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De toekomst of de 
achteruitkijkspiegel?

Een jaarverslag is een evaluatie van wat achter ons ligt. Het UZA kan daarbij terugkij-

ken op talloze grote en kleine projecten die we hebben waargemaakt. 

Na de realisatie van het zorgstrategisch plan 2002 – 2005, werden dit jaar de eerste 

grote uitbreidingswerken opgeleverd. Intussen werd een nieuwe fase van groei-investe-

ringen gestart. In al onze investeringsbeslissingen stellen we twee zaken voorop: meer 

mogelijk maken voor onze patiënten en een betere zorg aanbieden. Zelfs projecten 

die zich niet direct in het medische of verpleegkundige domein situeren, dragen altijd 

indirect bij tot innovatie in en voor de zorg.

Dankzij een goede samenwerking kwamen er het voorbije jaar belangrijke innovaties 

tot stand. De uitbreiding van de radiotherapie, waarvoor nauw werd samengewerkt met 

Tomotherapy, biedt nieuwe mogelijkheden voor zowel klinische als opleidingsdoelein-

den. De opening van het moleculaire beeldvormingscentrum, een samenwerking tussen 

het UZA, de Universiteit Antwerpen en Janssen Pharmaceutica, stimuleert tevens het wetenschappelijk onderzoek.  

Het UZA heeft intussen ook nieuwe investeringen opgestart. Het Moeder & Kind Centrum dat in 2014 zal klaar zijn, 

streeft naar een geïntegreerde patiëntenzorg voor kinderen en hun ouders.

Samenwerkingen met andere ziekenhuizen zijn voor het UZA een continu proces dat moet toelaten om ons verder te 

specialiseren en het aanbod in de regio te verbreden. Het engagement van onze medewerkers gaat echter nog verder 

dan de eigen regio: het UZA is actief in de hele wereld met humanitaire missies. Dat sterke engagement van onze  

medewerkers werd ook mooi geïllustreerd door onze succesvolle acties voor Music for Life.

Het UZA richt de blik niet alleen op de wereld. In 2011 namen we ook onze eigen werking onder de loep en keken  

kritisch naar onze processen. Uitmuntende processen garanderen de patiënt immers de beste zorg. In die optiek zijn we 

gestart met ‘UZA goes lean’, een project dat ziekenhuisbreed op veel enthousiasme mag rekenen. Slimmer werken moet 

immers meer tijd vrijmaken voor directe patiëntenzorg. 

Naast zorg, is wetenschappelijk onderzoek een essentiële pijler van uitstekende geneeskunde. Onze artsen hebben ook 

dit jaar weer verschillende onderzoeksprojecten voor efficiëntere behandelingen of nieuwe inzichten en technieken 

afgerond. Die multidisciplinaire aanpak van het toegepast wetenschappelijk onderzoek vereist een wetenschappelijke 

poot in de ondersteunende diensten van het ziekenhuis. Samen met de Universiteit Antwerpen werd daarom onder 

andere Biomina opgericht als wetenschappelijk informatica-instituut voor biomedische toepassingen. Ook de financiële 

diensten en het ethisch comité werden versterkt om het onderzoek te steunen.

Globaal bekeken is 2011 is een moeilijk, maar uitstekend jaar geweest. Moeilijk door overheidsbesparingen, die nog 

maar net begonnen zijn. Uitstekend door de inzet van alle medewerkers en hun bereidheid tot verandering.

Wat er gebeurt, is niet zo belangrijk; wel hoe je reageert op de gebeurtenissen. Sturen op de achteruitkijkspiegel en ad 

hoc reageren passen niet meer in deze tijden van verandering. Daarom gaat dit jaarverslag niet enkel over wat voorbij is. 

U vindt er ook een brug naar onze troeven voor de toekomst.

Johnny Van der Straeten

Gedelegeerd bestuurder

2011 is een moeilijk, maar 
uitstekend jaar geweest. 
Moeilijk door besparingen.  
Uitstekend door de inzet  
van alle medewerkers.
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Realisaties

Mei 2011: De uitbreiding van de radiotherapie, waarvoor nauw werd 

samengewerkt met Tomotherapy, biedt nieuwe mogelijkheden voor 

zowel klinische als opleidingsdoeleinden.
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Het aantal kankerpatiënten dat met radiotherapie 

behandeld werd steeg de voorbije jaren aanzienlijk. 

Zo tekende de Universitaire Radiotherapie Antwerpen 

(URA) in 2010 een stijging van 6 % op in vergelijking 

met 2009. Om een antwoord te kunnen bieden aan 

de toekomstige vraag, installeerde het UZA in 2011 het 

TomoHD toestel in een van de bunkers. Het toestel zal 

ook worden gebruikt om gebruikers en technici uit heel 

Europa op te leiden. “Met de uitbreiding en de ver-

nieuwing spelen we in op de aanhoudende stijging van 

het aantal radiotherapiebehandelingen”, zegt prof. dr. 

Daniëlle Van den Weyngaert, diensthoofd van de Uni-

versitaire Radiotherapie Antwerpen (URA). De toename 

van het aantal patiënten komt deels door de vergrijzing, 

deze zorgt voor een jaarlijks toename van kankers met 

2 %. Meer dan de helft van de patiënten heeft nood aan 

een behandeling met radiotherapie, die heel doeltref-

fend blijkt: 40% van de kankerpatiënten geneest dankzij 

een lokale chirurgische behandeling, vaak in combinatie 

met radiotherapie. Radiotherapie wordt bijkomend 

ingezet voor palliatieve behandelingen.

Hals- en hoofdtumoren
Het nieuwe TomoHD-toestel biedt nieuwe kansen voor 

de behandeling van halstumoren en hoofdtumoren die 

zich in de nabijheid van de ogen bevinden. Ook  

patiënten met long- en pancreastumoren hebben baat 

bij het nieuwe toestel. Voorheen was het risico groot dat 

bij de behandeling ook gezond weefsel werd bestraald. 

“Met de nieuwe generatie radiotherapietoestellen kun-

nen we nu ook moeilijk bereikbare en complexere tumo-

ren bestralen zonder gezond weefsel te beschadigen”, 

bevestigt prof. dr. Daniëlle Van den Weyngaert. 

Meerdere letsels in één behandeling
Het nieuwe toestel biedt een bijkomend voordeel. 

Terwijl een patiënt vroeger meerdere opeenvolgende 

behandelingen moest ondergaan, kan men nu in één 

behandeling meerdere letsels bestralen. Ook de behan-

delingstijd wordt korter, want een dagelijkse behande-

ling duurt nu slechts enkele minuten. 

Wat is een TomoHD toestel?

Het TomoHD-toestel combineert de haarscherpe beeld-

vorming van de CT-scan met de behandelingsmogelijk-

heden van een radiotherapietoestel. Die combinatie 

maakt het mogelijk om preciezer te bestralen, en dat 

met veel hogere en intensere dosissen. Ook het tomo-

therapie toestel dat reeds in het UZA stond, krijgt een 

upgrade, opdat het de nieuwe mogelijkheden aankan. 

Op 13 mei 2011 opende het UZA een nieuw gebouw met drie

radiotherapiebunkers. Een van de bunkers huisvest een wereld-

wijde primeur: de TomoHD. Dit unieke toestel kan moeilijk bereik-

bare en complexe tumoren bestralen zonder gezond weefsel te 

beschadigen. Het is wereldwijd het eerste toestel van dit type dat 

in gebruik werd genomen. 

Wereldwijde primeur 
in nieuwe bunkers 
radiotherapie

Nieuw TomoHD toestel spaart gezond weefsel

TomoHD biedt de mogelijkheid om in één  
behandeling meerdere letsels te bestralen.

UZA investeert
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Translationele moleculaire beeldvorming maakt het 

mogelijk om ziekten in een vroeg stadium op te sporen 

en de ontwikkeling van medicijnen te versnellen. Dit 

opent een wereld van nieuwe mogelijkheden voor 

onderzoek en behandeling van kanker en hartziekten, 

alsook neurologische en psychiatrische aandoeningen. 

Biomarkers
“In het MICA (Molecular Imaging Center Antwerp) on-

derzoeken we de onderliggende mechanismen van een 

bepaalde pathologie”, aldus prof. dr. Sigrid Stroobants, 

hoofd van het MICA. “We spitsen ons toe op de mo-

leculaire en cellulaire veranderingen die het lichaam 

ondergaat. Door de vroege signalen van een ziekte 

op te pikken – de zogenaamde biomarkers – kunnen 

artsen ingrijpen voor de ziekte of het letsel zich ont-

wikkelt.” Naast het zo vroeg mogelijk detecteren van 

een aandoening, onderzoeken wetenschappers van het 

MICA ook de therapeutische werking van een bepaalde 

molecule. Die onderzoeken vormen de basis voor de 

ontwikkeling van nieuwe medicijnen. 

Ontbrekende schakel
Het Bio-imaging Lab heeft eveneens een vaste stek op 

de nieuwe locatie. Het lab werkt met proefdieren. Prof. 

dr. Annemie Van der Linden: “Via scanners brengen we 

de anatomie en het metabolisme van kleine proefdie-

ren in beeld. Met CT-, PET- en MRI-scanners kunnen 

we de evolutie van hun ziekte of van een behandeling 

wekenlang volgen.” Het Bio-imaging Lab kan de verza-

melde kennis meteen ook doorgeven aan de collega’s 

van het MICA.

Cyclotron
De cyclotron is de derde troef die het onderzoeks-

centrum in huis heeft. De deeltjesversneller van het 

UZA kan speurstoffen aanmaken. Speurstoffen stellen 

wetenschappers in staat een tumor te bestuderen 

zonder een biopsie te moeten doen. Dit creëert de mo-

gelijkheid om snel te bepalen aan welke behandeling 

de tumor gevoelig zal zijn. De nieuwe onderzoeksfaci-

liteiten passen in het ruimere kader van de ontwikke-

ling van een Life Science Campus. De campus zal in de 

toekomst verder vorm krijgen en het onderzoek naar 

ziekten en geneesmiddelen een extra stimulans geven.

In juni 2011 openden de hypermoderne 

onderzoeksfaciliteiten voor translationele 

moleculaire beeldvorming de deuren. De 

faciliteiten zijn een samenwerking tussen het 

UZA, de Universiteit Antwerpen en Janssen 

Pharmaceutica. Ze herbergen het MICA 

(Molecular Imaging Center Antwerp), het 

Bio-Imaging Lab en de cyclotron. Met deze 

nieuwe ontwikkeling bevestigt het UZA zijn 

status als topper op het vlak van de medische 

beeldvorming.

Nieuwe onderzoeksfaciliteiten voor 
translationele moleculaire beeldvorming 

Nieuwe onderzoeksfaciliteiten

Moleculaire beeldvorming maakt opsporing
van ziekten in een vroeg stadium mogelijk en
versnelt de ontwikkeling van geneesmiddelen. 

UZA investeert
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Het moeder- en kindcentrum zal een oppervlakte van 

10.000 m2 beslaan. Het gebouw biedt plaats aan 80 

bedden voor materniteit, pediatrie en neonatologie. 

Een speeltuin op het dak vormt letterlijk de kroon op 

de werken.

De cirkel is rond
Het concept van een centrum voor moeder-en-kind 

kent zijn gelijke niet in België. Gedelegeerd bestuurder 

Johnny Van der Straeten: “We zijn het enige ziekenhuis 

dat specialisten gynaecologie, pediatrie en intensieve 

zorg zo dicht bij elkaar brengt. We maken de cirkel 

rond: van conceptie, over bevalling en zuigelingentijd 

tot adolescentie.” Die bundeling van krachten betekent 

dat de patiëntjes zich veel minder zullen moeten ver-

plaatsen. Ook het overleg tussen specialisten en de uit-

wisseling van informatie wordt sterk geoptimaliseerd.

Family centred care
In het nieuwe centrum organiseren de zorgverstrekkers 

zich rond de moeder en het kind, en niet andersom. 

Daarbij sluit het UZA aan bij de vooruitstrevende visie 

van de family centred care: moeder en kind blijven al-

tijd zo dicht mogelijk bij elkaar. Het UZA besteedt dan 

ook veel aandacht aan rooming-in faciliteiten, waar-

door ouders comfortabel bij hun pasgeboren of zieke 

kind kunnen overnachten. Op de materniteit komen 

er meer en grotere eenpersoonskamers met moderne 

technologie en comfort. De operatiekamer voor beval-

lingen met keizersnede zal zich op de materniteit

zelf bevinden, wat onnodige verplaatsingen overbodig 

maakt.

De nieuwe afdeling intensieve neonatologie garandeert 

meer privacy voor baby’s en hun moeders. Meerlingen, 

die goed zijn voor 20 tot 30% van de opnames, krijgen 

aparte kamers. Dat ouders op neonatologie bij hun 

kinderen kunnen blijven slapen is trouwens uniek in 

België. “Contact tussen ouders en hun pasgeborene 

is ook belangrijk op een intensieve afdeling”, aldus 

Johnny Van der Straeten. Prof. dr. Van Reempts, dienst-

hoofd intensieve neonatale zorg vult aan: “We creëren 

een stimulusvrije omgeving, waardoor de baby’s 

niet gestoord worden door geluiden van monitors en 

alarmen. Enkel de verpleegkundigen zullen geluids- of 

lichtstimuli opmerken.”

Intact sociaal leven
De kamers op de dienst pediatrie zullen technologische 

snufjes in huis hebben, zoals bedside terminals  die 

kinderen in staat stellen om les te volgen, te surfen 

op het internet of televisie te kijken. “We willen onze 

patiëntjes niet enkel alle comfort geven”, zegt prof. dr. 

José Ramet, diensthoofd pediatrie. “We willen ook hun 

sociale leven zoveel mogelijk intact houden. Met de 

webcam en het internet kunnen ze bijvoorbeeld in con-

tact blijven met hun school.” Zorgverstrekkers kunnen 

dankzij de terminals het medisch dossier raadplegen 

en invullen. Er komen aparte kamers voor kinde-

ren met specifieke problemen zoals neurologische 

aandoeningen, diabetes of obesitas. De uitrusting van 

de kamers is compleet afgestemd op de aandoening 

waarmee de patiëntjes kampen.

Op 5 oktober 2011 vond de eerste steenlegging plaats van het 

moeder- en kindcentrum centrum. Deze nieuwe ziekenhuisvleugel 

bundelt alle specialismen rond de zorg voor moeders en hun 

kinderen. Het centrum met zijn speelse en kindvriendelijke 

inrichting zou tegen 2014 klaar moeten zijn.

De zorgverstrekkers organi-
seren zich rond de moeder en 
het kind, en niet andersom.

Moeder en kind 
centraal in het UZA

Prof. Jacquemyn, prof. Ramet en prof. Van Reempts
legden op 5 oktober de eerste steen

UZA investeert
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In 2010 waren de nieuwe fietsparking en een nieuw 

busstation een feit. Er kwam ook meer parkeerruimte 

voor bezoekers doordat UZA-artsen en UZA-medewer-

kers een eigen parkeerplaats kregen. De inspanningen 

voor een betere toegankelijkheid en meer bezoekers-

comfort kregen in 2011 een vervolg. De mindervaliden-

parking werd uitgebreid, de bushaltes overkapt. De 

bezoekersparking werd opnieuw aangelegd, waardoor 

hij nu plaats biedt aan 1.800 wagens. Dankzij een 

nieuwe transferzone kunnen ambulante patiënten, die 

met patiëntentransport naar het ziekenhuis worden 

gebracht, op een comfortabele manier de raadpleging 

bereiken. De chauffeurs van het patiëntentransport 

krijgen nu immers via de garage rechtstreeks toegang 

tot het ziekenhuis. De meest opvallende verbetering is 

de nieuwe toegangsweg naar de hoofdingang. De toe-

gangsweg werd aangelegd van aan de Drie Eikenstraat. 

Het Vlaamse Gewest voorzag hier een nieuw rond 

punt om het verkeer beter te laten doorstromen en de 

veiligheid te bevorderen.

In november 2011 werden de werken rond het UZA beëindigd. Vanaf 2010 leverde het 

ziekenhuis reeds ingrijpende inspanningen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. 

Ook het comfort en de veiligheid van bezoekers, patiënten en personeel waren een prioriteit.

Toegankelijker UZA
UZA investeert
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De ambitie ligt hoog: met dezelfde inspanningen en 

minder kosten meer tijd creëren voor wat patiënten, 

maar ook andere UZA-klanten belangrijk vinden. Lean 

stimuleert UZA-medewerkers om systematisch op zoek 

te gaan naar verschillende vormen van verspilling en 

inspanningen te leveren om deze verspilling zoveel 

mogelijk weg te werken. “De betrokkenheid en de 

inbreng van al onze medewerkers speelt een cruciale 

rol om permanent te kunnen verbeteren”, aldus Johnny 

Van der Straeten. “Het niet benutten van hun goede 

ideeën is immers ook verspilling.”

Voor de implementatie van lean ging het UZA niet 

over één nacht ijs. Buitenlandse toepassingen van het 

programma werden nauwgezet bestudeerd. Nadat een 

delegatie eind 2010 de concrete toepassingen was 

gaan bekijken in twee Engelse ziekenhuizen, keurde de 

UZA-directie het project in maart 2011 officieel goed. 

Productive Ward
In mei 2011 volgden een tiental medewerkers een op-

leiding in Engeland rond ‘Releasing time to care- pro-

ductive ward’. In meer dan 80 % van de ziekenhuizen 

van de National Health Service past men de methode al 

succesvol toe. Paul Van Aken, directeur patiëntenzorg: 

“We focussen sterk op de optimalisatie van het proces 

rond de zorg, zodat er meer tijd vrij komt voor het pri-

maire zorgproces.” De Engelse knowhow reikt tools en 

modules aan die het UZA kan toepassen na een kleine 

vertaalslag. De implementatie verloopt gefaseerd. Het 

UZA ging op 1 oktober van start met de pilootfase op 

twee verpleegafdelingen. Een projectteam zorgde voor 

de vertaling van de Engelse knowhow en de aanpas-

sing ervan aan de UZA werkomgeving. De planning en 

de opvolging van de verschillende initiatieven, evenals 

de ondersteuning van hoofdverpleegkundigen en ver-

pleegteams bij de toepassing van lean op de afdeling, 

behoren eveneens tot de verantwoordelijkheid van het 

projectteam.

Infosessies
Met 20 infosessies, bijgewoond door meer dan 1.800 

UZA-medewerkers kwam lean op kruissnelheid. Opval-

lend was het grote aantal suggesties voor verbeterin-

gen op de afdeling zonder extra middelen. Er waren 

meer dan 3.000 verbetersuggesties. De top drie ervan 

behelst procedures en werkafspraken, werkplanning 

en taakverdeling, en communicatie. In 2012 zal het 

lean-project in het ganse ziekenhuis worden geïmple-

menteerd. 

Vanaf 2011 zweert het UZA bij lean. De noemer lean verzamelt 

een aantal principes en methodes om de kwaliteit te verhogen 

en de kosten te drukken. “Het begrip ‘waarde voor de klant’ 

staat daarbij centraal”, verduidelijkt gedelegeerd bestuurder 

Johnny Van der Straeten. “Bij elke activiteit ga je dan ook na 

of de klant er iets aan heeft.”

Meer tijd voor 
patiënten dankzij lean

UZA innoveert voor een betere zorg
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De klinische apotheker stelt zich vragen rond de 

geneesmiddelen die een individuele patiënt gebruikt. 

Wat is de dosering? Kunnen er interacties optreden 

met andere medicijnen die de patiënt krijgt? Kan de 

behandeling eventueel vroeger stopgezet worden? Om 

de patiënt zo goed mogelijk te helpen, adviseert en 

ondersteunt de klinische apotheker artsen en verpleeg-

kundigen op het vlak van medicatie.

Verpleegkundigen kunnen eveneens rekenen op de 

klinische apothekers van het UZA. John Leys en Valerie 

Bastiaens: “Vaak twijfelen verpleegkundigen over de 

manier waarop ze geneesmiddelen mogen toedienen. 

Mogen ze medicijnen bijvoorbeeld pletten? Dergelijke 

vragen kunnen ze aan ons stellen.”

Virtueel aanwezig op elke dienst
Het elektronisch voorschrijfsysteem maakt het de 

klinische apothekers mogelijk op elke dienst virtueel 

aanwezig te zijn. Dagelijks controleren en valideren 

ze zo ongeveer 1.200 nieuwe opdrachten. Het eerste 

proefproject vond plaats op de dienst abdominale 

chirurgie. Daar lag de focus op het tijdig stoppen van 

een therapie, waarbij bijvoorbeeld antibiotica gebruikt 

werd. Sindsdien vindt er wekelijks overleg plaats met 

de artsen.

Op drie controlemomenten of time-outs lassen aanwe-

zige artsen, anesthesisten en verpleegkundigen tijd in 

voor het overlopen van de checklist. Dat gebeurt wan-

neer de patiënt op de operatietafel ligt, als hij onder 

narcose is en voor hij buiten wordt gereden uit het OK. 

Op de lijst kan het OK-team onder andere checken of 

het om de juiste patiënt gaat, of de persoon allergieën 

heeft, of alle benodigdheden voor de ingreep aanwezig 

zijn en of de patiënt bij het verlaten van de operatie-

zaal de juiste medicijnen meekrijgt. De lijst van de 

Wereldgezondheidsorganisatie werd aangepast aan de 

noden van elke OK-cluster. De clusters cardiochirurgie 

en vasculaire geneeskunde maakten vanaf maart 2011 

gebruik van de checklist. Na een heel positieve evalu-

atie namen de andere clusters het initiatief over.

De klinische apotheek gaat een stap verder 

dan de klassieke ziekenhuisapotheek. 

Traditioneel levert de ziekenhuisapotheker 

geneesmiddelen op bestelling van de artsen. 

In de klinische apotheek van het UZA, die 

in 2011 het levenslicht zag, staat de patiënt 

centraal.

Een nieuwe checklist verhoogt de patiëntenveiligheid in het OK. 

De checklist staat helemaal in het teken van ‘Safe Surgery Saves Lives’.

Klinische
apotheek

Veiliger opereren met time-out

UZA innoveert voor een betere zorg

UZA innoveert voor een betere zorg

Klinische apothekers ondersteunen artsen en verpleegkundigen
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Stikstofoxide heeft zijn nut op intensieve zorg al bewe-

zen. Op basis daarvan kocht het UZA twee nieuwe 

toestellen aan voor het toedienen van stikstof aan pati-

enten met ernstige acute longbeschadiging. Pulmonale 

hypertensie bij pasgeborenen en volwassenen veroor-

zaakt een ernstige vernauwing van de bloedvaten rond 

de longblaasjes. Minimale hoeveelheden stikstofoxide 

kunnen dit verhelpen, waardoor de zuurstofwisseling 

verbetert. De toestellen zorgen ervoor dat bij het uit-

ademen de toevoer wordt afgesloten zodat er geen gas 

wordt verspild. Dit betekent een aanzienlijke kostenbe-

sparing bij de behandeling met deze werkzame, maar 

dure stof. 

Inloggen met de laptop, tablet of smartphone kan 

sinds 2011 gewoon op het draadloze netwerk van het 

UZA. Een aangename extra service om de tijd te doden 

tijdens het wachten, maar ook om gehospitaliseerde 

patiënten snel toegang te bieden tot het internet van 

op hun eigen laptop. Gebruikers dienen wel enkele 

spelregels in het oog te houden. Zo kunnen ze niet 

rekenen op technische ondersteuning. Persoonlijke 

gegevens worden niet afgeschermd en het draadloze 

netwerk wordt ook niet versleuteld. 

Stikstofoxide of NO sleept een kwalijke reputatie mee omdat 

het gas in hoge concentraties toxisch is. Ondanks die reputatie 

heeft NO gunstige eigenschappen. Als men de toediening 

ervan strikt controleert, verwijdt het de bloedvaten en doodt 

het bacteriën.

Het gebruik van het draadloze internet werd 

in 2011 gratis voor patiënten en bezoekers 

van het UZA.

Stikstofoxide op 
intensieve zorg

Gratis wifi

UZA innoveert voor een betere zorg

UZA innoveert voor een betere zorg
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Leverschade wordt in veel gevallen veroorzaakt door 

ontstekingen, bijvoorbeeld hepatitis C. Door die ontste-

kingen ontstaat er littekenweefsel, wat kan leiden tot 

levercirrose. Het risico op de ontwikkeling van lever-

kanker verhoogt sterk bij mensen met levercirrose. 

De Supersonic Shear Wave Elastografie stelt leverspe-

cialisten van het UZA in staat om nauwkeurig de lit-

tekenvorming bij leveraandoeningen op te sporen. Het 

toestel maakt een correcte diagnose mogelijk zonder 

leverweefsel te moeten wegnemen bij de patiënt. Op 

die manier verlost de nieuwe leverscanner de patiënt 

van bepaalde ongemakken en risico’s. Voor een biopsie 

moest men bijvoorbeeld prikken in de buik. Dat ver-

oorzaakt lichte pijn en kan complicaties veroorzaken 

zoals nabloedingen en in zeldzame gevallen zelfs een 

doorprikte long.

Echografie
De Supersonic Shear Wave Elastografie is gebaseerd op 

de echografie. Enkele jaren geleden al werd de Fibro-

scan ontwikkeld. Die scan meet de snelheid waarmee 

trillingen zich over de lever verspreiden. Leverfibrose 

of littekenweefsel beïnvloedt die trillingen en kan 

bijgevolg zo gedetecteerd worden. De Fibrosan had 

echter één groot nadeel: leverspecialisten wisten niet 

of ze op de juiste plaats aan het meten waren omdat 

de scanner geen beeld van de lever weergaf. De Super 

Shear Wave Elastografie biedt de oplossing: het toestel 

combineert geluidsgolven met een visuele controle 

van de meting. Hepatoloog dr. Sven Francque: “Met het 

nieuwe toestel kunnen we een zeer goede inschatting 

maken van de leverstijfheid en zo voor een groot deel 

de ernst van het leverprobleem nagaan. Op die manier 

kunnen we heel wat patiënten een leverbiopsie bespa-

ren.” De nieuwe leverscanner kost ongeveer 90.000 

euro en wordt in het UZA dagelijks gebruikt voor een 

tiental leveronderzoeken.

Vroeger was een leveronderzoek vaak pijnlijk. 

Om een diagnose te kunnen stellen, moest een 

leverbiopsie gebeuren. Het UZA investeerde 

in een nieuwe leverscanner, waardoor het 

wegnemen van een stukje van de lever voor 

diagnose in veel gevallen overbodig wordt.

Leverscanner maakt onderzoek
minder pijnlijk

 Sven Francque, hepatoloog, is overtuigd van de meerwaarde van de Supersonic voor de patiënt

De nieuwe leverscanner  
verlost de patiënt van  
ongemakken en risico’s.

UZA innoveert voor een betere zorg
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Meerdere keren per dag meten diabetespatiënten hun 

bloedsuikerspiegel met een glucometer. Hun glucome-

ter en hun insulinepomp slaan gegevens op die naar 

de online databank van het UZA gestuurd worden. Bij 

hartpatiënten zijn het de pacemakers en de implanteer-

bare cardioverter defibrillators die medische gegevens 

doorsturen. Wanneer de metingen alarmerend zijn, kan 

de patiënt vliegensvlug overleggen met zijn arts.

Vijf minuten
Bij diabetes is telegeneeskunde heel nuttig. De bloed-

suikerspiegel van een patiënt kan immers op vijf minu-

ten tijd veranderen. Ongeruste diabetespatiënten of, 

in het geval van jonge patiënten, hun ouders, moesten 

vroeger een massa gegevens doorbellen als ze contact 

opnamen met het ziekenhuis. De bloedsuikerspiegel, 

de ingespoten insuline, de voeding, hoeveel de patiënt 

bewogen heeft… al deze elementen spelen een rol bij 

het aanpassen van de therapie. “Nu krijgen we alles 

overzichtelijk op het scherm in het UZA, of zelfs thuis 

wanneer we van wacht zijn”, aldus diabeteseducator 

Anne Gotemans.

Beter advies
Ook van hartpatiënten krijgen de artsen vlot gegevens 

binnen. Sommige van deze patiënten, die kampen met 

hartritmestoornissen of een verhoogd risico lopen op 

een plotse hartstilstand, kregen een ICD of implanteer-

bare cardioverter defibrillator. De ICD waarschuwt 

als hij een interventie heeft moeten doen, of als hij 

niet goed meer werkt. Reveal, een implanteerbare 

hartritmemonitor, zorgt eveneens voor een constante 

verbinding met het UZA. Cardioloog dr. Hielko Miljoen: 

“Met telegeneeskunde kunnen we korter op de bal spe-

len, en daardoor gaan patiënten minder ver achteruit. 

Een observatiestudie in de VS wees uit dat mensen met 

telemonitoring langer leven dan mensen die er geen 

gebruik van maken.”

Telegeneeskunde helpt artsen om veel beter advies te 

geven en patiënten nauwkeuriger op te volgen, vindt 

prof. dr. Raoul Rooman van het kinderdiabetesteam. 

“Patiënten moeten minder vaak op consultatie komen. 

Tegelijkertijd kunnen we ze telefonisch door moeilijke 

periodes heen helpen, wat het aantal ziekenhuisop-

names terugschroeft.” Rooman gelooft rotsvast in de 

telegeneeskunde, en is bezig met de ontwikkeling van 

een eigen systeem.

Stijgende vraag naar verzorging
In de toekomst kan telegeneeskunde een antwoord 

bieden op de stijgende vraag naar verzorging, veroor-

zaakt door de vergrijzing. Toch zal telegeneeskunde de 

‘gewone’ geneeskunde nooit vervangen. “Bij telege-

neeskunde gaat het om de opvolging van een chro-

nische problematiek bij patiënten die je persoonlijk 

begeleidt”, besluit Anne Gotemans. “We krijgen daar-

door wel weer meer ruimte voor het menselijke aspect, 

aangezien we de doorgestuurde gegevens tijdens de 

raadpleging al kant-en-klaar voor ons hebben liggen.”

Via telegeneeskunde kan het UZA sinds 2011 hart- en diabetes-

patiënten van op afstand monitoren en snel ingrijpen wanneer 

nodig. 

Altijd verbonden  
met het UZA

Met telegeneeskunde kunnen artsen  
korter op de bal spelen.

UZA innoveert voor een betere zorg
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Lang leven met kanker
Bijzonder is dat de doelgroep voor het oncologische 

revalidatieprogramma niet alleen uit ex-patiënten 

bestaat. Ook patiënten die nog in behandeling zijn 

komen in aanmerking, als ze zich goed genoeg voelen 

en als de arts zijn goedkeuring geeft. Prof. dr. Gaëtane 

Stassijns: “We willen niemand uitsluiten, ook al omdat 

een behandeling soms lang kan duren. Almaar vaker is 

kanker een chronische ziekte. Patiënten kunnen in dat 

geval niet meer genezen, maar wel nog lang en goed 

met hun ziekte leven.”

Zelfbeeld
Het revalidatieprogramma duurt drie tot vier maanden. 

Het omvat zowel fysische revalidatie als tien sessies 

rond psychosociale thema’s zoals zelfbeeld, stress en 

onzekerheid, voeding en beweging. De psychosociale 

sessies hebben het voordeel dat ze in kleine groepjes 

plaatsvinden, wat de drempel om vragen te stellen die 

betrekking hebben op de persoonlijke situatie veel 

kleiner maakt. 

De fysieke training wordt geleid door een kinesithera-

peut. Na enkele individuele sessies om de conditie, le-

nigheid en kracht van de patiënt in te schatten, oefent 

men twee keer per week in groep. Extra persoonlijke 

begeleiding is dan ook nog mogelijk. Tijdens de trai-

ning leren de deelnemers ook relaxatieoefeningen. 

“Oncologische revalidatie verbetert het uithoudings-

vermogen, doet de vermoeidheid afnemen en laat 

mensen weer zelfstandiger functioneren”, zegt prof. Dr. 

Gaëtane Stassijns. “Patiënten krijgen ook een groter 

gevoel van zelfwaarde en voelen zich opgewekter.”

Patiënten kunnen kiezen om enkel het fysieke of enkel 

het psychosociale luik te volgen.

Geruststelling
De ziekenhuisomgeving waarin de revalidatie plaats-

vindt, betekent een geruststelling voor de deelnemers. 

Met hun vragen en problemen kunnen ze immers te 

allen tijde terecht bij een multidisciplinair team, dat 

bestaat uit chirurgen, oncologen, verpleegkundigen, 

diëtisten, psychologen, ergotherapeuten en sociaal 

verpleegkundigen. 

Veel kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten hebben last van vermoeidheid. Dat is zowel het

gevolg van de ziekte als van haar intensieve behandeling. Het risico bestaat dat patiënten in

een vicieuze cirkel van vermoeidheid terechtkomen. “Door hun ziekte en door de behandeling

moeten patiënten noodgedwongen hun werk en activiteiten stopzetten”, zegt prof. dr. Gaëtane

Stassijns, waarnemend diensthoofd fysische geneeskunde van het UZA. “Zo raken ze uit conditie,

waardoor ze nog minder activiteiten aankunnen. Sommigen gaan zich depressief voelen.” Het

UZA lanceerde in 2011 een nieuw revalidatieprogramma, dat die negatieve spiraal kan doorbreken.

Oncorevalidatie doorbreekt
negatieve spiraal

Ook kankerpatiënten die nog in behandeling 
zijn komen in aanmerking voor revalidatie.

UZA innoveert voor een betere zorg
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B Braun, die de Hydrolift ontwikkelde, breidde in 2011 

de samenwerking met dienst neurochirurgie dan ook 

uit. Neurochirurg dr. Ricky Rasschaert: “We waren 

het grootste Europese testcentrum voor Quintex, de 

nieuwe stabiliserende plaat die het bedrijf onder meer 

met ons ontwikkelde. Quintex is uniek omdat je met 

één plaat een heel breed spectrum van toepassingen 

krijgt, zowel voor de behandeling van een degeneratie-

ve wervelkolom als voor de behandeling van trauma en 

tumoren. Traditioneel heb je daar twee verschillende 

platen voor nodig. We zijn nu bovendien tevens refe-

rentiecentrum voor B Braun. Artsen die opgeleid willen 

worden in het gebruik van oa. Quintex en Hydrolift 

komen daarvoor naar ons toe.”

In het UZA werkt de dienst neurochirurgie intussen 

verder aan de uitbouw van een spinaal centrum. Ricky 

Rasschaert: “We willen de krachten bundelen met de 

diensten orthopedie, fysische geneeskunde en het mul-

tidisciplinair pijncentrum. Met de samenwerking willen 

we de kwaliteit van het aanbod op het domein van de 

complexe wervelkolomchirurgie verrijken.”

“Uit onderzoek bleek dat te vroeggeboren kinderen 

van moeders die met magnesium behandeld waren 

tegen zwangerschapsvergiftiging, minder hersenschade 

hadden dan kinderen die om een andere reden te vroeg 

geboren waren”, zegt prof. dr. Yves Jacquemyn van 

dienst gynaecologie-verloskunde. “Magnesium werkt 

beschermend op de hersenen van te vroeg geboren  

kinderen.” Andere toepassingen in de medische wereld, 

met name bij intensieve zorgen en bij de behandeling 

van chronisch vermoeidheidssyndroom, bevestigden 

het beschermende effect dat magnesium heeft op de 

hersenen. Op basis van die kennis besloten de artsen 

van het UZA in 2011 om bij een dreigende ernstige 

vroeggeboorte, dat is een geboorte die meer dan 8 

weken vroeger valt dan de uitgerekende bevallings-

datum, systematisch magnesium toe te dienen aan 

de moeder. Prof. dr. Yves Jacquemyn: “Het UZA is het 

eerste Belgische ziekenhuis dat dit systematisch doet. 

In 2011 hebben we aan een dertigtal moeders extra 

magnesium toegediend en zo bij één tot twee kinderen 

ernstig hersenletsel voorkomen.” Intussen onderzoeken 

artsen verder hoe ze de dosis en de periode van toe-

diening kunnen optimaliseren. Ook de invloed van het 

toegediende magnesium op de botontwikkeling dient 

verder onderzocht te worden.

 

In 2011 voerde de dienst neurochirurgie 9 reconstructieve 

procedures uit waarbij gebruik gemaakt werd van de Hydrolift.  

De Hydrolift is een opkrikbare kunstwervel die veel beter 

aangepast kan wor-den aan de wervelkolom, eerder dan de 

wervelkolom aan het implantaat. Met deze ingrepen bewijst de 

dienst dat hij tot de voortrekkers in België behoort.

In de verloskunde is magnesium geen onbekende. Het medicijn zorgt voor spierverslapping en wordt al tientallen 

jaren gebruikt bij de behandeling van stuipen, veroorzaakt door zwangerschapsvergiftiging. In 2011 dienden UZA-

artsen magnesium ook toe bij dreigende vroeggeboorte, met het doel de hersenen van het kind te beschermen.

Chirurgie van de wervel-
kolom zit in de (hydro)lift

Beschermend magnesium

UZA innoveert voor een betere zorg

UZA innoveert voor een betere zorg

Dr. Ricky Rasschaert
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Voor POCT maakt de dienst gebruik van de cobas b 211 

van Roche, een toestel dat ook serumbilirubine kan 

meten. Serumbilirubine is een belangrijke parameter 

bij prematuren, bevestigt prof. dr. Ludo Mahieu. “Als 

die waarde te hoog is, kan dat erop wijzen dat het 

patiëntje zijn rode bloedcellen te snel afbreekt. Dat 

gebeurt door o.a. antistoffen die het van de moeder 

heeft meegekregen. In dit geval is er een wisseltrans-

fusie nodig waarbij al het bloed wordt vervangen zodat 

de antistoffen verwijderd worden.”

Het toestel meet ook de concentraties van enkele  

elektrolyten in het bloed, zoals kalium, natrium en  

geïoniseerd calcium. Zo wordt tijd uitgespaard omdat 

de dienst zelf bloedonderzoek kan doen. Het resultaat 

van het onderzoek krijg je al na enkele seconden.  

Een opsteker, want snelheid is cruciaal bij het bepalen 

van de bilirubinewaarde en electrolyten om, indien 

nodig, snel een wisseltransfusie te kunnen uitvoeren. 

In de praktijk bespaart POCT niet alleen tijd, maar ook 

bloed. Voor de bepaling is er veel minder bloed nodig, 

wat van belang is omdat prematuren regelmatige 

bloedafnames moeten ondergaan. Door de meting 

van serumbilirubine en electrolyten met deze POCT 

kan ook het aantal overbodige transfusies met de helft 

teruggeschroefd worden.

De dienst intensieve neonatale zorg van 

het UZA gebruikte als eerste in België de 

multiparameter point-of-care testing (POCT) 

bij veel te vroeg geboren baby’s. In een studie 

zet prof. dr. Ludo Mahieu, kliniekhoofd dienst 

intensieve neonatale zorgen van het UZA,  

de bevindingen op een rijtje.

Point-of-care testing bij prematuren
UZA innoveert voor een betere zorg
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Vanaf 40 jaar lopen 1 op 4 mensen het risico dat hun 

hart rare sprongen maakt. Met een stiekeme verliefd-

heid als aanzet van een midlifecrisis heeft dit niks te 

maken. Wel alles met voorkamerfibrillatie (VFK). Dit is 

de meest voorkomende hartritmestoornis. VKF doet 

het hart op hol slaan of zeer onregelmatig kloppen. 

Een snelle diagnose is aangewezen, want als mensen 

zich niet laten behandelen hebben ze kans op ernstige 

complicaties. VKF maakt het risico op een trombose 

of beroerte namelijk 5 keer groter. Om VKF onder de 

aandacht te brengen, organiseert de Belgian Heart 

Rythm Society jaarlijks een sensibiliseringscampagne: 

de week van het hartritme. In de loop van die week 

kan men gratis zijn hartritme laten controleren in 

deelnemende ziekenhuiscentra. Dat gebeurt met een 

hartfilmpje of een elektrocardiogram. Zorgverleners 

die vrijwillig deelnemen aan de actie geven ook nut-

tige tips in verband met uw hart en hartritme. Als de 

meting aanwijzingen van VKF opleverde, kreeg de 

onderzochte persoon een brief mee voor de huisarts, 

die dan verder instaat voor de begeleiding. 

Steeds meer mensen roken. In 2011 stak 32% van de 

Belgen dagelijks een sigaret op, een stijging van 5 % 

vergeleken met 2007. Op de Werelddag was de dienst 

rookstopbegeleiding dan ook van de partij om rokers 

op andere gedachten te brengen. In de inkomhal 

van het UZA beantwoordden medewerkers van de 

dienst alle vragen over de schadelijke effecten van 

nicotineverslaving en over stoppen met roken. Rokers 

konden het effect van hun nicotineverslaving gratis 

laten testen, bijvoorbeeld door de meting van het CO-

gehalte in hun longen. Elke roker kreeg een persoonlijk 

paspoort mee met de testresultaten, alsook het advies 

om de resultaten te laten analyseren door de huisarts 

of tabakoloog. Volgens een studie van de Wereldge-

zondheidsorganisatie verhoogt een medisch advies 

immers de kans op een succesvolle rookstop met maar 

liefst 30%. 

Tijdens de week van het hartritme lieten ruim 20.000 Belgen 

zich gratis testen in verschillende ziekenhuizen. Ook het UZA 

nam in de week van 6 juni gratis elektrocardiogrammen van 

geïnteresseerden.

Op 31 mei waren alle rokers welkom in het UZA. Op de Werelddag Zonder Tabak konden ze hun longen laten testen 

op de schadelijke effecten van hun rookgedrag.

Week van het 
hartritme

Werelddag anti-tabak

UZA informeert

UZA informeert
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Extra aandacht is nodig, want de kwetsbare kinderen 

en hun families blijven nog te veel onder de radar. Een 

infostand in de inkomhal van het UZA maakte mensen 

bewust van het reilen en zeilen op de dienst intensieve 

neonatale zorg. Naast een informatieve videofilm, waren 

er ook een couveuse en een beademingstoestel te zien. 

Natuurlijk werd het gezin van kinderen die op de dienst 

intensieve neonatale zorg verbleven niet vergeten. De 

Vlaamse vereniging van ouders van couveusekinderen 

zorgde voor een rugzak met attenties. Daarin stak onder 

andere het boekje ‘Vroeger dan verwacht’, dat bestemd 

is voor broertjes en zusjes van te vroeg geboren baby’s.

Dat Belgische ziekenhuizen tot de wereldtop behoren 

wat klinische studies betreft, is te weinig geweten. Op 

20 mei, de Werelddag van klinische studies probeerde 

het UZA daar verandering in te brengen. Als mede-

promotor van het initiatief gaf het UZA bezoekers en 

patiënten op die dag brochures met informatie over 

klinische studies. Ook hoe mensen eraan kunnen 

deelnemen en wat de rechten van de patiënt zijn werd 

belicht in de folders. Professoren stonden eveneens ter 

beschikking voor mensen met vragen rond het thema. 

In 2011 werden in het UZA ongeveer 340 klinische 

studies uitgevoerd.

In 2010 telde Vlaanderen meer dan 5.700 te vroeg geboren baby’s. Dat aantal is goed voor 

8,2 % van de kinderen. Een vroeggeboorte is aangrijpend, zowel voor het kind, het gezin en 

de maatschappij. Op donderdag 17 november, de Internationale dag van het vroeggeboren 

kind, besteedde het UZA extra aandacht aan de problematiek.

Klinische studies moeten leiden tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Met meer dan 

3.000 klinische studies in de laatste 5 jaar spelen Belgische ziekenhuizen daarbij een grote rol.

Internationale dag van het 
vroeggeboren kind

Werelddag klinische studies

UZA informeert

UZA informeert
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Het UZA stimuleert het borstvoedingsbeleid en de  

kwaliteitszorg voor moeder en kind. Met resultaat, 

want bij het verlaten van de kraamafdeling geeft meer 

dan 75 % van de 900 moeders die jaarlijks in het UZA 

bevallen uitsluitend borstvoeding. Het UZA-gemid-

delde ligt 10 % hoger dan het nationale gemiddelde. 

Ook op de dienst neonatologie wordt borstvoeding 

actief aangemoedigd. De voordelen van borstvoeding 

werden tijdens de week van 1 oktober uitgelegd aan 

toekomstige moeders. Zo bestaat borstvoeding uit een 

cocktail van voedingsstoffen, vitaminen, mineralen en 

antistoffen. Het colostrum, de eerste melk, bevat heel 

wat beschermende stoffen en heeft dankzij een laxe-

rend effect een positieve invloed op de ontwikkeling 

van de darmen. Bij vroeggeboren kinderen is dat extra 

van belang. In het UZA worden dan ook de kleinste 

druppeltjes moedermelk opgevangen. Via het mondje 

of de maagsonde worden ze aan de vroeggeboren 

baby gegeven, wat de kans op ziektes van de darmen 

aanzienlijk verkleint.

Minimum drie maanden
Expertise wijst uit dat het aan te raden is om minimum 

3 maanden borstvoeding te geven. Maar hoe langer 

het kind uitsluitend borstvoeding krijgt, hoe kleiner de 

kans wordt dat het later allergieën, astma of eczeem 

krijgt. Moeders die lang borstvoeding geven, geven 

hun kind niet alleen veel antistoffen mee. Ze verklei-

nen ook de kans dat hun kind later last zal hebben van 

overgewicht.

Op die dag maakten kleuters op een speelse manier 

kennis met wat er in een ziekenhuis gebeurt. In een 

miniziekenhuis lieten ze hun knuffel onderzoeken en 

verzorgen door studenten geneeskunde. Zo raakten de 

kinderen vertrouwd met dokters en geneeskundige pro-

cedures. Het initiatief wil de angst die kinderen hebben 

voor dokters en ziekenhuizen enigszins wegnemen.  

Als klap op de vuurpijl brachten de kids een bezoekje 

aan een heuse ziekenwagen. 

Van 1 tot 7 oktober liep de Wereldborstvoedingsweek. Als ‘Baby Friendly Hospital’ zette het UZA het belang van 

borstvoeding voor vroeggeboren en voldragen baby’s in de kijker.

In het Teddy Bear Hospital dat op 2 april 2011 plaatsvond in het 

UZA waren kleuters van 5 tot 7 jaar welkom. Mét hun knuffel. 

Borstvoedingsweek

Teddy Bear Hospital

UZA informeert

UZA informeert
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Ontwikkelingsgerichte zorg benadrukt het belang van 

geborgenheid, stilte, samenwerking, dag- & nachtritme 

en respect voor de rust van de baby. De zorg gebeurt 

op het ritme van de baby en probeert onnodige stress 

en pijn voor het kind te vermijden. Stress kan namelijk 

de groei van de babyhersenen verstoren. Tom Schoon-

ooghe brengt de basisprincipes van deze specifieke 

zorg in beeld. Met posters adresseert hij zowel ouders 

als hulpverleners, schoonmakers of technici, die met 

de baby’s in aanraking komen. De posters hangen zeer 

centraal in de gang en in de grote zaal waar de baby’s 

24u op 24u verzorging krijgen. Bijkomend werd voor 

ouders en bezoekers een folder ‘Hier groei ik’ gemaakt. 

Daarin vertelt de baby hoe hij het liefst verzorgd wil 

worden. 

Ontwikkelingsgerichte zorg kan pasgeboren 

baby’s de beste start te geven. De dienst 

intensieve neonatale zorg van het UZA wil 

ouders en zorgverleners daarop attent maken. 

De dienst nam Tom Schoonooghe, een gekend 

illustrator, onder de arm om de verschillende 

aspecten van ontwikkelingsgerichte zorg op 

een originele manier in beeld te brengen.

Ontwikkelingsgerichte zorg in beeld
UZA informeert

Een grote poster maakt iedereen attent op de  
verschillende aspecten van ontwikkelingsgerichte zorg
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Dr. Philip Maes, kinderhemato-oncoloog in het UZA is 

één van de drijvende krachten achter Simon & Odil. 

“De wijsheid en de kracht die langdurig zieke kinderen 

tonen tijdens hun behandeling mag een voorbeeld 

zijn voor velen. Ze leren je alvast om te relativeren en 

de dag te plukken. Ik vind het daarom erg belangrijk 

dat de kinderen en hun omgeving innovatieve en 

interactieve middelen ter beschikking krijgen om de 

communicatieleemte, waarin zij soms belanden, op 

te vullen. Betere communicatie draagt echt bij tot een 

betere levenskwaliteit.” De website wil ook het taboe 

rond ziektes zoals kanker en mucoviscidose doorbre-

ken. Siminodil.com wordt gefinancierd door de Koning 

Boudewijnstichting en heeft koningin Paola als meter.

Kind als kok
Op 4 mei werden ook de gratis kookworkshops voor 

zieke kinderen voorgesteld. Die gratis workshops 

reisden later op het jaar rond naar de deelnemende 

ziekenhuizen. De kookworkshops proberen een 

alternatief te bieden voor kinderen die vaak geen trek 

hebben omdat ze zich beroerd voelen. Of een dieet 

moeten volgen, waardoor ze de dingen die ze lekker 

vinden niet mogen eten. Ouders moeten bijgevolg vaak 

de nodige creativiteit aan de dag leggen om te koken 

voor kindlief. Tijdens de workshops deelde groente-

kok Frank Fol zijn kookkunsten en enthousiasme met 

de kinderen. Ook de ouders staan daarbij achter het 

fornuis. Frank Fol: “De workshop heeft twee luiken. In 

het eerste luik kunnen de zieke kinderen zich uitleven 

en zelf lekkere en gezonde hapjes klaarmaken. In een 

tweede luik leg ik ouders uit hoe ze lekker en gezond 

kunnen koken, rekening houdend met de specifieke 

aandoeningen van hun kinderen.”

Kinderen die langdurig of chronisch ziek zijn, 

zitten met vaak met moeilijke vragen. Die 

vragen durven ze niet altijd stellen aan een 

dokter. De website rond Simon & Odil kan 

een oplossing bieden. Op de webstek vinden 

kinderen antwoorden op vragen rond leven 

en dood, maar ook spelletjes en heerlijke 

recepten van groentekok Frank Fol. In het 

UZA werd de vernieuwde website op 4 mei 

feestelijk voorgesteld.

Frank Fol kookt 
gezond voor 
kinderen die 
langdurig ziek zijn

UZA verwent
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De eerste verwendag viel samen met Valentijn en werd 

door het UZA georganiseerd in samenwerking met 

de Stichting tegen Kanker.  Zowel patiënten die naar 

het dagziekenhuis kwamen als zij die op dat moment 

in het UZA waren opgenomen, werden die dag extra 

verwend met handmassages, gelaatsverzorging, aro-

matherapie en nek- en bovenlichaammassages. De ver-

wendag op 15 september viel samen met de twaalfde 

editie van de Dag tegen Kanker, die elk jaar wordt 

georganiseerd door de Vlaamse Liga tegen Kanker. 

UZA-medewerkers toonden hun solidariteit door het 

dragen van een geel lintje. Op die dag konden kanker-

patiënten, samen met hun familie of vrienden, deelne-

men aan vijf praktische workshops met een grote feel 

good-factor zoals handmassages, relaxatietechnieken, 

verzorging en make-up en fysische revalidatie . Ook 

topchef Johan Segers was van de partij. Zijn Antwerpse 

restaurant ’t Fornuis kan uitpakken met een Michelin-

ster. In samenwerking met de diëtisten van het UZA 

stelde Johan een kookworkshop samen, die inspeelt op 

de noden van kankerpatiënten. De dag werd afgesloten 

met een hapje en een drankje. Meteen een geschikt 

moment voor een babbel met lotgenoten en vrijwil-

ligers van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Celliste Ann 

Engels zorgde voor een streepje muziek.

De inzamelingsactie van taxussnoeisel ging van start 

in 2006 als een samenwerking tussen IGEAN en 

Boomkwekerij Van Hulle B&C. In 2011 verzamelde 

men onder de slogan ‘Vergroot de hoop’ 14.250 euro. 

De opbrengst van de actie werd door IGEAN integraal 

geschonken aan het Multidisciplinair Oncologisch 

Centrum Antwerpen (MOCA) van het UZA. Met het 

geld komt er in het ziekenhuis een lounge voor 

kankerpatiënten. Patiënten zullen er kunnen relaxen 

in een warme, gezellige sfeer. De nieuwe lounge past 

in de uitbreiding van het oncologisch-hematologisch 

dagcentrum. De opening van de lounge is voorzien in 

het najaar van 2012. 

In het UZA worden elk jaar meer dan 1500 kanker-

patiënten behandeld. Die kankerpatiënten voeren 

dagelijks een stille strijd tegen hun ziekte. Dat verdient 

heel veel respect. Het  UZA organiseerde daarom op  

14 februari en op 15 september 2011 twee verwendagen 

voor kankerpatiënten.

De taxushaag speelt een belangrijke rol in de bestrijding van kanker. Het snoeisel van de taxus 

bevat namelijk baccatine, een actief bestanddeel dat verwerkt wordt in kankermedicijnen.  

Een op vier gevallen van kanker wordt behandeld met medicijnen op basis van taxus. Voor 

één kilo basisstof is er wel 12 ton snoeisel nodig. Het project ‘Taxus tegen kanker’ besloot zijn 

schouders te zetten onder de inzameling van taxussnoeisel.

Verwendagen voor
kankerpatiënten

Taxusinzameling voor loungeruimte 
kankerpatiënten

UZA verwent

UZA verwent

Frank Fol kookt 
gezond voor 
kinderen die 
langdurig ziek zijn



Wetenschappelijk 
onderzoek en opleiding 
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Juni 2011: De opening van het moleculaire beeldvormingscentrum, 

een samenwerking tussen het UZA, de Universiteit Antwerpen en  

Janssen Pharmaceutica, stimuleert het wetenschappelijk onderzoek.



> Een productief wetenschappelijk jaar



2011: een productief 
jaar voor het weten-
schappelijk onderzoek

Onderzoek

26  |  UZA jaarverslag 2011

2011 was het jaar waarop het UZA als Clinical Research 

Center op kruissnelheid kwam. Zowel wat betreft onze 

research output, maar – belangrijker nog – ook wat be-

treft onze impact op het UZA beleid. Het maakt het UZA 

tot het unieke biomedische onderzoeks- en innovatie 

forum dat het vandaag de dag is.

Het UZA is bijzonder productief geweest in 2011. Sta 

mij toe u een aantal cijfers mee te geven. Het Ethisch 

Comité behandelde maar liefst 375 protocollen van 

klinische studies met een mooie evenwichtige verdeling 

tussen academische en commerciële klinische studies. 

Zo ook verdedigden tien UZA-medewerkers in 2011 hun 

doctoraal proefschrift in de medische wetenschappen 

aan de Universiteit Antwerpen.

In 2011 trok het UZA het onderzoekscentrum Biomedi-

cal Informatics Research Center Antwerp, Biomina,  

definitief op gang. De beschikbaarheid van grote hoe-

veelheden medische gegevens veroorzaakt een revolu-

tie in de geneeskunde. Het centrum zal met de hulp van 

wiskundige modellen verbanden kunnen leggen tussen 

klinische en biomedische gegevens om zo therapieën te 

ontwikkelen die beter zijn afgestemd op de individuele 

noden van de patiënt.

Ook bij de publicatie van dit jaarverslag staat innova-

tie voorop. De oprichting van icoMetrix, een spin-off 

bedrijf van de universiteiten en universitaire ziekenhui-

zen van Antwerpen en Leuven, is hiervan een concrete 

realisatie. Het bedrijf positioneert zich in de objectieve 

meting van subtiele verschillen in medische beelden; 

die precisie speelt een belangrijke rol bij de behande-

ling van bepaalde tumoren of ziekten van het centrale 

zenuwstelsel.

De samenwerking met verschillende partners is in dit 

jaarverslag op meerdere plaatsen geïllustreerd. Een 

mooi voorbeeld is de officiële openingsplechtigheid van 

de nieuwe onderzoeksfaciliteiten van het Molecular 

Imaging Center Antwerpen (MICA) en het Bio-Imaging 

Lab, het startsignaal van een unieke samenwerking 

tussen het UZA, Universiteit Antwerpen en Janssen 

Pharmaceutica.

Graag wil ik tot slot alle stafleden en onderzoekers  

danken voor hun bijdrage aan dit succesvolle jaar. 

Ik wens u alvast veel leesplezier met het overzicht van 

enkele van onze onderzoeksresultaten.

Prof. dr. Marie-José Tassignon

Medisch directeur

Nota: Tijdens de zomer van 2012 zal een overzicht  

van onze wetenschappelijke publicaties van 2011 op  

www.uza.be worden geplaatst.

Prof. dr. Marie-José Tassignon



Onderzoek
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Onderzoek in het UZA in 2011:
een overzicht

Proefschriften 2011
Tien UZA-medewerkers verdedigden in 2011 hun 

doctoraal proefschrift in de medische wetenschappen 

aan de Universiteit Antwerpen

Michèle De Waele 

Thorax- en vaatheelkunde 

• Restaging in non-small cell lung cancer:  

Present role of repeat mediastinoscopy 

• Promotor: prof. dr. Paul Van Schil

Ann Van Driessche

CCRG / hematologie 

• Development of a clinical leukemia vaccine using 

dendritic cells loaded with Wilms’ tumor (WT1)  

gene product 

• Promotor: prof. dr. Zwi Berneman

Ilse Van Brussel

Cardiologie 

• Dendritic cells in human atherosclerosis. Focus on 

dendritic cell activation & oxidative stress 

• Promotor: prof. dr. Christiaan Vrints

Jan Bosmans

Radiologie 

• The radiology report: from prose to structured  

reporting and back again? 

• Promotor: prof. dr. Paul Parizel

An Van Berendoncks

Cardiologie 

• The role of adiponectin in chronic heart failure. 

Focus on skeletal muscle metabolism and exercise 

training 

• Promotor: prof. dr. Christiaan Vrints

Gerd Claes

Neus- keel- en oorziekten

• Electrophysiological and radiological methods  

in diagnosis of Ménière’s disease 

• Promotor: prof. dr. Paul Van de Heyning

Jonathan Baets 

Neurologie 

• Genotype-phenotype correlations in hereditary neu-

ropathies: a systematic approach

• Promotor: prof. dr. Peter De Jonghe

Sevilay Altintas 

Oncologie 

• Prognostic factors in ductal carcinoma in situ 

• Promotor: prof. dr. Wiebren Tjalma

Sven Francque

gastro-enterologie 

• Alterations in hepatic and systemic haemodynamics 

in severe liver steatosis

• Promotor: prof. dr. Peter Michielsen

Sven Vanneste

neurochirurgie 

• The neural correlates of non-pulsatile tinnitus 

• Promotor: prof. dr. Dirk De Ridder

Aantal protocollen van experimenten bij de mens in 2010 375

Protocollen van studies vallend onder de wet  349

Aantal niet-commerciële (academische) studies 194

• Monocentrisch 138

• Multicentrisch 56

   • CME die het enkel advies uitbrengt 28

   • CME die het enkel advies niet uitbrengt 28

Aantal commerciële (niet-academische) studies 155

• Monocentrisch 33

• Multicentrisch 122

   • CME die het enkel advies uitbrengt 44

   • CME die het enkel advies niet uitbrengt 78

Aantal protocollen van studies die niet onder de wet vallen  26

Aantal vragen voor amendementen in 2010  180



Bij sommige patiënten met longkanker is een specifiek 

gewijzigde ALK-gen actief. Dit gen staat in voor de 

groei van de tumor, maar wordt door de nieuwe medi-

catie afgeblokt. De levensduur en de levenskwaliteit 

van de patiënt nemen daardoor toe.

Hoop voor 5 tot 10 procent
In het UZA stellen artsen jaarlijks ongeveer 1 000 

nieuwe gevallen van longkanker vast. Op het moment 

van de diagnose is de ziekte bij de meeste longkanker-

patiënten echter al vergevorderd of in het stadium van 

uitzaaiingen. Daardoor is de prognose niet gunstig.  

Nu komen 5 tot 10 procent van deze patiënten in aan-

merking voor Xalkori, dat het gewijzigde ALK-gen op 

non-actief zet, waardoor de tumor niet verder groeit en 

zelfs verschrompelt.

Alle Europese tests in UZA
Het labo pathologische anatomie van prof. dr. Patrick 

Pauwels voerde exclusief alle Europese tests uit en 

screende ook patiënten op het gewijzigde ALK-gen. 

Het gewijzigde gen komt het vaakst voor bij jonge niet-

rokende longkankerpatiënten. Bij patiënten met het 

gen werd het effect van het geneesmiddel onderzocht. 

Prof. dr. Paul Germonpré, adjunct diensthoofd pneumo-

logie, was principal investigator bij dit onderzoek. “De 

nevenwerkingen zijn veel milder dan bij chemothera-

pie. Omdat de tumor niet meer verder groeit of zelfs 

verschrompelt, kan de levensduur van de patiënt met 8 

maanden tot enkele jaren worden verlengd”, aldus prof. 

Germonpré.

Vandaag kan men dit type kanker jammer genoeg nog

niet genezen, wat betekent dat de kankercellen er vroeg

of laat weer in zullen slagen om het medicijn te omzeilen.

Verkrijgbaarheid
In Europa zit Xalkori nog in de testfase, maar in de 

Verenigde Staten werd het al gecommercialiseerd. UZA-

patiënten die in aanmerking komen voor de behande-

ling kunnen het middel verkrijgen via hun behande-

lende arts. Indien een arts vermoedt dat zijn patiënt de 

ALK-afwijking zou hebben, kan hij een test aanvragen in 

het labo pathologische anatomie van het UZA.

Een nieuw medicijn biedt hoop voor 

patiënten die kampen met longkanker in 

een vergevorderd stadium. Het UZA was 

verantwoordelijk voor alle Europese testen 

met het geneesmiddel, dat waarschijnlijk 

door geneesmiddelenfabrikant Pfizer onder 

de naam Xalkori op de markt zal gebracht 

worden.

Nieuwe medicatie tegen longkanker
Onderzoek

Prof. dr. Patrick PauwelsProf. dr. Paul Germonpré

De nieuwe medicatie blokt het gen af,  
dat instaat voor de groei van de tumor.

28  |  UZA jaarverslag 2011



Niet alleen de tunnelmonden zijn haarden van fijn stof. 

Ook in de tunnel zelf zijn de metingen alarmerend. De 

concentratie van de allerfijnste stofdeeltjes is er 20 

keer groter dan erbuiten. De fijnste stofdeeltjes zijn 

een gevaar voor de gezondheid. Ze kunnen tot in de 

kleinste longblaasjes doordringen en vandaar in de 

bloedbaan terechtkomen. De partikels kunnen er ont-

stekingen veroorzaken, die op hun beurt tot mogelijke 

hartschade leiden. Algemeen vermindert fijn stof de 

longfunctie en veroorzaakt het toenemende klachten 

aan de luchtwegen.

Met de snelheid van het verkeer
Het experiment in de Craeybecktunnel was een sa-

menwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de KU 

Leuven en de Vlaamse instelling voor technologisch 

onderzoek. Prof. dr Wilfried De Backer: “De metingen 

geven een zeer mooi beeld van het proces waaraan fijn 

stof beantwoordt. De partikels bewegen zich voort met 

de snelheid van het verkeer en stapelen zich enorm op. 

Aan de twee uitgangen van de tunnel, die 1,6 kilometer 

lang is, telden we drie keer zoveel stofdeeltjes. Die ver-

drievoudiging geldt zowel voor de fijnste stofdeeltjes 

van 1 micron, als voor de grootste van 2,5 micron.”

Oosterweel
In de Craeybeckxtunnel werd tot 100 microgram fijn 

stof per kubieke meter gemeten. Dat is twee keer zo-

veel als de maximaal toegelaten Europese norm. Prof. 

dr. Wilfried De Backer: “Met fijn stof valt niet te spot-

ten. De toxische koolstofdeeltjes zijn mee verantwoor-

delijk voor chronisch obstructief longlijden (COPD), de 

vierde doodsoorzaak. In België lijden 700.000 mensen 

aan COPD.”

Het experiment in de Craeybeckxtunnel doet ook 

vragen rijzen rond de milieueffecten van de Ooster-

weelverbinding, en in het bijzonder van het geplande 

tunnelcomplex.

Het UZA heeft een stevige reputatie 

wat betreft het onderzoek naar fijn stof. 

Een uniek experiment in de Antwerpse 

Craeybeckxtunnel leverde belangrijke infor-

matie op. “Aan de twee uitgangen van de 

tunnel is de uitstoot van fijn stof bijna drie 

keer hoger dan aan het begin van de tunnel”, 

zegt prof. dr Wilfried De Backer, diensthoofd 

pneumologie van het UZA.

Onderzoek

Prof. dr. Wilfried De Backer

De concentratie van de allerfijnste
stofdeeltjes in de tunnel is twintig keer
hoger dan erbuiten.
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UZA-onderzoek
rond fijn stof 
doet stof 
opwaaien



“Vaccinatie betekent dat we het immuunsysteem 

kunstmatig versterken”, zegt dr. Ann Van de Velde, 

dienst hematologie. “We kennen vaccins vooral als be-

scherming tegen infectieziekten, zoals griep. Het vac-

cin tegen kanker is echter een gepersonaliseerd vaccin, 

waarbij een witte bloedcel van de patiënt zich in het 

labo ontwikkelt tot een dendritische cel. Wanneer de 

dendritische cel ingebracht wordt in het lichaam, trekt 

deze een heel cascade van immunologische reacties 

tegen de specifieke tumor op gang.” De dendritische 

cel heeft zijn naam te danken aan zijn vele uitlopers, 

die lichaamsvreemde moleculen kunnen opnemen en 

zo het afweersysteem op gang brengen.

Fase 1
Het duurt een week voor de lichaamseigen witte bloed-

cel zich in het labo ontwikkelt tot een dendritische cel. 

Om dat te bewerkstelligen dient men specifieke eiwit-

ten toe. Nadien injecteert men de cel in het lichaam 

van de patiënt, nabij de stations van de lymfeklieren, 

die een belangrijke rol spelen in de lichaamsimmuni-

teit. De oksel is één van die stations. 

Dr. Ann Van de Velde: “Het gaat om een fase 1-studie. 

We behandelen patiënten na chemotherapie. Op dat 

ogenblik verkeert de tumor in een rustfase, maar we 

weten dat de tumor binnen het half jaar weer volop 

actief zal worden.”

De immuuntherapie blijkt hoopgevend. Het vaccin 

werd uitgetest op patiënten die lijden aan een agres-

sieve vorm van leukemie. Het kon bij de helft van hen 

een herval verhinderen. De therapie werd uitgebreid 

tot andere types van kanker, zoals borst- en longvlies-

kanker.

Hope
Rupert Suply lijdt aan botkanker. Hij is al eens herval-

len en volgde een zware chemotherapie. Rupert werd 

gevaccineerd met het nieuwe middel, dat hem weer 

hoop op genezing gaf. Daarom organiseerde hij een 

benefiet met de naam Hope. Zo wilde hij geld in het 

laatje brengen voor het onderzoek. Op het evenement 

kroop hij zelf als deejay achter de draaitafels.

Hervallen. Het is de vrees van elke kankerpatiënt. In het 

UZA ontwikkelden onderzoekers van dienst hematologie een 

revolutionaire behandeling tegen kanker, die de weerstand van 

de patiënt moet verhogen en de kans op herval terugschroeven. 

Rupert Suply is proefpersoon voor het nieuwe vaccin. Hij 

organiseerde het benefiet Hope om geld in te zamelen voor verder 

onderzoek naar het kankervaccin.

Het vaccin werd uitgetest op patiënten met een agressieve vorm 
van leukemie. Bij de helft van hen verhinderde het een herval.

Gepersonaliseerde 
kankervaccins

Onderzoek

Rupert Suply, leukemie patiënt, organiseerde ‘Hope’, een

benefiet ten voordele van het onderzoek naar kankervaccins
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Oncologen maken al langer gebruik van orgaangerichte 

behandelingen. Technieken zoals chemoembolisatie of 

radiofrequente ablatie werden intussen routine. Omdat 

elk van deze technieken tekorten heeft, blijft men zoe-

ken naar nieuwe innovatieve opties. Praktijkvoorbeel-

den uit het UZA schuiven radioembolisatie naar voor 

als een bestralingstherapie voor leverkanker in een 

gevorderd en niet, of niet meer, operabel stadium.  

Ook patiënten die niet reageren op chemotherapie 

of die met chemotherapie moeten stoppen wegens 

bijwerkingen komen in aanmerking.

Gerichte behandeling
Bij klassieke radiotherapie bestraalt men ook vrij veel 

normaal leverweefsel mee. Bij radioembolisatie gebeurt 

de bestraling van binnenuit. Bij de behandeling injec-

teert men radioactieve bolletjes via een katheter in de 

leverslagader. De radioactieve bolletjes, met Yttrium-90 

geladen microsferen, lopen vast in het vaatbed rond 

de tumor. Daar geven ze hun radioactiviteit af om de 

tumorcellen te vernietigen. De techniek is ook 

gekend als Selective Internal Radiation Therapy. 

Ze maakt een gerichte behandeling mogelijk, zonder 

het normale leverweefsels daarbij bloot te stellen aan 

een toxische dosis. 

Het is van belang dat de indicatie en de behandeling 

door een multidisciplinair team besproken worden.  

Dat team bestaat uit een interventieradioloog, een 

nucleair geneeskundige, een oncoloog, een hepatoloog 

en een chirurg.

De behandeling is weinig ingrijpend. In de meeste 

gevallen kan de patiënt al de dag na de behandeling 

naar huis.

Op 4 mei lichtte een symposium in het UZA 

de praktijk van radioembolisatie toe. Bij 

radioembolisatie worden radioactief geladen 

bolletjes in de tumor ingebracht. De nieuwe 

techniek bereikt goede resultaten in de strijd 

tegen leverkanker.

Kanker van binnenuit bestraald

Prof. dr. Marc Peeters organsiseerde een boeiend symposium over radioembolisatie

Gezond weefsel blijft gespaard van bestraling.

Onderzoek
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Prof. dr. Dirk De Ridder

10 % van de bevolking lijdt op een bepaald moment 

aan tinnitus. Voor 1% heeft de aandoening ernstige 

gevolgen, zoals depressie, angst en slapeloosheid. In 

2011 ontwikkelde een team van de University of Texas 

een therapie die berust op neuroplasticiteit, dat is de 

mogelijkheid van onze hersenen om verbindingen tus-

sen neuronen te herorganiseren. 

Fantoomgeluid
In feite is deze flexibiliteit van onze hersenen zowel de 

oorzaak als de oplossing van het probleem. Tinnitus 

ontstaat veelal door intens lawaai. Dat lawaai vernie-

tigt de haarcellen in het binnenoor, die geluidsgolven 

doorsturen naar neuronen in de geluidscortex van 

ons brein. Met de haarcellen sterven ook de corres-

ponderende neuronen af, wat een leemte veroorzaakt 

in de auditieve cortex. Naburige neuronen vullen die 

leemte op. Die neuronen zijn echter verbonden met 

overlevende haarcellen die op hun beurt een bepaalde 

frequentie vertegenwoordigen. Deze frequentie wordt 

daardoor oververtegenwoordigd in de auditieve cortex, 

met als resultaat de gewaarwording van een fantoom-

geluid op de bepaalde frequentie.

Nervus vagus
Het team uit Texas vond dat de oplossing lag in het 

herstellen van het oorspronkelijke spectrum van de 

frequenties in het brein. Proeven met ratten wezen 

uit dat men eerst de neuroplasticiteit moet stimuleren 

via de nervus vagus, die neurotransmitters vrijgeeft in 

het zenuwstelsel. De neurotransmitters maken nieuwe 

verbindingen in het brein die het normale spectrum 

van frequenties herstellen in de auditieve cortex. Deze 

methode om via neuroplasticiteit het auditieve sys-

teem te herstemmen, werd in 2011 getest op patiënten 

in het UZA door het team van prof. dr. Dirk De Ridder 

van dienst neurochirurgie.

In 2011 zag een behandeling voor tinnitus (of oorsuizen) 

het licht. Een doorbraak, want tinnitus staat bekend als een 

aandoening die weinig opties voor behandeling biedt. In het 

UZA werd de methode al getest op patiënten.

Tinnitus: oorzaak 
biedt oplossing

Onderzoek
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Klachten na blootstelling aan lawaai omvatten ge-

hoorverlies, oorpijn, overgevoeligheid aan geluid en 

tinnitus (of oorsuizen). De campagne ter bescherming 

van het gehoor bij jongeren van 14 tot 18 jaar gebeurde 

in opdracht van Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin. Annick Gilles, audiologe-

doctoraatstudent en prof. dr. Paul Van de Heyning, 

diensthoofd NKO van het UZA namen de wetenschap-

pelijke ondersteuning voor hun rekening. 

Gehoorbescherming
Voor de lancering van de campagne voerden de artsen 

van het UZA een epidemiologische studie uit bij jon-

geren. Daaruit bleek dat 18% van de jongeren kampte 

met een permanente vorm van oorsuizen. Tijdelijk 

oorsuizen na blootstelling aan luide muziek op een fuif, 

festival of iPod gaat in stijgende lijn, met pieken tot 

83% bij zeventien- en achttienjarigen. Hoewel sympto-

men na lawaaiblootstelling heel vaak voorkomen, ligt 

het gebruik van bescherming zeer laag. Slechts 4,9% 

van de leerlingen gaf aan gebruik te maken van ge-

hoorbescherming in omstandigheden met veel lawaai. 

Het gebruik van gehoorbescherming neemt wel toe 

met de leeftijd.

Luide samenleving
Meer dan de helft van de jongeren vindt dat lawaai 

en luide muziek een normaal deel uitmaken van onze 

samenleving. Vaak kiezen ze zelf om zich aan luide 

muziek bloot te stellen op festival en feestjes, of door 

te luisteren naar hun iPod. Ook worden ze onvrijwillig 

blootgesteld aan lawaai, bijvoorbeeld op school en tij-

dens sportevenementen. Jongeren zien lawaai dus niet 

als een gevaar voor de gezondheid en onderschatten 

de risico’s. Zelfs tijdelijk oorsuizen beschouwen ze niet 

als een waarschuwingssignaal, maar als een normaal 

gevolg van blootstelling aan lawaai. 

Gratis werkt
Met de campagne ‘Iets minder is de max’ wil men 

jongeren meer bewust maken van de risico’s van luide 

muziek. De campagne werd bij het begin van het 

festivalseizoen 2011 gelanceerd. Via verschillende ka-

nalen zoals Facebook, Jimtv, banners, internetpop-ups, 

affiches en een website verspreidde men info over de 

risico’s van lawaai, richtlijnen voor het gebruik van ge-

hoorbescherming, tips om het gehoor te beschermen, 

getuigenissen van bekende muzikanten en dj’s, filmpjes 

en links naar andere informatieve websites… 

Na het lanceren van de campagne hebben de artsen 

het effect ervan gemeten. Die metingen gaven aan dat 

campagnes een tijdelijke invloed hebben op het ge-

bruik van gehoorbescherming. Campagnes moeten wel 

meer focussen op het risico van luide muziek en meer 

aandacht besteden aan waarschuwingssignalen zoals 

tinnitus. Het geven van gratis gehoorbescherming blijkt 

wel efficiënt, want jongeren gebruiken ze meestal wel.

In januari 2011 werd een campagne voorbereid die jongeren 

bewust moet maken van de risico’s die luide muziek kan 

meebrengen. Daarbij werd gefocust op de leeftijdsgroep van 14 

tot 18 jaar, omdat jongeren op die leeftijd naar festivals, fuiven 

en discotheken beginnen te gaan. NKO-artsen van het UZA zien 

steeds meer jongeren die problemen krijgen na blootstelling aan 

luide muziek.

Iets minder is de max

Jongeren zien lawaai niet als een gevaar 
voor de gezondheid en onderschatten de 
risico’s ervan.

Onderzoek



429 kinderdagverblijven werden bevraagd over hun 

aanpak van de zindelijkheidstraining. Daarbij kwam 

meteen een belangrijk aandachtspunt naar boven: voor 

het startmoment van de zindelijkheidstraining baseert 

de helft van de kinderverzorgsters zich op de signalen 

die het kind geeft. Er zijn verschillende voorbeelden 

van dergelijke signalen: het kind kan duidelijk maken 

dat het moet plassen. Of het geeft aan dat het zich 

ongemakkelijk voelt bij een bevuilde pamper en wil dat 

de pamper ververst wordt. 44% van de kinderverzorg-

sters baseert zich op dergelijke zindelijkheidsignalen 

in combinatie met de leeftijd van het kind. Slechts een 

minderheid houdt enkel rekening met de leeftijd.

Educatieve activiteiten in het gedrang
De zindelijkheidstraining in het dagverblijf bestaat voor 

95% uit het kind op regelmatige tijdstippen op het 

potje zetten. Daarbij houdt men echter geen reke-

ning met de individuele nood om te plassen, omdat 

dit praktisch niet mogelijk is in een kinderdagverblijf. 

80% van de kinderverzorgsters is dagelijks meer dan 

1 uur bezig met de potjestraining, 60% zelfs tot 3 uur 

per dag. Extra hulp daarbij zou welkom zijn vinden de 

verzorgsters, omdat de educatieve activiteiten in het 

gedrang komen door tijdsgebrek. De communicatie 

rond zindelijkheidstraining met de ouders blijkt goed te 

verlopen. Toch hebben 3 op 10 verzorgsters het gevoel 

dat de ouders de verantwoordelijkheid voor de training 

naar hen doorschuiven. Datzelfde aantal geeft aan dat 

er weinig aandacht voor zindelijkheid is in het gezin. 

Niet zindelijk in de kleuterschool
Ondanks alle aandacht voor de potjestraining in het 

dagverblijf, zijn 1 op 4 kinderen nog niet zindelijk als 

ze naar de kleuterschool gaan. Fysische problemen 

zoals een te kleine blaas kunnen daar de oorzaak van 

zijn, maar toch scoren ook kinderen zonder fysische 

problemen slecht.

Om die resultaten te verbeteren startte het UZA een on-

derzoek naar het beste startmoment voor de zindelijk-

heidstraining. Hierbij zal men de signalen waarmee het 

kind aangeeft dat het rijp is voor potjestraining in kaart 

brengen en analyseren. Kinderverzorgsters, kleuterleid-

sters en ouders kunnen deze checklist gebruiken als 

leidraad.

De meeste kinderen zijn rond de 1,5 tot 2 jaar klaar voor 

potjestraining, maar die leeftijd kan sterk verschillen van 

kind tot kind. Soms zijn kinderen pas zindelijk als ze 4 jaar 

oud zijn. 6 op de 10 ouders gaan uit werken, waardoor vooral 

kinderdagverblijven instaan voor de zindelijkheidstraining. De 

dienst urologie van het UZA en de afdeling sociale geneeskunde 

van de Universiteit Antwerpen deden een uitgebreide enquête 

naar hoe kinderdagverblijven de potjestraining aanpakken.

Kind geeft startschot van 
zindelijkheidstraining

Voor het startmoment van de zindelijkheidstraining baseert de helft van  
de kinderverzorgsters zich op de signalen die het kind geeft.

Onderzoek
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We leven in een wereld waarin massaal veel gegevens 

beschikbaar zijn. Het wordt bijgevolg steeds goedkoper 

om grote hoeveelheden klinische data zoals laboresul-

taten en biologische gegevens te verzamelen. Neem nu 

het menselijk genoom. Terwijl het 10 jaar geleden nog 

100 miljoen euro kostte om het in kaart te brengen, 

bedraagt de prijs daarvoor vandaag ongeveer 3 000 

euro. 

Verbanden leggen
Om al de biomedische data bevattelijk te maken en 

effectief te verwerken is er behoefte aan computeral-

goritmes en geavanceerde datavisualisatie. Biomina 

ontwikkelt deze elementen. “Biomina situeert zich op 

het vruchtbare kruispunt tussen biologie, geneeskunde 

en informatica”, zegt Tim Van den Bulcke, mede-op-

richter van Biomina. “Door verschillende onderzoeks-

groepen, waaronder de innovatieve ICT-groep van het 

UZA en het Intelligent Systems Lab van de Universiteit 

Antwerpen samen te brengen, creëren we een kruisbe-

stuiving van kennis.”

Deze kennis heeft een zeer concreet doel: gepersona-

liseerde geneeskunde bevorderen door verbanden te 

leggen tussen klinische gegevens zoals laboresultaten 

en biologische gegevens over genen. Geavanceerde 

wiskundige technieken helpen om deze massa aan 

gegevens beter te structureren en de juiste inzichten te 

krijgen. “De wiskundige modellen zullen artsen helpen 

om meer individuele diagnoses te stellen en hun the-

rapieën op die diagnoses af te stemmen”, zegt Tim Van 

den Bulcke. Concreet kunnen artsen met de technieken 

die Biomina beschikbaar stelt bijvoorbeeld zeldzame 

ziekten bij pasgeborenen identificeren.

Succesvolle innovaties
In Vlaanderen neemt Biomina een unieke plaats in. 

De interdisciplinaire aanpak van de onderzoeksgroep, 

die bovendien ingebed is in het UZA, kan leiden tot 

succesvolle innovaties, wat blijkt uit gelijkaardige 

buitenlandse voorbeelden.

Eind juni 2011 was het onderzoekscentrum Biomina een feit. De naam staat voor Biomedical 

Informatics Research Center Antwerp, een mondvol voor het centrum dat met de hulp van 

wiskundige modellen verbanden wil leggen tussen klinische en biomedische gegevens. Het is  

de bedoeling om zo therapieën te ontwikkelen die nog beter afgestemd zijn op elke patiënt.  

Kruisbestuiving van kennis

Het biomina-team: Nghia Vu Trung (UA), Vanessa De Wit (UZA), Kris Laukens (UA), 
Hai Dang Thanh (UA), Tim Van den Bulcke (UZA)

De beschikbaarheid van grote hoeveelheden  
medische gegevens veroorzaakt een revolutie  
in de geneeskunde.

Onderzoek
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Aan de beeldvormingstechniek werd vijf jaar ge-

werkt. Al een poos wordt ze in het UZA toegepast op 

patiënten. De techniek is gebaseerd op een CT-scan 

van de borstkas. Aan de hand van dat beeld maakt 

nieuwe software een gedetailleerde reconstructie van 

de longen, tot in de kleinste vertakkingen. Zo kunnen 

de artsen heel precies zien welk deel van de longen be-

schadigd is. Voorheen konden longspecialisten alleen 

gebruik maken van de longfunctietest, die helemaal 

geen beelden geeft van de beschadiging.

Transplantatie
De nieuwe beeldvormingstechniek stelt artsen in staat 

gericht te kiezen voor de chirurgische behandeling 

met de grootste slaagkans. De chirurg weet nu waar 

de afwijkingen in de longstructuur precies zitten. 

Prof. dr. Wilfried De Backer, diensthoofd pneumologie: 

“We kunnen de patiënt heel lokaal behandelen en de 

longfunctie verbeteren door op een bepaalde plaats 

een stuk weefsel weg te nemen of een stuk van de 

luchtweg af te sluiten.”

De beeldvormingstechniek helpt ook om gefundeerd te 

beslissen welke patiënten in aanmerking komen voor 

een longtransplantatie. Men kan nu immers objectief 

aantonen dat geen enkele andere therapie nog helpt. 

Artsen weten ook vroeger welke therapieën nut heb-

ben en kunnen hun behandeling daar op afstemmen.

Astma en COPD
De techniek simuleert tevens hoe de lucht in de longen 

stroomt. De arts kan zien op welke manier, en hoe 

diep, geïnhaleerde medicatie doordringt. Met behulp 

van de scans kunnen pneumologen de inhalatiethera-

pie bij astmapatiënten, in ons land zijn dat er 400.000, 

optimaliseren. Indien de partikeltjes niet voldoende 

doordringen in de longen, kan men ingrijpen door het 

gebruik van inhalatiemedicatie met fijnere partikels die 

dieper in de longen kunnen doordringen.

COPD-patiënten zijn een andere doelgroep. België telt 

700 000 patiënten met chronische obstructief long-

lijden (COPD). Die aandoening treft vooral rokers en 

ex-rokers van 45 en ouder. Door de vergrijzing zal het 

aantal COPD-patiënten nog flink stijgen.

Omdat de techniek nieuw is, worden de kosten nog 

niet terugbetaald door de ziekenkas. Maar prof. dr. De 

Backer is hoopvol: “Door een veel preciezere diagnose 

voorkomen we dat dure behandelingen of dure medi-

catie nodeloos worden ingezet.”

De dienst longziekten van het UZA ontwikkelde een nieuwe 

beeldvormingstechniek, die een meer verfijnde diagnose mogelijk 

maakt. Ook een gepersonaliseerde behandeling behoort tot de 

mogelijkheden. Chronische longpatiënten bij wie medicatie niet 

meer aanslaat, kunnen nu toch geholpen worden.

De artsen kunnen nu zien 
welk deel van de longen 
beschadigd is.

Longen in de kijker
Onderzoek
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In 2011 opereerde men 30 patiënten volgens de tech-

niek die oorspronkelijk thuishoort in de cardiologie. Bij 

het plaatsen van stents passen artsen ‘rapid ventricular 

pacing’ toe. Hierbij zorgt de plaatsing van een slang in 

het hart ervoor dat de bloeddruk gedurende maximaal 

40 seconden stopt, wat opereren veiliger maakt. Deze 

praktijk maakt nu ook de operatie van een aneurysma, 

dat is een soort uitstulping in de wand van een her-

senslagader, veiliger. Bij een dergelijke operatie van dit 

aangeboren defect, dat vooral vrouwen tussen de 60 

en 80 jaar oud treft, plaatst de hersenchirurg een clip 

op de hals van het aneurysma om de bloedtoevoer af 

te sluiten. Neurochirurg dr. Tomas Menovsky: “Door

 

het hart stil te leggen halen we de druk weg van het 

aneurysma. Dat maakt de kans dat het bloedvat open-

springt veel kleiner, waardoor de operatie veiliger en 

succesvoller wordt.”

De artsen van het UZA zien jaarlijks meer dan 100 

patiënten met een aneurysma. Een operatie via de lies 

behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Het project RAPP-ID werd uitgekozen voor financiering 

door de EU. Twintig partners uit verschillende discipli-

nes nemen eraan deel: universiteiten, farmaceutische 

bedrijven en hightech firma’s. De doelstelling is hoogst 

ambitieus. Labotesten die vandaag een tot meerdere 

dagen in beslag nemen, moeten mogelijk zijn binnen 

twee uur. Er komen sneltests voor onder andere bacte-

riën, virussen en biomarkers. Bij bloedinfecties maakt 

het snel toedienen van de juiste antibiotica bijvoor-

beeld het verschil tussen leven en dood.

70% van de onnodige antibiotica wordt nog altijd voor-

geschreven voor luchtwegeninfecties en griep. Daarom 

staat er ook een sneltest voor dergelijke aandoeningen 

op het programma. “De labo-analyse voor bacteriën 

neemt nu vaak een dag in beslag, voor virussen kan 

dat oplopen tot weken. Intussen geeft men wel vaak 

foute antibiotica, wat de resistentie tegen antibiotica 

in de hand werkt”, verduidelijkt Herman Goossens. 

Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk toestel waarmee 

de huisarts zijn hoestende patiënt meteen kan testen 

moet de oplossing bieden. De arts hoeft enkel een staal 

te nemen van slijm uit keel of neus. Dat staal wordt 

door het toestel binnen het halfuur geanalyseerd. Als 

het om een bacteriële infectie gaat is antibiotica aan-

gewezen, bij een virus is dit niet het geval.

Als enige Belgische ziekenhuis opereren 

de neurochirurgen van het UZA patiënten 

met aneurysma’s nadat men hun hart heeft 

stilgelegd.

Prof. dr. Herman Goossens, dienst klinische biologie van UZA haalde in 2011 een wereldwijd 

topproject binnen voor de ontwikkeling van snelle diagnosetests. “Door sneller te testen kan de 

behandeling efficiënter en zal het gebruik van onnodige antibiotica hopelijk fors verminderen”, 

aldus de professor.

Veiliger opereren
met hartstilstand

Sneltest

Onderzoek

Onderzoek

Aneurysma voor het afklemmen

Door de druk van het aneurysma weg te halen 
wordt de operatie veiliger en succesvoller.



Behandeling met chaperonnes
De chaperonnes stabiliseren ‘foute’ enzymen zodat 

ze toch nog hun werk kunnen doen. Patiënten met 

de ziekte van Fabry kunnen nu gewoon thuis een pil-

letje innemen in plaats van elke twee weken naar het 

ziekenhuis te moeten komen voor enzymtherapie via 

een infuus.

Behandeling met PTC 124
Patiënten met de stofwisselingsziekte MethylMalon-

zuurAcidemie (MMA, cbl B en A) kunnen sinds 2011 

door eenvoudige inname van PTC 124, hun streng 

eiwitbeperkt dieet versoepelen en uitbreiden zonder ri-

sico te lopen op ontsporing of beschadiging van herse-

nen en nieren. PTC 124 zorgt ervoor dat er een enzym 

wordt aangemaakt dat het lichaam van de patiënt niet 

op een natuurlijke manier kan aanmaken. 

icoMetrix positioneert zich op de snijpunten tussen de 

klinische wereld, de onderzoekswereld en de farma-

ceutische industrie. icoMetrix vervangt de subjectieve 

beoordeling van radiografieën door het objectief meten 

van heel subtiele verschillen in medische beelden. 

Alleen dankzij statische analyse kunnen die minieme 

verschillen opgespoord worden. Een dergelijke precisie 

speelt een belangrijke rol bij de behandeling van be-

paalde tumoren of ziekten van het centraal zenuwstel-

sel. “Met de precieze metingen van icoMetrix kunnen 

artsen het effect van een therapie heel nauwkeurig 

inschatten, al vanaf een vroegtijdig stadium”, zegt Prof. 

dr. Paul Parizel. “Zo weet men snel of een patiënt be-

hoort tot de groep responders, die gunstig reageert op 

een therapie. Door die vroege kennis kan de behande-

ling snel bijgestuurd worden; of stopgezet wanneer de 

patiënt er niet op reageert.”

In het CEMA (Centrum voor Erfelijke Metabole Aandoeningen) wordt volop onderzoek gevoerd naar betere 

behandelingsmethoden voor zeldzame stofwisselingziekten. In 2011 werd weerom vooruitgang geboekt dankzij 

internationaal onderzoek met kleine molecules. Het UZA was het enige Belgische onderzoekscentrum dat 

betrokken was in de studies. 

icoMetrix is een spin-off van de universiteiten en universitaire 

ziekenhuizen van Antwerpen en Leuven. “Het bedrijf maakt op 

een zeer nauwkeurige manier een wiskundige voorstelling van 

ziekteprocessen. Het aantal letsels, het volume van letsels of het 

herstelmechanisme worden objectief meetbaar”, aldus prof. dr. 

Paul Parizel, diensthoofd radiologie.

UZA zoekt mee naar innovatieve 
behandelingen van stofwisselingsziekten

icoMetrix: beter meten  
is meer weten 

Onderzoek

Onderzoek

Prof. dr. Paul Parizel
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Het onderzoek naar hazelnotenallergie bij jonge 

kinderen en volwassen wees uit dat leeftijd een rol 

speelt. Volwassenen vertonen eerder milde allergische 

reacties, bijvoorbeeld een lichte zwelling van de mond 

of keel. Prof. dr. Didier Ebo: “Kinderen reageren veel 

heviger. Symptomen gaan van felle huiduitslag tot 

zwellingen in de keel en mond, ademhalingsproble-

men, bewusteloosheid tot zelfs anafylactische shock, 

waarbij de bloeddruk sterk daalt, en overlijden.”

Zuiderlingen en zuigelingen reageren 
heftiger
Vooral de piepjonge leeftijd waarop het immuunsys-

teem van baby’s al overgevoelig reageerde, verbaasde 

de onderzoekers. Het jongste patiëntje was amper 11 

maanden en kon nog geen hazelnoot of choco met 

hazelnoten gegeten hebben. Verder onderzoek bij 

baby’s jonger dan een jaar met eczeem, het allereerste 

symptoom van de allergie, toonde aan dat ook deze 

baby’s al allergisch reageerden op de bewuste hazel-

nootcomponent. Prof. dr. Didier Ebo: “Een deel van de 

baby’s kreeg voor de geboorte hazelnoten binnen via 

de placenta omdat hun moeder die noten at. Andere 

baby’s kregen de component binnen via de borstvoe-

ding.” Verder onderzoek naar de mogelijke oorzaak 

is aangewezen, omdat de twee verklaringen alleen 

opgaan voor 50 tot 60 % van de baby’s.

Het UZA-onderzoek paste in een grote Europese studie 

waar 64 allergiecentra aan meewerkten. Opvallende 

vaststelling: het land waar je woont, bepaalt mee 

hoe gevoelig je reageert op hazelnoten. In de meer 

noordelijk gelegen Europese landen reageren volwas-

sen allergielijders met overwegend milde symptomen, 

terwijl zuiderlingen veel heftiger reageren.

In Europa eten mensen vaak hazelnoten zonder zich 

daarvan bewust te zijn. 50 tot 70 % van de chocolade 

bevat namelijk hazelnoten of extracten ervan.

6% heeft milde allergie
In België blijkt 6 % van de jongvolwassenen gevoelig 

te zijn voor hazelnoot. Bij deze milde vorm van hazel-

nootallergie heeft de patiënt al een eerdere allergie 

aan boompollen. De symptomen zoals de lichte zwel-

ling van mond of keel steken bijna alleen de kop op bij 

het eten van verse noten.

Overgevoeligheid aan een component van 

hazelnoten werd de sterkst groeiende allergie 

in Europa. “Opmerkelijk genoeg duikt deze 

voedselallergie ook op bij heel wat jonge 

kinderen en zuigelingen die nooit hazelnoten 

aten”, zegt prof. dr. Didier Ebo, dienst 

immunologie van het UZA.

Onderzoek

Hazelnotenallergie kan bij kinderen leiden 
tot shock en zelfs overlijden.
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MRA mondprothese biedt alternatieve 
oplossing voor mensen met slaapapneu

Obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) is de meest 

voorkomende vorm van slaapapneu. Door een obstruc-

tie in de bovenste luchtwegen tijdens de slaap ont-

staan zuurstoftekorten, wat een belasting van het hart 

en de bloedvaten met zich meebrengt. Een dergelijk 

zuurstoftekort countert het lichaam met een ontwaak-

reflex, waar de patiënt zich ’s morgens niets van herin-

nert. De zuurstoftekorten komen verschillende keren 

per uur voor, waardoor de slaap telkens onderbroken 

wordt door de ontwaakreflex. Daardoor recupereert de 

patiënt ‘s nachts niet en krijgt hij een tekort aan diepe 

slaap en/of droomslaap. “De belangrijkste klachten van 

patiënten zijn slaperigheid, vermoeidheid en gebrek 

aan concentratie. Hun partner getuigt meestal dat 

de patiënt luid snurkt”, zegt dr. Olivier Vanderveken, 

dienst NKO. 

MRA-behandeling
Traditioneel behandelt men matige tot ernstige slaap-

apneu met het CPAP-toestel, een kleine turbine die via 

een gezichtsmasker de luchtweg continu open blaast. 

Dr. Olivier Vanderveken: “Twee types van patiënten 

vallen uit de boot. Enerzijds zijn dat mensen met 

een lichtere vorm van slaapapneu. Zij komen niet in 

aanmerking voor terugbetaling van de CPAP. Ander-

zijds kan een groep van CPAP-gebruikers het masker 

niet verdragen: ze hebben bijvoorbeeld last van een 

claustrofobisch gevoel, van neusverstopping of van 

irritatie door lekkage van het masker. De cijfers van de 

patiënten die hun CPAP-behandeling niet volhouden 

liggen dan ook hoog. Tot 40 tot 50 % stopt met CPAP.”

Voor deze patiënten biedt het mandibulair repositie-

apparaat of MRA een alternatief. Het MRA is een 

mondprothese die de patiënten ’s nachts inbrengen 

in de mondholte. De prothese zorgt ervoor dat de on-

derkaak naar voren schuift, waardoor er meer ruimte 

vrijkomt in de luchtweg. Door een minuscule chip 

in te brengen in het apparaat, kon het UZA-team de 

therapietrouw bij een MRA-behandeling voor het eerst 

meten. De chip meet de temperatuur in de mondholte 

vanuit het MRA. Dr. Olivier Vanderveken: “Onze be-

kroonde studie wees uit dat de therapietrouw met 90% 

heel hoog ligt. De effectiviteit van de MRA-behandeling 

ligt wel wat lager dan bij de CPAP. Maar als conclusie 

kunnen we stellen dat MRA, door zijn hogere therapie-

trouw, een evenwaardig, niet heelkundig alternatief is 

voor CPAP en de eerste keus voor mensen die niet in 

aanmerking komen voor een CPAP-behandeling.”

De dienst NKO van het UZA heeft in binnen- en buitenland 

een sterke reputatie voor zijn onderzoek en behandeling van 

slaapapneu. In 2011 kaapte het team rond Olivier Vanderveken, 

dienst NKO, en prof. dr. Marc Braem, afdeling Tandheelkunde, 

de Clinical Excellence Award en de Clinical Research Award van 

de prestigieuze American Academy of Dental Sleep Medicine 

weg. Het team werd bekroond voor zijn baanbrekend onderzoek 

naar de therapietrouw tijdens mondprothesebehandeling van 

slaapapneu. Ook de bijdrage die dr. Marijke Dieltjens aan het 

onderzoek leverde, kreeg weerklank. Dieltjens werd laureaat 

van de VAPA Sleep Apnea Research Award, een initiatief van de 

Vereniging Apneu Patiënten.

Trouw in de strijd  
tegen slaapapneu 

Onderzoek

De therapietrouw met de mondprothese  
bedraagt 90%, wat uitzonderlijk hoog is.
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Laureaten moeten een origineel en belangrijk diabetes-

onderzoek hebben voorgesteld en jonger zijn dan 40 

jaar. Sigrid Beckers van het UZA werd bekroond met de 

prijs voor het klinisch onderzoek voor haar presentatie 

op het 70ste congres van de American Diabetes Asso-

ciation in Orlando, Florida. Haar bekroonde onderzoek 

draagt de titel ‘Identification and Functional Characte-

rization of a Missense Mutation in Resistin in 2 Patients 

with Severe Obesity and Insulin Resistance’. 

Als ondersteuning voor haar verdere onderzoeksactivi-

teiten ontving de laureate 4.000 euro. De toekenning 

van de prijs betekent dat de jury het wetenschappelijk 

belang van de studie erkent.

De award is opgesplitst in twee onderzoekscategorieën 

en omvat ook een luik fundamenteel onderzoek. Prof. 

dr. Luc Van Gaal van dienst endocrinologie, diabeto-

logie en metabole ziekten was voorzitter van de jury. 

In de jury zetelden verder experten van Belgische en 

Luxemburgse universiteiten, samen met vertegen-

woordigers van de Association Belge du Diabète en de 

Vlaamse Diabetesvereniging. 

De Sanofi-Avantis Award in Diabetes is een 

prestigieuze tweejaarlijkse prijs. De Award 

wordt toegekend aan de beste Belgische/

Luxemburgse wetenschappelijke communicatie 

tijdens een internationaal congres.

Sanofi-Avantis
Award

Prijzen en erkenningen

Sigrid Beckers neemt trots de prijs in ontvangst uit handen van prof. Van Gaal, voorzitter van de jury
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Prof. dr. Pauwels van de dienst pathologie, kreeg een 

Pfizer Educational Grant ter waarde van 15.000 euro 

voor zijn onderzoek naar longtumoren. De dienst pa-

thologie was in 2011 onder meer als enige centrum in 

Europa verantwoordelijk voor het testen van een nieuw 

geneesmiddel voor longkankerpatiënten bij wie een 

specifiek gewijzigd ALK-gen actief is.  

Prof. Pauwels: “Met dit geld zullen we het longkanker 

onderzoek verder zetten. Zo willen we een aantal mo-

leculaire testen opzetten om nieuwe doelwitten op te 

sporen die gevoelig zijn voor bepaalde therapieën. Het 

komt er in de toekomst immers op aan om genees-

middelen in de eerste plaats te testen op personen 

die voor het specifieke geneesmiddel in aanmerking 

komen.” 

Pfizer Educational Grant 
Prijzen en erkenningen

Prof. dr. Patrick Pauwels



Prof. dr. Pierre Van Damme
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Het WGO-partnerschap met VAXINFECTIO om opruk-

kende infectieziekten in 53 Europese landen aan te 

pakken, bevestigt dat het instituut tot de absolute 

wereldtop behoort. Vier jaar lang zullen meer dan 90 

medewerkers Europese landen bijstaan in de strijd te-

gen mazelen, kinkhoest, virale hepatitis, tyfus, rubella 

en polio, om er maar een paar te noemen. Bovendien 

zal ook het resistentiepatroon van bepaalde kiemen in 

kaart worden gebracht.

Het Antwerpse WGO-centrum is uniek, bevestigt 

prof. dr. Pierre Van Damme, hoofd VAXINFECTIO. “De 

meeste WGO-centra focussen op de bestrijding van één 

bepaalde ziekte. Ons actiedomein is veel ruimer. Ons 

multidisciplinaire team biedt dan ook vele mogelijk-

heden en een ruime expertise.” VAXINFECTIO bundelt 

namelijk expertise in vaccinstudies, epidemiologie en 

modellering van infectieziekten, gezondheidsecono-

mie, en onderzoek naar resistentiepatronen van bacte-

riën. Het instituut heeft ook een lab voor experimen-

tele hematologie waar experimentele therapeutische 

vaccins ontwikkeld worden.

Vooral Oost- en Centraal Europa zijn nog een haard van 

infectieziekten en de graad van vaccinatie ligt er een 

stuk lager dan in België. De WGO zal daarom samen 

met VAXINFECTIO missies organiseren in die regio’s en 

personeel trainen in specifieke labo-activiteiten. Bo-

vendien staat de summer course in vaccinology open 

voor deelnemers uit Oost- en Centraal Europa.

In de meeste West-Europese landen is de bevolking wel 

ingeënt tegen de gevaarlijkste infectieziekten. Maar er 

treden wel vermoeidheidsverschijnselen op, waardoor 

mensen bijvoorbeeld vinden dat de vaccinatie tegen 

mazelen niet meer nodig is. Het gevolg? In Frankrijk, 

Duitsland, Italië en Oostenrijk zijn weer mazelenepide-

mieën uitgebroken. 

VAXINFECTIO zal eveneens voor de WGO het effect 

van vaccinatieprogramma’s op de verspreiding van 

bacteriën en virussen onderzoeken. Ook het effect van 

vaccins op het immuunsysteem wordt in Antwerpen 

onderzocht.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) koos het Vaccin 

& Infectieziekteninstituut van de Universiteit Antwerpen 

(VAXINFECTIO) als referentiecentrum in de strijd tegen 

infectieziekten.

VAXINFECTIO partner 
van WGO

Prijzen en erkenningen
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Aan de accreditatie zijn strikte voorwaarden ver-

bonden. Het thoraxcentrum moet onafhankelijk zijn 

binnen het ziekenhuis, maar wel omringd zijn door 

faciliteiten zoals een eigen operatiekamer, endosco-

pische en cardiologische onderzoeksinfrastructuur, 

radiologie met CT-scan en PET. Het centrum moet ook 

toegang hebben tot een dienst intensieve zorg die 

ervaring heeft met patiënten die thoraxchirurgie on-

dergingen. Het spreekt vanzelf dat ook de kwaliteit van 

de chirurgen en het diensthoofd, die minstens vijf jaar 

klinische ervaring moet hebben, meespelen. 

Dankzij de accreditatie krijgt de dienst onder leiding 

van prof. dr. Paul Van Schil toegang tot een Europese 

database waar heel wat thoraxcentra aan bijdragen. 

Dankzij deze gegevens kunnen de UZA-artsen de 

riscofactoren van een ingreep veel beter inschat-

ten en zullen ze ook gebruik kunnen maken van de 

database voor wetenschappelijk onderzoek. Het UZA 

neemt tevens zeer actief deel aan wetenschappelijke 

projecten en verbeteringsprojecten voor de Europese 

thoraxchirurgie. De accreditatie geldt voor een periode 

van drie jaar.

Europese 
erkenning 
voor thorax- en 
vaatheelkunde

Prijzen en erkenningen

Prof. dr. Van Schil neemt de accreditatie met trots in ontvangst
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De dienst thorax- en vaatheelkunde van 

het UZA werd in 2011 officieel erkend door 

de European Society of Thoracic Surgeons 

(ESTS). De dienst, die jaarlijks 250 zware 

thoraxoperaties uitvoert, is de eerste in 

Europa die de officiële accreditatie krijgt.

PRIMA
Prof.  dr. Tjalma, adjunct diensthoofd gynaecologie, 

ontving in 2011 uit de handen van Wilfried Martens en 

Miet Smet een PRIMA als erkenning voor zijn werk in 

het kader van borstkliniek en baarmoederhalskanker. 

Chiesi Prijs
Dr. David Van Laere, staflid neontatologie, ontving de 

Chiesi prijs voor de beste presentatie tijdens de jaar-

lijkse herfstmeeting van de Belgische Vereniging voor 

Neonatologen. 

UNESCO Chair in Bioethics and  
Human Rights 
Prof. dr. Ramon, consultent op de dienst gastro-ente- 

rologie, ontving in november de UNESCO International 

Code of Ethics tijdens het vijfde ITERA Life-Sciences 

symposium.

Prima, Chiesi, Unesco
Prijzen en erkenningen



Samenwerking
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Oktober 2011: De eerste steen van het Moeder & Kind Centrum wordt gelegd. 

De ziekenhuisvleugel zal in 2014 klaar zijn en streeft naar een geïntegreerde 

patiëntenzorg voor kinderen en hun ouders.



> Samen zijn we sterker



Huisartsen en algemene ziekenhuizen
Om het zorgtraject zo goed mogelijk af te stemmen 

op de noden van de patiënt, ondersteunt het UZA de 

zorgverleners buiten de muren van het ziekenhuis. 

Goed communiceren en informatie uitwisselen met die 

andere spelers zijn daarbij prioriteiten.

De huisartsen uit de regio spelen een belangrijke rol 

binnen het concept van de transmurale zorg. Huisart-

sen vormen de eerste lijn en staan tevens in voor de 

opvolging van patiënten met chronische problemen. 

Met de huisartsen zijn er al afspraken rond het chro-

nisch vermoeidheidssyndroom en diabetes. Johnny Van 

der Straeten, gedelegeerd bestuurder: “We proberen 

een netwerk te vormen waardoor patiënten in eerste 

instantie bij de huisarts terechtkunnen en niet meteen 

naar het ziekenhuis stappen.” De huisartsen kunnen 

ook kennis en ervaring uitwisselen tijdens bijscholin-

gen, georganiseerd door het UZA.

De algemene ziekenhuizen zijn een tweede belangrijke 

schakel in de zorg. Samenwerkingen met heel wat van 

de ziekenhuizen vinden plaats via consulentschappen, 

waarbij een arts als consulent patiënten opvolgt in 

een ander ziekenhuis. Er bestaan tientallen van deze 

samenwerkingen, bijvoorbeeld rond mucoviscidose met 

de Gasthuiszustersziekenhuizen en rond oncologie met 

Sint-Dimpna Geel. Doorverwijzingen en het delen van 

kennis maken deel uit van de samenwerking. 

Wat betreft de uitwisseling van medische en verpleeg-

kundige gegevens neemt het UZA het voortouw met 

een onlineplatform. (zie pagina 49)

Revalidatie
Na verzorging in het ziekenhuis stromen sommige 

patiënten door voor verdere verzorging. Voor verpleeg-

kundigen en zorgverleners van thuiszorgorganisaties 

en revalidatiecentra organiseert het UZA bijscholing. 

Overeenkomsten met onder andere RevArte (het reva-

lidatieziekenhuis Hof ter Schelde), het AZ Monica en de 

Mick stroomlijnen de opvang van revalidatiepatiënten. 

Met de bouwplannen voor een gezamenlijk zorghotel, 

het eerste in Vlaanderen, gaan het UZA en AZ Monica 

nog een stapje verder om een vlotte doorstroming te 

verzekeren. Het hotel richt zich tot patiënten die een 

lichte revalidatie nodig hebben, waardoor er plaats 

vrijkomt in het UZA en de revalidatiecentra. De eerste 

steenlegging van het zorghotel is gepland voor 2012.

Zorg reikt verder dan de ziekenhuismuren. Ook wat er aan een 

ziekenhuisconsultatie voorafgaat en wat erna komt behoort tot  

de zorgketen. Het UZA zet sterk in op de samenwerking tussen 

alle schakels die deel uitmaken van de zorgketen. 

Zorgeloos in een 
zorghotel

Het UZA wil het zorgtraject zo 
goed mogelijk afstemmen op 
de noden van de patiënt.

Samenwerking
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Samenwerking groepering UZA  
en AZ Monica verstevigd  

Associatie orthopedie behandelt alle 
orthopedische problemen
De diensten orthopedie van het UZA en het AZ Monica 

vormen voortaan samen de associatie orthopedie. 

Samen  werken er  meer dan 30 orthopedisten in deze 

associatie. Zo kunnen we het hele scala van orthopedi-

sche problemen behandelen. Basisingrepen, zoals een 

knie- of schouderoperatie, blijven in beide ziekenhui-

zen gebeuren. Voor de meer ingewikkelde ingrepen 

wordt de patiënt naar de dienst met de meeste experti-

se verwezen. In de eerste fase zal het AZ Monica vooral 

de rug- en handoperaties op zich nemen, terwijl het 

UZA zich blijft toeleggen op tumoren, het bekken en 

de voetchirurgie. Heel uitgebreide problemen waarbij 

meerdere diensten betrokken zijn en de ondersteuning 

door intensieve zorg cruciaal is, worden in het UZA 

behandeld.

Directies patiëntenzorg werken samen 
aan lean 
Het UZA en het AZ Monica startten in 2011 samen met 

het programma ‘Releasing Time to Care – Productive 

Ward’. Medewerkers uit beide ziekenhuizen volgden 

een vierdaagse opleiding bij NHS in Coventry (UK) 

en richten in navolging hiervan samen de werkgroep 

Productive Ward op. Binnen deze werkgroep wordt een 

vertaalslag gemaakt van de Productive Ward modules 

naar de realiteit in het UZA en het AZ Monica. Dankzij 

deze samenwerking profiteren beide ziekenhuizen van 

synergie-effecten en kan er nuttige ervaring en kennis 

worden uitgewisseld. 

Aanbod interne vorming en opleiding  
in het UZA ook voor AZ Monica
Sinds 2011 kunnen ook medewerkers van het AZ Mo-

nica inschrijven voor bijscholingen die door het UZA 

worden georganiseerd. De focus lag in 2011 vooral op 

de vorming van leidinggevenden. Voor twee opleidin-

gen kreeg het UZA een erkenning van de FOD Volksge-

zondheid, namelijk de opleiding projectmanagement 

(PM@UZA) en de opleiding arbeidsveiligheid. Deze 

laatste werd ingericht om te voldoen aan de wetgeving 

inzake preventie en bescherming op het werk. Hieraan 

namen alle leidinggevenden deel. 

Eén directeur voor de diensten ICT 
Sinds mei 2011 is Geert Smits  zowel verantwoordelijk 

voor de ICT-dienst van het UZA als voor deze van het 

AZ Monica. Dit maakt dat beide ziekenhuizen ge-

bruik kunnen maken van één infrastructuur en dat de 

kostenefficiëntie verhoogt. Het delen van expertise is 

eveneens een belangrijk pluspunt van deze strategi-

sche stap binnen de groepering.

In 2011 verstevigde de samenwerking tussen het UZA en het AZ Monica. Een aantal concrete 

stappen werden gezet, waaronder de associatie orthopedie, het gezamenlijk uitrollen van het 

lean-project en de organisatie van opleidingen. Bovendien worden de twee ICT-diensten sinds 

2011 aangestuurd door één ICT-directeur.  



De tien patiënten hadden nood aan kunstmatige 

beademing. Bij vijf patiënten volstond de traditionele 

kunstmatige beademing niet. Ze werden beademend 

met een ECMO-toestel, een kleine hart-longmachine die 

via de grote aders de aanvoer van zuurstof en de afvoer 

van CO2 verzekert. Door rechtstreeks op het niveau van 

het bloed te werken, moeten de longen dan niet meer 

instaan voor de opname van zuurstof.

Het UZA is een van de weinige Belgische ziekenhuizen 

die de ECMO-behandeling kan aanbieden. Enkel cardio-

chirurgische centra en afdelingen voor gespecialiseerde 

intensieve zorg kunnen de nodige samenwerking garan-

deren tussen specialisten, onder wie cardiochirurgen, 

intensivisten, perfusionisten, verpleegkundigen en bij 

ernstige gevallen pneumologen en nefrologen.

Zoveel patiënten tegelijkertijd behandelen met hart-

longmachines was enkel mogelijk dankzij de samenwer-

king met andere centra die hun toestellen beschikbaar 

stelden. Het UZA kon rekenen op de medewerking van 

de industrie en de uitgeleende hartlongmachines van 

OLV Aalst, ZNA Middelheim, Hôpital Saint-Joseph Gilly, 

CHU Sart Tilman Luik en AZ St-Jan Brugge.

Het MUCO-centrum voor kinderen van het UZA is één 

van de zeven door het RIZIV erkende mucocentra in 

België. Een multidisciplinair team verzorgt en bege-

leidt mucopatiëntjes en hun omgeving intenstief en 

langdurig. Via een optimale kind- en gezinsgerichte 

aanpak wordt  dienstoverschrijdend gewerkt om zo 

de levensverwachting van het kind te verhogen en de 

levenskwaliteit te verbeteren. 

De samenwerking met GZA zal beide ziekenhuizen 

toelaten meer kennis uit te wisselen en een gezamen-

lijke overgangsraadpleging van kind naar volwassene 

te organiseren. Mucospecialisten van zowel het UZA  

als het GZA zullen raadplegingen doen in beide zie-

kenhuizen. Op die manier moeten mucopatiënten niet 

steeds van ziekenhuis veranderen, maar kunnen zij 

in een vertrouwde omgeving en door dezelfde artsen 

opgevolgd worden. 

De Mexicaanse griep – of het H1N1-virus – kan een ernstige 

longinfectie veroorzaken, die een hoogst gespecialiseerde 

behandeling vereist. Het virus sloeg toe in januari 2011. 

10 patiënten moesten met ernstige longschade in het UZA 

opgenomen worden. Het UZA kon daarbij rekenen op een 

intensieve samenwerking met andere ziekenhuizen.

In 2011 werd voor de behandeling van mucoviscidose een associatie aangegaan met de Gasthuiszusters Antwerpen. 

Specialisten werken er samen zodat in beide ziekenhuizen zowel kinderen als volwassenen met mucoviscidose 

terecht kunnen.  

Uit de greep van de
Mexicaanse griep

MUCO-centrum Antwerpen: 
meer comfort voor de patiënt 

Samenwerking

Samenwerking
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Geert Smits, directeur ICT

Ingewijden
In 2011 lag de focus op de communicatie tussen zieken-

huizen uit de regio. De uitwisseling van patiëntendos-

siers tussen het UZA en Gasthuiszusters Antwerpen 

is intussen een feit. Geert Smits, directeur ICT: “We 

hebben ervoor gekozen om specifieke doelgroepen ver-

trouwd te maken met de werking en de mogelijkheden 

van de Antwerpse Regionale Hub (ARH). De cardiologen 

van Gasthuiszusters Antwerpen werken bijvoorbeeld 

nauw samen met de cardiochirurgen van het UZA. Beide 

diensten hebben nood aan een snelle uitwisseling van 

gegevens. In 2011 hebben we die diensten dan ook 

training en ondersteuning gegeven.”

Eind 2012 moeten de andere ziekenhuizen uit de regio 

actief deel uitmaken van het platform. Het gaat om AZ 

Sint Dimpna, Heilige Familie Reet, Heilig-Hartziekenhuis 

Lier, Klina, AZ Monica, Sint Jozef Malle, Sint-Jozefkliniek 

Bornem & Willebroek en het Heilig Hartziekenhuis Mol. 

In die ziekenhuizen zullen de lokale ICT-diensten de spe-

cifieke doelgroepen inwijden in het gebruik van de hub.

In België bestaan er intussen verschillende zieken-

huishubs. Overkoepelend daaraan zal er een meta-hub 

komen. Dit is een informatiekanaal dat alle ziekenhui-

zenhubs met elkaar verbindt. Geert Smits: “Stel dat een 

Antwerpse patiënt tijdens een vakantie aan zee in een 

Oostends ziekenhuis terechtkomt. Via de meta-hub en 

de lokale hubs kan de behandelende arts dan de nodige 

beschikbare gegevens over de patiënt opvragen.”

Huisartsen
In de nabije toekomst zullen ook huisartsen aangeslo-

ten zijn op de ARH. Dat biedt heel wat voordelen voor 

de patiënt, die wel eerst zijn informed consent moet 

geven alvorens zijn medische gegevens kunnen uitge-

wisseld worden. Geert Smits: “Als iemand op spoed te-

rechtkomt, kan men bijvoorbeeld belangrijke gegevens 

over de patiënt ophalen in het patiëntendossier van 

de huisarts, bijvoorbeeld over zijn medicatiegebruik. 

Huisartsen onderling kunnen dan weer informatie 

uitwisselen, wat van belang is wanneer een arts met 

wachtdienst een patiënt behandelt die niet de zijne is.” 

Er leeft ook een grote vraag naar het beschikbaar ma-

ken van medische beelden, iets wat ICT in de toekomst 

mogelijk zal maken.

Beveiliging
“Het spreekt vanzelf dat de beveiliging een absolute 

prioriteit is”, zegt Geert Smits. “Zo zijn de medische 

gegevens niet beschikbaar buiten het ziekenhuis of de 

dokterspraktijk. Wie bevoegd is, krijgt toegang tot een 

link naar die gegevens en gegevens zijn enkel beschik-

baar na goedkeuring door de patiënt”

Verder bepalen ziekenhuizen zelf wat ze doorsturen.  

In het UZA worden gegevens van de diensten medische 

genetica, fertiliteit en psychiatrie niet beschikbaar 

gemaakt op de hub.

De Antwerpse regionale hub is in eerste instantie een informaticaplatform 

voor de ziekenhuizen en de huisartsen uit de regio. Het platform moet de 

uitwisseling van medische patiëntengegevens bevorderen. Als coördinator van 

het platform, dat gepromoot wordt door de overheid, ontwikkelde het ICT-

team van het UZA in 2011 de eerste concrete toepassingen voor uitwisseling 

van gegevens tussen ziekenhuizen. In een later stadium zal ook een 

uitwisseling tussen huisartsen en ziekenhuizen tot de mogelijkheden behoren.

Antwerpse regionale  
hub maakt uitwisseling  
patiëntengegevens mogelijk

De cardiologen van Gasthuiszusters Antwerpen en onze cardiochirurgen 
wisselen via het informaticaplatform al medische gegevens uit.

Samenwerking
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Prof. dr. Yves Jacquemyn aan het werk in Kinshasa

Kinshasa > Vrouwen helpen
UZA’s diensthoofd gynaecologie, prof. dr. Yves Jacque-

myn, trok in mei 2011 met een team van Artsen Zonder 

Vakantie naar Kinshasa in de Democratische Repu-

bliek Congo. In twee weken voerde hij er zo’n twintig 

operaties uit. Er werden contacten gelegd met de dienst 

gynaecologie van de universiteit van Kinshasa (UNIKIN) 

die uitmondden in een gemeenschappelijk project rond 

baarmoederhalskanker, een ziekte waaraan in Congo 

dagelijks vrouwen sterven. De Belgische organisatie 

Artsen zonder Vakantie bestaat uit een 600-tal artsen en 

verpleegkundigen die tijdens hun vakantie gratis in Afri-

kaanse ziekenhuizen werken. Ze verlenen er steun aan 

ziekenhuizen, stellen medische teams ter beschikking en 

brengen (para)medische kennis en materiaal over.

Tanzania > NKO kennis overdragen
Dr. Anouk Peeters en dr. Jos Claes van de dienst NKO 

trokken samen met verpleegkundige Maritta Heylen 

in november 2011 naar het St. Elisabeth ziekenhuis in 

Arusha, Tanzania voor Artsen zonder Vakantie. In drie 

weken tijd zagen zij 400 mensen op hun raadplegin-

gen en voerden ze 50 operatieve ingrepen uit. De mis-

sie werd voor de tweede keer ondernomen en het doel 

is om dit om de twee jaar of zelfs jaarlijks te organise-

ren. Zo hopen de UZA-artsen zoveel mogelijk kennis 

over NKO over te dragen aan de lokale gezondheids-

werkers. Alleen zo kan het ziekenhuis een vaste baken 

worden in een stad en omgeving waar de opvang voor 

NKO-aandoeningen volledig ontbreekt.

Wereldwijd > Bewust omgaan met 
antibiotica
Prof. dr. Herman Goossens, directeur van het laborato-

rium voor klinische biologie, zette zich ook in 2011 in 

voor sensiblisering rond antibioticagebruik. In China 

startte Goossens een sensibliseringscampagne met 

folders, posters en TV-spots op. In Armenië zette Goos-

sens – in opdracht van de WHO – een monitorsysteem 

op dat het gebruik van antibiotica in de ambulante 

praktijk en de ziekenhuizen opvolgt. Na overleg met 

het Armeense ministerie van Volksgezondheid volgde 

in december 2011 een training in Antwerpen, waar ook 

vertegenwoordigers van andere landen uit de regio 

aan deelnamen. Intussen ging het monitorsysteem van 

start in Armenië. In India gaf prof. Goossens lezingen, 

onder ander in Delhi en Mumbai. Mensen slikken hier 

niet alleen te pas en te onpas antibiotica, maar slikken 

ook zogenaamde antibiotica  die geen of slechts een 

zeer lage concentratie van het actieve bestanddeel 

bevatten, waardoor mensen overlijden omdat hun 

ziekte te ver gevorderd is om nog te kunnen behandeld 

worden.

Ook in 2011 trokken weer heel wat UZA-medewerkers naar 

het buitenland. Met nuttige medische bagage en een gezonde 

dosis maatschappelijk engagement.

UZA zendt
wereldwijd kennis en 
engagement uit

Samenwerking

50  |  UZA jaarverslag 2011



 
Myanmar > studenten geneeskunde 
bieden hulp aan ziekenhuizen 
Myanmar, dat tot de armste landen ter wereld behoort, 

werd begin mei 2008 opgeschrikt door de tropische 

cycloon Nargis. Prof. dr. Beaucourt schoot de getroffen 

bevolking te hulp en heeft er sindsdien zijn hart ver-

loren. Ook in november 2011 trok hij voor vier weken 

terug naar Myanmar, dit keer samen met 11 studenten 

geneeskunde om er de bevolking basisgezondheids-

zorg te geven. De studenten werkten er in twee boed-

histische ziekenhuizen in Saigang en het Inle Lake. 

Pakistan > scholen bouwen  
Na de aardbeving in Pakistan in 2010 keerde prof. dr. 

Beaucourt terug met een 18-koppige ploeg van artsen, 

verpleegkundigen en technici. Het team verleende hulp 

bij de heropbouw van een ziekenhuis en een school 

en zorgde voor nieuw materiaal. In 2011 volgde het 

team onder leiding van Dirk De Man, hoofd technische 

dienst, het bouwen van vier nieuwe scholen in Jampur, 

alsook de herstellingen en leveringen van materiaal 

aan het THQ Hospital, verder op. De scholen werden 

op 28 maart 2011 officieel geopend in het bijzijn van 

Belgisch ambassadeur Christian Kint. Boven: dr. Claes en zijn team aan het werk in Tanzania voor Artsen zonder vakantie
Onder: de heropgebouwde scholen in Pakistan werden in 2011 officieel geopend

Alle universitaire centra die een conventie hebben, dus 

ook het UZA, initieerden een consortium rond CVS. Prof. 

dr. Greta Moorkens, dienst algemene inwendige ge-

neeskunde: “Er was echt behoefte aan zo’n consortium 

omdat CVS heel complex is. Vanaf de diagnose bestaat 

de nood aan een multidisciplinaire benadering. En de 

revalidatie bestaat uit een combinatie van psychothera-

pie en kinesitherapie.”

De intentieverklaringen van huisartsen en andere zie-

kenhuizen zijn intussen een feit. Ook de beste aanpak 

werd reeds bepaald. Het UZA bouwde tenslotte een net-

werk op van huisartsen, psychologen, kinesitherapeuten 

en de reeds bestaande eerstelijnsnetwerken rond CVS. 

Het RIZIV wil dat huisartsen de diagnostiek en de revalidatie van het chronisch vermoeid-

heidssyndroom (CVS) organiseren. Vroeger was dit de verantwoordelijkheid van de derde lijn. 

Het UZA heeft dan ook heel wat expertise die het kan delen met huisartsen.

Consortium CVS
Samenwerking

Prof. dr. Greta Moorkens
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> 2011 in vogelvlucht



Hospitalisatie
In vergelijking met vorig jaar bleef het aantal verblijven 

met overnachting nagenoeg ongewijzigd: 26.170 t.o.v. 

26.201 in 2010. Dit status-quo verbergt evenwel belang-

rijke verschuivingen tussen medische disciplines:

• de diensten cardiologie & cardiochirurgie tekenden 

een daling van het aantal verblijven met 9 % op. Een 

gelijkaardige daling manifesteerde zich bij de dienst 

orthopedie;

• een sterke groei van het aantal verblijven op de chi-

rurgische diensten N.K.O. en abdominale heelkunde 

en de interne diensten gastro-enterologie, neurolo-

gie, pneumologie en het slaapcentrum compenseer-

den voorgaand verlies;

• bij de moeder- en kindcluster groeide de dienst 

pediatrie verder (+ 9 %) terwijl het aantal verblijven 

op de diensten gynaecologie en intensieve neonatale 

zorg respectievelijk daalden met 11 en 16 %;

• de toename van het aantal verblijven op de dienst in-

tensieve zorg kon maar worden gerealiseerd door een 

uitbreiding van de beddencapaciteit op deze dienst.

De evolutie van het aantal verpleegdagen was navenant: 

159,4 duizend dagen ten opzichte van 160,0 duizend in 

2010 of een daling van minder dan een half procent.

De uitbreiding van de beddencapaciteit op het slaapcen-

trum vanaf medio 2011 zorgde voor een toename van 

het relatieve aandeel van de verblijven van één enkele 

nacht: 36,6 % van alle verblijven ten opzichte van 35,2 à 

35,4 % over de periode 2008 – 2010.

De gemiddelde ligduur bedroeg net zoals in 2010 6,1 da-

gen. De bedbezetting in 2011 bedroeg 76,2 % en bleef 

eveneens nagenoeg ongewijzigd.

Daghospitalisatie
Het aantal geregistreerde verblijven zonder overnach-

ting nam sterk toe: 31.552 ten opzichte van 29.832 in 

2010 of een toename van 5,8 %. Het aantal verblijven 

dat effectief als dusdanig kon worden gefactureerd 

steeg van 28.426 naar 29.685; een toename van 4,4 %. 

De groei was deels organisch en deels een gevolg van 

de ingebruikname van nieuwe zorgfaciliteiten:

• het status-quo bij de chirurgische dagverblijven 

vond zijn oorsprong bij de IVF behandelingen waar 

nu een groot deel van de patiënten ambulant kan 

worden behandeld. De negatieve impact hiervan – 

op de afdeling fertiliteit daalde het aantal verblijven 

hierdoor met circa 40 % – werd ongedaan gemaakt 

door een effectieve toename van het aantal verblij-

ven op de diensten pijncentrum, N.K.O., oogheel-

kunde en gynaecologie;

• bij de interne diensten steeg het aantal verblijven 

2011 in vogelvlucht
Resultaten: medisch

In 2011 zien we een sterke stijging van het aantal verblijven zonder overnachting. Ook het aantal raadplegingen  

en technische verstrekkingen groeide. Het aantal verblijven met overnachting, de gemiddelde ligduur en het  

aantal ligdagen bleven echter quasi ongewijzigd. In een aantal disciplines werd een opmerkelijke groei genoteerd.  

Een overzicht van de medische kerncijfers
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met 10 %. De groei werd gedragen door de diensten 

oncologie, nucleaire geneeskunde en gastro-entero-

logie die elk een groei van 20 % realiseerden;

• bij de pediatrie nam het aantal dagverblijven met  

30 % toe.

Ambulante activiteiten en technische 
verstrekkingen
De evolutie van het aantal raadplegingen en technische 

verstrekkingen, normaliter een goede maatstaf voor de 

evolutie van de medische activiteit staat in contrast met 

de evolutie van het aantal verblijven en ambulante be-

zoeken. Voorspelden die activiteitscijfers een toename 

van de medische activiteit met een bescheiden 1 à 1,5 %, 

dan steeg het aantal uitgevoerde raadplegingen en tech-

nische verstrekkingen van 561,3 duizend in 2010 naar 

585,6 duizend in 2011. Dit is een toename van 4,3 %.

Deze sterke toename had een dubbele oorzaak.  

Een gewijzigde facturatie methodiek waarbij meer 

brutoprestaties naar de tarificatie- en facturatiemodule 

worden aangeleverd, veroorzaakte een fictieve groei van 

ongeveer 2 %. Daarnaast was er een effectieve toename 

van de activiteit op de dienst radiotherapie. Na correctie 

beloopt de werkelijke toename van het aantal raadple-

gingen en technische verstrekkingen ongeveer 1,5 %, 

een toename  die per saldo overeen komt met hetgeen 

op basis van de activiteitscijfers mocht worden verwacht.

De dienst oogheelkunde ziet zijn activiteit het sterkst 

stijgen in 2011. Er komen meer dan 10.000 contacten 

bij. Het is ook de dienst met de grootste activiteit 

uitgedrukt in aantal consultaties en technische verstrek-

kingen, namelijk 102.509. Deze stijging is – zoals in de 

vorige paragraaf reeds aangegeven – voor een groot 

deel te danken aan een efficiëntere manier om de 

facturatiegegevens te laten doorstromen en verwerken. 

Ook de cardiologie gaat er in 2011 flink op vooruit en 

kent een stijging met 5.518 contacten. Deze trend staat 

in contrast met de daling van het aantal hospitalisaties 

voor cardiologie. Oogheelkunde en cardiologie trekken 

hiermee de lijn van 2011 verder.

Verder zien ook de dienst radiotherapie, pneumologie, 

urologie en neurologie hun aantal contacten sterk 

toenemen.

Consultaties en technische prestaties:
sterkste stijgers

Oogheelkunde +10.716 + 12%

Cardiologie (*) + 5.518 + 8%

Radiotherapie + 4.276 + 43%

Pneumologie +2.756 + 8%

Urologie +1.140 + 6%

Neurologie +1.073 + 8%

(*) inclusief invasieve cardiologie en cardiale revalidatie

Raadplegingen en technische prestaties:  
sterkste stijgers in % voor diensten  
met meer dan 1000 contacten

Radiotherapie + 4.276 + 43%

Medische Genetica + 491 + 25%

Invasieve Cardiologie + 531 + 19%

Oogheelkunde + 10.716 + 12%

Cardiale revalidatie + 234 + 11%

Neurochirurgie + 351 + 9%

Ook dit jaar realiseerden de diensten oogheelkunde 

(102.509), cardiologie (78.852), N.K.O. (46.122), pneu-

mologie (38.001) en fysische geneeskunde (37.591) de 

meeste activiteiten. Daarmee blijft de top 5 dezelfde 

als in 2010.

Operatiekwartier
Het aantal ingrepen op het operatiekwartier stijgt licht: 

16.929 ingrepen in 2011 ten opzichte van 16.832 in 2010 

of een toename van 0,6 %. Ook het aantal ingrepen 

‘zware chirurgie’ (ingrepen met een RIZIV coëfficiënt ge-

tal gelijk aan of hoger dan K240 of N400) bleef quasi 

onveranderd: 5.622 ten opzichte van 5.648 in 2010. De 

verschuivingen van de activiteit tussen de chirurgische 

diensten bij verblijven met overnachting wordt beves-

tigd in de activiteitsgegevens van het operatiekwartier.
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Transplantatieactiviteiten
In 2011 werden in het UZA in totaal 58 orgaantrans-

plantaties uitgevoerd bij 57 patiënten. Dat is een lichte 

vooruitgang ten opzichte van 2010 en betekent ook 

een breuk met de licht dalende trend van de voor-

gaande jaren. De stijging zit vooral bij de nier- en de 

levertransplantaties. In 2011 werden er geen gecombi-

neerde nier-pancreastransplantaties uitgevoerd.

Orgaantransplantaties in 2011

• 35 niertransplantaties

• 12 levertransplantaties

• 7 harttransplantaties

• 4 longtransplantaties

Het aantal donorprocedures kende in 2011 weer een 

dip met een daling van het aantal prelevaties van 107 

in 2010 naar 80 in 2011, een daling van het aantal  

cadaverdonoren van 30 naar 23 en van levende dono-

ren van 5 naar 1. Zo komen we ongeveer terug uit bij 

de cijfers van 2009. Het aantal prelevaties en donoren 

kent een grillig verloop over de jaren heen. Een echte 

verklaring voor dit fenomeen is niet direct beschikbaar.

Orgaanprelevaties in 2011

• nier: 40

• hart: 4

• long: 12

• lever: 22

• pancreas: 2

Voor de stamceltransplantaties stellen we een voor-

uitgang vast: er werden 20 autologe en 18 allogene 

procedures uitgevoerd in 2011 tegen respectievelijk  

13 en 22 in 2010. 

Medische-technische diensten
>  Radiologie
Het aantal onderzoeken in de klassieke radiologie, 

met inbegrip van CT, angio en consultancehonorarium, 

kende in 2011 een kleine terugval met 2,7%. Dat zijn er 

3.802 minder in 2010, het topjaar tot op heden.

Wat de verdeling betreft tussen de verschillende domei-

nen binnen radiologie zijn er een paar verschuivingen 

merkbaar. In het zog van de daling van de activiteit op 

orthopedie gaan ook het aantal klassieke onderzoeken 

van het skelet met 11 % achteruit. Wat verder opvalt is 

de stijging van het aantal onderzoeken die gerelateerd 

zijn aan de inwendige organen. Dit heeft wellicht te 

maken met de stijgende activiteit met betrekking tot de 

oncologie. Zo is het aantal CT’s van de inwendige orga-

nen met 14% toegenomen tegenover 2010. Dat komt 

neer op een toename met 1.622 onderzoeken.

Het aandeel van de onderzoeken van de thorax en van 

het skelet blijven binnen het totaal veruit het grootst.

Het aantal NMR-onderzoeken blijft ongeveer status 

quo (toename met 0.7%). Er werden in 2010 15.669 

onderzoeken uitgevoerd. Wat wel opvalt is dat ook hier 

de beeldvorming van de inwendige organen lichtjes 

toeneemt met 95 onderzoeken. De andere domeinen –

inclusief de onderzoeken van het skelet – blijven onge-

veer status quo.

>  Nucleaire geneeskunde
De dienst nucleaire geneeskunde kwam in 2011 uit op 

10.855 onderzoeken. Dit is een flinke stijging tegenover 

2010 toen er 10.312 onderzoeken werden uitgevoerd. 

In absolute cijfers zijn dat 543 onderzoeken meer dan 

het vorige jaar. Dit is een stijging met 5.3%. Er is een 

verder daling van het aantal “klassieke” onderzoeken 

met 183 eenheden of 3% tot 6.457. Deze daling wordt 

echter meer dan gecompenseerd door de toename van 

het aantal PET-CT scans: 724 eenheden of 20% wat ons 

op een totaal van 4.398 onderzoeken brengt. Deze evo-

lutie is te verklaren door het feit dat het toestel dat er 

in 2010 bijkwam nu gedurende het hele jaar beschik-

baar is. Verder krijgt de dienst veel externe verwijzi-

gen. Naar de toekomst kan een mogelijke uitbreiding 

van de programmering van PET-CT toestellen door de 

overheid een negatieve impact hebben op het aantal 

onderzoeken. De verschuiving van de klassieke onder-

zoeken naar deze nieuwe beeldvormingtechnieken 

verhoogd ook de werklast vermits een de beoordeling 

van een PET-CT onderzoek – zeker in de oncologische 

sfeer – veel meer beoordelingstijd vraagt dan de vroe-

gere klassieke technieken.

>  Invasieve en interventionele cardiologie
Bij de afdelingen invasieve en interventionele cardio-

logie werden in 2011 7.243 procedures uitgevoerd, een 

daling met 642 of 8%. Deze daling is te wijten aan ver-

anderingen in de verwijspatronen van bepaalde zieken-

huizen in de regio. Ondanks deze vermindering blijft de 

activiteit bijzonder hoog en speelt het UZA nog steeds 

zijn rol als referentiecentrum in de wijde zorgregio.
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Het zijn vooral de coronarografiën en de coronaire 

stentings die in aantal afnamen. In 2011 werden 6.144 

van dergelijke procedures uitgevoerd. Dat zijn er 631 

of 9% minder dan in 2010. Een gelijkaardige evolutie 

zien we bij de pacemakers en aanverwante procedures. 

Van dit soort procedures werden er 295 uitgevoerd, 

dat zijn er 31 of 9% minder. De electrofysiologische 

onderzoeken daarentegen kenden een lichte stijging 

met 2.6% tot 702 procedures (+18). Er werden in 2011 

ook 28 corvalves® ingebracht. Dit zijn klepprotheses 

die via endovasculaire weg worden geplaatst. Dit is er 

één meer dan in 2010.

>  Nierdialyse
Het aantal acute dialyses is sterk gestegen met 20% 

tot 1.406 sessies. Dat zijn er 243 meer dan in 2010. 

Hiermee gaat dit in de richting van het aantal sessies in 

2009. Het aantal patiënten steeg echter maar met 8%. 

Per patiënt waren dus gemiddeld meer sessies nodig. 

Hier hoort wel de randbemerking bij dat vanaf 2010 

het nomenclatuurnummer opgesplitst zodat de plas-

mafereses uit de cijfers verdwenen zijn. De chronische 

hemodialyse gaat ook in stijgende lijn (+11%) waarmee 

de dalende trend van de twee voorgaande jaren terug 

omgebogen wordt. Er waren gemiddeld 51 patiënten in 

behandeling tegenover 46 vorig jaar. In de collectieve 

dialyse, het low care centrum Bornem inbegrepen, tel-

len we nu 34 ten opzichte van 30 patiënten vorig jaar, 

een vooruitgang met 13%.

Met peritoneale dialyse (CAPD) werden er 52 patiënten 

behandeld waarvan 6 kinderen, een daling met 9 pati-

enten. Dit sluit aan bij de trend van vorig jaar.

>  Radiotherapie
De dienst URA (Universitaire Radiotherapie Antwer-

pen), een samenwerkingsverband tussen ZNA en UZA, 

nam in de loop van 2011 een nieuw Tomotherapie 

toestel in gebruik. Hierdoor beschikt de dienst nu 

over twee bestralingstoestellen met hoge precisie. 

Het nieuwe toestel is van een nieuwe generatie met 

een nog preciesere werking wat de indicatiestelling 

verruimd. Er komen dus meer patiënten in aanmerking 

voor dit soort behandeling. Als gevolg hiervan zien we 

een aanzienlijke stijging van het aantal behandelreek-

sen tot 317  (+ 70%), het aantal behandelsessies tot 

7.884 (+41%) en het aantal consultaties tot 631 (+73%). 

Er wordt voor 2012 nog een stijging van de activiteit 

verwacht omdat het nieuwe toestel dan voor het eerst 

een volledig jaar in productie zal zijn.

>  Spoedgevallen
Het aantal contacten met de dienst spoedgevallen steeg 

in 2011 gevoelig met 7,2% tot 26.156. Hiervan werden 

7.939 patiënten opgenomen. De opnameratio bedroeg 

31%. Dat opnamepercentage blijft opvallend stabiel 

de laatste jaren. In absolute cijfers is dit wel flinke 

toename ten opzichte van vorig jaar (+428 patiënten). 

Verder zien we een lichte terugval van het aantal ambu-

lante contacten (-3,7%) en grote terugval van het aantal 

dagopnames (-22%) op de spoedgevallen.

Weefsel- en cellenbank
In totaal werden in 2011 954 weefsels en cellenproduc-

ten van menselijke oorsprong afgeleverd door de weef-

sel- en cellenbank van het UZA voor toepassing bij de 

mens. Dit is een duidelijke toename in vergelijking met 

2010 toen er in totaal 718 werden afgeleverd. Het be-

treft enerzijds 554 weefsels zoals amnionmembranen, 

musculoskeletaal weefsel, oculair weefsel en tympano-

ossiculair weefsel (497 in 2010, m.a.w. een stijging met 

11%). Anderzijds handelt het over 400 cellenproducten 

zoals hematopoiëtische stamcellen en cellulaire the-

rapie, voornamelijk dendritische cellenvaccins (221 in 

2010, m.a.w. een toename met 81%).

In 2011 werd met verschillende ziekenhuizen een 

samenwerking gestart met betrekking tot prelevatie 

van weefsel en depots voor bewaring van menselijk 

lichaamsmateriaal.
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Resultatenrekening en balansratio’s herbevestigen de 

sterke financiële structuur van het ziekenhuis. Ondanks 

de omvangrijke bouw- en renovatieprojecten is de 

financiële schuldgraad historisch laag (7,5 % van het 

totale vermogen) terwijl de cashflow zich op het niveau 

van 2010 kon handhaven (28,8 miljoen EUR). Die hoge 

cashflow moet de financiering met eigen middelen van 

de investeringsprojecten voor de komende jaren, in het 

bijzonder de bouw van het Moeder en Kind Centrum, 

mogelijk maken.

De minieme daling van de solvabiliteitsratio (de eigen 

vermogensratio bedraagt 44,2 % ten opzichte van  

44,4 % in 2010 en 46,9 % in 2009) is louter een 

gevolg van het, nu al voor het tweede jaar op rij uit-

blijven van de betekening van de definitieve budgetten 

van 2005 en 2006 die voor het UZA traditioneel een 

migratie van balansbedragen van de post voorzienin-

gen naar eigen vermogen inhouden.

Optimale inzet van middelen:
inspanningen op kruissnelheid, 
doelstellingen op koers

Resultaten: financieel

De toename van de bedrijfsopbrengsten (309,0 miljoen EUR ten opzichte 295,5 miljoen EUR in 2010) werd geremd 

door de voorspelde sterke daling vanaf medio 2011 van het aantal verantwoorde bedden in het budget van financiële 

middelen (een daling van 22 bedden: van 573 naar 551 eenheden), de verdere groeivertraging bij de medische activi-

teiten en de daling van de activiteit in een aantal medische kerndiensten.

Aan kostenzijde (303,5 miljoen EUR ten opzichte van 293,2 miljoen EUR in 2010) boden de talrijke initiatieven en 

inspanningen rond optimale middeleninzet (in uitvoering van een driejarenplan opgestart in het najaar van 2009 en 

nu op kruissnelheid) gelukkig het nodige soelaas. 

De brutomarge (EBITDA), in de periode 2008 – 2010 schommelend rond 24 miljoen EUR, steeg hierdoor naar  

27,4 miljoen EUR terwijl de netto marge (EBIT) en het positieve resultaat van het boekjaar (5,9 miljoen EUR) ten  

opzichte van vorig jaar quasi verdubbelden.
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De toename van het balanstotaal is beperkt en illus-

treert de bescheiden activiteitsgroei. Opvallend op het 

actief zijn:

• de zeer sterke toename van de post terreinen en 

gebouwen (van 71,1 naar 89,2 miljoen EUR), een 

gevolg van de oplevering  en ingebruikname van 

diverse bouwprojecten, met name het parking en 

wegenisproject (6,5 miljoen EUR), de gebouwen voor 

cyclotron en tomotherapie (elk 3,5 miljoen EUR), 

de uitbreiding van de R-toren (3,2 miljoen EUR), 

het vernieuwde operatiekwartier (1,8 miljoen EUR), 

de gerenoveerde verpleegafdeling A2 (1,7 miljoen 

EUR), de nieuwe computerzaal (0,7 miljoen EUR), de 

vernieuwde afdeling fertiliteit( 0,6 miljoen EUR), de 

nieuwe zalen voor angiografie (0,4 miljoen EUR) en 

de hoogspanning (0,3 miljoen EUR);

• de sterke toename van de vorderingen op minder dan 

één jaar ten nadele van de liquiditeiten. Dit feno-

meen is niet verontrustend en grotendeels het gevolg 

van een gewijzigd betaalpatroon van de belangrijkste 

landsbond waarbij betalingen die in voorgaande jaren 

uitgevoerd werden voor het verstrijken van het jaar 

nu over het jaareinde heen zijn getild.

Wat de uitzonderlijke resultaten en de resultaten met 

betrekking tot voorgaande jaren betreft heffen de op-

brengsten en kosten elkaar min of meer op. Per saldo 

is er een negatief resultaat van 0,7 miljoen EUR. 
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UZA medewerkers laten 
zich horen
Eén op twee medewerkers namen 

vorig jaar deel aan de UZA-baro-

meter. Met deze enquête polsten 

we aan de hand van 77 uitspraken 

naar hun tevredenheid over het 

reilen en zeilen binnen het zieken-

huis. Topscores waren: “Ik ben fier op mijn werk”, “Mijn 

werk biedt voldoende afwisseling”, “Ik krijg voldoende 

verantwoordelijkheid”, “De organisatie biedt voldoende 

werkzekerheid” en “Ik voel mij betrokken bij mijn afde-

ling”. Uiteraard kwamen er ook een aantal verbeter-

punten naar boven. De UZA-barometer leerde ons dat 

de helft van de medewerkers de indruk heeft dat de 

directie niet altijd weet wat er leeft in de organisatie. 

Ook de properheid binnen de afdeling en de zorg voor 

het dure materiaal blijven actiepunten. Het zijn nu 

net deze issues die opgenomen worden in een globaal 

‘lean’-project dat we in 2012 zullen uitrollen in het UZA.

Lean in het UZA
’UZA-lean’ heeft verschillende 

bouwstenen. Belangrijke funda-

menten zijn de ‘Lean Mindset’ en 

het ‘Lean Leadershipprogramma’. 

Een ‘Lean Mindset’ creëren bete-

kent dat alle UZA-medewerkers 

de basisprincipes van lean kennen en de projecten die 

daaraan gekoppeld zijn mee kunnen volgen en opvol-

gen. In de loop van september en oktober volgden

meer dan 1800 medewerkers de lean-infosessies en 

gaven ze ook eigen verbetersuggesties. Ondertussen 

ging ook het Productive Ward team concreet van start 

op de verpleegafdelingen ‘cardiologie kortverblijf’ en 

‘cardiologie’. Samen met de Antwerp Management 

School zal het Lean Leadershipprogramma ontwikkeld 

worden. Alle leidinggevenden, stafleden en projectme-

dewerkers zullen in de loop van 2012 de kans krijgen 

om dit programma te volgen.

 

UZA behaalt opnieuw  
‘Top Employer’- label
Je zou haast denken dat het 

meedingen naar het label 

‘Top-Employer van het jaar’ haast routine is geworden. 

Niets is echter minder waar. Elk jaar wordt door het 

CRF-instituut het hele HR-beleid afgetoetst aan de 

hand van een uitgebreide analyse van de UZA-dataset, 

een afstemmend interview met de HR-focusgroep en 

een uitgebreide nacontrole. Dit jaar resulteerde dit 

onderzoek in een status quo voor talentmanagement, 

carrièrepaden, successieplanning en prestatiema-

nagement. Voor training en ontwikkeling behaalden 

we hogere scores vergeleken met het vorige jaar. De 

eerste geïndividualiseerde projecten rond persoonlijke 

ontwikkelingsplannen en de introductie van loop-

baanankers zullen hier zeker een impact op gehad 

hebben. Maar vooral de succesvolle implementatie 

van projectmanagement in het UZA gaf ons een ruime 

voorsprong op andere organisaties. Op het vlak van 

organisatiecultuur hebben we een hele stap vooruit 

Enthousiaste medewerkers zijn de belangrijkste troeven van het 

UZA. Zulke medewerkers aantrekken, ontwikkelen en behouden is 

de beste garantie om ons streven naar een innovatieve kwaliteits-

volle organisatie waar te maken. Daarom blijven we permanent 

inzetten op engagement en betrokkenheid.

HR: Een verhaal van 
betrokkenheid en 
positief verbonden zijn 

Resultaten: HR 
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gezet en zelfs een volledige ster bijgewonnen. Twee 

projecten droegen hier zeker toe bij: de think magnet 

meetings en het ‘UZA-sport’ traject. Op het moment 

van de CRF-beoordeling stond het UZA For Life project 

nog maar net in de stijgers. Maar uiteindelijk was ook 

net dit project, dat spontaan op gang gekomen is, een 

prachtig voorbeeld van sterke verbondenheid tussen 

medewerkers. 

Persoonlijke ontwikkelingsplannen en 
loopbaanankers 
Nieuwe kaderleden en leidinggevenden worden bij hun 

aanwerving in het UZA competentiegericht aangewor-

ven. Hun competenties worden nog eens extra getoetst 

in een assessment. De resultaten van dit assessment 

vormen het uitgangspunt om hun sterke en zwakke 

competenties te bekijken. Op basis hiervan krijgt de 

nieuwe medewerker sinds kort de kans een persoonlijk 

ontwikkelingsplan (POP) uit te werken met zijn leiding-

gevende of coach. Sinds vorig jaar hebben 7 kaderle-

den een POP opgesteld. Ook 5 hoofdverpleegkundigen 

werken momenteel aan één of meerdere competenties.

Om te kunnen inschatten in hoeverre nieuwe mede-

werkers in de toekomst een zelfde, een andere, een 

gespecialiseerde of een meer generalistische functie 

zouden willen uitoefenen, gebruikt HR sinds kort de 

loopbaanoriëntatielijst van Schein. Deze informatie 

helpt ons ook bij onze zoektocht naar competente me-

dewerkers voor functies die we in eerste instantie door 

interne kandidaten willen laten invullen.

UZA for Life zorgde voor een sterke verbondheid tussen medewerkers
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Eerste lichting PM@UZA zwaait af
Projectmanagement is een verzamelnaam voor metho-

des en principes om projecten tot een goed einde te 

brengen. In september vorig jaar startte het UZA met 

een pilootgroep van een 80-tal deelnemers, gespreid 

over 4 groepen. Medewerkers uit alle geledingen van 

het UZA kregen de belangrijkste principes van project-

management mee. Ook de verschillende tools en sja-

blonen die op maat voor het UZA ontwikkeld werden, 

kwamen uitgebreid aan bod. Tussen de verschillende 

lesdagen werden opdrachten uitgevoerd. De nadruk 

lag vooral op de praktische toepassing van de theorie. 

Op 5 mei ontvingen de studenten het officiële “PM@

UZA-cerficicaat”. Daarna werden nieuwe opleidingsses-

sies opgestart. Daaraan namen ook medewerkers van 

AZ Monica deel.

Think magnet meetings 
deinen uit
Vorig jaar werden opnieuw ver-

schillende think magnet meetings 

georganiseerd. Dr. Brent Wallace 

liet ons kennnismaken met een 

Amerikaans voorbeeld van geïntegreerde kwalitatieve 

gezondheidszorg in het Intermountain Gezondheid-

zorgsnetwerk. Prof. dr Luc Chalmet van de Antwerp 

Management School introduceerde voor onze kader-

leden het concept en de toepasbaarheid van lean-

denken in ziekenhuizen.

Ook vanuit de ondersteunende diensten kwam de 

vraag specifieke netwerkmeetings te organiseren voor 

iedereen die wil innoveren en excelleren op administra-

tief vlak. Johnny Van der Straeten gaf het startschot en 

legde de UZA 2020 strategie uit aan meer dan 150 deel-

nemers. Jirko Bozicovic liet ons in een volgende meeting 

kennismaken met de principes van time-management. 

UZA verdient Fit Bedrijf Label
Een jaar geleden stapten meer dan 300 

UZA-medewerkers mee in het project 

‘UZA-Sport’, met als doel een fittere versie 

van zichzelf te worden. Het bleek niet voor niets te 

zijn: een jaar later behaalden de UZAsporters gemid-

deld een duidelijk hoger fitheidsniveau wat het UZA 

de erkenning Fit Bedrijf opleverde. Dit label wordt 

uitgereikt door Het Gezonde Net België (HGNB), een 

organisatie die mensen aan het bewegen wil zetten 

door resultaatsgerichte gezondheidscoaching en dit 

op basis van een meetbare, wetenschappelijk onder-

bouwde aanpak.

Er werd het voorbije jaar stevig bewogen en gesport 

door de UZA-medewerkers. Het UZA organiseerde een 

ruim aanbod aan sportlessen: van zumba, boot camps, 

tennis tot zwemmen en yoga. Er werd gelopen en ge-

fietst, onder andere op de Antwerp Ten Miles (123 deel-

nemers) en de Mont Ventoux. Het resultaat mocht er 

zijn: op 8 november werd immers bekend gemaakt dat 

de UZAsporters samen gemiddeld een hoger niveau 

behaalden. Het UZA mag zich nu terecht een Fit Bedrijf 

noemen. Vergeleken met de start van het programma 

steeg de fitheid van de medewerkers met één tot twee 

of zelfs drie niveaus. 
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UZA-medewerkers beklommen opnieuw de Mont Ventoux Het UZA nam trots het ‘Fit Bedrijf’ Label in ontvangst,
in bijzijn van Dominique Monami  



UZA for Life
Vorig jaar kwam van een aantal enthousiaste UZA- 

medewerkers de vraag om ‘iets’ te organiseren voor 

Music For Live. Bijna een jaar lang werden plannen 

gesmeed, ideeën uitgewerkt, vergaderd, geregeld en 

de handen uit de mouwen gestoken. Het bleek niet 

voor niets. In de loop van december werden heel wat 

acties georganiseerd. Er was een carwash, er werd 

tweedehandskledij verkocht en de snoep, cupcakes, 

kerstkaarten en kerstrozen vlogen de deur uit. Er was 

een karaoke en er werd gedanst op de covers van de 

UZA-band. Een gezellige kerstmarkt met hapjes, drank-

jes, volksspelen, kinderanimatie, een kerstloop en zelfs 

de lancering van een ruimtebalon was voor iedereen 

het hoogtepunt. Financieel tikten we voor Music For 

Live tegen diarree af op 34.412 euro, een bedrag dat 

we heel erg trots op de Groenplaats mochten overhan-

digen. Nog veel fijner was dat ‘UZA for Life’ collega’s 

uit alle hoeken van het ziekenhuis samenbracht. Een 

mooi verhaal van sterke UZA-verbondenheid. 

 

Overzicht nieuwe stafleden 2011
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De UZA-kerstmarkt bracht samen met tal van andere initiatieven 34.412 euro op voor Music for Life

Nieuw diensthoofd

• Koen Monsieurs, diensthoofd spoedgevallen

Nieuwe medische stafleden

• Philip Maes, senior staflid pediatrie

• Sandra Kenis, senior staflid neurologie

• Katrien Smets, senior staflid neurologie

• Ronald Malfait, kliniekhoofd labo hematologie

• Beata Hodossy, staflid algemene inwendige

• Bart Embrecht, staflid anesthesiologie

• Barbara Willekens, senior staflid neurologie

• Hélène Camerlynck, senior staflid anesthesiologie

• Johan Saenen, staflid cardiologie

• Nathalie Bosserez, staflid anesthesiologie

• Ellen Joukes, staflid anesthesiologie

• Ghizlane Aarab, staflid tandheelkunde

• Nele Arnout, staflid orthopedie



Management
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Raad van Bestuur
 staand van links naar rechts:

1. Dhr. Johnny Van der Straeten  – Gedelegeerd bestuurder

2. Prof. Jan De Groof  – Regeringscommissaris

3. Dhr. Julien Van Camp  – Afgevaardigd beheerder AZ Monica

4. Prof. dr. Paul Van de Heyning  – Decaan Faculteit Geneeskunde

5. Dhr. Walter De Roey – Onafhankelijk bestuurder

6. Prof. dr. Philippe Jorens  – Voorzitter Medische Raad

7. Prof. dr. Julien Lambert  – Vertegenwoordiger Medische Raad

8. Prof. dr. Marie-José Tassignon  – Medisch directeur UZA

9. Dhr. Karel Van Liempt  – Verslaggever

 zittend van links naar rechts:

1. Dr. Yolande Avontroodt – Onafhankelijk bestuurder

2.  Mevr. Wivina Demeester – Onafhankelijk bestuurder

3. Mevr. Sofie Eerens – Vertegenwoordiger niet-medisch personeel

 ontbreken op de foto:

 Prof. dr. Alain Verschoren – Rector UA

 Prof. dr. Bart Heijnen – Algemeen beheerder UA

 Prof. Jean Jacques Wyndaele – Vice-decaan Faculteit Geneeskunde

 Dhr. Wim Coumans – Onafhankelijk bestuurder

 Dhr. Daniel Ketels – Inspecteur-generaal van Financiën van de Vlaamse Gemeenschap

 Mevr. Rosette Van Overvelt – Algemeen directeur AZ Monica
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Medische raad
 staand van links naar rechts:

1. Prof. dr. Dirk Ysebaert

2. Dr. Luc Sermeus

3. Prof. dr. Alain Gadisseur

4. Prof. dr. Paul Van Schil

5. Dr. Sven Francque 

6. Prof. dr. Koen Van Hoeck 

7. Dr. Ivan Huyghe 

8. Dr. Stefan Boeckx

 zittend van links naar rechts:

1. Prof. dr. Greta Moorkens 

2. Prof. dr. Philippe Jorens

3. Dr. Thierry Chapelle 

4. Prof. dr. Julien Lambert

 ontbreken op de foto:

 Prof. dr. Johan Somville

 Prof. dr. Inez Rodrigus

 Dr. Hilde Jansens
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Directiecomité
 staand van links naar rechts:

1. Dhr. Jo Swartenbroeckx – Hoofdapotheker

2. Dhr. Johnny Van der Straeten  – Gedelegeerd bestuurder

3. Dhr. Paul Van Aken  – Directeur patiëntenzorg

4. Dhr. Geert Smits – Directeur ICT

5. Dhr. Erlend Van Breusegem – Directeur administratie & financiën

 zittend van links naar rechts:

1. Mevr. Hildegard Hermans – Directeur personeel

2. Prof. dr. Marie-José Tassignon – Medisch directeur

3. Mevr. Sylvie Vercammen – Directeur facilitaire diensten
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Het sterke verleden is een goede basis om onze verwachtingen voor de toekomst op 

te baseren. De wijze waarop wij erin zullen slagen in te spelen op ontwikkelingen in 

de zorg, zowel medisch, technologisch als financieel, zal bepalen of het UZA ook in 

2020 nog succesvol zal zijn.

Wanneer we vooruitblikken op de toekomstige bedrijfsresultaten ziet het er op het 

eerste gezicht niet goed uit, gezien de besparingsdoelstellingen van de federale 

overheid. Maar het UZA is een wendbare organisatie. We hebben nu al vijftien 

projecten lopen om de terugval in de financiering van de overheid op een duurzame 

manier te corrigeren. 

De geplande besparingsprojecten zullen niet ten koste van de medewerkers gaan: 

het personeelsbestand zal op peil blijven, de investeringen in kennisopbouw en 

hogere competenties zullen toenemen. Het human resources beleid blijft één van 

de hoekstenen van onze strategie. Dit hangt immers samen met de portfolio van 

complexe somatische zorg die dominant in het UZA aanwezig is. 

De grote investeringswerken die we gepland hebben tot 2016 financieren we 

met eigen middelen. Ze omvatten een nieuw dialysecentrum, een moeder 

& kindcentrum, een uitbreiding van de dienst intensieve zorg, een nieuw 

operatiekwartier en een gecentraliseerde biobank. Met die investeringen willen we 

anticiperen op de technologische en patiëntgerichte trends in de gezondheidszorg. 

In een continu proces – weliswaar gefaseerd – voert het UZA ook een interne 

herallocatie van bedden door, waarbij patiënten samengebracht worden naargelang 

hun verblijfsduur. Zo worden patiëntenstromen gestuurd in functie van een optimale 

bedplanning en zorgtraject.

De komende jaren investeren we niet alleen in patiëntencomfort, in 

capaciteitsuitbreiding en in medische technologie. Ook de uitbouw van 

kennismanagement in ICT als ondersteuning van de medische en wetenschappelijke 

processen werd opgenomen in de investeringsplannen op middellange termijn.

Het onderscheidend criterium van de volgende jaren wordt echter het 

kwaliteitsbeleid. Via de leanprojecten werd in 2011 gestart met het versterken van 

een cultuur die gericht is op voortdurend verbeteren. Patiëntenveiligheid is een 

ander vertrekpunt. Dat moet de komende jaren uitmonden in een internationale 

accreditering voor het UZA.

Johnny Van der Straeten 

Gedelegeerd bestuurder

Vooruitblik 2020
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