuwe 
patiënten, meestal jong- 
volwassenen. Colitis ulcerosa 
en M. Crohn kennen een erg 
variabele presentatie. Gezien 
het heterogene fenotype van de 
ziekte, is de behandeling dan 
ook uiteenlopend. 
Het uitbreidend therapeutisch 
arsenaal biedt vandaag de kans 
om de levenskwaliteit van onze 
patiënten te verbeteren, maar 
heeft tegelijkertijd een aanzien-
lijke impact op de kosten voor 
onze gezondheidszorg, hetgeen 
een optimaal gebruik van deze 
medicatie noodzakelijk maakt. 

Een gepersonaliseerde  
behandeling vereist  
identificatie van risicofactoren 
voor gecompliceerde ziekte, 
tijdige therapeutische  
interventie, monitoring van de 
patiënt en therapieswitch indien 
onvoldoende ziekterespons. 

Kwaliteitsvolle zorg vraagt om 
een multidisciplinaire aanpak 
met gebundelde expertise van 
de gastro-enteroloog en de 
huisarts. De behandelende 
arts, per definitie in eerste lijn, 
speelt niet alleen een cruciale 
rol bij de vroegtijdige diagnose, 
maar is ook essentieel voor de 
opvolging van de behandeling 
en ondersteuning van IBD- 
patiënten. 

Dr. Cléo Croonen
Gastro enterologie

014 44 40 37   

In AZ Turnhout streven we 
met de opstart van ons IBD-
team naar een gestructureerde 
aanpak van de verschillende 
aspecten van IBD-zorg. Onze 
missie is om de levens- 
kwaliteit van onze IBD- 
patiënten te optimaliseren door 
het bereiken van blijvende  
diepe remissie hetgeen de  
patiënt toelaat om zijn normale 
sociale, familiale en pro- 
fessionele activiteiten op een 
kwaliteitsvolle manier verder te 
zetten.

Lees het volledig artikel op de 
website 

WIST JE DAT ...

• Sinds kort zwangere  
vrouwen de echobeelden 
van hun ongeboren baby 
op hun smartphone kunnen 
zien via mynexuzhealth?  
Lees meer … 

• De kinderafdeling van AZ 
Turnhout een samenwerking 
is aangegaan met de vzw 
De Kleine Strijders dat  
geschenkjes overhandigt 
aan zieke kindjes en hun 
broers en zussen?  
Lees meer … 

• Tijdens de nacht van 5 op 
6 december meer dan 200 
ondernemende studenten 
van Thomas More hebben 
gebrainstormd over een 
‘challenge’ van  
AZ Turnhout? #nachtvande-
ondernemendestudent 
Lees meer … 

• De vier Kempense  
Ziekenhuizen  
samenwerken met  
oud-verslaafden of  
‘ervaringsdragers’ om  
mensen met een verslaving 
te helpen?  
Lees meer … 

• Op de 10 nocturnes  
georganiseerd in 2019 
in totaal meer dan 1000 
geïnteresseerde patiënten 
zijn komen luisteren? Een 
reden om het concept door 
te zetten in 2020.  
Lees meer … 

https://www.azturnhout.be/nieuws/echobeelden-op-je-smartphone
https://www.azturnhout.be/nieuws/stichting-de-kleine-strijders-overhandigt-geschenkjes-aan-zieke-kindjes-en-hun-gezin-az
https://www.azturnhout.be/nieuws/nacht-van-de-ondernemende-student-az-turnhout-daagt-uit
https://www.azturnhout.be/nieuws/hulpverleners-werken-samen-met-ex-verslaafden
https://www.azturnhout.be/agenda
https://www.azturnhout.be/zorgverlener/presentaties-en-publicaties


7/8

FOCUS

AZ Turnhout heeft het tiende kinderdiabetescentrum in 
Vlaanderen
In september 2017 startte AZ 
Turnhout in samenwerking met 
het  UZA een diabetesconven-
tie op voor kinderen. Hiermee 
opende het 10e kinderdiabetes-
centrum in Vlaanderen.

We zijn nu twee jaar later en 
merken dat het aantal kinderen 
in onze kinderconventie reeds 
meer dan verdubbeld is. Met 
bijna 70 kinderen jonger dan 18 
jaar in onze conventie merken 
we dat de nood aan diabetes-
zorg bij kinderen in de Kempen 
hoog is.  

Diabetes mellitus bij kinderen 
is bijna altijd type 1 diabetes.  
De eerste symptomen zijn veel 
plassen, veel drinken en  
vermageren. Indien niet tijdig 
aan diabetes gedacht wordt, 
ontspoort de ziekte wat kan 
leiden tot ernstige ketoacidose 
met nood aan intensieve  
zorgen.  

Het is daarom belangrijk bij 
plasproblemen of vermagering 
tijdig een glycemie te prikken of 
urine te controleren op suiker 
en ketonen. 
Bij hyperglycemie en vermoe-
den van diabetes is een  
onmiddellijke verwijzing van het  
 

kind naar het ziekenhuis  
primordiaal.

Jonge kinderen onder de 6 jaar 
met diabetes behandelen we na 
initiële correctie van  
ketoacidose met insuline via 
een insulinepomp. De  
technologie hiervan is in volle 
ontwikkeling. Kinderen ouder 
dan 6 jaar behandelen we  
initieel met insulinepennen.  
De principes van basale  
insuline met bolussen voor de 
maaltijd worden aangeleerd. 
Ook gezonde voeding en 
koolhydraten leren tellen is een 

belangrijk deel van de  
behandeling van type 1  
diabetes.
Naast controle van de  
glycemie via vingerprikken, wat 
nog steeds de gouden  
standaard is, kan continue 
glucosemonitoring (CGM) of 
flash glucose monitoring (FGM) 
voor veel kinderen en hun 
ouders diabetesregeling veiliger 
en beter maken.

De impact van diabetes bij een 
kind op het gezin is niet te  
onderschatten en psychologi-
sche begeleiding maakt daarom 
deel uit van de opvolging.  
Contact opnemen met de  
kinderopvang en de scholen 
om kinderen met diabetes alle 
kansen te geven, is eveneens 
deel van het takenpakket van 
de kinderdiabetesconventie.

Bij vragen over diabetes bij 
kinderen of voor verwijzing kan 
je contact opnemen met  
kinderarts Annelies Lemay via 
014/44 40 04 of met de  
kinderarts van wacht  
0474/35 07 05.

Dr. Annelies Lemay (3e van rechts)
Pediatrie

014 44 40 04
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KOMEN EN GAAN

Komen

Dr. Nathalie Draulans

Fysische 
geneeskunde en 
revalidatie

1 dag/2 wkn i.k.v. neuro-
musculaire  
behandelingen en  
revalidatie.

Dr. Bieke Heykants

Dermatologie

Halve dagen poliklini-
sche activiteit in AZT 
i.k.v. oprichten van een 
stagedienst dermatolo-
gie in de Kempen.

Dr. Natacha Ruyssers

Algemene en 
abdominale heelkunde

Specialisatie onco-
logische weke delen 
chirurgie.

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

Gestart als resident
• Dr. Van Lai Nguyen – radiologie
• Dr. Marit Stolting - dermatologie

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. Jacques Gielen – geriatrie
• Dr. August Van de Peer - anesthesie

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 ’.

• 11 februari 2020 
Nocturne ‘Bye bye ziekenhuisbacterie: mythes en waarheden’ 
(voor breed publiek - gratis toegankelijk na inschrijving) 

• 15 februari 2020 
opleiding evenwichtsstoornissen – NKO  
(voor kinesitherapeuten en assistenten NKO) 

• 15 februari 2020 
Symposium pneumologie - Kempens Longartsenvereniging 

• 26 maart 2020 
nocturne ‘Huidkanker – een multidisciplinaire aanpak’  
(voor breed publiek – gratis toegankelijk na inschrijving) 

Gaan

COLOFON

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

Redactie 
dr. René Weidgraaf,  dr. Patrick Stabel, 
dr. Cléo Croonen, dr. Annelies Lemay, 
dr. Frank Weekers, Lies Delvaux

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

Volg ons op 
www.facebook.com/azturnhout

Dr. Leen Irmin

Spoedarts

IN DE KANTLIJN

• Vanaf 1 januari 2020 wordt 
de coördinatie van de  
palliatieve eenheid en het 
PST, in opvolging van dr. 
Gielen, overgenomen door 
dr. Claeysoone en dr.  
Lebrun. 

• Dr. Marc Bronckaers, 
algemene en abdomina-
le heelkunde, zal nog tot 
augustus 2020 een halve 
dag per week werken voor 
de borstkliniek. Dr. Dirk 
Servaes neemt fakkel over 
als medisch diensthoofd van 
de afdeling algemene en 
abdominale heelkunde.

https://www.azturnhout.be/diensten
https://www.azturnhout.be/agenda
https://www.azturnhout.be/over-azt/activiteitenkalender/nocturne-bye-bye-ziekenhuisbacterie-mythes-en-waarheden
https://www.azturnhout.be/over-azt/activiteitenkalender/cursus-evenwichtsstoornissen
https://www.azturnhout.be/over-azt/activiteitenkalender/symposium-pneumologie-2020
https://www.azturnhout.be/over-azt/activiteitenkalender/nocturne-huidkanker-een-multidisciplinaire-aanpak
www.facebook.com/azturnhout



