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VOORWOORD
 
Beste collegae, 
 
We houden er ons aan om 4 keer per jaar een kort overzicht te geven van nieuwigheden in AZ Turnhout. Sinds de editie van septem-
ber heeft heel ons ziekenhuis opnieuw onder hoogspanning gestaan, maar dat is niet anders geweest in de eerstelijn. Ik denk dat we 
nog maar eens samen trots mogen zijn op de unieke en vlotte samenwerking tussen huisartsen en specialisten in deze coronatijden.
  
Je hebt misschien gemerkt dat, nog meer dan tijdens de eerste golf, de 4 Kempense ziekenhuizen (AZ Herentals, AZ Turnhout, Heilig 
Hartziekenhuis Mol en Ziekenhuis Geel) hun werking op elkaar hebben afgestemd. Dezelfde bezoekmaatregelen, dezelfde keuzes qua 
op- en afschaling en in hoogste nood het elkaar ondersteunen in transfereren van patiënten, … het komt onze Kempense patiënten 
meer dan ooit ten goede. 
 
In deze editie laten we graag onze NKO-artsen aan het woord. Ze stellen hun nieuwe collega Jeanne Peeters aan jullie voor en lichten 
jullie graag in over de desensibilisatietherapie bij de allergische patiënt. Sinds kort werkt in AZ Turnhout ook de pediater Denis 
Libeert die jullie zijn specialisatie in de kindernefrologie toelicht.  
 
Dan rest me nog om ons allen (hopelijke) rustige en deugddoende feestdagen te wensen, ook 
al zullen we deze dit jaar vermoedelijk op een andere manier moeten vieren. Wij hopen samen 
met jullie op een gezond en hoopvol 2021, waar er misschien opnieuw kans is om mekaar te 
ontmoeten bij verschillende activiteiten, zoals we tot voor de pandemie gewoon waren! 
 
Veel leesplezier en zorg goed voor jezelf en voor mekaar.
 
Jo Leysen 
(vertegenwoordiger Eleyas bv) 
Gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout 
Waarnemend hoofdarts

WAT U ZEKER MOET WETEN 

Aanvragen voor de dienst medische beeldvorming kan u nu ook online doorgeven 
 
Het is voortaan mogelijk om via uw medisch pakket gebruik te maken van de aanvraag e-Form voor medische beeldvorming van 
AZ Turnhout. Deze aanvraag kan u via de eHealthbox verzenden naar de dienst medische beeldvorming van AZ Turnhout. 
We willen op deze manier onze bijdrage leveren om de papieren stroom met al zijn nadelen te verkleinen. Op deze manier ver-
beteren we ook de flow voor patiënt en zorgverstrekker. 
 
Meer dan 3000 unieke bezoekers per dag op mynexuzhealth
 
Het veelvuldig testen op Covid-19 en het beschikbaar stellen van de testresultaten op mynexuzhealth van zodra de testing in het 
labo van AZT gebeurd is, heeft tot een enorme toename van gebruikers geleid. We blijven patiënten en onze eigen medewerkers 
stimuleren om zich te registreren op mynexuzhealth. Via het platform hebben ze hun testresultaat binnen de 24 tot 36 uur.    
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Mynexuzhealthpro wordt 
nexuzhealth.pro 
Er volgt in december een naamswijzi-
ging van ‘mynexuzhealthpro’  in nexu-
zhealth.pro of met ‘pro’ in superscript. 
De reden van de verandering heeft 
onder andere te maken met de plannen 
om het platform open te zetten voor 
meer zorgverleners zoals ook kinesis-
ten, tandartsen, enzovoort. De bestaan-
de URL wordt gewoon doorgelinkt naar 
de nieuwe.
 
  Het MKA-team stelt nieuwe colle-
ga Laury Grosjean voor         
Sinds 2 november 2020 heeft Laury 
Grosjean het team van MKA-chirurgen 
vervoegd in AZ Turnhout. Hij studeerde 
eerst tandheelkunde en nadien ge-
neeskunde aan de KU Leuven. Tijdens 

zijn specialisatiejaren tot MKA-chirurg 
leerde hij de dento-alveolaire ingrepen, 
basis orthognatische heelkunde en 
traumatologie aan UZ Leuven onder 
leiding van Prof. Politis. 
 
In zijn tweede jaar in het OLV Aalst 
bouwde hij deze ervaring verder uit en 
verdiepte hij zich in de hoofdhalschirur-
gie. Het derde jaar trok Laury Grosjean 
naar AZ Sint-Jan in Brugge, waar hij de 
focus legde op de 3D geleide virtuele 
planning en uitvoering van orthognathi-
sche chirurgie en preprothetiek onder 
leiding van Prof. Gwen Swennen.
 
In het laatste jaar specialisatie keerde 
hij terug naar UZ Leuven om onder 
leiding van dr. Michel Bila zijn scope te 
verbreden en legde hij zich uitsluitend 

toe op oncologische en reconstructieve 
heelkunde in het hoofdhalsgebied en de 
traumatologie.
 
In AZ Turnhout zal Laury Grosjean zich 
focussen op de algemene kaakchirur-
gie (orale chirurgie, implantologie en 
traumatologie) en de orthognatische 
chirurgie op basis van 3D geleide, virtu-
ele planning. 
 
Meer info op www.azturnhout.be/mka.        
 
 

Handige tip: koppel een bestaande patiënt aan een afspraak
Graag willen we een tip geven over het boeken van een afspraak voor je patiënt via het nexuzhealth.pro-platform. We merken 
geregeld dat er een nieuwe patiënt aangemaakt wordt en dat is niet altijd nodig. Daardoor dient de patiënt via de inschrij-
vingsbalie te passeren en kan hij geen gebruik maken van de zelfinschrijving aan de kiosk. 
 
• Nadat u een vrij slot geselecteerd hebt, koppelt u de patiënt aan de afspraak.
• Rechts naast de tekstbalk staat “Zoek tussen mijn patiënten”, wat standaard aangevinkt is.
• Als u bij het ingeven van naam of rijksregisternummer geen resultaat krijgt, doet u het vinkje best weg en geeft u het rijks-

registernummer van de patiënt in (zonder spaties of tekens tussen). Indien de patiënt in AZ Turnhout gekend is, zal deze 
uit het zoekresultaat komen.

• Als dit ook geen resultaat geeft, dan dient u wel een nieuwe patiënt aan te maken via de link “Geen patiënt gevonden?”.
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NKO: Desensibilisatietherapie bij 
de allergische patiënt
Allergie is een overdreven reactie van 
het immuunsysteem, wanneer het 
in contact komt met stoffen uit de 
natuurlijke omgeving, zoals huisstof-
mijt, pollen of dierlijke huidschilfers. 
De klachten van allergische rhinitis, 
rhinoconjunctivitis of astma kunnen 
een grote impact hebben op de levens-
kwaliteit.  De behandeling van allergie 
omvat verschillende aspecten: naast 
het vermijden van de allergenen (waar 
mogelijk), kan een medicamenteuze 
behandeling met antihistaminica en 
neussprays noodzakelijk zijn. 
 
Bij patiënten die onvoldoende baat 
hebben bij bovenstaande aanpak, kan 
een allergeenspecifieke immunothe-
rapie of desensibilisatie overwogen 
worden. Deze desensibilisatie heeft tot 
doel de gevoeligheid voor een speci-
fiek allergeen te verminderen door de 
immuunrespons te wijzigen, waarbij 
de humorale immuniteit (IgE immuun-
globulines) omgebogen wordt tot een 
cellulaire immuniteit. Hierdoor kunnen 
de allergische klachten drastisch afne-
men en zelfs verdwijnen. Desensibili-
satie is al langer gekend onder de vorm 
van subcutane injecties om wespen- en 
bijenallergie te behandelen. De laatste 
jaren is sublinguale desensibilisa-

tie aan een grote opmars begonnen, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van een 
smelttablet of druppeltjes onder de 
tong, die de patiënt dagelijks zelf kan 
innemen. 
 
Recent is zowel voor graspollen, 
boompollen als huisstofmijtallergie 
een smelttablet ontwikkeld om deze 
desensibilisatie teweeg te brengen. 
Het grote voordeel van de smelttablet 
is dus het gebruiksgemak. De therapie 
neemt een periode van minstens 3 jaar 
in beslag, waarbij de meeste patiënten 
een verlichting van de symptomen on-
dervinden na 6 tot 8 maanden therapie. 
Algemeen voelt 80% van de patiënten 
zich beter na 1 jaar behandeling. Dit 
aantal stijgt nog 2 tot 3 jaar na behan-
deling en bij een correcte toepassing 
blijft het effect levenslang behouden.    
 
Desensibilisatie is de enige behan-
deling die ziektemodulerend werkt  
en dus ook gunstig effecten heeft op 
lange termijn, zoals voorkomen van het 
ontwikkelen van multipele allergieën of 
astma. Jammer genoeg is deze therapie 
voorlopig nog niet terugbetaald door 
de mutualiteit (richtprijs 100 €/maand).
 

DR. JEANNE PEETERS 
Graag stel ik mezelf kort voor aan 
de huisartsen uit de regio Turnhout. 
Ik ben Jeanne (Adriana) Peeters en 
sinds februari 2020 werkzaam op 
de dienst NKO van AZ Turnhout. Ik 
ben geboren en getogen in Neder-
lands Noord-Limburg, een streek die 
veel overeenkomsten kent met de 
Kempen. Na mijn opleiding genees-
kunde in Maastricht ben ik in het 
VU Medisch Centrum in Amsterdam 
opgeleid tot Neus-Keel-Oorarts. Ik 
heb vervolgens gewerkt in zowel het 
Wilhelmina als Sophia Kinderzieken-
huis in Utrecht en Rotterdam, als 
algemeen NKO-arts in het Deventer 
Ziekenhuis en de laatste 12 jaren in 
het Zuyderland Medisch Centrum in 
Sittard-Heerlen. 
 
Mijn bijzondere interesse gaat uit 
naar de sanerende oorchirurgie bij 
chronische otitis media met chole-
steatoomvorming. De sanerende 
oorchirurgie betreft een toevoeging 
aan het reeds uitgebreide palet aan 
behandelingen binnen de dienst 
NKO. Daarnaast heb ik ruime erva-
ring op het gebied van de endosco-
pische neusbijholte chirurgie, heb 
ik samen met een logopediste een 
wekelijkse slikraadpleging en ben 
ik toegelaten tot de slaapconventie 
waardoor ik patiënten met obstruc-
tief slaapapneu en snurken kan 
behandelen. 
 
Ik werk nu ondertussen bijna een 
jaar als Nederlandse in België en 
dat bevalt me prima. Ik hoop samen 
met u nog vele jaren goede zorg te 
kunnen bieden aan uw patiënten.
 
U kunt mij 
bereiken via 
het secretari-
aat NKO 
014 40 67 50

DIENST IN DE KIJKER
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NKO in AZ Turnhout: vervolg                    
Redenen om niet met desensibilisatie 
te starten zijn: ongecontroleerd astma 
en gebruik van bèta-blokkers. Daarom 
gebeurt bij iedere kandidaat een long-
functie vooraleer met therapie gestart 
wordt.
 
De eerste inname gebeurt in het zieken-
huis om ernstige reacties zoals bloed-
drukdaling, astma aanval of anafylacti-
sche reactie op te vangen. Verloopt de 
eerste inname vlot, dan kunnen verdere 
innames thuis gebeuren. Lokaal kunnen 
wel enkele bijwerkingen optreden zoals 
jeuk, zwelling sublinguaal of keelpijn. 
Deze verdwijnen meestal na enkele 
dagen gebruik. Bij interesse kijken we 
graag uw patiënt na of hij/zij in aanmer-
king komt voor deze therapie en voor 
een gericht advies op onze allergieraad-
pleging door dr. Gevers. 
 
Wist je over de dienst NKO 
      dat ...? 
• Er sinds 2020 een gemeenschap-

pelijke regio-wachtdienst van 
NKO is, waarbij de ziekenhuizen van 
Turnhout, Mol, Geel en Herentals 
samenwerken voor de weekend-
wachtdienst en de feestdagen? De 
lijst met de wachtregeling is be-
schikbaar op Campus Blairon en op 
de spoedgevallen van het AZ Turn-

hout. De weekwacht wordt door elk 
ziekenhuis apart verzorgd. 

• Een afspraak maken bij NKO nu 
ook online mogelijk is via mynexu-
zhealth? Opgelet, het is op dit mo-
ment enkel mogelijk een afspraak 
te maken voor een consultatie bij 
de nko-arts zonder aanvullende on-
derzoeken zoals een gehoortest, al-
lergietest of evenwichtsonderzoek. 
Eventueel bijkomende onderzoeken 
worden bij deze afspraken  indien 
tóch nodig, op een ander (terug-
kom-)moment ingepland.

• Je op onze website www.azturnhout.
be/nko onder “behandelingen”, 
instructievideo’s van de verschil-
lende bevrijdingsmaneuvers kan 
terugvinden voor een BPPV?  Na 
een eerste behandeling op onze 
dienst, laten we de patiënten (indien 
mogelijk) dagelijks thuis het ma-
neuver herhalen zodat de klachten 
sneller zijn opgelost. 

• De dienst NKO sinds 2013 een offici-
eel verwijscentrum is van Kind&-
Gezin na een falende gehoorscree-
ning bij pasgeborenen? Een snelle 
detectie van gehoorproblemen 
is van uitermate belang voor een 
goede taalontwikkeling. Daarnaast 
hebben we ondertussen ook uitge-
breide audiometrische testmogelijk-

heden om een gehoorverlies vanaf 
de peuterleeftijd op te sporen.

• De dienst NKO haar werking heeft 
aangepast door de aanvullende 
onderzoeken op voorhand in te 
plannen, zodat deze worden uitge-
voerd vóór het consult bij de arts? 
Op deze manier heeft de arts direct 
een totaalbeeld van de pathologie 
en kunnen we de tijd in de wacht-
zaal voor de patiënt beperken.

• Het zeker nuttig is om patiënten 
met oorsuizen of tinnitus door te 
sturen voor een NKO nazicht met 
gehoortesting? Op deze manier 
kunnen we behandelbare oorzaken 
opsporen, gericht advies geven en 
zo nodig therapie opstarten. Op 
de website van de universiteit van 
Vlaanderen is er een interessante 
uiteenzetting over de oorzaak en de 
aanpak van tinnitus te beluisteren. 
Via deze link https://www.universi-
teitvanvlaanderen.be/college/wat-die-
piep-mijn-oren of via podcast.        
 

Claudia De Valck
 

Namens het hele NKO-team
Jesse Van Vliet, Jeanne Peeters, 

Els Van Aken, Griet Gevers 

https://www.azturnhout.be/diensten/medische-disciplines/neus-keel-en-oorziekten
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/podcast?search=oor
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Een goede nierfunctie is essentieel om 
optimale ontwikkeling te garanderen.
Een tijdige diagnose en goede opvolging van kinderen met een nefropathie zijn 
van groot belang om morbiditeit op latere leeftijd te voorkomen. Bovendien is een 
goede nierfunctie essentieel om een optimale groei en ontwikkeling te garanderen. 
Sinds anderhalf jaar mogen we trots zijn dat deze gespecialiseerde zorg ook dicht bij 
huis kan. Zuigelingen, kinderen en adolescenten moeten sindsdien geen (of minder 
vaak) verre verplaatsingen doen om deskundig advies te krijgen. 
 
Zo kan een intercollegiaal consult reeds prenataal zinvol zijn voor de oppuntstelling 
van de peripartale of postnatale beleidsvoering bij congenitale nefro-uropathieën. 
Dankzij de goede samenwerking met de gynaecologen kunnen de prenatale echo’s 
ook multidisciplinair geïnterpreteerd worden. Een prenataal adviesgesprek met de 
ouders kan nadien duidelijkheid bieden over wat er te verwachten is na de geboorte. 
Dit kan door de ouders zelf aangevraagd worden, maar gaat meestal via u als huis-
arts of via de gynaecoloog. 
 
Naast congenitale afwijkingen worden ook erg uiteenlopende verworven nierpro-
blemen gediagnosticeerd, behandeld en opgevolgd. Een frequent voorkomend 
probleem zijn recidiverende pyelonefritiden waarbij aan de hand van de recent-
ste evidentie afwegingen worden gemaakt over aanvullende onderzoeken, uro-
profylaxie en urologische ingrepen. Bij zeldzame en complexe problemen, behan-
delen we in nauwe samenwerking met academische centra waardoor ook patiënten 
met tertiaire pathologie snel geholpen en zo nodig doorverwezen kunnen worden.
 
Bovendien sluit de raadpleging kindernefrologie nauw 
aan bij onze OKAPI-bekkenbodemkliniek voor 
kinderen met zindelijkheids -en stoelgangsproblemen.  
Hierbij buigen Dr. Geyskens en ikzelf ons over de 
bedplas -en incontinentieproblematiek en focust Dr. 
Vercammen zich (naast de andere maag-darmpatholo-
gie) op bladder-bowel dysfunctie. 
 
Alle info over onze dienst pediatrie op
 www.azturnhout.be/kinderen       .

Meer info : Denis Libeert (014 44 40 63)   
Kinderarts met specialisatie kindernefrologie 

WIST JE DAT

• Dit najaar 82% medewerkers en 
artsen zich lieten inenten tegen 
de griep onder het mom ‘griep 
en corona: geen goede match’ ? 
Dat is niet minder dan 12% meer 
dan vorig jaar! 

• Op 19 oktober de online noctur-
ne ‘AZ Turnhout in strijd met het 
coronavirus’ plaats vond? Het 
was de eerste keer dat dit volle-
dig online gebeurde. Met grote 
dank aan de deelname van 
huisarts Kris Baeyens. Herbekijk 
de sessie via deze link. 

• AZ Turnhout dit jaar, ondanks 
de weinige activiteiten die we 
konden organiseren, toch bijna 
9.500 euro bij elkaar hebben 
kunnen zamelen voor ons part-
nerziekenhuis in Fataki? Lees 
meer ...

• Onze dienst HR onder de 
noemer ‘AZT veert mee’ het 
welzijnsbeleid van onze artsen 
en medewerkers een boost 
geeft? Er zullen tal van projec-
ten opgestart worden die de 
veerkracht van onze mensen 
kan verbeteren. 

• Thomas More Hogeschool i.s.m. 
AZ Turnhout het OncoFITT pro-
gramma heeft uitgewerkt? Dit 
revalidatieprogramma voor de 
oncologische patiënt is ontwik-
keld om de tussenstap tussen 
revalidatie in het ziekenhuis en 
revalidatie thuis gemakkelijker 
te maken. Lees meer...

• We eind november 700 pati-
enten konden verblijden met 
een tekening van kinderen na 
een oproep in het kader van de 
Week van de Ouderenzorg? Lees 
meer...

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTk0NDQxYmMtYjUwYy00MDQ4LWJjMzktZjY0OTNlM2FhNTBi%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/samenwerking
https://www.azturnhout.be/nieuws/oncorevalidatie-programma-ism-thomas-more
https://www.azturnhout.be/nieuws/700-kindertekeningen-voor-de-week-van-de-ouderenzorg


6/8

FOCUS

HAIO op spoedgevallen AZ Turnhout 
academiejaar 2020-2021
In oktober begonnen Kobe Seresia en 
ik (Anne-Sofie Dubois) aan het tweede 
jaar van onze HAIO-opleiding. Niet in 
de huisartsenpraktijk deze keer, maar 
op de spoedgevallendienst van het AZ 
Turnhout campus Sint-Elisabeth, zullen 
we de volgende zes maanden volop 
bijleren. We zijn allebei van mening dat 
dit een enorme meerwaarde is voor 
onze opleiding. Als huisarts is het soms 
zeer moeilijk om enkel op basis van de 
kliniek een inschatting te maken, zeker 
voor ons als beginnende huisarts met 
nog beperkte ervaring. De snelle labore-
sultaten en mogelijkheid tot technische 
onderzoeken geven ons nu op spoed-

gevallen de zekerheid in situaties waar 
je op basis van de kliniek misschien nog 
zou twijfelen.    
 
Ook krijgen we een goed beeld van 
welke pathologie we zeker moeten 
doorverwijzen en welke zaken we 
eventueel zelf kunnen aanpakken. We 
worden we ons beter bewust van onze 
rol als huisarts in het zorgproces van 
de patiënt: met name de opvolging van 
chronische ziekten en de vroegtijdige 
zorgplanning van onze patiënten. Ook 
de spoedartsen en specialisten in het 
ziekenhuis krijgen op deze manier 
meer voeling met ons specialisme als 

huisarts. Iedereen staat open voor onze 
feedback en het is interessant om in 
conversatie te treden over de richtlijnen 
in de huisartsgeneeskunde tegenover of 
naast het beleid van het ziekenhuis. 
 
Wij zijn er alvast van overtuigd dat we 
op deze manier onze brede basiskennis 
nog meer kunnen verruimen als toe-
komstig huisarts. 
 
Anne-Sofie Dubois
Kobe Seresia  
 
 

Resultaten PETACC 6-trial, met deelname van ons zieken-
huis,  gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology
De PETACC 6-trial was een paneuropese studie met de bedoeling de behandeling van het niet-gemetastaseerd rectumcarci-
noom te verbeteren: de standaardtherapie met neo-adjuvante chemoradiotherapie met capecitabine (orale 5-FU prodrug), 
gevolgd door heelkunde en adjuvante chemotherapie met capecitabine werd vergeleken met dezelfde therapie maar met 
associatie van Oxaliplatin tijdens de radiotherapie en in de postoperatieve adjuvante behandeling.
 
De dienst gastro-enterologie (Dr. Jos Janssens, principal investigator) en radiotherapie (Dr. Michel Martens, subinvestigator) 
van het toenmalige St. Elisabethziekenhuis (periode 2008-2011) namen deel aan deze studie. Mits samenwerking met St.- Jo-
zefziekenhuis Turnhout, H.-Hartziekenhuis Mol en AZ Herentals, behoorden wij tot de centra met de meeste inclusies  en Dr 
Jos Janssens is dan ook co-auteur van deze publicatie. De resultaten werden nu gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology, 
één van de belangrijkste oncologische tijdschriften wereldwijd. 
 
De studie ( na zeven jaar follow-up) was uiteindelijk negatief en toonde zeker geen verbetering van ziektevrije overleving en 
overleving bij associatie van Oxaliplatin, in tegenstelling tot de initiële verwachting.
 
Enkel dankzij dergelijke grote studies, met samenwerking van veel centra,  is vooruitgang mogelijk in de behandeling van 
kanker. We willen u als huisartsen hierbij danken: door uw vertrouwen in onze artsen is 
deelname van patiënten aan dit soort studies mogelijk! 
 
Het volledig artikel op www.azturnhout.be > zorgverlener
Website gastro-enterologie : www.maagdarmturnhout.be 
 

 
 
 

Jos Janssens
Gastro-enterologie

014 44 42 47

https://www.azturnhout.be/zorgverlener/presentaties-en-publicaties
http://www.maagdarmturnhout.be/
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NIEUWS

Werkgroep ethisch beleid in coronatijd
Begin november werd een Werkgroep 
Ethisch Beleid in coronatijd opgericht 
in AZ Turnhout. Ze behandelt onder 
toezicht van het ethisch comité drin-
gende ethische onderwerpen tijdens 
de coronacrisis. In overleg werken ze 
richtlijnen uit met betrekking tot ethi-
sche beslissingen bij extreme schaarste, 
en zullen ze de hoofdarts bijstaan met 
gefundeerd advies indien zulke beslis-
singen daadwerkelijk zouden moeten 
genomen worden. 
 
In de werkgroep zetelt onder meer ook 
dr. Diercken, gepensioneerd huisarts, 
die ons met zijn ervaring uit eerste lijn 
zal bij staan.        
 
 

Samenstelling van de werkgroep :
• Dr. Bronckaers (vertegenwoordigt 

heelkunde)
• Dr. Driesen (vertegenwoordigt de 

inwendige disciplines)
• Dr. Soetens (vertegenwoordigt an-

esthesie en intensieve zorgen)
• Dr. Weidgraaf (voorzitter MEC)
• Dr. Diercken (gepensioneerd huis-

arts)
• Dr. Beckers (onze nieuwe medisch 

directeur die al een paar zaken 
opneemt voor haar officiële start in 
AZT) of Jo Leysen (indien dr. Beckers 
niet kan deelnemen)

• Gert Adriaensen (zorgmanager)
• Katleen Dirkx (jurist)
• Wendy Diels (secretariaat)        
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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. Laury Grosjean

Mond-, kaak- en aange-

zichtchirurgie

Dr. Goedele Beckers

Medisch directeur

(start op 15/01/21) 

GAAN
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. Viviane Minichini - resident neurochirurgie 
 
Een volledig overzicht van onze specialisten per medische discipline vindt u op 
de website.

AGENDA

Wegens de coronamaatregelen kunnen er helaas geen activiteiten plaatsvinden 
in AZ Turnhout. Daarom wachten we nog met inplannen van nieuwe nocturnes 
in 2021 totdat duidelijker wordt of we nog langere tijd online moeten blijven of 
toch een kans krijgen dit weer fysiek te plannen. 
 
Elkaar ontmoeten en met elkaar in dialoog blijven, vinden we heel belangrijk, 
daarom zullen we u zo spoedig mogelijk over de vervolgdata informeren! 

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever

Dr. Jo Leysen, waarnemend medisch directeur 

AZ Turnhout vzw, Steenweg op Merksplas 44, 

2300 Turnhout

 
Redactie

dr. Claudia De Valck ,  dr. Denis Libeert, 

dr. Jos Janssens, dr. Jeanne Peeters, 

Anne-Sofie Dubois, Kobe Seresia ,

dr. Jo Leysen, dr. Ben Kuyken

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

Nieuw binnen Gynesis (gynaecologie AZ Turnhout) 
Sinds kort kunnen patiënten voor raadplegingen rond seksuologie terecht 
bij seksuologe Els Van den Maegdenbergh, klinisch seksuoloog en systeem-
psychotherapeut.   
   
• Raadpleging : elke donderdag van 9.30 tot 17.30u
• Afspraak maken : via dienst gynaecologie 014 44 44 20 of via de algeme-

ne dienst afspraken 014 40 60 11.
 

Meer info op de website www.azturnhout.be 

https://www.azturnhout.be/diensten/medische-disciplines/gynaecologie/raadpleging-seksuoloog
https://www.azturnhout.be/diensten

	Website gastro-enterologie : www.maagdarmturnhout.be

