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VOORWOORD

Geachte collegae huisartsen,

Ik hoop dat u het voorjaar op 
een veilige manier doorgeko-
men bent en tijdens de  
zomerperiode toch enigszins de 
batterijen kunt opladen. Velen 
onder jullie hebben een cruciale 
rol gespeeld in de aanpak van 
de voorbije corona crisis. De 
triagefunctie in de 1ste lijn heeft 
ons inziens uitstekend gewerkt 
en ervoor gezorgd dat de activi-
teit op onze spoeddienst  
beheersbaar was. Ook de 
CRA’s in de woonzorgcen-
tra zijn we erg erkentelijk: zij 
hebben onder moeilijke omstan-
digheden soms weken aan één 
stuk het beste van zich  
gegeven om de gevolgen van 
de pandemie te bestrijden.

Voor mij zijn het de laatste 
weken in AZ Turnhout. Op 1 
september start ik als operati-
oneel directeur in het UZ Gast-
huisberg te Leuven. Ik wil jullie 
alvast bedanken voor de goede 
samenwerking. De vergade-
ringen en overlegmomenten 
verliepen steeds in een uiterst 
constructieve sfeer. De stages 
van de HAIO’s in het ziekenhuis 
en de toekomstige realisatie 
van de huisartsenwachtpost op 
de site van AZ Turnhout zal de 
samenwerking tussen huis-
artsen en specialisten verder 
bevorderen. Ik wens jullie het 
allerbeste voor de toekomst.

Met vriendelijke 
groeten,

Frank

Het is voortaan mogelijk om 
vanuit je medisch dossier een 
e-form van AZ Turnhout als
verwijsbrief via het e-Health
kanaal naar een arts of medi-
sche dienst in AZ Turnhout te
verzenden.

Het is belangrijk dat je als 
geadresseerde het adres van 
de specialist in het ziekenhuis 
neemt en niet het persoonlijk 
adres van de arts. Wanneer je 
niet weet welke arts je best als 
bestemmeling neemt, is het 
steeds mogelijk om je verwijs-
brief naar een medische dienst 

(heelkunde, cardiologie, …) te 
zenden.

De verzending van de brief 
gebeurt via een link naar ons e-
Form in uw eigen medisch 
dossier programma. Dit wordt 
automatisch gevuld met 
patiëntgegevens uit uw medisch 
dossier.

Meer info en hulp:  
mail-KWSapplicatiebeheer
ders@azturnhout.be 

WAT U ZEKER MOET WETEN

Gebruik een e-form om een verwijsbrief te verzenden naar een 
specialist van AZ Turnhout
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WAT U ZEKER MOET WETEN

Nieuwigheden in mynexuzhealth 

Sinds de lancering van KWS in 
AZ Turnhout, kunt u als huis-
arts tal van info terugvinden op 
mynexuzhealthpro. Met my-
nexuzhealthpro krijgt u inzage 
in het medisch dossier van uw 
patiënten en vindt u de recht-
streekse contactgegevens van 
onze specialisten.

Wanneer u een patiënt wil  
doorverwijzen naar een NKO 
specialist of een dermatoloog, 
kan u voortaan online een  
afspraak voor de patiënt vast-
leggen via mynexuzhealthpro. 

Dat kon voorheen ook al bij 
volgende specialisten:
• Cardiologie
• Dermatologie (nieuw)
• Fysische geneeskunde
• Gasto-enterologie
• Medische beeldvorming
• NKO (nieuw)

• Nucleaire geneeskunde
• Orthopedie
• Osteopathie
• Pneumologie
• Reumatologie
• Vaatheelkunde

Nieuwigheden voor patiënten

• Patiënten kunnen via My-
nexuzhealth online afspra-
ken maken voor een consul-
tatie bij de NKO arts. Online 
afspraken maken bij de 
orthopedist of de osteopaat 
kon al langer.

• Sinds februari ontvangen 
patiënten (die geregistreerd 
zijn op mynexuzhealth) die 
een kamerkeuze komen on-
dertekenen en alles in orde 

brengen voor een geplande 
opname, automatisch via 
mynexuzhealth de digitale 
onthaalbrochure van AZ 
Turnhout.

Patiënten die willen registreren 
op mynexuzhealth (of reeds zijn 
geregistreerd) kunnen met vra-
gen of voor hulp terecht bij het 
team digitale dienstverlening 
van AZ Turnhout. Elke werkdag 
zijn ze telefonisch bereikbaar 
op het nummer 014 44 48 80 en 
via mail op patientenportaal@
azturnhout.be.

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

Bulletpoints uit het overleg met HVRT
• Aanpak COVID binnen AZ Turnhout werd toegelicht door Frank Weekers.  

Het ziekenhuis draait momenteel op normale capaciteit (juni 2020). Voorlopig worden alle patiënten bij 
opname getest. De prevalentie blijkt echt laag te zijn (0,08% van de stalen zijn COVID positief).  
De nadruk ligt op standaard voorzorgmaatregelen t.t.z. fysische distantie, verplicht dragen van neus-
mondmasker, rigoureuze handhygiëne en het weren van zieke bezoekers / begeleiders en medewer-
kers.

• Dagelijks worden een 30 elektronische verwijsbrieven (e-forms) naar AZ Turnhout verstuurd. (zie artikel 
pag 1). De HVRT zal de leden motiveren om meer gebruik van dit middel te maken. De hoofdarts van 
AZT zal de artsen nogmaals vragen om bij verwijzingen steeds de e-health box te controleren op de 
aanwezigheid van een elektronische verwijsbrief.

• Weekdienst huisartsenwachtpost: tijdens de voorbije coronacrisis is de meerwaarde van deze week-
dienst duidelijk gebleken. De overheid heeft echter beslist om dit niet verder te financieren. De huisart-
sen overwegen om dit verder te zetten met inbreng van eigen middelen. Er zal bij de overheid aange-
drongen worden om de beslissing te herzien.

• Financiering projecten 1ste lijn (labo project) 
Op 7 juli is er overleg geweest van de stuurgroep waarbij de  
middelen voor 2020-2021 vastgelegd werden. Meer info hierover in 
een aparte communicatie.

https://www.nexuzhealth.be/nl/mynexuzhealthpro
www.azturnhout.be/zorgverlener
https://www.nexuzhealth.be/nl/mynexuzhealthpro
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IN DE KIJKER

Lessons learned uit de coronacrisis

De nodige toelichting wordt 
op de consultatie gegeven.

• Voor niet AGP zoals een 
gastroscopie volstaat een 
vragenlijst naar “COVID 
symptomen”. In de mees-
te gevallen zal de arts bij 
verdachte symptomen het 
onderzoek voor minstens 2 
weken, na verdwijnen van 
de symptomen, uitstellen.

In AZ Turnhout zijn er voor 
iedere ruimte waar er een AGP 
verricht wordt  instructies voor 
het verluchten en ventileren van 
deze ruimte. Het goed ventile-
ren van ruimtes is een efficiënte 
manier om het aantal viruspar-
tikels in de ruimte te vermijden 
waardoor het risico op transmis-
sie (door neerslag van virus op 
oppervlakten waarmee patiënt 
in aanraking komt) daalt.

We maken een onderscheid  
tussen patiënten waarbij  
COVID bevestigd is of waarbij 
COVID vermoed wordt  
enerzijds en patiënten die  
hiervoor niet verdacht zijn 
(d.w.z. geen verdachte  
symptomen en/of beeldvorming 
en negatieve nasopharyngeale 
PCR wisser).

Het is vanzelfsprekend dat 
de vereisten qua ventilatie en 
verluchting, waaraan het lokaal 
waar de AGP plaatsvindt, veel 
strikter zijn voor de eerst groep. 
Ook wat betreft de persoonlijke 
beschermingsmaatregelen zijn 
de vereisten strenger voor de 
eerste groep.

Hoe dan ook dragen de  
zorgverleners in elk geval  
FFP2 of FFP3 maskers bij AGP. 

Om de kans zo klein mogelijk 
te maken dat een patiënt een 
zorgverlener of een daaropvol-
gende patiënt in dezelfde ruimte 
zou besmetten bij een AGP, 
worden patiënten gescreend 
met een PCR bepaling op 
SARS CoV2. Deze gaat altijd 
gepaard met een vragenlijst 
naar “COVID symptomen”. Bij 
verdachte symptomen kan de 
arts beslissen of het onderzoek 
al dan niet kan doorgaan. 

• Zo zal bij een AGP zoals  
bijvoorbeeld een  
bronchoscopie en ergo- 
spirometrie altijd een PCR 
voor SARS CoV2 gebeuren 
48 uur voor het geplande 
onderzoek. De patiënt moet 
zich daarvoor begeven naar 
de screeningsstraat op  
campus Sint-Jozef.  

Wordt uw patiënt al dan niet getest op SARS CoV2 wanneer hij voor een onderzoek of ingreep wordt 
doorverwezen naar AZ Turnhout?

WAT IS AGP?

Aërosolgenererende procedures (kortweg AGP’s) zijn procedures 
waarbij het virus kan worden overgedragen via druppels in de lucht.
Voorbeelden hiervan zijn : Endotracheale intubatie, bronchoscopie, 
open aspiratie, manuele beademing voor de intubatie, niet-invasieve 
positieve drukbeademing, tracheotomie, cardiopulmonaire reanimatie, 
ergospirometrie, bepaalde tandheelkundige ingrepen etc.

Dr. Peter Driesen
Medische diensthoofd

pneumologie
014 40 63 84
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IN DE KIJKER

Lessons learned uit de coronacrisis (vervolg)

Moleculaire laboratorium diagnostiek voor COVID-19 

Moleculaire laboratorium diag-
nostiek is essentieel gebleken 
voor de aanpak van de huidige 
COVID-19 pandemie. De meest 
gebruikte moleculaire methode 
voor het kwalitatief detecteren 
van SARS-CoV-2 in klinische 
stalen is real-time RT-PCR. 
Daarnaast kunnen ook andere 
moleculaire technieken zoals 
transcriptie-gemedieerde ampli-
ficatie of isothermale nucleïne-
zuur amplificatie gebruikt wor-
den en deze technieken hebben 
een vergelijkbare gevoeligheid 
als de analysemethodes geba-
seerd op real-time PCR. 

Moleculaire SARS-CoV2  
analyses worden hoofdzakelijk 
uitgevoerd op nasopharyngeale 
wissers, aangezien de afname 
eenvoudig is en een laag virus 
transmissie risico met zich mee 
brengt. Een alternatief voor een 
nasopharyngeale afname is 
een gecombineerde neus-keel 
wisser. 

Daarnaast kunnen moleculaire 
analyses ook uitgevoerd wor-
den op diepe respiratoire stalen 
zoals sputum, bronchoalveolair 
lavage vocht, endotracheale as-
piraten en bronchus aspiraten, 
maar dit gebeurt voornamelijk 
bij gehospitaliseerde patiënten. 
Zeer zeldzaam wordt de analy-
se ook uitgevoerd op lumbaal 
vocht en faeces. 

De gevoeligheid van een 
moleculaire SARS-CoV-2 test 
varieert tussen 70-90% en 
is afhankelijk van staaltype, 
tijdstip van staalafname, kwa-
liteit van staalafname (hier is 
het belangrijk om de correcte 
afname techniek toe te passen) 
en de specificaties van de PCR 
test kit. De specificiteit van de 
moleculaire test is nagenoeg 
100%, wat betekent dat de kans 
op een vals positief resultaat 
zeer klein is. 

Naast het testen van patiënten 

en zorgverleners met respira-
toire symptomen, worden nu 
ook asymptomatische patiënten 
getest bij opname in het zieken-
huis. 

Lees het volledig artikel op de 
website van AZ Turnhout 

Heleen Nailis 
Klinisch bioloog - 014 44 48 86

https://www.azturnhout.be/zorgverlener/presentaties-en-publicaties
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IN DE KIJKER

Lessons learned uit de coronacrisis (vervolg)

Terugbetaling IgG antistoffen tegen SARS-CoV-2 virus

Juul Boes
Klinisch bioloog

014 44 40 82

Vanaf 03/06/2020 wordt de 
bepaling van IgG antistoffen 
gericht tegen het SARS-CoV-2 
virus terugbetaald onder de 
volgende voorwaarden. 

1. Gehospitaliseerde patiënten 
met een suggestief klinisch 
beeld voor COVID-19 waar-
bij er discrepantie is tussen 
de moleculaire opsporings-
test en een CT-scan, mini-
mum 7 dagen na de start 
van de symptomen.

2. Ambulante of gehospitali-
seerde patiënten die een 
suggestief en langdurig 
klinische beeld hebben 
voor COVID-19 maar een 
negatief resultaat op de 
moleculair test verkregen of 
niet binnen de 7 dagen na 
de start van de symptomen 
konden getest worden via 
een moleculaire test, mini-
mum 14 dagen na de start 
van de symptomen.

3. Ambulante of gehospita-
liseerde patiënten in de 
context van differentiële 
diagnose bij een atypische 
klinische presentatie,  
minimum 14 dagen na de 
start van de symptomen.

4. Zorgverleners en personeel, 
werkzaam in ziekenhuizen, 
klinische laboratoria of  
collectiviteiten, met een 
hoge besmettingsgraad 
(COVID-diensten,  
woonzorgcentra of klinische 
laboratoria), in het kader 
van lokaal risicomanage-
ment.

Indien de analyse wordt aan-
gevraagd bij andere indicaties 
(buiten RIZIV), zal 9,6 € aan de 
patiënt worden aangerekend. 
Gelieve daarom steeds de 
juiste indicatie op het aanvraag-
formulier aan te duiden.
 

De test, die in AZT wordt  
gebruikt, werd ook geëvalueerd 
door UZ Leuven, waar men 
een specificiteit van 100% en 
een sensitiviteit van 88,4% 14 
dagen na het optreden van de 
symptomen heeft teruggevon-
den. 

De wetenschappelijke informa-
tie rond het virus en de  
diagnostische mogelijkheden en 
interpretaties groeien dagelijks. 
Op dit ogenblik betekent een 
positief resultaat van antistoffen 
tegen SARS-CoV-2 dat de  
patiënt in contact is geweest 
met het virus, maar de  
bekomen waarde is  
vermoedelijk geen exacte 
kwantificatie van de antistoftiter 
en niet bewijzend voor  
immuniteit. 
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FOCUS

Locoregionale anesthesie onder echogeleide  
Goede pijnstilling na chirurgie is 
cruciaal voor het herstel en het 
comfort van de patiënt. Maar 
daarnaast is het ook belangrijk 
om postoperatieve chronische 
pijnsyndromen te voorkomen. 
Onvoldoende per- en postope-
ratieve pijnstilling kan leiden tot 
chronische pijn na een ingreep. 
Naast intraveneuze en perorale 
medicatie, spelen de locoregi-
onale anesthesie technieken 
steeds vaker een belangrijke 
rol. 

De grote uitdaging bestaat erin 
de lokale anesthetica op de 
juiste plaats rond de zenuw te 
krijgen. Rond 2000 werd de 
echografie geïntroduceerd in 
de locoregionale anesthesie. 
Door de directe visualisatie van 
de zenuw en de omliggende 
structuren kunnen de lokale 
anesthetica veel accurater en 
selectiever rond de zenuw  
worden ingespoten.  
Locoregionale anesthesie kan 
als extra verdoving met alge-
hele anesthesie gecombineerd 
worden, maar kan ook als 
enige verdoving gebruikt wor-
den voor een ingreep. Om het 
comfortabele gevoel verder te 
optimaliseren mogen patiënten 
hun eigen muziek beluisteren 
tijdens de ingreep zodat ook 
andere externe prikkels onder-
drukt worden. Sinds kort zijn 
er virtual reality brillen (VR-bril-
len) op de markt die als doel 
hebben de patiënt af te leiden 
en zo het comfort te verhogen. 
Dit werd door de patiënten als 
zeer positief onthaald en zal in 
de toekomst verder uitgewerkt 
worden.

Het introduceren van echografie 
op het pijncentrum zorgt voor 
een belangrijke reductie van 
de stralenbelasting en dit niet 
alleen voor de patiënt maar ook 
voor de verpleging en artsen. 
Voor heel wat procedures is 

Dr. Kris Vermeylen
Anesthesie / pijnkliniek

014 40 67 47

echografie een goed en veilig 
alternatief. 

Postoperatieve zenuwletsels 
zijn jammer genoeg ook een 
realiteit. Naast een gerichte 
anamnese door een pijnarts, 
het opstarten van pijnmedicatie 
(o.a. anti-epileptica en/of antide-
pressiva), kunnen echogeleide 
infiltraties een cruciale stap zijn 
in de diagnostiek en behande-
ling van deze zenuwletsels. Het 
pijncentrum van AZ Turnhout 
geldt hiervoor als één van de 
referentiecentra voor België.  

Locoregionale anesthesie 
kent de laatste 10 jaar een 
sterke stijging 

Samenvattend kunnen we  
stellen dat locoregionale  
technieken een enorme opmars 
kennen zowel per- en  
postoperatief alsook in de 
behandeling van chronische 
pijnsyndromen. Echografische 
begeleiding heeft ervoor  
gezorgd dat de locoregionale 
technieken exacter, accurater 
en veiliger uitgevoerd kunnen 
worden.  
Vandaag de dag is echografie 
niet meer weg te denken uit de 

moderne anesthesie. Echogra-
fie heeft naast een revival van 
oudere locoregionale technie-
ken ook gezorgd voor de  
introductie van nieuwe  
locoregionale technieken. 
De rol van locoregionale  
anesthesie zal dus alleen maar 
toenemen in de toekomst. 

Het volledig artikel leest u op de 
website 

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

Update screening en behandeling dia-
betische retinopathie in AZ Turnhout 
Tegen 2040 zal naar schatting 
10% van de bevolking (tussen 
20-79 jaar) diabetes hebben, en 
één derde hiervan zal diabeti-
sche oogcomplicaties ontwikke-
len. 
Een jaarlijks oogonderzoek is 
verplicht voor patiënten in het 
kader van de diabetesconventie 
en aangewezen bij patiënten in 
een zorgtraject diabetes. 

Om de belasting van dit  
onderzoek voor de patiënt zo 
minimaal mogelijk te houden 
en om dit op een kwaliteitsvolle 
en gedocumenteerde wijze te 
kunnen uitvoeren, zijn we in 
onze dienst overgegaan tot het  
gebruik van een Zeiss Clarus 
non-mydriatische fundus- 
camera. 

Dit toestel laat toe om zeer 
snel een betrouwbare en mooi 
interpreteerbare breedbeeld  
fundusfoto te verwerven bij de 
patiënt zonder pupildilatatie. 

De patiënt kan na dit onderzoek 
zonder problemen een voertuig 
besturen, wat niet het geval is 
na een onderzoek met  
pupildilatatie. 

Dr. Werner Dirven
Oftalmologie
014 44 40 49

Na het onderzoek volgt steeds 
een verslag naar u als huisarts 
en naar de diabetoloog.

Lees meer over de behandeling 
van diabetische retinopathie op 
onze website 

WIST JE DAT ...

• 1 op de 3 patiënten die 
mynexuzhealth gebruiken, 
ouder is dan 60 jaar?  
Digitaal info opzoeken is 
dus niet enkel weggelegd 
voor generatie y en z.  

• Onze palliatieve eenheid 
sinds maart al 20 jaar be-
staat? 

• Een ploeg van bijna 200 
vrijwilligers in maart en april 
9405 mondsmaskers voor 
ons ziekenhuis heeft  
genaaid?  
De maskers worden nog 
steeds gebruikt door onze 
medewerkers die geen 
rechtstreeks patiëntencon-
tact hebben. 

• Onze directeur verpleging 
Eric Willems na een carrière 
van 38 jaar bij AZ Turnhout 
eind juni met pensioen 
ging? 

• Je via Facebook het reilen 
en zeilen in AZ Turnhout 
kan volgen? We richten ons 
met onze updates vooral op 
de patiënt. 

• AZ Turnhout sinds kort ook 
terug te vinden is op  
LinkedIn?

• Ziekenhuisnetwerk Kempen 
einde juli in 146.000 bussen 
een infokrantje laat bedelen 
om alle Kempenaars te  
bedanken voor hun  
solidariteit en vertrouwen in 
onze zorg?

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

Komen

Dr. Eric De Smet

Neurorevalidatie

ism neurologie, neuro-
chirurgie en fysische 
geneeskunde

Dr. Katia Somers

Klinisch patholoog

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

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

We verwachten in augustus 4 nieuwe stafartsen.
• Dr. Jan Vandersnickt - pediatrie
• Dr. Inne Renders - medisch oncoloog
• Dr. Pieter Janssen - uroloog
• Dr. Vervecken - gynaecoloog
• Dr. Charlotte Chandeck - dermatoloog

Artsen die de voorbije maanden ons ziekenhuis verlieten en die we  
oprecht willen bedanken voor de jarenlange inzet en patiëntenzorg in ons 
ziekenhuis.

• Dr. Guy Verbeeck - labo anatomopathologie
• Dr. Peter Hofkens - geriatrie
• Dr. Ludo Hansen - orthopedie

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

Gaan

COLOFON

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

Redactie 
Dr. Peter Driesen, Heleen Nailis, Juul 
Boes, Wim Huynen, dr. Kris Ver-
meylen, dr. Werner Dirven, dr. Frank 
Weekers, Lies Delvaux

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

Volg ons op 
www.facebook.com/azturnhout

WIJZIGINGEN IN MEDISCH 
DEPARTEMENT

• Dr. Jesse Van Vliet is 
diensthoofd NKO 

• Dr. Filip Van Grimberge is 
diensthoofd radiologie

 
• Dr. Tony Bouré werd me-

disch coördinator van de 
dienst spoedgevallen

• Dr. René Weidgraaf is 
diensthoofd geriatrie in op-
volging van dr. Jaak Gielen 
die met pensioen is gegaan.

• Er werd een medische 
dienst palliatieve zorgen op-
gericht met als diensthoofd 
dr. Katarina Claeysoone.

https://www.azturnhout.be/diensten



