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VOORWOORD
 
In afwachting van de start van onze nieuwe medisch directeur dr. Goedele Beckers, 
neem ik tijdelijk deze functie over. Het is me dan ook een genoegen om deze nieuws-
brief in te leiden. Gezien mijn dubbele functie word ik als medisch directeur ad inte-
rim ondersteund door dr. Kathleen Pittoors en dr. Tony Bouré, die zijn aangesteld als 
adjunct- medisch directeur. Verder in deze nieuwsbrief stellen we dr. Beckers graag 
aan u voor.
 
Ook al blijft COVID-19 onder ons, we hebben de voorbije maanden niet stil gezeten 
op tal van andere vlakken. Ons team dermatologie stelt zich graag aan u voor in hun 
nieuwe uitgebreide associatie met een unieke samenwerking met de DaVinci Clinic in 
Beerse. Ook de dienst algemene heelkunde wil u graag laten kennismaken met Mag-
seed® voor een nog betere localisatie van borsttumoren. En het Obesitascentrum 
– dat al een tijdje bestond – heeft haar multidisciplinaire werking op punt gesteld 
en samengebracht onder de naam Vivé. We zijn er zeker van dat veel patiënten met 
obesitasgerelateerde problemen in dit centrum goed zullen geholpen worden.
 
Verder staan we helemaal klaar om indien nodig een 2e coronagolf op te vangen. De 
medische coördinatoren, medische diensthoofden en artsen werkten samen met di-
rectie en de andere departementen een draaiboek uit met een duidelijke fasering voor 
opschaling waar en wanneer nodig. Uitgangspunt blijft om – anders dan in de eerste 
golf – onze normale activiteiten zolang mogelijk te laten doorgaan en bij afbouw van 
activiteit te proberen uitgestelde zorg zoveel mogelijk te vermijden.
 
Tot slot is onze samenwerking met Eerstelijnszone Kempenland bestendigd in een 
expert groep COVID-19 waarin we samen met uw vertegenwoordigers graag actie 
ondernemen om de burgers in onze regio goed en éénduidig te informeren over 
COVID-maatregelen.
 
Jo Leysen (vertegenwoordiger Eleyas bv) 
Gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout 
Waarnemend hoofdarts

 
‘Wegwijs in AZ Turnhout’ 
Handige folder voor huisartsen
 
Elk half jaar stuurt AZ Turnhout een ge-
actualiseerde versie van de folder ‘Weg-
wijs in AZ Turnhout’ naar alle huisartsen 
regio Turnhout (via mailinglijst HVRT). 
Hierin vindt u per medische discipline 
een overzicht van onze specialisten en 
hun rechtstreekse contactgegevens. 
We willen u vragen vertrouwelijk om 
te gaan met deze info en de telefoon-
nummers niet door te geven aan uw 
patiënten. 
 
Daarom zetten we dit foldertje ook niet 
op onze publieke website. Regelmatig 
wijzigen hierin gegevens die we in de 
digitale versie aanpassen en die we 4x 
per jaar doorgeven aan HVRT die het op 
hun portaal zet. Wenst u extra exem-
plaren te ontvangen, stuur dan een mail 
naar communicatie@azturnhout.be.
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Resultaat COVID-testing in 
Mynexuzhealth
Sinds maandag 31/08/20 hebben patien-
ten de mogelijkheid om via Mynexu-
zhealth onmiddellijk de stand van zaken 
te volgen en het resultaat te zien van 
hun COVID-test. Voor ouders wordt 
ook het resultaat van elke -16-jarige 
huisgenoot (die op hetzelfde adres 
gedomicilieerd is) getoond. Dit om zo 
snel mogelijk tot isolatie over te gaan, 
indien nodig.
 
Via Mynexuzhealth kan de patiënt het 
PCR resultaat voor de COVID-19 test 
raadplegen zeer kort nadat die in het 
labo beschikbaar is via een nieuwe 
knop ‘mijn COVID’. Dit menu-item blijft 
zichtbaar gedurende 14 dagen nadat het 
resultaat gekend is. Vanaf dan zijn de 
resultaten te consulteren bij de andere 
labotesten (onder technische resulta-
ten). Dit zowel via een internet browser 
als via de iOS en de Android app.

 
Het resultaat is onmiddellijk beschik-
baar voor de patiënt, in tegenstelling 
tot andere labo resultaten die pas na 
24u sperperiode zichtbaar worden. De 
patiënt krijgt een mail vanuit het sys-
teem dat er een resultaat beschikbaar 
is, daar waar die tot nu toe vaak moest 
wachten tot die werd opgebeld met het 
resultaat.
 
Als indicatie voor PCR COVID-19 
reiziger was, zal bij negatief COVID-19 
resultaat de Engelse vertaling voor 

eventuele controle tijdens reizen ook 
in de PDF vermeld zijn. Dit attest bevat 
niet het identiteitskaartnummer, wel 
het rijksregisternummer (dat ook op de 
identiteitskaart staat op de achterkant 
bovenaan links). De PDF kan als attest 
afgedrukt worden en ook getoond wor-
den op een mobiel toestel.
 
Belang afstemming tussen 
      eerste en tweedelijn in de 
corona-aanpak
Allereest willen wij u als huisarts 
nogmaals hartelijk bedanken voor de 
constructieve samenwerking tijdens 
de eerste golf samen met HVRT, huis- 
artsenwachtpost en de eerstlijnszorg. 
Samen met u merken we dat aanbeve- 
lingen en richtlijnen vanuit de over- 
heid blijven veranderen. Een goede en 
efficiënte afstemming tussen eerste 
en tweede lijn zal een blijvend aan- 
dachtspunt en absoluut noodzakelijk 
zijn, willen we samen in de Turnhoutse 
regio het hoofd kunnen bieden aan een 
nakende tweede golf. Voorlopig blijft 
het aantal opgenomen patiënten in AZ 
Turnhout nog laag, maar u weet net 
als wij dat hier snel verandering in kan 
komen. 
 
  De dienst NKO lanceert 
www.neus-correctie. be 
Veel patiënten denken al jaren na of ze 
al dan niet een neuscorrectie zouden 
laten uitvoeren ofwel uit esthetische 
overwegingen of omwille van moeilijk-
heden met neusademhaling. Mensen 
hebben nood aan goede informatie 
en willen duidelijk en professioneel 
advies met een realistisch verwach-
tingspatroon. De dienst NKO van AZ 
Turnhout heeft daarom de website 
www.neus-correctie.be gelanceerd. Dr. 
Jesse Van Vliet is gespecialiseerd in 
plastische neuschirurgie en stemaan-

doeningen in Turnhout. Ze maakt deel 
uit van gedreven team van vijf NKO-art-
sen, vijf audiologen en een enthousiast 
team van verpleegkundigen en admi-
nistratieve medewerkers. Begin dit jaar 
vervoegde dr. Jeanne Peeters de dienst. 
Zij is gespecialiseerd in de uitgebreide 
oorchirurgie en slaapapneu en toege-
laten tot de slaapconventie. Naast de 
algemene NKO-problematiek, heeft 
elke arts een bepaald specialisme. 
Meer info op www.azturnhout.be/nko.
 
Dr. Jesse Van Vliet Diensthoofd NKO 
014 40 67 53
 
Cardiologie verwelkomt dr. 
Tim Van Puyvelde (5e jaar 
ASO)
Sinds 3 augustus heeft de dienst cardio-
logie van AZ Turnhout zich uitgebreid 
met een ASO in hogere opleiding voor 
cardiologie. Dr. Tim Van Puyvelde is mo-
menteel 5e jaars ASO (UZ Leuven) en 
kent ons ziekenhuis en dienst goed, hij 
was er al assistent enkele jaren geleden. 
De dienst cardiologie is de laatste jaren 
sterk gegroeid. Wij zijn dan ook trots 
om voor het eerst een jonge cardioloog 
in spe mee te kunnen opleiden. Hij zal 
ingeschakeld worden op de afdeling, 
de dienst spoedgevallen, bij technische 
onderzoeken (echocardiografie, pace-
maker, catheterisatie). Uiteraard steeds 
onder deskundige supervisie. Vanaf 
september voorzien wij ook wekelijks 
enkele dringende plaatsen op de polikli-
niek waar dr. Van Puyvelde verwijzingen 
van huisartsen of andere specialisten 
kan ontvangen. Wij hopen hiermee 
deels tegemoet te komen aan de soms 
lange wachtlijsten voor consultatie. 
 
Meer info: Dr. Anton Verrijcken, stage-
meester, 014 40 64 82, 
anton.Verrijcken@
azturnhout.be           

WAT U ZEKER MOET WETEN

https://www.azturnhout.be/diensten/medische-disciplines/neus-keel-en-oorziekten
https://neus-correctie.be/
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Een volwaardige afdeling 
dermatologie in AZ Turnhout
Naar een integratie met de Da 
Vinci Clinic in Beerse
Afgelopen maanden zijn we druk in de 
weer geweest met de besprekingen 
omtrent een mogelijke integratie van 
de dienst dermatologie van het AZ 
Turnhout campus Sint-Jozef met de 
Da Vinci Clinic te Beerse. Er is sinds 
geruime tijd meer en meer samen-
werking tussen beide klinieken. Onze 
nieuwe formatie dermatologen bestaat 
uit Bieke Heykants (met als aandachts-
gebieden de esthetische dermatologie 
en laserbehandelingen) en Dirk Heylen 
(aandachtsgebieden de dermato-onco-
logie en dermato-chirurgie), inclusief de 
Mohs chirurgie. Patiënten worden op 
beide locaties door deze samenwerking 
voor hun algemene dermatologische 
problematiek aan geconventioneerd 
tarief geholpen.
 
We werken bovendien samen met een 
arts-assistent in opleiding (momenteel 
is dit dr. Laura de Brucker en later dit 
jaar start dr. Charlotte de Fré) en een 
arts- assistent niet in opleiding (Dr. 
Marit Stolting). De arts-assistenten 
zijn afwisselend afkomstig van de VUB, 
UA en KUL. Bij deze uitbreiding hoort, 
naast de locatie te Beerse, ook een 
verhuis naar een ruimere locatie in AZ 

Turnhout. Vanaf eind dit jaar kan u ons 
daar vinden op de 5e verdieping (cam-
pus Sint-Jozef) in een vernieuwde poli.
 
Afspraken maken 
Dagelijks worden enkele spoedcon-
sulten vrijgehouden in onze planning 
indien u als huisarts graag iemand 
met enige spoed wil doorsturen. Deze 
planning kan telefonisch plaatsvinden 
of online. Momenteel kan dit op de site 
van Da Vinci Clinic (www.davinciclinic. 
be) op de homepagina. De afspraken 
voor de dienst dermatologie op campus 
Sint-Jozef zijn tot op heden nog tele- 
fonisch vast te leggen voor patiënten, 
maar u als huisarts kan ook online 
afspraken maken via het Klinische 
Werkstation (KWS) of 
www.mynexuzhealthpro.be.

DR. CHARLOTTE 
CHANDECK

Voorstelling
Graag stel ik mezelf voor aan jullie, 
de huisartsen uit regio Turnhout. Ik 
ben Charlotte Chandeck, geboren 
en getogen in de Kempen, waarna ik 
mijn opleiding geneeskunde in Am- 
sterdam heb genoten. Ik heb eerst 
ervaring opgedaan als basisarts op 
de afdeling heelkunde en de spoed- 
eisende hulp. Vervolgens heb ik de 
opleiding dermatologie gevolgd 
in Maastricht en Amsterdam. Mijn 
interesse ligt bij de dermato-oncolo- 
gie en dermato-chirurgie.
 
Recent heb ik mijn fellowship Mohs 
chirurgie afgerond te Amsterdam. 
Verder heb ik affiniteit met de der- 
matopathologie en laserbehandelin- 
gen. Voorbije zomer ben ik van start 
gegaan op de dienst dermatologie 
van AZ Turnhout.
 
U kunt mij bereiken op het recht- 
streeks telefoonnummer 
014 44 42 51.

DIENST IN DE KIJKER

https://www.davinciclinic.be/
https://mynexuzpro.nexuzhealth.be/shibboleth-embedded-ds-1.0.2/?entityID=http%3A%2F%2Fmynexuzpro.nexuzhealth.be%2Fshibboleth&return=https%3A%2F%2Fmynexuzpro.nexuzhealth.be%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fmynexuzpro.nexuzhealth.be%252F%26authnContextClassRef%3Durn%253Abe%253Afedict%253Aiam%253Afas%253Acitizen%253ALevel400%26authnContextComparison%3Dminimum
https://www.azturnhout.be/diensten/medische-disciplines/dermatologie
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DIENST IN DE KIJKER

Dermatologie in AZ Turnhout: vervolg
Van oncologie tot esthetiek            
De nazomer en winter zijn een uit-
stekende periode om patiënten met 
oa. pigmentvlekken, verwijdering van 
tatoeages, kleinere varices enzovoort 
te behandelen. Naast deze laserbehan-
delingen is er ook veel expertise in huis 
qua injectables en andere cosmetische 
behandelingen zoals huidverstrakking.
 
      Naast de algemene dermatologie en 
esthetische behandelingen doen we 
ook een ruim aantal dermato-oncologi-
sche ingrepen op beide locaties. Vaak 
gebeurt dit meteen tijdens de ‘Plekjes 
poli’ op donderdag – en vrijdagoch-
tenden (in AZ Turnhout) of gedurende 
een algemeen spreekuur in de Da Vinci 
Clinic. Deze poli is zo ingericht dat bij 
een hoge verdenking het huidletsel 
(van veranderde naevus, tot non-me-
lanocytaire huidmaligniteiten) meestal 

meteen geëxcideerd kan worden. 
   Non-melanocytaire cutane maligni-
teiten kunnen over het algemeen wat 
langer wachten op een behandeling, 
maar aangezien die vaak in het gelaat 
voorkomen is een weefselsparende chi-
rurgische techniek wenselijk. De Mohs 
micrografische chirurgie is dan een 
gepaste ingreep. Deze techniek biedt de 
mogelijkheid om middels vriescoupes 
ad hoc 100 % van de excisiemarges te 
beoordelen. Hierdoor is de recidiefkans 
lager en het cosmetisch resultaat fraai-
er. Indien u als huisarts denkt dat een 
patiënt hiervoor in aanmerking komt, 
kan u deze insturen voor een Mohs 
intake consult.
 
 
 
 
 

Interesse in een 
dermato-avond? 
Wij zijn graag bereid om een avond 
met enkele presentaties te verzorgen 
voor uw huisartsenkring in 2021, mocht 
daar interesse in zijn. Aarzel niet om 
daarvoor contact op te nemen op het 
nummer 014 44 42 54.
 
Hopelijk tot dan,
 
Collegiale groet
Dr. Charlotte Chandeck
 
Namens dr. Bieke Heykants 
en dr. Dirk Heylen
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FOCUS

Magseed ® helpt om borsttumoren 
precies te lokaliseren bij borstsparen- 
de chirurgie
Door betere beeldvormingstechnieken en door het gebruik van neo-adjuvante 
chemotherapie worden chirurgen geconfronteerd met kleinere niet-palpabele 
borsttumoren die een heelkundige behandeling vereisen. Dit vraagt een accurate 
en betrouwbare localisatietechniek om de marges te verzekeren en een esthetisch 
goed resultaat te bekomen.
 
Tot op heden werd de harpoen gebruikt als standaardtechniek. Hoewel de methode 
zeer betrouwbaar is, zijn er nadelen zoals het risico op migratie van de harpoen en 
de logistieke moeilijkheden waarbij de dienst radiologie en heelkunde op elkaar 
moeten zijn afgestemd. Ook wordt de procedure vaak als pijnlijk ervaren door de 
patiënt.
 
In 2016 werd de Magseed® – een 5x1mm paramagnetisch staal en ijzeroxide zaadje - 
voorgesteld als alternatief voor de harpoen. De Magseed ® wordt onder echogelei-
de of stereotactisch geplaatst en wordt in het operatiekwartier gedecteerd met de 
Sentimag probe, die de Magseed® tijdelijk in een magneet verandert. Het signaal 
dat hierdoor wordt gecreëerd, helpt in de nauwkeurige lokalisatie van de Magseed® 
en aldus ook de tumor.
 
Het zaadje kan tot 30 dagen op voorhand geplaatst worden op de dienst radiologie 
waardoor de patiënt zich rustig kan voorbereiden op de ingreep. Publicaties van 
grote en gerenommeerde borstcentra wereldwijd rapporteren een zeer accurate 
localisatie van de tumor met Magseed® , een verwaarloosbare kans op migratie van 
het zaadje en een hoge tevredenheidsgraad bij patiënt en arts.
 
De Magseed® stelt de chirurgen in staat nauwkeuriger, precies en oncologisch 
veilig te werken. Op basis van de vele voordelen en het bewezen veiligheidsprofiel 
heeft het borstcentrum van AZ Turnhout besloten de Magseed® te implementeren 
als lokalisatietechniek voor niet palpabele borsttumoren. De harpoen zal als alterna-
tief behouden blijven.
 
Meer info : dr. Natacha Ruyssers ( 014 40 65 73) - borstkliniek (dienst algemene en 
abdominale heelkunde)
 
Namens het team  borstchirurgen : 
dr. Dirk Servaes, dr. Isabelle Cadron, 
dr. Ingrid Vandenput 
 
Namens het team borstradiologen : 
dr. Helena Van Damme, dr. Veerle Mol, 
dr. Nico Mollet, dr. Isabel Eerens 

WIST JE DAT

• O   p 17/09 de internationale dag 
van de patiëntveiligheid werd 
gevierd? Ook in AZ Turnhout 
werd hieraan de nodige aan-
dacht geschonken. We infor-
meerden patiënten een week 
lang over hoe zij zelf, samen 
met ons, mee aan hun veilig-
heid in het ziekenhuis kunnen 
werken. Lees meer ...

• Vanaf half oktober AZ Turnhout 
een zo goed als rookvrije site is? 
Met de komst van een rookpa-
viljoen op beide campussen, 
willen we roken verder ontmoe-
digen en patiënten aanzetten 
om te stoppen met roken. Ook 
onze medewerkers en artsen 
krijgen de mogelijkheid in te 
stappen in groepssessies om 
hen te helpen stoppen met 
roken. 

• Ons accrediteringstraject 
omwille van de covidpandemie 
werd verschoven naar januari 
2022? Maar werken aan kwali-
teitsvolle zorg blijft natuurlijk 
onze dagelijkse insteek. Lees 
meer ...

• De bouwwerken van de nieuwe 
bunker radiotherapie afgerond 
zijn? Begin september werd 
de nieuwe lineaire versneller 
geplaatst die momenteel wordt 
afgesteld en getest. In maart 
2021 moet het toestel klaar 
zijn om de eerste patiënten te 
bestralen. Lees meer ...

https://www.azturnhout.be/patient/veilige-zorg
https://www.azturnhout.be/kwaliteitsvolle-zorg
https://www.azturnhout.be/nieuws/nieuwe-bunker-voor-radiotherapie
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FOCUS

Gebruik van ‘Bolus 3D-printing’ voor 
bestraling op maat
De dienst radiotherapie van het zie-
kenhuis van Turnhout implementeerde 
einde 2019 als één van de eersten ‘Bolus 
3D printing’. Zoveel maanden later blijkt 
het systeem voor nog meer toepassin-
gen bruikbaar dan initieel voorzien. 
Bij een oppervlakkig bestralingsgebied 
(o.a. bij oppervlakkig gelegen tumoren) 
is een zogenaamde ‘bolus’ nodig om de 
dosis in de huid zo optimaal mogelijk te 
krijgen. Tot op heden was een bolus een 
gelachtig doek die op het te bestralen 
huiddeel werd gelegd. Nadeel hiervan 
was dat dit nooit perfect aansloot op de 
huid waardoor de stralen minder goed 
werden opgenomen door de huid.    
 
Met de techniek van 3D-printing en de 
software van de firma Adaptiiv kunnen 
ze in Turnhout nu een bolus printen in 

een hard soort plastiek (PLA) dat tot in 
detail de contouren van het te bestra-
len huidoppervlak volgt, helemaal op 
maat van elk individu. Zeker op moeilijk 
te bereiken plaatsen zoals hals, bekken, 
oor, neusplooi, enzovoort, biedt deze 
techniek heel wat voordelen en zal de 
geprinte bolus ervoor zorgen dat de 
juiste dosis straling optimaal in de huid 
wordt verdeeld. Bijkomend voordeel 
van het printen op maat is dat door de 
dikte van het materiaal te variëren ook 
de dosis op de huid kan worden gevari-
eerd binnen het te bestralen gebied. 
 
Lees meer ....
 
Meer info : stralingsfysici AZ Turnhout 
Sally Gysbrechts, Iwan Scheelen en 
Katrien Leysen – 014 40 69 16 

Obesitascentrum Vivé werkt samen 
met chef koks van Njam!
Jaarlijks helpt het obesitascentrum Vivé van AZ Turnhout honderden patiënten 
om hun overgewicht op een gezonde manier onder controle te krijgen. Ons uit-
gangspunt is dat obesitas geen keuze is, maar een ziekte. Obesitas ontstaat vaak 
door samenloop van veel omstandigheden. Een groeiend aantal mensen hebben te 
kampen met overgewicht. Met de hulp van een multidisciplinair team van chirurgen, 
gastro-enterologen, endocrinologen, revalidatieartsen, diëtisten en psychologen, 
proberen we samen de beste strategie te vinden om een blijvend gewichtsverlies 
te bekomen. Ook bespreken we samen wat te verwachten van en na een operatie, 
welke dieetmaatregelen in te bouwen in uw dagelijks leven en welke strategieën in 
te bouwen in uw nieuwe levenswijze.
 
Naast de website www.azturnhout.be/obesitascentrum, lanceren we  in oktober op 
youtube enkele filmpjes over een gezonde levensstijl en later rond lifestyle. Hier-
voor hebben we samen gewerkt met topchefs gekend van de tv-zender Njam! De 
filmpjes zijn bedoeld om bij patiënten een blijvend gezonde levensstijl te ontwikke-
len. 

Lees meer op de pagina van obesitascentrum Vivé
 
Dr. Gilles Caluwé
Algemene en abdominale heelkunde 
014 44 40 35

https://www.azturnhout.be/zorgverlener/presentaties-en-publicaties
https://www.azturnhout.be/diensten/medische-disciplines/obesitascentrum-vive
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NIEUWS

Aanstelling nieuwe medisch directeur : dr. Goedele Beckers
Op 23 september heeft de raad van 
bestuur, na advies van de medische 
raad, dr. Goedele Beckers aangesteld 
als nieuwe medisch directeur van AZ 
Turnhout in opvolging van dr. Frank 
Weekers.
 
Dr. Beckers studeerde aan de KU 
Leuven af als uroloog en specialiseerde 
zich nadien in kinderurologie. Daar-
naast behaalde ze ook een master in de 
klinische epidemiologie aan het Emgo 
Instituut Amsterdam. Ze was tijdens 

haar loopbaan in het Amsterdam UMC 
voorzitter van enkele artsengroepen en 
verschillende stuur- en projectgroepen.
We zijn bijzonder verheugd dat Goedele 
Beckers het directiecomité van AZ Turn-
hout komt versterken. Tot haar start in 
AZ Turnhout blijft Jo Leysen medisch 
directeur ad interim. Hierbij krijgt hij 
ondersteuning door 2 adjunct medische 
directeuren dr. Kathleen Pittoors en dr. 
Tony Bouré.
 

Bulletpoints uit het overleg met HVRT
In 2019 ondersteunde AZ Turnhout initiatieven in het beleidsplan van het Preventiecentrum van HVRT. Een comité bestaande 
uit een delegatie van de huisartsen, klinisch labo, directie ziekenhuis, medische raad en een vertegenwoordiging van de Thomas 
More hogeschool volgt dit mee op. Het evaluatierapport van 2019 (werkjaar april 2019 – maart 2020) en het projectplan voor het 
volgende werkjaar werden voorgesteld.
 
Het Preventiecentrum staat in de eerste plaats ten dienste van de huisartsen van HVRT. Daarnaast worden contacten onderhou-
den en gelegd om projecten die gezondheidsbevorderend zijn te realiseren. Het projectplan bevat 3 grote onderdelen:
 
 1) de werking van de units (rookstopbegeleiding, diabeteseducatie, diëtiste, 24-uur bloeddrukmeting, opsporing van 
 hartritmestoornissen en slaapneu, spirometrie)
 
 2) transmurale zorgpaden
 
 3) individuele projecten (o.a. rookstopbegeleiding, uitstrijkjes, digitale gezondheidsgids, ...)
 
Daarnaast werd er ook een communicatieplan uitgewerkt. Begin 2020 werd tot tevredenheid van de leden een nieuw commu-
nicatieplatform uitgerold. De leden van het comité vinden het huidige project een mooi voorbeeld van samenwerking tussen 
eerste- en tweedelijn. De doelstellingen zijn, rekening houden met de coronapandemie, gehaald. Het comité keurde het budget-
plan voor het volgende werkjaar goed.
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KOMEN EN GAAN

KOMEN

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

Dr. Jeanne Peeters

Neus-, keel-, oorarts

 

Dr. Charlotte Chandeck

Dermatologie

Dr. Jan Vandersnickt

Pediatrie

Dr. Evy Vervecken

Gynaecologie/ Gynesis

Dr. Pieter Janssen

Urologie

Dr. Inne Renders

Medische oncologie

Gestart als resident
• Dr. Barbara Persoons - algologie/

anre
• Dr. Thomas Beukeleirs - gynaecolo-

gie 
 
AZ Turnhout verwelkomt op 1 okto-
ber 41 ASO’s en 5 HAIO’s. 
We wensen hen veel succes en u zult 
via onze diensten wellicht wel eens 
met één van hen in contact komen dit 
academiejaar. 

GAAN
Artsen die de voorbije maanden of binnenkort ons ziekenhuis verlaten en die we op-
recht willen bedanken voor de jarenlange inzet en patiëntenzorg in ons ziekenhuis. 
 
• Dr. Peter Braet - Gynaecologie / Gynesis
• Dr. Marc Bronckaers - Borstkliniek
• Dr. Paola Mantilla - Geriatrie
• Dr. Peter De Bie - Medische beeldvorming
• Dr. Frank Weekers - Medisch directeur 
 
Een volledig overzicht van onze specialisten per medische discipline vindt u op 
de website.

AGENDA

Wegens de coronamaatregelen gaan er voorlopig weinig activiteiten door in AZ 
Turnhout.
 
De nocturnes / gratis infosessies voor patiënten hebben een aangepast concept 
gekregen: er kunnen fysiek maximum 40 personen aanwezig zijn in de Troeven-
zaal op campus Sint-Jozef. Daarnaast kan iedereen die het wenst live of nadien 
op zijn of haar computer de nocturne volgen via de link. Meer gedetailleerde info 
op www.azturnhout.be/agenda. 
 
• HERBEKIJK de nocturne van 29/09/20: Nocturne “Huidkanker - een 

multidisciplinaire aanpak” - nocturne voor breed publiek gegeven door onze 
dermatologen, oncologen en chirurgen. 
Herbekijk de sessie  via deze link 

• Maandag 19/10/20 om 19.30u : Nocturne “AZ Turnhout in de strijd met het 
coronavirus” - nocturne voor een breed publiek gegeven door gedelegeerd 
bestuurder en medewerkers vanuit verschillende diensten 
Meer info op www.azturnhout.be/agenda  (link naar de sessie beschikbaar vanaf 
10 oktober)

• Donderdag 12/11/20 om 19.30u : Nocturne “Aan de slag met uw dossier 
en uw patiëntenrechten” - nocturne voor breed publiek gegeven door onze 
ombudsvrouw en juridisch stafmedewerker. 
Meer info op www.azturnhout.be/agenda (link naar sessie beschikbaar vanaf 
begin november)

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever

Dr. Jo Leysen, waarnemend medisch directeur 

AZ Turnhout vzw, Steenweg op Merksplas 44, 

2300 Turnhout

 
Redactie

dr. Jesse Van Vliet ,  klin. biol. Juul Boes, 

dr. Charlotte Chandeck, dr. Natacha Ruyssers, 

dr. Gilles Caluwé, dr. Dirk Servaes,

Sally Gysbrechts, dr. Jo Leysen 

Lies Delvaux, Wim Huynen

 
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief? 

Suggesties voor onderwerpen? 

Mail naar communicatie@azturnhout.be 

 
Volg ons op 
www.facebook.com/azturnhout
www.linkedin.com/company/az-turnhout

https://www.azturnhout.be/diensten#medische-disciplines
https://www.azturnhout.be/node/74
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWUyNzFkZDMtZTMzNi00OWM2LWE4NmQtOGEyNDA5MDMxODlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff4ac274-93c0-4069-b779-7839a6752afe%22%2c%22Oid%22%3a%223b41a451-6241-4060-bd8e-f402a46cebef%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://www.azturnhout.be/over-azt/activiteitenkalender/nocturne-covid-19-enkel-online-te-volgen
https://www.azturnhout.be/over-azt/activiteitenkalender/nocturne-aan-de-slag-met-uw-dossier-en-uw-patientenrechten-ook-online

