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Het UZA wil zich profileren als
voortrekker in waardecreatie voor de
patiënten omdat daar ook de toekomst
van onze gezondheidszorg ligt.

Het UZA kiest radicaal
voor kwaliteit
Het voorbije jaar was zoals de Ronde van Vlaanderen: dokkeren op kasseien en afzien op elke nieuwe helling.
De oorzaak daarvan ligt niet bij het UZA zelf: de overheid schuift de risico’s door naar de zorgaanbieders,
in de eerste plaats de ziekenhuizen. Besparingen werden lineair ingevoerd, uitgedrukt in procenten, zoals
de hellingsgraad van de Vlaamse heuvels: 10 tot 15% was geen uitzondering.
De activiteit steeg ook minder dan de voorbije jaren. Veel had te maken met vooruitgang en verbetering
van de behandelingen: daghospitalisatie in de plaats van opname met overnachting is een verbetering
voor de patiënt, maar een financieel verlies voor het ziekenhuis. Het is echter altijd het juiste moment om
de juiste dingen te doen: het UZA kiest radicaal voor kwaliteit.
Onze kwaliteitsprojecten lopen verder en maken ondertussen deel uit van onze cultuur: het JCI-accrediteringsproces, het traject naar erkenning als magneet-ziekenhuis, de toepassing van de lean en productive
ward methodologie op elke verpleegeenheid.
We hebben daarom ook onze langetermijnstrategie aangepast. K2 is het nieuwe paradigma voor onze
medewerkers. K2 is de tweede hoogste berg ter wereld, maar ook de moeilijkste om te beklimmen: het is
de laatste berg die bedwongen werd en 27% van de klimmers die het probeerden, zijn omgekomen.
K2 staat in het UZA voor Kennis en Kwaliteit. Kennis is de consequentie van het UZA als innovatief
academisch centrum, Kwaliteit is ons doel in patiëntenzorg. Kwaliteit is de teller in ons beleid, efficiëntie
de noemer. Door het financieel risico naar de ziekenhuizen te verschuiven, verplicht de overheid ons ook tot
meer efficiëntie, of met andere woorden: resultaat halen met minder kosten. Daarom bieden we waarde aan
onze patiënten, als centrale doelstelling in onze strategie. Waarde is kwaliteit over kost: ondanks minder
inkomsten en kostenbesparing willen we betere kwaliteit bieden en dus waarde creëren voor onze patiënten.
Als de wereld verandert, moet je mee veranderen. Meer nog: je moet veranderen in die zin waarin je wilt
dat de wereld verandert. Het UZA wil zich profileren als voortrekker in waardecreatie voor de patiënten
omdat daar ook de toekomst van onze gezondheidszorg ligt. De voorbije jaren waren we zeer succesvol,
maar succes is nooit definitief. Durven veranderen en mislukken in het realiseren van uitdagende doelstellingen is niet fataal. Het is de moed om door te zetten in een verbeteringsproces dat telt. Traditie wordt niet
gerespecteerd in de gezondheidszorg, alleen innovatie en waarde worden maatschappelijk gewaardeerd.
Onze medewerkers hebben daar in 2013 opnieuw een opmerkelijke bijdrage aan geleverd.

Johnny Van der Straeten
Gedelegeerd bestuurder

Dankzij Productive
Ward werken we nu
gestructureerder.
Het UZA wil continu verbeteren en voor blijven op andere ziekenhuizen. Dat vind ik heel
positief. Zo verhuisde onze afdeling drie jaar geleden naar een vernieuwde afdeling waar
we onze patiënten nog beter kunnen opvolgen, onder andere via monitors en telemetrie.
Een andere grote verbetering is de introductie van Productive Ward op onze afdeling.
Daardoor werken we nu meer gestructureerd en verloopt ook de samenwerking veel vlotter.
Tijdens de wekelijkse teammeetings kan iedereen nieuwe ideeën aanbrengen. Daar kwamen
al heel wat goede dingen uit voort. Eenvoudige tools zoals een opname- en ontslagchecklist
hebben reeds hun vruchten afgeworpen. Ook het streven naar de JCI-accreditatie heeft het
afgelopen jaar meer vorm gekregen en de druk om zaken op orde te stellen neemt stilaan toe.
We weten nu heel goed waar het ziekenhuis naartoe wil.
Kristof Hendrickx – verpleegkundige cardiologie (C2-V03)
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Investeren in onze gebouwen

Zorg en comfort in ZorgHotel Drie Eiken
Op 24 oktober werd de eerste spade gestoken
voor het ZorgHotel Drie Eiken, bedoeld voor
patiënten die zich na hun ziekenhuisopname
nog niet sterk genoeg voelen om weer naar
huis te gaan. Het hotel is een gezamenlijk
initiatief van het UZA en AZ Monica en komt
naast het UZA te liggen. De opening is gepland
voor 2015.

In Nederland zijn zorghotels al langer ingeburgerd,
maar voor België is ZorgHotel Drie Eiken een primeur.
Het UZA en AZ Monica komen zo tegemoet aan de
vraag van minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen,
die in Vlaanderen 1.500 kamers ter beschikking wil
stellen voor een vlottere doorstroming van patiënten
na een ziekenhuisopname. Het ZorgHotel zal 70 kamers
tellen, waarvan er 60 als zorgkamers worden erkend.
De overige kamers zijn bestemd voor familie of mantelzorgers. ‘Zorghotels zijn in België de ontbrekende
schakel in de post-acute zorg. Ze zijn een aanvulling
op onder meer mantelzorg, revalidatiecentra en woonzorgcentra voor beperkt zorgbehoevende mensen’,
zegt gedelegeerd bestuurder Johnny Van der Straeten.

Faciliteiten van viersterrenhotel
Het ZorgHotel zal als viersterrenhotel alle faciliteiten
en luxe hebben die daarbij horen, zoals roomservice,
een lounge, een solarium, een fitnessruimte en een
wellnesscentrum met stoombad en infraroodcabines. De gasten verblijven in comfortabele een- of
tweepersoonskamers met grote ramen en een wijds
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uitzicht over de groene omgeving. Alle kamers worden
uitgerust met een ruime badkamer, luxe comfortbed,
minibar, interactief televisiesysteem, kluis en domotica.

Mogelijkheid tot zorg
Tegelijk zullen de gasten een beroep kunnen doen op
een arts, een verpleegkundige en een kinesitherapeut.
Het volledige gebouw zal rolstoeltoegankelijk zijn,
van parking tot douche. Ook komen er revalidatie-,
therapie- en ontspanningsruimtes waarin professionals
fysiotherapie, ergotherapie en massages kunnen geven.
Indien nodig wordt een revalidatieprogramma op maat
uitgewerkt. De locatie naast het UZA is een bewuste
keuze. Zo is er bij onverwachte problemen altijd nog
een back-up: de gast kan dan snel in het UZA bij een
specialist terecht.

Geen patiënten, maar gasten
Toch blijft Drie Eiken in de eerste plaats een hotel en
geen zorgcentrum, zegt Stefaan Desmyttere, manager
van het ZorgHotel. ‘De mogelijkheid tot zorg is

De mogelijkheid tot zorg is
aanwezig, maar zal voor de
gasten nauwelijks zichtbaar
zijn. Het ZorgHotel zal dan ook
op geen enkele manier op een
ziekenhuis lijken.
aanwezig, maar zal voor de gasten – niet ‘patiënten’ –
nauwelijks zichtbaar zijn.’ Het ZorgHotel zal dan ook op
geen enkele manier op een ziekenhuis lijken.

Schakel tussen zorg en thuissituatie
Het hotel mikt in de eerste plaats op patiënten die na
hun ziekenhuisverblijf of behandeling in een dagziekenhuis nog niet meteen naar huis willen of kunnen,
omdat ze nog begeleiding of lichte revalidatie nodig
hebben. In het ZorgHotel kunnen ze samen met hun
partner of mantelzorger bekomen. In die zin is het een
schakel tussen zorg en thuissituatie. Ook chronische
patiënten die behoefte hebben aan een adempauze of
thuis tijdelijk niet terecht kunnen, zijn welkom.
Dat geldt ook voor toeristen die nood hebben aan
lichte zorg. Ten slotte kunnen ook mensen van wie een
familielid in het UZA is opgenomen, in het ZorgHotel
overnachten. Zo kunnen ze in de buurt van hun zieke
verblijven. ‘We schatten dat zowat de helft van de
kamers zal worden bezet door patiënten van het UZA
en AZ Monica. Ook patiënten van andere ziekenhuizen
zijn echter welkom’, zegt Desmyttere.
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Het UZA is het eerste en enige
ziekenhuis in België dat specialisten gynaecologie, pediatrie
en intensieve zorg letterlijk
dicht bij elkaar brengt.
Investeren in onze gebouwen

Moeder- en kindcentrum:
uniek concept
Het moeder- en kindcentrum brengt de materniteit, de pediatrie en de intensieve neonatologie
samen onder een dak. Terwijl de werken gestaag vorderden, konden bezoekers en medewerkers
al kennis maken via een tentoonstelling en modelkamers.

In 2015 zal het moeder- en kindcentrum de deuren
openen. De bouwwerken verliepen naar wens en de
buitenzijde van het gebouw werd volledig afgewerkt.
De nieuwe ziekenhuisvleugel zal 80 bedden tellen. Hij
zal vanop elke verdieping via loopbruggen in verbinding
staan met het hoofdgebouw van het UZA. Zo is indien
nodig een snel transport naar bijvoorbeeld het operatiekwartier mogelijk. Het gebouw kreeg vrolijke kleuraccenten op de toren en op de glaspanelen voor de ramen.
Er komt ook een dakterras met speeltuin. De inrichting
wordt speels en kindvriendelijk met veel daglicht.

Modelkamers en tentoonstelling
Begin 2013 werd in de bunkers van de afdeling radiotherapie een modelkamer opengesteld. Zo konden
medewerkers van de betrokken diensten de nieuwe
ruimte al uittesten en feedback geven. Dat leidde tot
een aantal aanpassingen, zoals een vergroting van de
badkamers. In een later stadium konden ook patiënten en bezoekers een kijkje komen nemen. Er werd
ook een tentoonstelling opgezet in de bezoekersgang
onderaan de roltrappen. De bouwwerken waren en zijn
bovendien te volgen via Facebook.
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Uniek concept
Het UZA is het eerste en enige ziekenhuis in België dat
specialisten gynaecologie, pediatrie en intensieve zorg
letterlijk dicht bij elkaar brengt. Het nieuwe concept
biedt tal van voordelen: de zorgverleners zullen zich
rond de moeder en het kind organiseren in plaats van
andersom. Daardoor zullen patiënten zich veel minder
moeten verplaatsen. Ook de artsen en andere zorgverstrekkers zullen gemakkelijker met elkaar kunnen
overleggen.

Aparte en grotere kamers op pediatrie
en neonatologie
Het idee is dat moeder en kind altijd zo dicht mogelijk
bij elkaar kunnen zijn. Ouders kunnen in alle comfort
bij hun kind overnachten. De patiëntenkamers zullen
2,5 vierkante meter groter zijn dan op de huidige
afdeling pediatrie en krijgen ramen tot op de vloer.
Ook op de nieuwe afdeling neonatale zorg komen er
aparte kamers, waaronder ook kamers voor meerlingen. Daarmee wordt afgestapt van het klassieke
concept met één grote zaal, een internationale
tendens. De kinderen zullen via een centraal punt
worden opgevolgd.

Het grote voordeel van de
medium care-afdeling is dat
patiënten er in een rustigere
omgeving liggen en een eigen
kamer hebben.
Investeren in onze gebouwen

Rust en privacy op medium care
Het UZA opende op 25 mei een medium care-afdeling voor patiënten van neurologie, neurochirurgie en thorax- en vaatheelkunde. De medium care fungeert deels ook als stroke unit:
patiënten die een beroerte hebben gehad, krijgen er de eerste cruciale uren en dagen na het
CVA gespecialiseerde verzorging.
De nieuwe medium care, die tien bedden telt, vond
onderdak op de eveneens volledig gerenoveerde verpleegafdeling neurochirurgie en thorax- en vaatheelkunde. Een medium care-afdeling is een tussenstap
tussen de afdeling intensieve zorg en een gewone
afdeling. ‘Het grote verschil met intensieve zorg is dat
de hartslag en de ademhaling van de patiënten onder
controle moeten zijn, zodat er geen continue monitoring nodig is’, zegt prof. dr. Andrew Maas, diensthoofd
neurochirurgie. ‘De patiënten moeten met andere
woorden stabieler zijn. Personen met een licht hersenletsel kunnen bijvoorbeeld heel goed op een medium
care worden behandeld, maar kwamen tot dusver vaak
op intensieve zorg terecht bij gebrek aan alternatief.’

Rustigere omgeving
Het grote voordeel van de medium care-afdeling is dat
patiënten er in een rustigere omgeving liggen en een
eigen kamer hebben. Een heel contrast met intensieve
zorg, waar pieptoontjes en alarmsignalen nu eenmaal
onvermijdelijk zijn en de patiënt alleen met een gordijn
wordt afgeschermd van de andere patiënten.

Verhoogd toezicht
Ook op de dienst thorax- en vaatheelkunde zijn ze
heel blij met de nieuwe afdeling. ‘Van onze dienst
liggen hier bijvoorbeeld patiënten die een kijkoperatie
hebben gehad of een stent in de halsslagader kregen’,
zegt prof. dr. Paul Van Schil, diensthoofd thorax- en
vaatheelkunde. ‘Die lagen vroeger op een gewone
kamer met monitor, maar hier is het eenvoudiger om
verhoogd toezicht te garanderen.’

Betere prognose na beroerte
De medium care wordt deels gebruikt als stroke
unit. De verpleegkundigen kregen daarvoor een
aangepaste opleiding. ‘Elke week komen er via de
spoedopname drie tot vier patiënten met een beroerte in het UZA terecht’, zegt prof. dr. Patrick Cras,
diensthoofd neurologie. ‘De behandeling van die
patiënten vraagt een systematische aanpak, zowel
in het acute stadium als bij de revalidatie. Zo wordt
er de eerste drie uur gestart met een intensieve behandeling met bloedverdunners. Dat kan perfect op
de medium care.’ Het is wetenschappelijk bewezen
dat een stroke unit een betere uitkomst biedt voor
de patiënt. Dat komt doordat er volgens protocollen
wordt gewerkt met specifiek opgeleide verpleegkundigen.
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Het vernieuwde auditorium
Kinsbergen werd uitgerust
met een aantal technologische
snufjes zoals een interactief
‘voting systeem’ en biedt nu
plaats aan 167 personen.
Investeren in onze gebouwen

Verbouwingen
Auditorium Kinsbergen gerenoveerd
Het auditorium Kinsbergen en de aanpalende foyer
werden volledig onder handen genomen. Met nieuwe
stoelen en vloerbekleding, een likje verf en een nieuwe
spreekstoel ziet het er weer helemaal up-to-date uit. Er
zijn 17 zitplaatsen bijgekomen, waarmee er nu in totaal
plaats is voor 167 personen. Ook een aantal technologische snufjes deden hun intrede, zoals een interactief
‘voting systeem’ en een nieuwe geluidsinstallatie.

Magazijn en apotheek uitgebreid
De apotheek was aan vernieuwing en uitbreiding toe,
onder meer om te kunnen beantwoorden aan de almaar
strenger wordende kwaliteitsvereisten. Een deel van
de ruimte werd gereserveerd voor het aanpalende
oncologisch dagcentrum, maar dat werd ruimschoots
gecompenseerd door de 400 vierkante meter bijgebouwde ruimte. De bureauruimtes en de keuken werden verplaatst. Ook de ruimte voor magistrale bereiding
verhuisde en werd volledig vernieuwd. Een grote
verbetering zijn de nieuwe steriele kamers, waarin
onder meer medicijnen voor chemotherapie volgens de
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nieuwste kwaliteitsnormen kunnen worden bereid.
Ook het magazijn kreeg een groeischeut van maar
liefst 750 vierkante meter en werd onder meer van een
nieuwe loskade voorzien. Het werd bovendien volledig
gereorganiseerd om tegemoet te komen aan de groeiende activiteit binnen het ziekenhuis.
Beide verbouwingen namen meer dan een jaar in
beslag. De nieuwe ruimtes worden in januari 2014 in
gebruik genomen.

Consultatieruimtes onder handen
genomen
Op de raadplegingen neus-keel-oorziekten, tandheelkunde, heelkunde en in het oncologisch dagziekenhuis
werden diverse consultatieruimtes grondig vernieuwd.
Niets werd bij het oude gelaten: plafond en muren
werden opnieuw geschilderd en de lokalen kregen
nieuwe vloerbekleding, meubilair, verlichting en elektriciteit. Een hele verbetering voor de patiënten die op
raadpleging komen, en uiteraard ook voor de artsen en
verpleegkundigen.

Investeren in technologie

Maaltijden bestellen via tablet
In maart werd een nieuwe online toepassing geïntroduceerd om de maaltijden voor
patiënten op de afdelingen te bestellen. Daardoor kunnen voortaan alle opgenomen
patiënten kiezen wat ze eten.
Voordien werkte het UZA met twee verschillende
concepten, waardoor maar de helft van de patiënten
daadwerkelijk konden kiezen wat ze aten. De andere
patiënten konden eenmalig opgeven wat ze niet lustten. Doordat er met invulformulieren werd gewerkt,
was dat oude systeem vrij omslachtig en kwam er veel
overtikwerk bij kijken.

Real-time systeem
Vandaag kan elke patiënt kiezen. De zorgkundige gaat
één keer per dag bij de patiënten langs en geeft op een
tabletcomputer in wat ze de volgende dag willen eten.
Het systeem is real-time: de keuken beschikt meteen
over de ingegeven data. Zo kan kort op de bal worden
gespeeld. Elke patiënt belandt bij opname automatisch
in de toepassing en wordt meteen meegerekend voor
de eerstvolgende maaltijd. Ook het doorgeven van
dieetbeperkingen gaat met de tablets een stuk vlotter.

Nieuwe MUG voor spoed
In het najaar huldigde de spoed een nieuwe
MUG in. De Volvo XC90 werd speciaal
ontworpen voor het UZA en is uitgerust
met de laatste technische snufjes.
De nieuwe MUG heeft de allernieuwste geluidsinstallatie, een up-to-date GPS, lichten met verhoogde
zichtbaarheid en een performant beademingstoestel.
Een groot pluspunt is dat het interventievoertuig een
betere zichtbaarheid biedt in het verkeer. De wagen is
ook uitgerust met een fleetlogger, een zwarte doos die
de rijtijden, snelheid, remkracht, afgelegde afstanden,
overzicht op de kaart en het gebruik van de zwaailichten en de sirene registreert.

Ook voor opleiding
Omdat het UZA een opleidingscentrum is voor spoedartsen, spoedverpleegkundigen en ambulanciers, zijn

er vier zitplaatsen in de wagen voorzien. Andere MUG’s
hebben meestal maar drie zitplaatsen om meer opslagruimte te creëren. Ook dat werd echter mooi opgelost.
De nieuwe MUG werd uitgerust met een uitschuifbaar
plateau om de kofferruimte optimaal te benutten.
De vorige MUG van het UZA blijft actief en zal worden
ingezet voor oefeningen en preventieve diensten.
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Het digitale patiëntenoverzicht
komt de patiëntveiligheid ten
goede, omdat het de kans op
vergissingen verkleint.

Investeren in technologie

Digitaal patiëntenoverzicht
op verpleegpost
Dankzij het digitale patiëntenoverzicht op de verpleegposten kunnen artsen en paramedici in
één oogopslag de belangrijkste informatie over een patiënt raadplegen. Daarnaast werd het
elektronische bedplanningssysteem op alle verpleegafdelingen ingevoerd.

Zorgen dat elke patiënt een bed krijgt toegewezen: het
klinkt eenvoudig, maar in een groot ziekenhuis met
een vaak moeilijk voorspelbare patiëntenrotatie is het
dat niet. Eerder al werd het analoge bedplanningssysteem op de centrale opname vervangen door de
elektronische toepassing Bedplan. ‘Dat systeem werd
nu ook geïnstalleerd op de verpleegafdelingen, die
traditioneel met een kaartjessysteem werkten. Sindsdien moeten ze niet langer data zitten kopiëren’, zegt
opnamecoördinator Ken Verheyden.

Programma stelt planning voor
Als vandaag op de raadpleging een opname wordt gepland, wordt die meteen in het systeem ingevoerd. Het
programma stelt zelf een planning voor op basis van
onder meer geslacht en afdeling van de op te nemen
patiënten. De dag voor de eigenlijke opname sturen de
hoofdverpleegkundige en het secretariaat indien nodig
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bij. De centrale opname behoudt het overzicht en zoekt
een oplossing bij plaatstekort.

Alle info bij elkaar
Een nieuw en handig instrument is het elektronische
patiëntenoverzicht op elke afdeling. Op een digitaal
bord op de verpleegpost is te zien waar elke patiënt
ligt, evenals belangrijke data als reden van opname,
geboortedatum, behandelende arts, geplande afspraken, eventuele nood aan isolatie... ‘Zo hoeven artsen
en paramedici de verpleegkundigen niet meer te
storen om te weten waar een patiënt ligt. En het komt
de patiëntveiligheid ten goede, omdat het de kans op
vergissingen verkleint’, aldus Verheyden. Het overzicht
kan ook worden opgeroepen vanop een pc, ook door
andere afdelingen. ‘Die openheid vinden we belangrijk.
Planning en bedbezetting moeten door iedereen kunnen
worden nagegaan’, zegt Verheyden.

Investeren in technologie

Elektronische
labo-aanvragen
sneller en veiliger
De diensten intensieve zorg en neonatologie
introduceerden een systeem van elektronische
labo-aanvragen. Dat scheelt flink wat tijd en
papier en is bovendien een stap vooruit op het
vlak van patiëntveiligheid.
In samenwerking met ICT werd een nieuw systeem
uitgedacht dat op de werkvloer op veel enthousiasme
wordt onthaald. Bij een bloedafname dient de arts een
aanvraag via de pc in, waarna de verpleegkundige het
staal neemt en van speciale etiketten voorziet. Zo is er
heel wat minder papierverspilling. Dankzij een vernuftig
systeem met barcodes zijn er bovendien extra controles
mogelijk, wat de patiëntveiligheid ten goede komt.
Voor de labomedewerkers die het staal in ontvangst
nemen, betekent het nieuwe systeem minder rompslomp. Daardoor worden de stalen sneller verwerkt.

Interesse vanuit commerciële hoek
Ook vanuit commerciële hoek werd de toepassing opgemerkt: een Nederlandse firma toonde interesse. In overleg met het UZA kan het systeem daardoor ook andere
centra ondersteunen of tot innovatieve inzichten leiden.

Meer comfort dankzij nieuwe MRI
De dienst radiologie nam begin juli een nieuw
MRI-toestel in gebruik, de Magnetom Skyra
3 Tesla. De nieuwe aanwinst laat niet alleen
toe om op kortere tijd scherpere beelden te
maken, maar maakt het onderzoek ook comfortabeler.
Een MRI maakt gebruik van een krachtig magneetveld
en radiofrequentiegolven om beelden van het menselijk
lichaam te maken. De nieuwe MRI is helemaal state of
the art en beschikt over een extra krachtig magneetveld . Dat maakt het mogelijk om scherpere beelden te
maken in een kortere tijdspanne.

Minder last van claustrofobie
Ook aan het comfort van de patiënt werd gedacht. De
tunnel waarin de patiënt plaatsneemt, heeft namelijk
een binnendiameter van 70 cm. Dat is zo’n 10 cm

meer dan bij de gewone scanners. Dat betekent meer
comfort voor de patiënt, die minder snel last krijgt van
claustrofobie. Ook de ruimte werd met zorg ingericht.
Er werd gekozen voor een mooi verlichte skyceiling, die
de illusie wekt van een dakraam waardoor blauwe lucht
en overhangende bloesems te zien zijn. De patiënt
wordt daardoor afgeleid en ervaart minder stress.
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De Lean-cultuur zorgt voor
meetbare verbeteringen,
maar verhoogt daarnaast ook
het subjectieve welbevinden
op de werkvloer.
Investeren in kwaliteit en klantvriendelijkheid

UZA gaat voor Lean
Minder verspilling, meer efficiëntie, meer kwaliteit: almaar meer diensten en afdelingen gingen
in 2013 de Lean-principes toepassen. Het UZA is het eerste ziekenhuis in België en Nederland
waar alle verpleegeenheden zich Lean mogen noemen. Maar liefst 200 medewerkers behaalden
het certificaat van Lean Leadership.
Het Lean-verhaal begon al in 2010 met werkbezoeken
van het UZA aan diverse andere ziekenhuizen, tot
in Engeland toe. Eind 2011 startten de eerste pilootverpleegafdelingen met het programma, vertellen
Lean-projectmanagers Michael Vanmechelen en Stijn
Slootmans. ‘Intussen zijn alle 24 verpleegafdelingen
gevolgd, waaronder de vijf afdelingen intensieve zorg.
Binnen België en Nederland zijn wij het eerste ziekenhuis dat erin slaagde Lean op alle verpleegeenheden te
implementeren.’

Efficiënter
Bij Lean draait het erom zaken eenvoudiger en
doeltreffender te laten verlopen. Hoe beperk je het
over- en weergeloop op een afdeling? Hoe maak je
overlegmomenten efficiënter? Hoe zorg je voor meer
orde en structuur? ‘Een concreet voorbeeld van een
verbetering is het digitale patiëntenbord op de verpleegafdelingen. Dat heeft onder meer als voordeel dat
iedereen weet wanneer een patiënt wordt ontslagen.
Alle zorgverleners werken dan naar dat moment toe,
zodat het ziekenhuisverblijf niet onnodig uitloopt’,
haalt Slootmans aan. Soms gaat het om schijnbare
banale maatregelen. Door via vloermarkeringen aan
UZA ı Realisaties

te geven welk materiaal waar hoort, staat alles altijd
op zijn plaats en zijn toestellen gemakkelijk bereikbaar. Kleurcoderingen maken het gemakkelijker klein
materiaal terug te vinden. Overbodigheid wegwerken
gebeurt soms heel letterlijk. Van overtollige bedpannen
tot stof vergarende vuilniszakstaanders: wat niet wordt
gebruikt, moet weg.

Meten is weten
Om de resultaten van het Lean-programma te evalueren,
werd onder meer de tijdsbesteding op de verpleegafdelingen in kaart gebracht, voor en na de implementatie.
‘In 2013 hebben we daarvoor smartphones geïntroduceerd. Daardoor kunnen we nu heel vlot de nodige data
verzamelen’, zegt Slootmans. Uit de metingen bleek
onder meer dat afdelingen waar verpleegkundigen
relatief weinig tijd aan directe patiëntenzorg besteedden, op dat vlak met gemiddeld 15 % zijn vooruitgegaan. ‘Toch focussen we tegenwoordig minder op dat
aspect, omdat het niet altijd relevant is’, stipt Vanmechelen aan. ‘Sommige afdelingen konden op dat punt
nog weinig winnen. En zorgkwaliteit draait ook om
andere zaken dan rechtstreekse patiëntenzorg.’

Iedereen mee
Naast de verpleegeenheden stapten ook administratieve diensten mee op de Lean-trein, waaronder de
technische dienst, patiëntenbegeleiding en de personeelsdienst. Voor de raadplegingen beet de consultatie
gynaecologie de spits af. ‘Een van de verbeterpunten
daar was een verkorting van de wachttijden op de
raadpleging’, zegt Slootmans. ‘Uit metingen bleek dat
20 % van de patiënten te laat komt. We hebben daar
nu duidelijke afspraken rond gemaakt, die vooraf aan
de patiënt worden meegedeeld. Ook kan de onthaalmedewerker tegenwoordig vrij goed aangeven hoe
lang een patiënt nog moet wachten. Dat verhoogt de
patiënttevredenheid.’

Lean in operatiekwartier
Er werd ook gestart met een specifiek Lean-programma
voor het operatiekwartier. ‘Daarvoor zijn we in maart
2013 met een uitgebreid team van overwegend artsen
en leidinggevenden naar het universitair ziekenhuis
van Manchester getrokken. Voor ons programma rond
multidisciplinaire samenwerking in het operatiekwartier kregen we intussen financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) ’, zegt Vanmechelen.

Ziekenhuisbreed
Belangrijk is dat het hele ziekenhuis mee in het Leanverhaal stapt en dat het programma vanuit het beleid
wordt ondersteund, beklemtoont Vanmechelen. ‘Vandaar ook de sterke vertegenwoordiging van de directie
in de Lean-stuurgroep. Lean als een lokaal gebeuren
installeren heeft weinig zin omdat elke afdeling nauw
samenwerkt met andere afdelingen.’ Een nieuwigheid
in 2013 was ook de introductie van een groot Leanbord in de gang naar het personeelsrestaurant. ‘Daarop
stellen afdelingen hun projecten en verbeteringen
voor. Ook wij afficheren daarop wat er op Lean-vlak
reilt en zeilt’, verduidelijkt Vanmechelen.

Welbevinden op werkvloer
De Lean-cultuur zorgt voor meetbare verbeteringen,
maar verhoogt daarnaast ook het subjectieve welbevinden op de werkvloer, zo blijkt uit de masterthesis
van een studente verpleeg- en vroedkunde. ‘Uit haar
bevraging kwam naar voor dat op afdelingen waar Lean
systematisch wordt toegepast, de werklast als minder
zwaar wordt ervaren’, geeft Slootmans nog mee.

Lean en Productive Ward
Lean betekent in essentie: verspilling wegwerken en
continu verbeteren via een teamgerichte benadering. Alle bestaande processen worden objectief
tegen het licht gehouden en indien nodig weer helemaal van nul opgebouwd om ze te optimaliseren.
Lean is zowel toepasbaar op verpleegafdelingen
en raadplegingen als op administratieve diensten.
Andere termen die vaak opduiken, zijn Releasing
Time to Care (RTtC) – Productive Ward: die worden
gebruikt om het verpleegkundige luik van Lean
te omschrijven. Door het werk en de zorg op de
verpleegeenheden efficiënter te organiseren komt
er meer tijd vrij voor directe patiëntenzorg en stijgt
de productiviteit.

Cursus Lean Leadership
Het grote enthousiasme onder medewerkers voor
de nieuwe Lean-cultuur blijkt ook uit de aanzienlijke belangstelling voor de cursus Lean Leadership.
Deelnemers volgden tweeëneenhalve dag opleiding
en dienden een verbeterproject in. Michael Vanmechelen: ‘We hadden gehoopt op een deelname van
zo’n 100 medewerkers. Uiteindelijk hebben echter
200 medewerkers het certificaat behaald, van wie
meer dan vijftig artsen. De cursus mikte in eerste
instantie op leidinggevenden, maar er bleek ook
interesse bij heel wat andere medewerkers. Die
hebben we met veel plezier laten deelnemen. Want
wie weet zitten daar wel toekomstige leidinggevenden bij.’
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JCI-accreditatie
Werken aan kwaliteit en veiligheid
Het UZA zette in 2013 alles op alles om eind
dit jaar de JCI-accreditatie in de wacht te
slepen. Daarmee wil het ziekenhuis de lat
nog hoger leggen op het vlak van patiëntveiligheid en zorgkwaliteit. JCI is voor
ziekenhuizen de hoogste norm die er bestaat.

In het kader van de JCI-accreditatie wordt de deskundigheid van het UZA onder de loep genomen door
de Joint Commission International, een volkomen
onafhankelijke organisatie. De veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers staat daarbij centraal.
‘Uiteraard doen we nu ook al heel veel dingen goed,
maar via deze accreditatie zetten we de puntjes op
de i en krijgen we daar meteen een bewijs van in
handen’, zegt dr. Kristien Van Brussel, hoofd van de
afdeling kwaliteit. Een voordeel is ook dat het UZA zijn
kwaliteit van zorg zal kunnen vergelijken met andere
JCI-geaccrediteerde ziekenhuizen, nu zo’n 4.500 over
heel de wereld.

Ziekenhuisbrede inspanning
De afdeling kwaliteit coördineert en begeleidt het
JCI-accreditatieproces. Daar komt veel bij kijken,
aangezien het behalen van de accreditatie een ziekenhuisbrede inspanning vraagt. De vier kwaliteitsmedewerkers nemen elk een aantal onderdelen op zich.
Ze zijn het aanspreekpunt voor de JCI-ambassadeurs,
zeg maar JCI-projectcoördinatoren, en zorgen ook
voor het documentbeheer en het coördineren van de
nodige verbeterprojecten en opleidingen met betrekking tot kwaliteit. Om te evalueren hoe ver de diverse
afdelingen staan, werkte de afdeling kwaliteit ook
zogenaamde tracers uit. Een tracer is een methode om
te checken of het ziekenhuis voldoet aan de JCI-eisen,
concreet via observatie op de afdelingen en gesprekken met medewerkers en patiënten. De eerste tracers
werden in 2013 op de werkvloer uitgevoerd.
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Processen formeel vastleggen
Vertrekpunt voor de JCI-verbeterprojecten is een lijst
met werkpunten of gaps die naar voor kwamen uit de
JCI-audit in november 2012. Een belangrijke uitdaging
was het uitschrijven van beleidsdocumenten, processen en procedures. ‘Voor veel zaken bestaat er wel een
proces op de werkvloer, maar is dat niet formeel vastgelegd. De JCI-standaard vereist dat alle procedures
uniform en gestandaardiseerd in heel het ziekenhuis
worden toegepast’, aldus Van Brussel.

Nieuw documentenbeheersysteem
Een essentiële stap was het uitwerken van een nieuw
documentenbeheersysteem in samenwerking met ICT.
Dat was nodig om documenten te kunnen beheren
volgens de JCI-normen. Zo is voortaan bijvoorbeeld
altijd geweten wie een document heeft opgesteld en
goedgekeurd. Een redactiecomité adviseert welke
documenten precies in het nieuwe systeem moeten
worden opgenomen en waakt erover dat er geen
overlaps bestaan.

Coaching
De JCI-ambassadeurs werkten intussen de nodige
beleidsdocumenten uit en gaven opleiding aan de
medewerkers rond de nieuwe procedures en processen. Vanaf september werden die definitief gelanceerd
op de werkvloer. Daarvoor werden maandelijks coachingsessies voor artsen en paramedici georganiseerd.
Voor de verpleegkundigen verliep de coaching via de

hoofdverpleegkundigen en JCI-referentieverpleegkundigen, die zich daarvoor vrijwillig engageerden. De
JCI-referentieverpleegkundigen functioneren ook als
rechtstreeks aanspreekpunt voor de medewerkers op
de afdeling. Om het thema levendig te houden werden
ook ludieke virtuele JCI-coaches geïntroduceerd. Die
informeren en sensibiliseren de medewerkers via posters, interne communicatiekanalen en de screensaver
op hun pc.

De JCI-ambassadeurs gaven
opleiding aan de medewerkers
rond nieuwe procedures en
processen.

Beheer en gebruik van medicatie
Ook het beheer en gebruik van medicatie kwam uit het
JCI-rapport als een belangrijk werkpunt naar voor. In
2013 werd onder meer de procedure rond medicatievoorschriften herbekeken en werd het voorraadbeheer
van medicatie op de afdelingen onder handen genomen.

JCI-rondetafel
Om te kunnen leren van de ervaringen van anderen
hield het UZA op 11 juni een JCI-rondetafel. Vier medewerkers van het AMC Amsterdam, een JCI-consultant
uit Oostenrijk en dr. Frank Rademaekers, medisch
directeur van het UZ Leuven, waren daarbij aanwezig.

Blijvende inspanning
De proefaudit van JCI vindt plaats in mei 2014, de audit
zelf in december. Als het UZA voor dat grote examen
slaagt, is het werk uiteraard niet gedaan. ‘We moeten
het hele jaar door een reeks kwaliteitsindicatoren bijhouden en het ziekenhuis wordt om de drie jaar door
JCI doorgelicht. De standaarden evolueren ook, dus het
is een blijvende inspanning’, besluit Van Brussel.

Patiënveiligheid voorop
Patiëntveiligheid staat binnen JCI absoluut centraal.
Zes belangrijke doelen worden vooropgesteld:
• Correcte identificatie van patiënten via actieve
bevraging of het identificatiebandje.
• Effectieve communicatie tussen patiënt en zorgverlener via ISBARR, een methode voor gestandaardiseerde communicatie.
• Verbeteren van de veiligheid van risicomedicatie
aan de hand van een uniforme strategie voor
locatie, etikettering en opslag.
• Waarborgen van de juiste operatie bij de juiste
patiënt aan de juiste zijde, onder meer via de
Safe Surgery Checklist.
• Beperken van risico op ziekenhuisinfecties via
strikte handhygiëne.
• Valpreventie, onder meer door het valrisico van
patiënten systematisch te evalueren en te
herevalueren.
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Het UZA voert jaarlijks meer
dan honderd leveroperaties
uit en is gespecialiseerd in
complexe leverchirurgie en
leverbehandelingen.
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Multidisciplinaire raadpleging
voor levertumorpatiënten
Patiënten met een levertumor of leveruitzaaiingen kunnen in het UZA terecht op een multidisciplinaire raadpleging. Door de artsen uit de betrokken disciplines wekelijks samen te brengen
kunnen zij vlotter een beleid uitstippelen en hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis
te komen.
De kansen van patiënten met leverkanker of leveruitzaaiingen zijn de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Dat komt vooral doordat leverchirurgie vandaag
een stuk veiliger is en doordat er meer performante
chemotherapie is gekomen. Die kan levertumoren vaak
aanzienlijk doen krimpen, waardoor een leveroperatie
alsnog mogelijk is.

Iedereen op post
‘Bij de behandeling van levertumoren komen heel
wat specialisten kijken’, zegt leverchirurg dr. Thiery
Chapelle. ‘De leverspecialist, leverchirurg, oncoloog,
radioloog en in bepaalde gevallen nucleairist overleggen samen wat de beste therapie is. In de praktijk
betekende dat vroeger dat de patiënt bij een specialist
op raadpleging ging, waarna die overlegde met zijn
collega’s en er vaak nog consultaties volgden. Om vlotter tot een beleid te komen hebben we een multidisciplinaire raadpleging op poten gezet.’ Een namiddag
per week zijn alle levertumorspecialisten tegelijk op
post. De patiënt gaat bij zijn behandelende arts op
raadpleging, die indien nodig snel te rade kan gaan bij
de andere specialisten. Dat scheelt de patiënt al gauw
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een paar bijkomende afspraken en ook voor de artsen
is het een vlottere manier van werken. De patiënt kan
tijdens de multidisciplinaire raadpleging ook terecht bij
een psycholoog of oncologisch verpleegkundige.

Complexe leverbehandelingen
Het UZA voert jaarlijks meer dan honderd leveroperaties uit en is gespecialiseerd in complexe leverchirurgie
en leverbehandelingen. Zo kunnen de leverchirurgen
een embolisatie van de poortader uitvoeren, een
techniek waarbij een deel van de lever wordt vergroot
om na de operatie meer gezond leverweefsel over te
houden. Een andere mogelijkheid is radiofrequente
ablatie: de tumor wordt dan aangeprikt en als het ware
verschroeid. Een palliatieve behandeling die vaak tot
een belangrijke levensverlenging leidt, is TACE, voluit
transcatheter arterial chemoembolization. Via een
katheter wordt dan rechtstreeks chemotherapie in het
gezwel toegediend. Sinds kort wordt ook SIRT of
Selective Internal Radiotherapy Treatment aangeboden, eveneens een palliatieve behandeling waarbij
via de slagader radioactieve partikels tot in de lever
worden gebracht.

Bedoeling is om alle
onderzoeken tijdens één
raadpleging af te ronden
volgens een gestroomlijnd
diagnostisch pad.
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RAP-consultatie:
snel cardiologisch advies
De dienst cardiologie startte in maart met de RAP-consultatie, bedoeld om patiënten met
niet-acute cardiovasculaire klachten snel op te vangen. Daarmee wordt ingespeeld op de
toenemende behoefte van huisartsen om op korte termijn gespecialiseerd advies te krijgen.

De RAP in RAP-consultatie verwijst naar Rapid Access
Poli. Het concept komt overgewaaid uit het Verenigd
Koninkrijk, waar rapid access chest pain units al langer
gebruikelijk zijn. Met de RAP-raadpleging komt de
dienst cardiologie tegemoet aan de vraag van huisartsen om bij onrustwekkende, vermoedelijk cardiovasculaire klachten patiënten snel te kunnen doorverwijzen.
Het gaat dan om problemen die niet-levensbedreigend
zijn, maar wel om cardiologisch advies vragen. Denk
maar aan regelmatig terugkerende pijnscheuten in de
borst of hartkloppingen. De raadpleging richt zich zowel
tot nieuwe patiënten als mensen die al voor een hartprobleem door de dienst cardiologie worden gevolgd.

Gestroomlijnd diagnostisch pad
Na doorverwijzing door de huisarts kunnen de patiënten binnen de week op raadpleging komen. Naargelang
de dringendheid van het probleem is zelfs een afspraak
binnen de twee dagen of op de dag zelf mogelijk.
Bedoeling is om alle onderzoeken tijdens één raadpleging af te ronden volgens een gestroomlijnd diagnostisch pad. Dat betekent concreet dat de patiënten naast
een klinisch onderzoek en uitgebreide bevraging ook

een echografie van het hart en indien nodig een inspannings-EKG ondergaan. ‘De patiënt krijgt na afloop
de diagnose en ook de huisarts ontvangt onmiddellijk
het advies en het verslag’, zegt prof. dr. Chris Vrints,
diensthoofd cardiologie. ‘Indien nodig plannen we
bijkomend onderzoek zoals een hartkatheterisatie of
een CT-scan van de kransslagaders. Ook dat onderzoek
proberen we zo snel mogelijk te plannen, ten laatste in
de week erna.’

Drukbezochte consultatie
De RAP-raadpleging groeide al snel uit tot een
drukbezochte consultatie. In de praktijk krijgen veel
patiënten geruststellend nieuws. Bij anderen komt er
een hartkwaal aan het licht. Een vernauwing van de
kransslagaders en hartritmestoornissen zijn de vaakst
vastgestelde hartaandoeningen. Het gebeurt ook dat
de cardioloog de patiënt naar een andere dienst moet
verwijzen, zoals pneumologie. ‘Dat bewijst eens te
meer dat je klachten niet zomaar in vakjes kunt opdelen’, besluit Vrints.
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Multidisciplinaire aanpak van
slaapapneu bij kinderen
In België lijdt 2 tot 3 % van de kinderen aan
slaapapneu, een complexe aandoening die
om een gespecialiseerde aanpak vraagt.
In het UZA kunnen deze patiënten sinds
oktober 2013 terecht op een multidisciplinaire raadpleging.

Kinderen met slaapapneu worden in het UZA sinds kort
behandeld door een multidisciplinair team van specialisten in de pneumologie, neus-keel-oorziekten, maagdarmziekten, neurologie, logopedie, tandheelkunde,
neonatale zorg en intensieve zorg. Bij kinderen met
obesitas, Down-syndroom, een neurologische ziekte of
bepaalde genetische syndromen komt de aandoening
zelfs in 1 op 2 gevallen voor.

Ernstige luchtwegproblemen
Het team behandelt ook andere ernstige luchtwegproblemen, zoals moeilijk te controleren astma en
frequente luchtweginfecties als een gevolg van vaak
verslikken. Ook kinderen met stridor, een abnormaal
ademgeluid, kunnen op de multidisciplinaire raadpleging terecht. De coördinatie is in handen van prof.
dr. Stijn Verhulst, kinderpneumoloog en coördinator
van het slaapcentrum voor kinderen, en prof. dr. An
Boudewyns, kinder-NKO-arts. Het UZA-slaapcentrum
voor kinderen is internationaal erkend voor zijn wetenschappelijk onderzoek naar slaapapneu.
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Het is aan ons om de patiënt
goed te informeren over de
behandelingsmogelijkheden,
zodat we samen de juiste
beslissing kunnen nemen.
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Nieuwe eenheid elektrofysiologie
Het UZA startte met een nieuwe eenheid elektrofysiologie, onder leiding van cardioloogritmoloog prof. dr. Andrea Sarkozy. Met het sterk uitgebreide team en de vernieuwde technologie kan de eenheid alle types hartritmestoornissen behandelen. ‘Een patiëntvriendelijke
benadering dragen we hoog in het vaandel’, zegt Sarkozy.
Veel patiënten met hartritmestoornissen kunnen worden behandeld met medicatie. Als de klachten echter
blijven terugkeren en de medicijnen niet aanslaan of
veel bijwerkingen hebben, zijn vaak een katheterablatie, een interne defibrillator of een pacemaker aangewezen. Bij een katheterablatie worden storende elektrische prikkels in het hart geblokkeerd door welbepaalde
cellen in de hartwand weg te branden. De behandeling
wordt in het UZA al sinds jaar en dag aangeboden,
maar vorig jaar werd de eenheid elektrofysiologie sterk
uitgebreid. ‘Ons team telt nu drie voltijdse ritmologen,
aangevuld met drie consulenten, onder wie ook een
pediater-elektrofysioloog. Ook onze toestellen kregen
een upgrade’, vertelt Sarkozy.

Van eenvoudig tot complex
Katheterablaties zijn zinvol bij een brede waaier van
hartritmestoornissen, van relatief eenvoudige problemen waarbij behandeling meer dan 95 % kans op
blijvend succes heeft en weinig risico’s inhoudt, tot erg
complexe vormen die veel moeilijker te behandelen

zijn met een grotere kans op complicaties.
‘Het is aan ons om de patiënt goed te informeren over
de behandelingsmogelijkheden, zodat we samen de
juiste beslissing kunnen nemen. Ook tijdens de ingreep
geef ik veel uitleg’, aldus Sarkozy.

Tweedaags symposium
De vernieuwde eenheid elektrofysiologie behandelt
alle types hartritmestoornissen bij volwassenen.
Sarkozy zelf is gespecialiseerd in de complexe vormen:
het aantal behandelingen daarvan in het UZA steeg
in 2013 met 60 tot 70 %. Sinds de lancering van het
nieuwe team kreeg ook het onderzoek naar hartritmestoornissen een belangrijke boost. In november
werd de vernieuwde eenheid voorgesteld tijdens een
tweedaags symposium voor huisartsen en specialisten.
Daarbij werd ook de werking van de cardiogeneticakliniek van het UZA toegelicht. Die richt zich tot patiënten bij wie een erfelijk hartprobleem wordt vermoed,
waarbij het vaak gaat om hartritmestoornissen.
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Muziektherapie
op afdeling
kinderoncologie
Kinderen die lange tijd op de afdeling kinderoncologie verblijven, kunnen sinds oktober
muziektherapie krijgen. Muziek maken zorgt
niet alleen voor ontspanning en afleiding,
maar helpt hen ook hun gevoelens te uiten.
‘Voor kankerpatiëntjes die lange tijd niet naar buiten
kunnen, is trommelen of tokkelen op een gitaar een welkome afwisseling. Het heeft echter ook therapeutische
waarde: muziek kan een manier zijn om over gevoelens
te communiceren’, zegt prof. dr. Koen Norga, kliniekhoofd
kinderoncologie en – hematologie. Het project wordt
financieel ondersteund door de Vlaamse Liga tegen
Kanker. Daarnaast zamelden leerlingen uit het zesde jaar
sociaal-technische wetenschappen van het Atheneum
in Geel 1.000 euro in. Daarmee kocht de afdeling onder
meer een gitaar, trommels en een xylofoon aan.

Muziektherapeute
De muzieksessies worden gegeven door muziektherapeute Leen Verbeeck, die uitgebreide ervaring heeft
met kankerpatiëntjes. Omwille van infectiegevaar
worden geen instrumenten gebruikt die van mond tot
mond gaan en wordt er niet in groep muziek gespeeld.
De muziektherapie is in eerste instantie bedoeld voor
kinderen die lang op de afdeling verblijven. Naarmate
er tijd over is, komen ook andere oncologische patiëntjes in aanmerking.

Antwerp Personalized Pain Initiative
Pijnbestrijding op maat
Met het Antwerp Personalized Pain Initiative
wil het Multidisciplinair Pijncentrum pijn na
hospitalisatie tot een minimum beperken.
Dat gebeurt onder meer via een persoonlijke
risicoscore en een gepersonaliseerde pijnbestrijdingskit voor pijn na een operatie in het
dagziekenhuis.
Meer dan 8 op de 10 patiënten die een operatie
hebben ondergaan in het dagziekenhuis, hebben
achteraf pijn. Om die klachten te verminderen startte
het pijncentrum met het Antwerp Personalized Pain
Initiative (APPI): een gepersonaliseerde, systematische
en geïntegreerde behandeling van postoperatieve pijn
in het dagziekenhuis.
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Persoonlijke aanpak
Een persoonlijke aanpak is nodig omdat pijn verschilt
van ingreep tot ingreep en van patiënt tot patiënt.
Tijdens de preoperatieve raadpleging probeert de
anesthesist in te schatten of de patiënt een verhoogd
risico op pijn na de ingreep loopt. Neemt hij nu al pijnstillers? Heeft hij diabetes? Op basis van die gegevens
wordt een risicoscore opgemaakt die mee aan de basis
ligt van een gepersonaliseerde pijnbestrijdingskit. Zo
krijgt de patiënt pijnmedicatie op maat, via een vooraf
vastgelegde doorlooptijd.
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UZA-films wijzen
de weg
Een beeld zegt meer dan duizend woorden:
om patiënten en bezoekers wegwijs te
maken in het UZA, werd een reeks korte
filmpjes gemaakt. Ze zijn te bekijken via
de UZA-website.

Patiënten die voor het eerst naar het UZA komen, zitten
vaak met vragen. Waar moeten ze zich inschrijven? Hoe
vinden ze de weg naar de raadpleging? Op wat voor
kamer zullen ze terecht komen? Het antwoord op die
en andere vragen was al langer te vinden op de website, maar wordt nu ook getoond via korte informatieve
filmpjes. Zo is er een film over het inschrijvingsproces,
waarbij er drie trajecten werden gefilmd: een raadpleging, een dagopname en een opname met overnachting. Ook de factuur wordt in een filmpje toegelicht.

Routesysteem
Er werd ook een korte film over het routesysteem
gemaakt omdat niet iedereen dat systeem duidelijk
vindt. Daarin wordt onder meer getoonnd waar de
bordjes voor staan, hoe je de weg terugvindt als je
het onderweg even niet meer weet en hoe je van een
specifieke plaats in het ziekenhuis de route naar een
ander punt vindt.

TV-schermen in de inkomhal
Omdat een tv-scherm sneller de aandacht
trekt dan een poster of folder, informeert het
UZA zijn patiënten voortaan ook via die weg.
De schermen deden hun intrede in de inkomhal en op enkele raadplegingen.

De tv-schermen in de inkomhal en in de wachtzaal
voor hospitalisatie heten patiënten welkom en informeren hen snel en gericht over praktische zaken. Ook
evenementen worden er op aangekondigd. Op de raadplegingen neus-keel-oorziekten, radiologie en thorax- en
vaatheelkunde werden eveneens tv-schermen geïnstalleerd. Die diensten werkten als pilootdiensten mee
aan het project. De schermen op de consultaties zijn
bedoeld om patiënten beter voor te bereiden op een
onderzoek of raadpleging. Zo komen ze te weten welke
documenten ze moeten klaarhouden of krijgen ze een
voorstelling van de artsen.
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UZA introduceert sociale media
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook heel wat patiënten maken er gebruik
van om informatie op te zoeken, maar vooral om informatie met elkaar te delen. Het UZA vond het dan ook
belangrijk om aanwezig te zijn op sociale media. Op
die manier informeren we geïnteresseerden over onder
andere innovaties en activiteiten die in het ziekenhuis
plaats vinden. Daarnaast spreken we ook potentiële
werknemers aan door regelmatig vacatures te posten
en verhalen te brengen van eigen medewerkers.
Facebook en Twitter vormen bovendien een brug naar
andere communicatiekanalen van het UZA zoals
www.uza.be, www.uzatrektaan.be, www.maguza.be of

de filmpjes op het filmkanaal UZAfilm op Youtube. Het
grote voordeel van de UZA-facebookpagina en de UZATwitter-account is het feit dat mensen kunnen reageren
op de berichten en ze er hun tevredenheid over het
ziekenhuis kwijt kunnen. Ook voor negatieve berichtgeving staat het ziekenhuis open. Hieruit kunnen immers
verbeterpunten voor de toekomst gehaald worden. De
communicatiedienst volgt de berichtgeving dagelijks
op en probeert iedereen zo snel mogelijk een antwoord
of een reactie te geven. Sinds de oprichting van www.
facebook.be/universitairziekenhuisantwerpen werden
meer dan 1400 mensen fan van de pagina. Op @UZAnieuws volgen 400 mensen het UZA via Twitter.

Map bundelt informatie voor patiënten
met zeldzame stofwisselingsziekte
Om patiënten met een zeldzame stofwisselingsziekte houvast te bieden bij hun behandeling, ontwikkelden het Centrum voor
Erfelijke Metabole Aandoeningen (CEMA)
in het UZA en patiëntenvereniging BOKS vzw
een map waarin ze alle informatie over
hun ziekte kwijt kunnen. De lancering op
9 februari werd bijgewoond door Prins
Laurent, beschermheer van BOKS vzw.

In België zijn meer dan 1.000 kinderen en volwassenen
in behandeling voor een zeldzame stofwisselingsziekte.
Meestal zijn die aandoeningen moeilijk te behandelen.
De patiënten kunnen terecht in een van de 11 CEMA’s
in België. Patiëntenvereniging BOKS vzw (Belgische
Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een
Stofwisselingsziekte) behartigt hun belangen.

Handig werkinstrument
Het UZA ontwikkelde samen met BOKS vzw en het
CEMA Antwerpen een trajectbegeleidingsmap voor
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deze patiënten. Die bevat informatie over hun ziekte,
CEMA, BOKS vzw, het multidisciplinair team in het
UZA en het behandeltraject. Er zijn ook nuttige links,
contactinfo en een woordenlijst in te vinden. Daarnaast
is het ook een bewaarmap voor medische verslagen,
afspraken, persoonlijke informatie en andere documentatie. In die zin is het ook een handig werkinstrument voor hulpverleners. De map kon tot stand komen
dankzij de financiële steun van de provincie Antwerpen
en Rotary. De eerste map werd officieel overhandigd
aan de patiëntjes door Prins Laurent, beschermheer
van BOKS vzw.

Premature baby’s krijgen in het
UZA specifieke ontwikkelingsgerichte zorg waarbij bijvoorbeeld
licht en geluid tot een minimum
worden beperkt.
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‘Prematuurtjes’ op VTM:
teamwerk in beeld
In het najaar liep op VTM zes weken lang de aangrijpende documentairereeks ‘Prematuurtjes’.
Die werd integraal gefilmd op de afdeling intensieve neonatologie van het UZA en schetste
een mooi beeld van het wel en wee op een afdeling voor prematuren.
Meer dan 70 medewerkers vechten op de dienst
neonatologie elke dag voor het leven van ‘hun’ kleine
mirakels. Een gedreven team, zoals ook duidelijk werd
in de reportagereeks. ‘We wilden graag ingaan op het
verzoek van productiehuis C-view omdat de serie ouders, toekomstige ouders en hun naasten een realistischer beeld geeft van wat zich afspeelt op een afdeling
intensieve neonatale zorg’, zegt Ann Segers, communicatieverantwoordelijke van het UZA. In de reportage
wordt het reilen en zeilen op de afdeling bekeken door
de ogen van de ouders en de zorgverleners. Actrice
Hilde De Baerdemaeker, zelf moeder van een te vroeg
geboren tweeling, praatte de scènes aan elkaar.

Veel doorverwijzingen
De dienst intensieve neonatologie verzorgt en behandelt jaarlijks ongeveer 360 pasgeboren baby’s. Niet
alleen te vroeg geboren kinderen, maar ook pasgeborenen met problemen zoals een moeilijke ademhaling,
infecties, zuurstoftekort en aangeboren afwijkingen.
De helft van de baby’s werd geboren in een ander
ziekenhuis. Zij werden doorverwezen omwille van de
nood aan een gespecialiseerde aanpak.

Hecht team
Op de afdeling intensieve neonatologie worden prematuren en hun ouders opgevangen door een hecht
team van artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten
en psychologen. Zij staan er elke dag om de kwetsbare kinderen met de beste zorgen te omringen en de
ouders te begeleiden in een onzekere en moeilijke periode. De zorgverleners passen de laatste wetenschappelijke kennis en innovatieve technieken toe.

Ontwikkelingsgerichte zorg
De baby’s krijgen in het UZA specifieke ontwikkelingsgerichte zorg waarbij bijvoorbeeld licht en geluid tot
een minimum worden beperkt. Veel aandacht wordt
ook besteed aan het ontwikkelen van een stevige
band tussen de ouders en de baby, onder meer door
de ouders van in het begin nauw te betrekken bij de
zorg. Die band is erg belangrijk voor de toekomstige
ontwikkeling van het kind. In 2015 zal de dienst worden
ondergebracht in een nieuwe ziekenhuisvleugel waar
‘family centred care’ nog meer in de praktijk kan worden omgezet.
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Week van het Hartritme
Het UZA nam in april voor het derde jaar op rij deel
aan de Week van het Hartritme, georganiseerd door
de BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association) in
samenwerking met de Belgische ziekenhuizen. Tijdens
die nationale campagne worden mensen aangespoord
om zich te laten testen op voorkamerfibrillatie. Dat is
een ernstige hartritmestoornis waarbij het hart heel
onregelmatig klopt.
Vanaf de leeftijd van 40 jaar wordt de kans om
voorkamerfibrillatie te ontwikkelen groter. De ziekte
vervijfvoudigt het risico op een trombose of beroerte.
Een tijdige diagnose is van groot belang om dat risico
drastisch te verminderen.
In het UZA kon elke geïnteresseerde op 25 april gratis
een basisonderzoek ondergaan. Mensen bij wie een
onregelmatigheid werd vastgesteld, kregen een
verwijsbrief voor de huisarts mee. Zo konden ze zich
verder laten opvolgen.

Werelddag Zonder Tabak
Op 31 mei zette het UZA haar deuren open voor alle
rokers. In het kader van de Werelddag Zonder Tabak,
een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie,
konden ze gratis tests laten doen die de schadelijke effecten van roken in hun longen aantoonden. Het aantal
landgenoten dat rookt is helaas weer aan het stijgen:
32 % van de Belgen ouder dan 15 jaar steekt dagelijks
een sigaret op.
Rokers konden op 31 mei onder meer terecht bij de
informatiestand van de afdeling rookstopbegeleiding
van de dienst longziekten, in de inkomhal van het UZA.
Het team beantwoordde alle vragen over stoppen met
roken, rookstopbegeleiding en de gevolgen van roken.
Rokers konden eveneens gratis de effecten van hun
nicotineverslaving laten meten door middel van tests,
onder meer door het CO-gehalte in hun longen te laten
controleren.
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Alle rokers kregen een persoonlijk paspoort met de
resultaten van hun tests, én het advies om die te laten
analyseren door hun huisarts, specialist of tabakoloog.
Volgens recent onderzoek verhoogt medisch advies de
kans om succesvol te stoppen met roken met 30 %.
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Werelddag van het te vroeg
geboren kind
Op 17 november stonden de allerkleinsten centraal in
het UZA. Die dag was Internationale dag van het te
vroeg geboren kind, ook “Prematurity Awareness Day”
genoemd. In de inkomhal konden de bezoekers hun
licht opsteken bij een infostand met foto’s, posters
en brochures en er stond een couveuse met apparatuur opgesteld. Medewerkers van de dienst intensieve
zorg gaven uitleg over de opvang en behandeling van
prematuren. Er werden ook afleveringen getoond van
‘Prematuurtjes’, de zesdelige documentairereeks die in
het najaar op VTM liep.
In 2012 werden in Vlaanderen ongeveer 5.000 baby’s
voor de 37ste zwangerschapsweek geboren. Dat kwam
neer op 8 % van alle geboortes. 1 op de 100 baby’s zag
het levenslicht zelfs al voor 32 weken. Een heel klein
percentage daarvan, 0,4 %, haalde geen 28 weken
zwangerschap. De meeste van de prematuur geboren
baby’s verbleven tussen de 32 en 37 weken in de moederschoot (bron: SPE, Studiecentrum voor Perinatale
Epidemiologie).

Teddy Bear Hospital
Het UZA werd op 30 maart omgedoopt tot ‘Teddy
Bear Hospital’. Kleuters konden die dag spelenderwijs
kennismaken met het ziekenhuis. Zo leerden ze dat
ze niet bang hoeven te zijn voor dokters en ziek zijn.
Het auditorium van het UZA werd voor de gelegenheid
omgebouwd tot een miniziekenhuis met spreekkamers, een behandelkamer, een röntgenafdeling en een
gipskamer.
Kinderen tussen 4 en 7 jaar waren welkom met hun
knuffel. Ze mochten assisteren bij een onderzoek,
behandeling of zelfs een operatie. Daarna volgde een
speurtocht door het echte ziekenhuis en een vertelmoment rond ‘prikjes en spuitjes.’
De kinderen werden begeleid door berendokters: studenten geneeskunde van de Universiteit Antwerpen,
die op die manier ook ervaring konden opdoen in de
omgang met jonge kinderen. Het was de vierde keer

dat Teddy Bear Hospital in Vlaanderen werd georganiseerd door de EMSA vzw, de Antwerpse afdeling van
de European Medical Student Association. Dat is een
internationale vereniging van studenten geneeskunde.
Ook dit jaar liepen de inschrijvingen snel vol.

| 27

UZA informeert

UZA verwent zijn kankerpatiënten
Het UZA houdt eraan zijn kankerpatiënten geregeld een hart onder de riem te steken. Sinds enkele
jaren gebeurt dat op 14 februari met een speciale
verwendag. Ook dit jaar werden kankerpatiënten op
Valentijn in de watten gelegd met handmassages,
aromatherapie, gelaatsverzorging, nekmassages en
lekkere drankjes en hapjes. Een team van verpleegkundigen, kinesisten en andere UZA-medewerkers staken
samen met vrijwilligers van de Stichting tegen Kanker
daarvoor de handen uit de mouwen. Het evenement
werd georganiseerd door het MOCA (Multidisciplinair
Oncologisch Centrum Antwerpen).
Ook op 12 september was er speciale aandacht voor
kankerpatiënten tijdens de Dag tegen Kanker. De
patiënten konden die dag deelnemen aan een kookworkshop onder leiding van de culinaire sterren Jeroen
De Pauw, Wouter Keersmaeckers en Pascale Naessens.
Voor de jonge kankerpatiëntjes stond Lot Van Riel achter de kookvuren. De Dag tegen Kanker is een initiatief
van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK).

UZA-medewerkers en VLK-vrijwilligers droegen die dag
gele lintjes om hun verbondenheid met de kankerpatiënten te tonen en maakten extra tijd voor een goed
gesprek.

Breast Reconstruction Awareness Day
Heel wat vrouwen met borstkanker hebben vragen
over het al dan niet uitvoeren van een borstreconstructie. De drempel om naar een plastisch chirurg te stappen voor informatie, blijkt echter hoog. Daarom werd
in 2012 de BRA-Day of Breast Reconstruction Awareness Day opgericht. Op 16 oktober 2013 werd die dag
voor de tweede keer georganiseerd. De gespecialiseerde
plastische chirurgen van diverse Antwerpse ziekenhuizen hielden die dag een gratis informatiesessie. Behalve
het UZA namen ook AZ Monica, Sint-Augustinus, Klina,
St. Imelda Bonheiden, ZNA, AZ Heilige Familie Reet en
Sint-Maarten Mechelen deel.
Het initiatief wordt onder meer gesteund door de
stichting BEAUTIFUL ABC (Beautiful After Breast
Cancer), de Koninklijke Belgische Vereniging voor
Plastische Chirurgie (RSBPS) en NABORAM, de zelfhulpgroep van en voor vrouwen die geconfronteerd
worden met borstkanker.
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UZA en het goede doel

UZA for Life: ieder zijn goed doel
Ook in 2013 deed het UZA mee met Music for Life van Studio Brussel. Tussen 2 en 20 december
stelde het ziekenhuis uitzonderlijk zijn inkomhal ter beschikking aan medewerkers en
vrijwilligers die ten voordele van geregistreerde goede doelen allerlei eetwaren en kleinoden
verkochten. Dat bracht 8600 euro in het laatje.
Omdat Music for Life in 2013 de keuze van het goede
doel aan de initiatiefnemers overliet, moedigde ook
het UZA zijn medewerkers aan om creatief te zijn.
Bedoeling was dat de voorstellen met gezondheid of
welzijn te maken hadden. Al snel ontstonden zo verschillende ideeën en acties, die elk afzonderlijk werden
geregistreerd bij Music for Life. Een verkoopstand
werd ingericht in de inkomhal van het UZA, waar elke
dag honderden patiënten, medewerkers en bezoekers
langskomen.
Onder de geselecteerde goede doelen waren onder
meer Think Pink en de VLK, maar minder bekende
VZW’s die zich inzetten voor kinderen met diabetes,
nierpatiëntjes, borstkankerpatiënten en ouders van
prematuren. Via de acties werd 8600 euro ingezameld.

UZA steunt Eyes For The World
Het UZA verleende in 2013 zijn steun aan
Eyes For The World, een vzw die mensen in
ontwikkelingslanden wil helpen met zelfcorrigerende brillen. Prof. dr. Luc Beaucourt,
voormalig diensthoofd van de dienst spoedgevallen, zette mee zijn schouders onder ‘Myanmar 2014’. Via dat project zullen de brillen
in Myanmar worden verdeeld.

Meer dan een miljard mensen heeft geen geld voor
een bril of woont in een gebied zonder oogartsen of
opticiens. En dat terwijl volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zes op de tien mensen in ontwikkelingslanden een bril nodig hebben om normaal te
kunnen functioneren. Optometrist Koen Van Pottelbergh richtte daarom in 2012 ‘Eyes For The World’ op.
Hij wil mensen in ontwikkelingslanden helpen met
zogenaamde Adspecs-brillen: dat zijn brillen waarvan
je de lensscherpte zelf kunt instellen.

Beaucourt peter
Het UZA droeg zijn steentje bij door het effect van
de brillen uit te testen. Beaucourt werd peter van het
project Myanmar 2014. Bedoeling is om in de meest
afgelegen streken van Myanmar 5.000 brillen gratis te
verdelen, in de eerste plaats onder kinderen.
Beaucourt ziet veel potentieel in de brillen en hoopt
dat ze de meest behoeftigen in Myanmar zullen
kunnen bereiken.
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Samen met vrijwilligers uit heel
België en uit Nederland haakt
Saskia knuffels die vervolgens
worden uitgedeeld aan kankerpatiëntjes en andere langdurig
zieke kinderen.

UZA en het goede doel
Ketnet-wrappers bezoeken patiëntjes
De kinderen op de afdeling pediatrie en kinderoncologie werden in het voorjaar verrast door een bezoek
van de Ketnet-wrappers. Ze kregen de kans om met hun
favoriete wrapper te praten en samen zongen ze ook
enkele liedjes. Het bezoek kaderde in de actie ‘Steek
je tong uit naar kanker’, het thema van Kom op tegen
Kanker in 2013. De patiëntjes ontvingen ook een grote
mozaïek met foto’s van Ketnet-kijkertjes die hun tong
uitsteken naar kanker.
Ketnet-wrappers bezoeken pediatrie voor Kom op tegen Kanker

Knuffels voor langdurig zieke kinderen
Saskia, moeder van een tienerzoon die genas van lymfeklierkanker, lanceerde enkele jaren geleden het project
Poekie: samen met vrijwilligers uit heel België en uit
Nederland haakt ze knuffels die vervolgens worden
uitgedeeld aan kankerpatiëntjes en andere langdurig
zieke kinderen. Via haar blog en Facebookpagina dienen
zich telkens weer enthousiaste helpers aan. Duizenden
knuffels vonden al een gelukkige eigenaar. Ook in het
UZA worden een paar keer per jaar knuffelpakketten uitgedeeld op de afdelingen kinderoncologie en pediatrie.
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Jonge patiëntjes ontmoeten
Antwerpspelers
26 UZA-patiëntjes met een chronische ziekte brachten
samen met de Antwerpspelers een fijne namiddag
door in het Bosuilstadion in Deurne. De voetballers
deden dat als tegenprestatie omdat ze tijdens de eerste
competitiewedstrijd 10.000 toeschouwers bij elkaar
hadden gekregen. Ze verkochten ook snoepjes onder de
supporters, wat een bedrag van 3.000 euro opbracht.
Dat schonken ze aan de Cliniclowns.

Rupert Suply organiseert evenementen om geld in te zamelen voor het stamcelonderzoek

Dancegebeuren tegen borstkanker

Kinderkankerfonds schenkt hometrainers

Evenementenorganisator B2B Productions schonk een
deel van de opbrengst van een groot dancegebeuren
aan de strijd tegen borstkanker. De organisatie vierde
zijn tiende verjaardag met een groot dance-evenement
in de Waagnatie in Antwerpen. Kristof Kiriloff, drijvende
kracht achter B2B Productions, maakte van dat spetterende feest tegelijk een benefietactie: een deel van de
ticketopbrengst ging naar het Pink Ribbon Fonds en het
borstkankeronderzoek van het UZA.

De dienst kinderhematologie kreeg in het voorjaar twee
hometrainers van het Kinderkankerfonds. Een van de
twee werd speciaal op maat gemaakt voor de kinderen.
Op die manier kunnen ook de kleinsten tijdens hun
verblijf in het UZA in beweging blijven, wat hun genezing alleen maar ten goede komt. De fietsen werden
uiteraard uitvoerig getest en vielen in de smaak bij
de patiëntjes. In het nieuwe moeder- en kindcentrum
komen er nog meer van die hometrainers, eveneens
geschonken door het Kinderkankerfonds.

DJ Rupert steunt kankeronderzoek
met Hope
Rupert Suply vecht al jaren tegen botkanker, maar uit
die strijd groeide ook iets positiefs: onder de noemer
Hope steunt de jonge DJ via allerlei benefietacties het
kankeronderzoek in het UZA. In mei vonden de Hope
Sports Days in Boechout plaats, met op het programma
beach soccer, beach volley en veel muziek en gezelligheid. Het weekend bracht 10.000 euro op. Die werden
geschonken aan het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG) van het UZA.
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Nieuwe wetenschappelijke
inzichten meteen toepassen.

Hoewel mijn werk voor het grootste deel uit wetenschappelijk onderzoek bestaat, vind ik het fijnste
aspect net de combinatie met het klinische werk. We kunnen de nieuwste wetenschappelijke inzichten
immers meteen toepassen bij patiënten die bijna nergens anders geholpen kunnen worden. Zo herinner
ik me nog goed de eerste volledig dove patiënt die ik met een cochleair implantaat opnieuw kon doen
horen. Voorheen was ze erg afhankelijk van haar man, kon ze weinig zelfstandig doen en had ze
bovendien last van oorsuizen. De resultaten waren buiten verwachting positief: na enkele weken kon
ze niet alleen alles verstaan, maar was ze ook volledig van haar oorsuizen af.
Als audiologe moet je niet enkel goed kunnen luisteren, maar ook zelf duidelijk communiceren,
zodat de patiënten kunnen zien wat je zegt. De meeste patiënten kennen immers zelf geen gebarentaal
en zijn aangewezen op liplezen. Het is dan ook fijn om te weten dat we hun leven zo drastisch kunnen
verbeteren met onze behandeling.
Andrea Kleine Punte – wetenschappelijk medewerker, NKO

> Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek

2013: Samenwerken op het vlak van
wetenschap en innovatie voorbij de
eigen grenzen
Het UZA stelt u trots zijn wetenschappelijk jaarverslag van 2013 voor. “Innovatie onderscheidt
een leider van een volger”. Met dit citaat van Steve Jobs in gedachten, bestendigde het UZA
ook in 2013 zijn pioniersrol op vlak van voortdurende vernieuwing.
In 2013 was het UZA succesvol in diverse wetenschappelijke projectaanvragen op regionaal, nationaal en
Europees niveau. Het ziet ernaar uit dat interessante
onderzoeksresultaten kunnen vertaald worden naar
de patiënt. Wat betreft “kijken over de grenzen van
UZA heen” hebben we onze samenwerking op vlak van
wetenschap en innovatie verder uitgebreid, wat in dit
jaarverslag op meerdere plaatsen is geïllustreerd.
2013 was voor het UZA ook het jaar dat het Ethisch
Comité maar liefst 519 protocollen van klinische studies
behandelde. Daarnaast verdedigden 11 UZA-medewerkers hun doctoraal proefschrift in de medische wetenschappen aan de Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen.
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Kruisbestuivingen zijn een goede voedingsbron voor
innovatie. Ik dank dan ook alle stafleden en onderzoekers voor hun bijdrage aan dit succesvolle jaar. Hoog
tijd om onze activiteiten in 2013 kritisch onder de loep
te nemen. Ik wens u alvast veel leesplezier.
Prof. dr. Marie-José Tassignon
Medisch directeur

Tijdens de zomer van 2014 zal een overzicht van
onze wetenschappelijke publicaties van 2013 op
www.uza.be worden geplaatst.

Onderzoek

Onderzoek in het UZA in 2013:
een overzicht
Research: proefschriften 2013
Elf UZA-medewerkers verdedigden in 2013 hun doctoraal proefschrift in de medische wetenschappen aan de
faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
van de Universiteit Antwerpen
Kim Van Hoorenbeeck Pneumologie, Pediatrie
• Sleep-disordered breathing and the metabolic
syndrome in obese children and adolescents
• Promotor: Prof. dr. Wilfried De Backer
Pieter Van Dyck Radiologie
• MR Imaging of the Knee at 3T – Diagnostic
Performance and Comparison with 1.5T
• Promotor: Prof. dr. Paul Parizel
Jolien Desmet Neus- keel- en oorziekten
• Percutaneous bone conduction devices –
new insights into the auditory rehabilitation of
adult users
• Promotor: Prof. dr. Paul Van de Heyning
Koen De Meester Patiëntenzorg, Urgentiegeneeskunde
• Prevention of Serious Adverse Events on Medical
and Surgical Wards: The Effect of Detection and Response by Nurses on the Incidence of Shock, Cardiac
Arrest and Unexpected Mortality
• Promotor: Prof. dr. Koen Monsieurs
Danny Mathysen Oogheelkunde
• Development and validation of a statistical analysis
method to monitor the European Ophthalmology
exit examination, and evaluation of examination
questions and methods
• Promotor: Prof. dr. Marie-José Tassignon
Anneclaire Vroegop Neus- keel- en oorziekten
• Drug-induced sleep endoscopy in sleep-disordered
breathing - A patient selection tool for non-CPAP
therapies
• Promotor: Prof. dr. Paul Van de Heyning
Julie Leysen Dermatologie, Immunologie, Allergologie
en Reumatologie
• Anaesthesia-related allergy: from diagnostic optimization to new epidemiological data
• Promotor: Prof. dr. Julien Lambert / Prof. dr. Didier Ebo

Nadia Zakaria Oogheelkunde
• Limbal stem cell transplantation for the treatment of
limbal stem cell deficiency
• Promotor: Prof. dr. Marie-José Tassignon
Andrea Kleine Punte Neus- keel- en oorziekten
• Auditory performance and tinnitus reduction after
cochlear implantation in postlingually deafened adults
• Promotor: Prof. dr. Paul Van de Heyning
Stefan Clockaerts Orthopedie
• Role of infrapatellar fat pad in knee osteoarthritis
• Promotor: Prof. dr. Johan Somville
Bram Balduyck Thorax- en Vaatheelkunde
• Quality of life after thoracic surgery
• Promotor: Prof. dr. Paul Van Schil

Research: extern gefinancierde
onderzoeksprojecten
> IWT-toegepast biomedisch onderzoek met een
primair maatschappelijke finaliteit
Marie-José Tassignon Oogheelkunde
Translational stem cell research in ophthalmology –
regenerating the anterior cornea through standardized
transplantation of limbal epithelial stem cells: a phase
II multicenter trial – Multicentrische studie
Guy Hans Multidisciplinair Pijncentrum
Chronification of Pain – Multicentrische studie
Jan Van Meerbeeck Thoraxoncologie
Improvement of memory function after Prophylactic
Cranial Irradiation (PCI) by avoidance of the hippocampus: A randomized phase III study in small cell lung
cancer patients – Multicentrische studie
> FWO-fundamenteel klinisch mandaat
Didier EBO Immunologie, Allergologie, Reumatologie
Rol van inhiberende receptoren in piecemeal en anafylactische degranulatie van basofielen en mastcellen
> FWO-klinische doctoraatsbeurs
Vito Sabato Immunologie, Allergologie, Reumatologie
Inhibitie van basofiel- en mastcelactivatie door CD300a:
Is er een rol weggelegd voor apoptotische signalen?
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> Vlaamse Liga tegen Kanker
Zwi Berneman, Evelien Smits, Marc Peeters,
Pol Specenier Hematologie, Oncologie, CCRG
Addition of WT1 mRNA-loaded autologous dendritic cell
immunotherapy to adjuvant temozolomide
chemotherapy after maximal, safe surgical resection
and chemoradiation for newly diagnosed
glioblastoma patients – Monocentrische studie
Jan Van Meerbeeck Thoraxoncologie
EORTC randomized phase II trial of immediate or
deferred pleurectomy/ decortication and peri-operative
chemotherapy in patients with early stage malignant
pleural mesothelioma: a feasibility and translational
study. – Multicentrische studie
> Stichting tegen Kanker
Zwi Berneman Hematologie, CCRG
First-line chemoimmunotherapy using Wilms’ tumor
protein 1 (WT1)-targeted dendritic cell vaccinations for
resectable malignant pleural mesothelioma
Monocentrische studie
> Stichting Reliable Cancer Therapy
Jan Van Meerbeeck Thoraxoncologie
NESS: A randomized trial of first line chemotherapy with
or without Nitroglycerin transdermal patches (NTG) in
Extensive Stage Small cell lung cancer (ES-SCLC)
Multicentrische studie
> Riziv
Gaetane Stassijns Fysische Geneeskunde
Levenskwaliteitsverbetering en reïntegratie van adjuvant behandelde vrouwen met borstkanker door middel van fysieke training en levensstijlbegeleiding
Multicentrische studie

Prijs van de Société Royale de Philanthropie
Nadia Zakaria Oogheelkunde
Self aligning recombinant human collagen scaffolds for
corneal tissue engineering
> FOD Volksgezondheid
Koen Monsieurs, Peter Van Bogaert
Spoedgevallen – Patiëntenzorg
Prevention of Serious Adverse Events in Acute Care
Hospitals by Afferent Limb Ascertainment and
Response Method Intervention – the ALARM
Intervention Study – Multicentrische studie
Marc Claeys Cardiologie
Evolution of reperfusion therapy of STEMI patients for
the period 2007-2013 – Multicentrische studie
> EU-FP7
Andrew Maas, Tomas Menovsky, Paul Parizel,
Tim Van den Bulcke
Neurochirurgie, Radiologie, Biomina
Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness
Research in TBI (Center-TBI) – Multicentrische studie
Tomas Menovsky, Maurits Voormolen
Neurochirurgie, Radiologie
Bioactive Implantable Polymers based on
UreidoPyrimidinone – Multicentrische studie
> European Research Grant
Marc Claeys Cardiologie
CIRCUS: Does Cyclosporine Improve Clinical oUtcome
in ST elevation myocardial infarction: randomized
clinical trial – Multicentrische studie

Aantal protocollen van experimenten bij de mens in 2013

519

Protocollen van studies vallend onder de wet

447

Aantal niet-commerciële (academische) studies

278

• Monocentrisch

206

• Multicentrisch

72

   • CME die het enkel advies uitbrengt

31

Jan Van Looveren Oogheelkunde
Histology and immunohistochemistry of the vitreolenticular interface in developmental cataracts

   • CME die het enkel advies niet uitbrengt

41

• Monocentrisch

36

Prijs van de Belgian Ophthalmological Society
Irene Ruiz Hidalgo Oogheelkunde
Development of a classification system for normal and
keratoconic human corneas to assist in the detection
of early keratoconus through a machine learning
algorithm

• Multicentrisch

133

   • CME die het enkel advies uitbrengt

46

   • CME die het enkel advies niet uitbrengt

87

> Fonds Research in Ophtalmology
Prijs van het fonds voor Research in Oftalmologie
Sorcha Ní Dhubhghaill Oogheelkunde
Examining the Optical Qualities in Explanted
Intraocular Lenses

Aantal commerciële (niet-academische) studies

Aantal protocollen van studies die niet onder de wet vallen 72
Aantal vragen voor amendementen in 2013
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169

233

Interessant is dat je patiënten die een
slaaponderzoek ondergaan, een week
of langer kunt volgen in plaats van
maar één nacht.
Onderzoek

IBBT-project
Slaaponderzoek met minder hinder
Sensoren ontwikkelen om patiënten tijdens hun slaap op te volgen zonder hen te hinderen:
dat is het opzet van NXT_SLEEP, een onderzoeksproject van de dienst pneumologie,
het slaapcentrum en een aantal Vlaamse toptechnologiebedrijven.
Via chiptechnologie zal een nieuwe generatie sensoren het hart en de ademhaling van de patiënt in zijn
slaap monitoren zonder dat hij daar veel van merkt.
Dat kan door die sensoren bijvoorbeeld in te bouwen
in een matras. Het gaat om telemonitoring: de data
worden doorgestuurd naar de behandelende arts,
zodat de patiënt thuis kan worden opgevolgd.
Het project wordt getrokken door IBBT (Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie) en financieel
gesteund door het Agentschap voor Innovatie door
Wetenschap en Technologie (IWT).

een slaaponderzoek ondergaan, een week of langer
kunt volgen in plaats van maar één nacht. Zo krijg je
een correcter beeld. Ook patiënten die doorlopend
een therapie krijgen, zoals mensen met een CPAPtoestel, zou je van dichterbij kunnen volgen.’ Het UZA
neemt de klinische validering van de gegevens van
de sensoren op zich: het test de nieuwe sensoren bij
patiënten uit en controleert of de data overeenkomen
met die van de klassieke toestellen.

In kader van diagnose of behandeling

Vier sensoren

De nieuwe sensoren zijn een aanzienlijke verbetering
voor patiënten die in het kader van een diagnose of
behandeling slaapmonitoring nodig hebben, al dan niet
thuis. Onder hen mensen met COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), een verzwakte ademhaling als
gevolg van een spierziekte, patiënten die thuis worden
beademd en apneupatiënten die slapen met een CPAPtoestel (Continuous Positive Air Pressure). Ook die
laatsten hebben immers nood aan slaapmonitoring.

Concreet werden er vier sensoren ontwikkeld om
patiënten bijna ongemerkt op te volgen:
• Een sensor die als kabel in een matrashoes wordt
ingeweven. Uit de op-en-neergaande bewegingen
haalt de sensor informatie over de ademhaling.
• Een sensor die in een kleine, draadloze patch op
de borst wordt gekleefd en een elektrocardiogram (EKG) maakt.
• Een microsensor in een beademingsmasker die
het CO2-gehalte in de uitgeademde lucht meet.
Een te hoog CO2-gehalte wijst op onvoldoende
beademing.
• Een sensor in de matras die de vochtigheid en de
temperatuur meet, wat een beeld geeft van het
autonome zenuwstelsel.

Correcter beeld
‘De nieuwe sensoren zijn voor de patiënt veel aangenamer dan de klassieke systemen met kabels en elektroden’, zegt prof. dr. Wilfried De Backer, diensthoofd
pneumologie. ‘Interessant is ook dat je patiënten die
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Veertien van de twintig
patiënten hadden na de
ingreep opnieuw een
bruikbaar gezichtsvermogen.
Onderzoek

Stamceltechniek geneest blindheid
Patiënten met een ondoorzichtig hoornvlies kunnen dankzij een stamcelbehandeling een
belangrijk deel van hun zicht herwinnen. De techniek werd ontwikkeld door de dienst oogheelkunde en wordt nu bij een groter aantal patiënten uitgetest. Dat gebeurt in samenwerking met
de UZ Gent en de Vrije Universiteit Brussel (VUB), met financiering van het IWT.

De behandeling wordt toegepast bij patiënten die door
een aangeboren ziekte of chemische brandwonden een
ondoorzichtig hoornvlies hebben. Het bindvlies groeit
bij hen tot over het hoornvlies, wat leidt tot volledige
blindheid in het desbetreffende oog. Een hoornvliestransplantatie heeft voor die patiënten weinig zin
aangezien het getransplanteerde hoornvlies al na zes
maanden tot een jaar opnieuw troebel wordt.

Bindvlies aan banden
De dienst oogheelkunde ontwikkelde in 2009 een
alternatieve behandeling met gebruik van eigen
stamcellen. ‘We gebruiken meer bepaald stamcellen
uit de limbus, de rand van het hoornvlies’, zegt prof. dr.
Marie-José Tassignon, diensthoofd oogheelkunde. ‘Die
cellen hebben namelijk als eigenschap dat ze de groei
van het bindvlies een halt toeroepen. De geoogste
stamcellen worden gekweekt op amnionvlies, dat is het
vlies van de vruchtzak in de baarmoeder. We fixeren
het vlies tussen twee ringen. Een schitterend systeem:
de cellen groeien zo sneller en je kunt de ent nadien
gemakkelijker naar de operatiekamer transfereren.
Nadat we het overtollige vaatweefsel van het zieke gedeelte van het hoornvlies hebben verwijderd, planten
we de stamcellen terug over op het oogoppervlak.’
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Helder hoornvlies
De eerste studie, die eveneens werd gefinancierd door
het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en
Technologie (IWT), dateert van 2010. Veertien van de
twintig patiënten hadden na de ingreep opnieuw een
bruikbaar gezichtsvermogen. Tassignon: ‘Hun hoornvlies was opnieuw helder. Bij een aantal hebben we
nog bijkomend een hoornvliestransplantatie uitgevoerd. In combinatie met de stamcelbehandeling was
de uitkomst daarvan veel beter.’

Verbouwing laboratorium
De dienst oogheelkunde wil de techniek nu bij een
grotere groep testen, in samenwerking met de VUB en
de UZ Gent. ‘Een bijkomende uitdaging daarbij is het
centraliseren van het labowerk en het versturen van
de enten naar de andere centra’, vervolgt Tassignon.
Intussen werd ook gestart met de verbouwing van
het laboratorium, nodig om de stamcellen in optimale
omstandigheden en volgens de geldende wettelijke
normen in cultuur te brengen. Als de resultaten van de
tweede studie eveneens goed zijn, kan de techniek ook
worden geïntroduceerd in andere landen.

Via een online platform peilen we
naar de slaapkwaliteit, de voedinginname en het medicatiegebruik,
maar ook naar het verloop van de
revalidatie en de werkhervatting.
Onderzoek

Minder pijn na schouder- of
liesbreukoperatie
Het multidisciplinair pijncentrum van het UZA startte met steun van het IWT een project om
gerichter aan pijnbestrijding te doen na een schouder- of liesbreukoperatie. De patiënten
gaan met een pijnpomp naar huis en krijgen vijf dagen lang dagelijks een thuisverpleegkundige over de vloer.
Zelfs met de nieuwste vormen van pijnbestrijding zijn
er nog altijd patiënten die na een ingreep langdurige
pijn ontwikkelen. ‘Zo gaat het herstel na een schouder- of liesbreukoperatie vaak met veel pijn gepaard’,
zegt prof. dr. Guy Hans, medisch coördinator van het
pijncentrum. ‘Patiënten verbijten vaak hun klachten
en melden die pas bij de nacontrole, zes of acht weken
later. Zo verlies je kostbare tijd.’

Snel naar huis
Om die patiënten beter te helpen lanceerde het pijncentrum een project voor een meer gerichte pijnbestrijding na een liesbreuk- of schouderoperatie. Het
kreeg daarvoor financiële steun van het Agentschap
voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).
Ook het Riziv en het Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)
participeren. Het AZ Heilige Familie in Reet neemt deel
voor de schouderoperaties. Hans: ‘De patiënten krijgen
na de ingreep een pijnpomp, die ze bij hun ontslag ook
mee naar huis krijgen. Daardoor kunnen ze ook sneller
naar huis, dikwijls zelfs de dag van de operatie. Terug
thuis worden ze dagelijks opgevolgd door een speciaal
daartoe opgeleide thuisverpleegkundige. Die geeft de

nodige data in op een tabletcomputer, zodat de
behandelende arts meteen mee is.’

Opvolging via online platform
Na vijf dagen wordt de pijnpomp afgekoppeld, maar
wordt de patiënt nog minstens twaalf weken lang minutieus opgevolgd. Dat gebeurt grotendeels via een online
platform. De patiënt vult vragenlijsten in en houdt een
dagboek bij. Hans: ‘We peilen naar de slaapkwaliteit,
de voedinginname en het medicatiegebruik, maar ook
naar het verloop van de revalidatie en de werkhervatting. Ook de fysieke activiteit wordt opgevolgd via
sensoren.‘ Dankzij het online systeem kan de behandelende arts kort op de bal spelen: als blijkt dat patiënten
nog altijd veel pijn hebben of dat hun revalidatie moeizaam verloopt, worden ze op raadpleging uitgenodigd
en individueel begeleid. ‘Met deze aanpak hopen we
chronische pijn te voorkomen en de revalidatie te
versnellen. Daarbij verleggen we het zwaartepunt van
de behandeling naar de thuissituatie, mét een nauwgezette opvolging. Een dergelijke aanpak wordt in de
toekomst alleen maar belangrijker’, besluit Hans.
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Door samen te werken met
andere topinstituten kunnen
we wellicht grenzen in de
kankerbehandeling verleggen.

Onderzoek

Alternatieve bestraling moet
geheugenschade voorkomen
De dienst oncologie neemt deel aan een internationale multicentrische studie naar
hippocampussparende bestraling bij patiënten met kleincellige longkanker. Doel is
laattijdige neveneffecten als geheugenverlies te voorkomen. Het onderzoek wordt deels
gefinancierd met een IWT-beurs.
Patiënten met kleincellige longkanker krijgen meestal
chemotherapie. Die kan de ziekte vaak terugdringen,
maar spijtig genoeg keert de kanker dikwijls terug
in de vorm van uitzaaiingen in de hersenen. Om
herval te voorkomen worden de patiënten preventief
nabestraald in de hersenen. ‘Dat verkleint de kans op
hersenmetastasen, maar helaas zijn er ook laattijdige
nevenwerkingen. Nogal wat patiënten krijgen te maken
met blijvende concentratiestoornissen of problemen
met het kortetermijngeheugen’, zegt prof. dr. Jan van
Meerbeeck, medisch coördinator thoraxoncologie.

Speciaal bestralingsplan
De medische wereld hoopt die neveneffecten tegen te
gaan door tijdens de radiotherapie de hippocampus
af te dekken. Dat deel van de hersenen is namelijk erg
belangrijk voor het functioneren van het geheugen.
Eerdere studies toonden aan dat de behandeling technisch mogelijk is. Van Meerbeeck: ‘Via een BelgischNederlandse studie willen we nu de effecten van die
alternatieve therapie verder nagaan. Vermindert ze inderdaad de langetermijngevolgen voor het geheugen?
En wat is het effect op de overleving?’ Voor de studie
wordt een speciaal bestralingsplan uitgewerkt dat de
UZA ı Onderzoek

hippocampus moet sparen. De cognitieve effecten zullen
worden gemeten aan de hand van neuropsychologische
tests. ‘Daarnaast zullen we onder meer nagaan of we
de eventuele schade aan de hippocampus ook kunnen
vaststellen met functionele MRI’, zegt van Meerbeeck.
Als blijkt dat hippocampussparende bestraling de
voorkeur geniet, zal het behandelingsbeleid worden
aangepast.

Gerandomiseerde studie
Aan de gerandomiseerde fase III-studie nemen het
UZA, het UZ Leuven en het UZ Gent deel, naast verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Via het TBM-luik
(Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair
Maatschappelijke finaliteit) van het Agentschap voor
Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) werd
een beurs van bijna 1 miljoen euro toegekend. Ook de
Vlaamse Liga tegen Kanker verleent financiële steun.
‘Als universitair ziekenhuis beschouwen we dit soort
onderzoek als een belangrijk deel van onze taak. Door
samen te werken met andere topinstituten kunnen we
wellicht grenzen in de kankerbehandeling verleggen’,
besluit van Meerbeeck.

Opvallend was dat vier
op de vijf van de mensen
die slaapapneu hadden,
zich daar zelf niet van
bewust waren.

Onderzoek

Slaapapneu komt vaker voor
dan gedacht
Uit een grootschalig onderzoek bij meer dan 4.000 medewerkers van Philips-Nederland blijkt
dat het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), een ernstige slaapgebonden ademhalingsstoornis, veel vaker voorkomt dan altijd gedacht.

Bij mensen die aan slaapapneu lijden, klapt de keelholte
tijdens de slaap keer op keer volledig of gedeeltelijk toe.
Dat gaat gepaard met snurken, maar – belangrijker –
brengt ook zuurstoftekort met zich mee. Slaapapneu
heeft grote gevolgen voor de levenskwaliteit aangezien
het leidt tot concentratiestoornissen, slecht functioneren, prikkelbaarheid en slaperigheid overdag. Daarnaast
vergroot de aandoening ook sterk het risico op hoge
bloeddruk, type 2-diabetes, hart- en vaatziekten en
obesitas.

6,4 % heeft slaapapneu

Slaaponderzoek

Bewustmaking nodig

Tot nog toe werd gedacht dat 2 tot 4 % van de
bevolking aan slaapapneu lijdt. Die percentages zijn
echter gebaseerd op screenings van maximaal enkele
honderden proefpersonen. Om een beter beeld te
krijgen van de prevalentie werden de meer dan 13.000
medewerkers van Philips-Nederland uitgenodigd om
deel te nemen aan een slaaponderzoek. Diverse centra,
waaronder ook het UZA, werkten mee aan het onderzoek. Uiteindelijk waren meer dan 4.000 werknemers
bereid om deel te nemen.

Prof. dr. Johan Verbraecken, medisch coördinator van
het slaapcentrum in het UZA, stuurde het onderzoek
vanuit het UZA. Hij hoopt dat de studie ertoe kan
bijdragen dat meer patiënten en huisartsen zich bewust
worden van de problematiek, zodat patiënten sneller
worden doorverwezen en behandeld. De standaard
therapie bestaat uit CPAP (Continuous Positive Airway
Pressure), een beademingsmasker dat tijdens de slaap
continu zorgt voor een positieve luchtstroom en bij
gevolg een onbelemmerde ademhaling.

Het onderzoek nam twee jaar in beslag en bestond uit
twee fasen. Tijdens het vooronderzoek kregen de deelnemers een vragenlijst voorgeschoteld. Daarna volgde
het eigenlijke onderzoek met een slaaponderzoek. Uit
de resultaten bleek dat 6,4 % van de deelnemers aan
slaapapneu leed, wat aanzienlijk meer is dan altijd werd
aangenomen. Opvallend was ook dat vier op de vijf van
de mensen die slaapapneu hadden, zich daar zelf niet
van bewust waren.

| 41

Pectus carinatum treft ongeveer
1 tot 8 kinderen op de 1.000,
pectus excavatum komt bij
1 op 400 of 500 voor.
Onderzoek

Minimaal invasieve
ingreep bij pectus carinatum
Tieners met pectus carinatum, een aandoening waarbij de borstkas naar voor groeit, kunnen
vandaag in het UZA worden geholpen met een minimaal invasieve ingreep. ‘Met de Abramsontechniek vermijden we zware open chirurgie en een groot litteken midden op de borst’, zegt
prof. dr. Jeroen Hendriks, chirurg op de dienst thorax- en vaatheelkunde.
Tieners met een trechterborst of pectus excavatum, de
tegenhanger van de pectus carinatum of kippenborst,
werden in het UZA al jaren minimaal invasief geopereerd. ‘Bij beide aandoeningen is er een wildgroei van
kraakbeen. In het geval van een trechterborst ontstaat
er daardoor een uitgesproken indeuking van de borstkas, bij een kippenborst zie je net het omgekeerde’,
legt Hendriks uit. Het is echter meer dan een ethetisch
probleem: bij een pectus excavatum kunnen het hart
en de longen onder druk komen te staan en in beide
gevallen ervaren patiënten soms drukkende pijn.

nabloedingen, infecties en een instabiele borstkas.
Al blijft het een pijnlijke ingreep.’

Zelfbeeld
Pectus carinatum treft ongeveer 1 tot 8 kinderen op
de 1.000, pectus excavatum komt bij zowat 1 op 400
of 500 voor. ‘De afwijkende vorm ontstaat tijdens het
groeien en wordt meestal zichtbaar als de kinderen 11 of
12 zijn en wordt dan vaak snel uitgesproken. Voor kinderen van die leeftijd, die volop bezig zijn hun zelfbeeld te
ontwikkelen, is dat een harde dobber’, zegt Hendriks.

Onderhuidse staaf
Lange tijd was een zware open ingreep de enige
mogelijke operatie voor deze tieners. Sinds eind jaren
negentig bood de Nuss-procedure een alternatief bij
pectus excavatum. Nu is er ook de Ambramson-procedure voor patiënten met een pectus carinatum. Hendriks: ‘Concreet brengen we onderhuids een gebogen
staaf aan die de ribben naar beneden drukt. Na enkele
jaren moet die er weer uit en behoudt de borstkas
vanzelf de goede vorm. De littekens van de kijkoperatie
zijn beperkt en liggen mooi aan de zijkant van de borst
in plaats van in het midden. Er is ook minder risico op
UZA ı Onderzoek

Tijdig doorverwijzen
Een trechter- of kippenborst opereren gebeurt
idealiter als de borstkas nog flexibel is. Prof. dr.
Jeroen Hendriks: ‘Afhankelijk van het kind is dat
tussen de leeftijd van 11 en 20 jaar. Voor 11 jaar
opereren we liever niet tenzij in extreme gevallen.
Een pectus carinatum is op volwassen leeftijd veel
moeilijker te opereren. Daarom dringen we er bij
het CLB en de pediaters op aan de kinderen tijdig
door te sturen voor advies.’

Mindfulness wordt nu al
toegepast om onder meer
pijn, angst, depressie en
slaapproblemen aan te
pakken.

Onderzoek

Parkinsonpatiënten geholpen
met mindfulness
Neurologe dr. Barbara Pickut voerde een studie uit naar de effecten van mindfulness bij patiënten met de ziekte van Parkinson. De resultaten zijn bijzonder hoopvol. De studie toont aan
dat mindfulness een meetbare verandering in de hersenen teweeg brengt. Vooral in periodes
van stress helpt het de patiënten meer controle te krijgen over hun ziekte.
Mindfulness is een vorm van meditatie. Je leert aanwezig te zijn in het hier en nu en de werkelijkheid met een
open geest tegemoet te treden. Mindfulness kan helpen
tegen stress en ook binnen de medische wereld groeit
de interesse. Zo werd al bewezen dat mindfulness het
risico op herval na een depressie vermindert. Dr. Pickut
voerde vorig jaar als eerste een studie uit naar de
effecten van mindfulness bij patiënten met de ziekte
van Parkinson. ‘Ik behandel al sinds 1995 parkinsonpatiënten’, zegt ze. ‘Keer op keer hoor ik dat hun klachten verergeren bij stress. Zo kwam ik bij mindfulness
uit. Dat wordt nu al toegepast om onder meer pijn,
angst, depressie en slaapproblemen aan te pakken.
En dat zijn nu net symptomen die ook bij de ziekte van
Parkinson regelmatig voorkomen.’

Meetbare verandering in de hersenen
Dertig parkinsonpatiënten namen deel aan de studie,
van wie in eerste instantie de helft mindfulnesstraining
kreeg. De controlegroep volgde na afloop van de studie
dezelfde sessies. Alle patiënten kregen aan het begin
en het eind van de studie onder meer een MRI van de
hersenen en vulden vragenlijsten in die vooral peilden

naar hun klachten en levenskwaliteit. ‘We stelden
vast dat mindfulness een meetbare verandering in de
hersenen teweegbracht’, zegt dr. Pickut. De studie kreeg
internationale aandacht. Zo publiceerde het tijdschrift
van de American Academy of Neurology een korte
voorstelling van de studie en lichtte dr. Pickut ze toe op
het Mindfulness Congres in Massachusetts.

Mindfulness
Mindfulness betekent letterlijk achtzaamheid.
Dr. Jon Kabat-Zinn, een Amerikaanse arts die
mindfulness in de medische wereld introduceerde,
omschrijft het als volgt: doelbewust aandacht geven
in het hier en nu, zonder te oordelen. De oorsprong
van mindfulness is te vinden in boeddhistische
meditatie. Vooral de laatste tien jaar is er veel
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
Het maakte zich los van de spirituele sfeer en
vond zijn weg naar het grote publiek.
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Een infiltratie onder echografie heeft als voordeel dat er geen schadelijke straling aan te pas
komt en dat je de zenuwen kunt visualiseren.

Onderzoek

Pijncentrum introduceert
nieuwe technieken
Het multidisciplinair pijncentrum introduceerde in 2013 enkele vernieuwende technieken,
waaronder de epiduroscopie – een soort van kijkoperatie in de rug – als diagnostisch en
therapeutisch instrument. De technieken werden voorgesteld tijdens een lentesymposium rond
pijnbestrijding in mei.
Tijdens een epiduroscopie gaat de pijnarts in de epidurale ruimte kijken. De ingreep wordt vooral toegepast
bij patiënten die na een rugoperatie littekenweefsel
ontwikkelen en daardoor chronische pijn krijgen.
‘We kijken dan na of er eventueel een zenuw vastzit’,
zegt prof. dr. Guy Hans, medisch coördinator van het
pijncentrum. ‘Het unieke aan onze techniek is dat hij
zowel voor diagnostische als therapeutische doeleinden kan worden ingezet. Zo kunnen we littekenweefsel
losknippen of met een speciale zoutoplossing verweken en wegspoelen. We kunnen het weefsel ook verpulveren met behulp van magnetische resonantie: die
techniek bieden we als enige centrum in Europa aan.

Neuromodulatie
Ook neuromodulatie, een behandeling waarbij de activiteit van de zenuwbanen wordt beïnvloed, trad meer
naar de voorgrond. Pijnpatiënten die daarvoor in aanmerking komen, worden voortaan systematisch binnen
het pijncentrum behandeld. ‘We voeren die techniek
nu vaker uit, en bij meer aandoeningen. Zo zetten we
neuromodulatie nu ook in bij pancreasgerelateerde
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pijnklachten’, zegt Hans. In overleg met het Riziv en de
mutualiteiten wordt het aantal indicaties en toegepaste
technieken in de nabije toekomst verder uitgebreid.

Echografie bij infiltraties
Ten slotte wordt vandaag veel meer gebruik gemaakt
van echografie, meer specifiek bij infiltraties: dat zijn
behandelingen waarbij medicatie rechtstreeks rond
de zenuw wordt gespoten om die tot rust te brengen.
Vroeger gebeurde dat meestal onder radioscopie. Hans:
‘Echografie heeft als voordeel dat er geen schadelijke
straling aan te pas komt en dat je de zenuwen kunt
visualiseren. Daardoor kun je veel meer zenuwen
benaderen, met een grotere precisie.’ Een voorbeeld is
de occipitaalzenuw: dat is een heel kleine zenuw die
vertrekt vanuit de nek en over de schedel naar het oog
loopt. Hans: ‘Door die zenuw te verdoven kunnen we
diverse vormen van hoofdpijn behandelen. Daaronder
migraine en de zogenaamde tic douloureux, een felle
stekende pijn aan één zijde van het gelaat. Vroeger
moesten we die ingreep blind uitvoeren, terwijl we nu
onze naald perfect tot de juiste plaats kunnen brengen.’

De allernieuwste onderzoeksapparatuur, zoals
geavanceerde MRI-scanners en genetische
analyses, zullen ingezet en verder ontwikkeld
worden om de ziekte beter te begrijpen.

Onderzoek

Grootschalige Europese
studie naar traumatische hersenletsels
Om tot een beter begrip en een meer gerichte behandeling van traumatische hersenletsels te
komen werd het internationale project CENTER-TBI opgestart, kort voor Collaborative European
NeuroTrauma Effectiveness Research in Traumatic Brain Injury. Het unieke onderzoek wordt
gecoördineerd door het UZA en de Universiteit van Cambridge.
Jaarlijks loopt 1 op 200 mensen een traumatisch hersenletsel of TBI op als gevolg van een klap, een ongeval
of geweld. Als een gevolg gaan de hersenen heen en
weer slingeren of botsen ze tegen de schedelwand,
wat beschadiging en verlies van hersencellen veroorzaakt. TBI zorgt voor blijvende fysische en psychische
klachten, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen,
geheugenstoornissen, depressie of post-traumatischstress-syndroom. Lang werd gedacht dat die schade onomkeerbaar was. Dat klopt gelukkig niet: hersencellen
kunnen herstellen en de medische zorg is erop gericht
dat herstel te bevorderen.

Wereldwijd samenwerkingsverband
De recent opgestarte studie wordt gesubsidieerd door
de Seventh Framework Programme for Research and
Development van de Europese Unie en kadert in een
wereldwijd samenwerkingsverband tussen de Europese
Commissie, de National Institute of Health in de VS en
de Canadian Institute of Health Research in Canada.
Zelden werkten zoveel landen samen rond een specifieke ziekte.

Meer dan 5.000 patiënten

geavanceerde MRI-scanners en genetische analyses,
zullen ingezet en verder ontwikkeld worden om de
ziekte beter te begrijpen. Zo zal niet alleen de kennis
over TBI toenemen, maar moeten betere, en vooral
meer gerichte behandelingen van traumatische hersenletsels mogelijk worden.

Grootschalige samenwerking
‘We kunnen een heleboel, maar niet genoeg’, zegt prof.
dr. Andrew Maas, diensthoofd neurochirurgie van het
UZA. ‘Voor de omgeving van de patiënt is dat moeilijk
te aanvaarden. Dankzij deze subsidie kunnen we nu op
grote schaal samenwerken en genoeg bewijzen voor
de beste behandelingen verzamelen. Dat zal een reëel
verschil maken voor de patiënten en hun familie.’

Startsein in Antwerpen
In totaal zullen 44 wetenschappelijke instituten en
meer dan tachtig centra in Europa aan het project
deelnemen. Op 11 en 12 oktober 2013 werd het officiële startsein gegeven in Antwerpen tijdens een
bijeenkomst die werd bijgewoond worden door meer
dan tachtig topwetenschappers uit Europa, Amerika,
Australië en China.

Voor het project zullen de gegevens van meer dan
5.000 patiënten uit heel Europa worden verzameld.
De allernieuwste onderzoeksapparatuur, zoals
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Elk jaar zien wij na afloop van
het festivalseizoen een piek
van jongeren met een acuut
gehoortrauma.

Onderzoek

Gehoorschade bij jongeren rukt op
Drie kwart van de Vlaamse jongeren heeft regelmatig last van oorsuizen, maar minder dan 5 %
maakt gebruik van gehoorbescherming op fuiven of festivals. Dat zijn enkele van de conclusies
van een grootschalige studie van audiologe Annick Gilles.
Luidruchtige festivals en fuiven en onvoorzichtig gebruik van muziekspelers met oortjes of hoofdtelefoons
vormen onmiskenbaar een bedreiging voor het gehoor
van de Vlaamse jongeren. Annick Gilles peilde met
haar studie, die werd gepubliceerd in Plos One, naar
het voorkomen van tinnitus bij de huidige generatie
tieners. Ze ging ook hun houding tegenover gehoorbescherming na.

Permanente tinnitus bij 18,3 %
Via scholen werden bij zo’n 4.000 jongeren vragenlijsten verdeeld. Om de mate van gehoorschade te
kunnen inschatten werd vooral gevraagd naar het voorkomen van oorsuizen. Die klacht is immers duidelijk
herkenbaar en is een goede indicatie van gehoorbeschadiging. 18,3 % van de middelbare scholieren bleek
aan permanent oorsuizen of tinnitus te lijden. Daarmee
komt het probleem bij hen even vaak voor als bij volwassenen. Daarnaast heeft drie kwart af en toe last van
tinnitus. Zeker dat laatste wordt door de jongeren niet
als een probleem ervaren. Gilles: ‘Nochtans is ook tijdelijk oorsuizen een duidelijk teken van overbelasting,
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waarbij soms op termijn ook permanente schade volgt.
Jongeren die last hebben van blijvende tinnitus, maken
zich wel zorgen en zoeken vaker medische hulp. Helaas
kun je bij hen de schade niet meer ongedaan maken.’

Sensibiliseringscampagnes
In een tweede fase van het onderzoek werden gehoormetingen in het ziekenhuis gedaan. Die bevestigden de
eerste bevindingen dat permanente gehoorschade bij
jongeren toeneemt. Opvallend was ook dat nog geen
5 % van de jongeren oordopjes of andere gehoorbescherming gebruikte. ‘Dat komt vooral door een gebrek
aan informatie’, aldus Gilles. ‘Jongeren zijn er zich niet
van bewust dat overdreven blootstelling aan lawaai
kan leiden tot bijvoorbeeld tinnitus of gehoorverlies.
Wij pleiten dan ook voor sensibiliseringscampagnes
vanuit de overheid.’ Gilles beschouwt de situatie als
zorgwekkend, ook vanuit haar praktijkervaring.
‘Elk jaar zien wij na afloop van het festivalseizoen een
piek van jongeren met een acuut gehoortrauma.’

Bij alle 38 patiënten die met
een cochleair implantaat werden
behandeld, verbeterden de
tinnitusklachten van ernstig
naar mild.
Onderzoek

Cochleair implantaat
onderdrukt oorsuizen
Een cochleair implantaat (CI) is een effectieve behandeling voor patiënten die eenzijdig doof
zijn én aan tinnitus lijden. Tot die conclusie kwam de onderzoeksgroep van prof. dr. Paul Van
de Heyning, diensthoofd neus-keel-oorziekten.
Eenzijdige doofheid is meestal het gevolg van een virale
infectie, de ziekte van Meunière of een ongeval.
40 % van de volwassenen die ermee kampen, heeft ook
last van oorsuizen. In totaal gaat het om zo’n 70.000
Belgen. Bij sommigen is het probleem zo ernstig dat het
de levenskwaliteit sterk vermindert. Voor het eerst is nu
bewezen dat een CI een valabele manier is om tinnitus
bij die patiënten te onderdrukken.

Elektronisch hoorapparaat
Een CI is een elektronisch hoorapparaat dat geluid via
een externe ontvanger rechtstreeks aan de gehoorzenuw doorgeeft. Het is al veel jaren een succesvolle
behandeling van doofheid. Zowat acht jaar geleden
startte Van de Heying met onderzoek rond het gebruik
van een CI bij eenzijdig dove patiënten met tinnitus.
Het team voerde diverse studies uit, onder meer naar
het effect van een CI op de luidheid van de tinnitus en
naar de invloed ervan op het gehoor in het niet-getroffen oor. De resultaten werden begin november 2013
voorgesteld tijdens een persconferentie in het UZA.

Minder klachten
Bij alle 38 patiënten die met een CI werden behandeld,
verbeterden de tinnitusklachten van ernstig naar licht.
‘Uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10 daalde de last
gemiddeld van 8,45 naar 2,17’, zegt Van de Heyning.
‘Die daling bleef stabiel doorheen de jaren. De hinder
voor de levenskwaliteit nam globaal gezien met 50 %
af.’ Ook gingen de patiënten beter horen uit hun goede
oor, een effect dat vooral te merken was in een lawaaierige omgeving. Bovendien verbeterde ook het richtinghoren in belangrijke mate. Dat waren ze kwijt door de
eenzijdige doofheid.

Behandeling internationaal erkend
Daarmee ziet een geheel nieuwe indicatie voor het
gebruik van CI’s het licht. De behandelingsmethode
werd intussen al goedgekeurd in tachtig landen en door
andere centra overgenomen. Het Riziv voorziet voorlopig wel geen terugbetaling voor deze groep patiënten.
Dat maakt het tot een erg dure therapie aangezien een
CI meer dan 20.000 euro kost. Voor patiënten die doof
zijn aan beide oren, wordt de ingreep wel terugbetaald.
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Het vaccin verlengt de
overleving bij diverse
types kanker.
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Therapeutisch kankervaccin
vaak levensverlengend
2013 was voor de dienst hematologie een sleuteljaar: diverse studies naar het dendritische
celvaccin, een therapeuthisch vaccin tegen kanker, werden afgerond met hoopgevende resultaten.
Daarnaast werd de infrastructuur voor celtherapie volgens de nieuwste normen aangepast.

De dienst hematologie en het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG) doen al
jaren studies naar een therapeutisch kankervaccin op
basis van eigen lichaamsmateriaal. Het afweersysteem
van de patiënten wordt zo beïnvloed dat het de tumorcellen in het lichaam aanvalt. Daarvoor worden eigen
afweercellen, de zogenaamde dendritische cellen,
gemanipuleerd en bij de patiënt ingespoten. Het vaccin
werd in eerste instantie getest bij patiënten met acute
myeloïde leukemie (AML). Van 30 patiënten met een
heel hoog risico op herval waren na een gemiddelde
periode van vijf jaar acht patiënten niet hervallen, wat
de werkzaamheid van het vaccin bewijst.
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leven. Ook bij zes patiënten met een moeilijk te behandelen hersentumor hebben we de overleving duidelijk
kunnen verlengen. Drie van hen zijn nog in leven.’

Good Manufacturing Practices
Verder gebeurden er ook aanpassingen in de clean
rooms van het CCRG: dat zijn de ruimtes waarin celmateriaal steriel wordt bewerkt. De veranderingen waren
nodig omdat de celvaccins door de Europese wetgeving als medicatie worden beschouwd, waardoor ze
aan de normen van een Good Manufacturing Practices
(GMP)-kwaliteitssysteem moeten beantwoorden.

Ook bij andere kankers

Nieuwe studies

‘Intussen testen we, in samenwerking met de oncologen die de vaste tumoren behandelen, het vaccin ook
uit bij andere kankers’, zegt prof. dr. Zwi Berneman,
diensthoofd hematologie en medisch directeur CCRG .
‘Uit een studie bij patiënten met longvlieskanker blijkt
dat het vaccin de overleving verlengt: na een gemiddelde periode van bijna twee jaar zijn zes van de tien
patiënten nog altijd in leven. Daarnaast hebben we ook
onderzoek gedaan bij patiënten met borstkanker en
hersentumoren, allen met een beperkte levensverwachting. Van de borstkankerpatiënten is na een gemiddelde
periode van 24 maanden nog meer dan de helft in

De dienst start intussen nieuwe studies op met financiële
ondersteuning van de Stichting tegen Kanker en de
Vlaamse Liga tegen Kanker. Ook werd met steun van
het Nationaal Kankerplan een multicentrische studie bij
oudere AML-patiënten opgestart, onder leiding van het
UZA. Zes Belgische centra nemen daaraan deel. ‘Verder
startten we ook met onderzoek naar multiple sclerose
(MS), in samenwerking met de dienst neurologie. Aangezien bij die ziekte het centraal zenuwstelsel wordt aangevallen, doen we bij die patiënten net het omgekeerde
van anders: in plaats van het afweersysteem te stimuleren, proberen we het af te remmen’, aldus Berneman.
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Bloedtest voorspelt ernst
hazelnootallergie
Via een bloedtest kun je exact voorspellen in welke mate kinderen
allergisch zullen reageren op hazelnoot. Dat blijkt uit onderzoek
van de dienst immunologie.

Overgevoeligheid aan hazelnoten neemt hand over
hand toe. De allergie wordt al lange tijd onderzocht
door de onderzoeksgroep van prof. dr. Didier Ebo,
adjunct-diensthoofd immunologie van het UZA.
Margriet Faber, doctoraatsstudente aan het UZA en
de UA, deed onderzoek naar de ernst van allergische
reacties op hazelnoot. ‘Soms blijft het beperkt tot een
kriebel in de mond of een vreemd gevoel op de tong,
maar ook ernstige ademnood komt voor. Een heftige
reactie kan levensbedreigend zijn’, legt ze uit.

Antistoffen
Het verschil in reactie, dat vaak leeftijdsgebonden is,
wordt veroorzaakt door antistoffen tegen verschillende
eiwitten in hazelnoot. Die antistoffen kunnen worden
opgespoord in het bloed. Fabers onderzoek toonde aan
dat wanneer kleine kinderen worden getest op de aanwezigheid van antistoffen tegen drie specifieke eiwitten,
alle kinderen met ernstige reacties kunnen worden
opgespoord. Zo kan veel onheil worden voorkomen.
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Meer hartinfarcten bij kouder weer
Uit onderzoek van cardioloog prof. dr. Marc
Claeys blijkt dat er bij een sterke daling van
de buitentemperatuur meer hartinfarcten
optreden, zowel in de zomer als in de winter.
Claeys kwam tot die conclusie nadat hij 16.000 hartinfarcten had geanalyseerd die tussen 2006 en 2009 in
België optraden. Hij vroeg voor die periode temperatuur, luchtvochtigheid en luchtvervuiling door roet en
fijn stof op bij 73 weerstations. Die data koppelde hij
aan de gegevens van de hartinfarcten. Daaruit bleek
dat een daling van de temperatuur met 10 graden of
meer het aantal hartinfarcten met 7 % doet stijgen.
Het onderzoek gebeurde in samenwerking met het
Center for Health Economics Research and Modeling
Infectious Diseases van de UA.

Klontervorming
De stijging zou te maken kunnen hebben met koudereceptoren op de huid die het zenuwstelsel stimuleren
om catecholamines af te geven, bepaalde chemische

verbindingen in het bloed. Dat verhoogt op zijn beurt
de bloeddruk. Ook zou bij koudere temperaturen het
bloed verdikken door de verhoogde aanmaak van stollingsfactoren. Beide fenomenen verhogen de kans op
klontervorming en verstopping van de kransslagaders.

CIRCUS: prognose na
ballondilatatie verbeteren
Een derde van de patiënten die na een acuut hartinfarct een ballondilatatie en stent krijgt,
ontwikkelt daarna bijkomende schade, waardoor er een hoger risico is op hartfalen en
overlijden. De dienst cardiologie neemt deel aan een Europese studie die nagaat of het
gebruik van cyclosporine die complicatie kan tegengaan.

Na een ballondilatatie met plaatsing van een stent
treedt er bij een derde van de patiënten zogenaamde
reperfusieschade op: dat is bijkomende schade als
gevolg van ontstekingsreacties en toxische zuurstofradicalen, die paradoxaal genoeg ontstaan doordat de
doorbloeding zich herstelt.

CIRCUS
‘Eerdere studies doen vermoeden dat toediening
van cyclosporine, een medicijn uit de transplantatie-
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geneeskunde, dat probleem vermindert. We gaan dat
nu verder testen bij een 1.000-tal patiënten, via een
Europese studie waaraan Belgische, Franse en Spaanse
centra deelnemen’, zegt prof. dr. Marc Claeys, adjunctdiensthoofd cardiologie en Belgisch coördinator van
de studie. Het project werd CIRCUS gedoopt, een
verwijzing naar onder meer Cyclosporine en Clinical
Outcome. ‘We hopen hiermee de sterfte en nieuw
hartfalen na een acuut hartinfarct met 30 % terug te
dringen’, zegt Claeys.

De kinderen van een persoon
met een erfelijk aorta-aneurysma
hebben 50 % kans om drager
te zijn van hetzelfde gen.
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Aorta-aneurysma: genetische
factoren opsporen
Bij een op de vijf mensen die lijden aan een aortaverwijding in de borstkas, is er sprake van
erfelijke aanleg. In het Centrum Medische Genetica (CMG) van het UZA en de UA kunnen
patiënten en familieleden laten nagaan of zij genetisch belast zijn. Dankzij een nieuwe
techniek kan dat vandaag stukken sneller dan vroeger.
De aorta is de hoofdslagader, die bloed van het hart
naar de rest van het lichaam pompt. Sommige mensen
vertonen een verwijding of aneurysma van de aorta ter
hoogte van de buik of de borstkas. Bij zowat 20 % van
de patiënten met een aorta-aneurysma in de borstkas
zijn er genetische factoren in het spel. De aandoening is
erg gevaarlijk, omdat ze geen symptomen geeft. Als de
aorta scheurt, is de overlevingskans heel klein.

Levensreddende diagnose
Het CMG gaat daarom actief op zoek naar mogelijke
dragers van de verantwoordelijke genmutaties, in
samenwerking met onder meer de dienst spoedgevallen en intensieve zorg. Als er aanwijzingen zijn dat een
patiënt aan een erfelijk aorta-aneurysma is overleden,
worden de familieleden gewezen op de mogelijkheid
van genetisch onderzoek. Een diagnose kan voor hen
levensreddend zijn. De kinderen van een persoon met
een erfelijk aorta-aneurysma hebben immers 50 %
kans om drager te zijn van dezelfde genafwijking.
Een aneurysma dat tijdig wordt opgespoord, kan
worden opgevolgd en indien nodig geopereerd.
Zo’n preventieve ingreep geeft goede resultaten.

Next generation sequencing
Genetisch onderzoek kan vandaag een stuk sneller
dankzij een nieuwe techniek, next generation sequencing: die maakt het mogelijk meerdere genen tegelijk
te analyseren. Op basis van die techniek ontwikkelden
cardiogeneticus prof. dr. Bart Loeys en moleculair geneticus prof. dr. Lut Van Laer van het CMG een methode
om snel na te gaan of mensen erfelijk belast zijn voor
aortaverwijding in de borstkas. Concreet onderzoekt
het team een reeks van 14 genen, meer bepaald alle
genen die vandaag gekend zijn als mogelijk verantwoordelijk voor de aandoening. Het onderzoek kan
tegenwoordig in twee tot vier maanden, terwijl vroeger
de analyse van een enkel gen tot zes maanden in beslag
nam. Ook de zoektocht naar nieuwe genen verloopt
vandaag overigens een stuk sneller.
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Momenteel wordt onderzocht of een
stoelgangtransplantatie ook kan helpen
bij andere aandoeningen, zoals darmziekten
die gepaard gaan met chronische ontsteking,
diabetes en obesitas.
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Stoelgangtransplantatie
geneest infectie
De dienst gastro-enterologie voerde voor het eerst een stoelgangtransplantatie uit.
Een eenvoudige behandeling die de patiënte van een hardnekkige infectie verloste.

Bij een faecestransplantatie zijn er twee methodes
mogelijk. ‘Je kunt de stoelgang in de dunne darm laten
lopen via een neussonde, maar het kan ook met een
coloscopie’, verduidelijkt gastro-enteroloog prof. dr.
Tom Moreels. ‘In dat laatste geval wordt het stoelgangstaal in verdunde vorm via de aars ingebracht,
met behulp van een flexibele slang. Wij opteerden voor
de coloscopie omdat die procedure psychologisch meer
aanvaardbaar is. In feite merkt de patiënt niet dat de
stoelgang wordt ingebracht.’

Donor
Als donor wordt meestal iemand uit de familie- of
vriendenkring gezocht. De persoon in kwestie mag
geen risicoprofiel hebben. Hij of zij mag bijvoorbeeld
niet recent naar een land gereisd zijn met een hoog
risico op darminfecties. De patiënt zou dan immers een
infectie kunnen overnemen. In de dagen voor de transplantatie moet de donor een dieet volgen en op de dag
zelf staat hij of zij een stoelgangstaal af. Bij de bejaarde
dame gaf de behandeling het gewenste resultaat: de
infectie werd eindelijk bedwongen.

Infectie met Clostridium difficile
De dame in kwestie leed al weken aan een hardnekkige infectie met Clostridium difficile, een besmetting
die gepaard gaat met heftige diarree. Verschillende
antibioticakuren konden het tij niet doen keren. ‘Zo’n
infectie kan gevaarlijk zijn doordat patiënten uitdroging riskeren’, legt Moreels uit. ‘We weten dat een faeces- of stoelgangtransplantatie bij die patiënten vaak
goed helpt: het is de meest succesvolle toepassing
ervan. Grof gesteld nestelen de goede bacteriën van de
donor zich in de darm en ruimen ze de zieke darmflora
op. Dat gebeurt binnen de paar dagen. Het is een heel
eenvoudige, maar doeltreffende behandeling, met tot
90 % kans op succes. Alleen weten we op dit moment
nog niet of de therapie een blijvend effect heeft.
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Nieuwe toepassingen
Momenteel wordt onderzocht of een stoelgangtransplantatie ook kan helpen bij andere aandoeningen,
zoals darmziekten die gepaard gaan met chronische
ontsteking, diabetes en obesitas. Moreels: ‘De behandeling bestaat al heel lang, maar onze kennis over de
darmflora is pas recent enorm toegenomen. Daarom
wordt ze nu vaker toegepast. Het UZA staat zeker open
voor nieuwe toepassingen.’

Doordat we nu veel kleinere fragmenten
van de chromosomen onder de loep nemen,
halen we er soms genetische aandoeningen
uit die we vroeger niet konden vaststellen.

Onderzoek

Verfijnder prenataal onderzoek
Het Centrum Medische Genetica (CMG) van het UZA zet sinds 2013 de techniek micro-array
in voor prenataal onderzoek. Die methode maakt meer verfijnd chromosomaal onderzoek
mogelijk, waardoor meer afwijkingen kunnen worden verklaard.

Als er tijdens een echografie afwijkingen worden vastgesteld bij de foetus, kan de zwangere een vruchtwaterpunctie of vlokkentest laten doen. Een klassiek microscopisch chromosomenonderzoek brengt dan soms een
chromosomale afwijking aan het licht, zoals het Downof Turnersyndroom. Sinds een aantal jaar bestaat er nu
een nieuwe techniek, micro-array, waarmee de onderzoeker de chromosomen in meer detail kan bekijken. Ze
worden als het ware in kleine stukjes geknipt en op een
microscopisch rooster onderzocht. ‘Terwijl we vroeger
alleen relatief grote delen van het chromosoom konden
analyseren, kunnen we nu veel sterker inzoomen, aan
een resolutie die 20 tot 30 keer hoger ligt. De uitdaging
is daarbij om betekenisvolle afwijkingen te onderscheiden van onschuldige varianten’, zegt prof. dr. Geert
Mortier, hoofd van het CMG van het UZA.

hij gevonden. Voor het koppel maakt dat een groot
verschil: het weet dan beter wat het mag verwachten
en kan op basis daarvan keuzes maken.

Kleine fragmenten bestuderen
‘Doordat we nu veel kleinere fragmenten van de
chromosomen onder de loep nemen, halen we er soms
genetische aandoeningen uit die we vroeger niet konden vaststellen. Een voorbeeld is het Wolf-Hirschhornsyndroom. Die foetussen vertonen groeiachterstand
en soms een hartafwijking. De kindjes hebben meestal
heel ernstige beperkingen. Oorzaak is het ontbreken
van een klein stukje van chromosoom 4, niet detecteerbaar via een klassiek chromosomenonderzoek’, zegt
pediater-geneticus dr. Nathalie Van der Aa.

Standaard na vruchtwaterpunctie

Unieke samenwerking

Het CMG past de techniek al sinds 2008 toe, voornamelijk om de oorzaak van cognitieve beperkingen en aangeboren afwijkingen bij kinderen te achterhalen. Sinds
mei 2013 wordt micro-array nu ook standaard ingezet
na een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Uiteindelijk
is er maar in een minderheid van de gevallen een chromosomale fout aanwezig. Als die er echter is, wordt

De acht Belgische CMG’s hebben afspraken gemaakt
omtrent het gebruik van micro-array in prenatale setting. Mortier: ‘We bieden allemaal hetzelfde onderzoek
op dezelfde manier aan en interpreteren de resultaten
ook op een vergelijkbare manier. Ook wisselen we onderling ervaringen uit. Een dergelijke samenwerking is
vrij uniek en alleszins in het voordeel van de patiënt.’
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Dankzij de nieuwe technologie
kunnen we wellicht nog veel
meer genen op het spoor
komen. En dat niet alleen voor
autisme, maar bijvoorbeeld
ook voor andere cognitieve of
psychiatrische aandoeningen.
Onderzoek

Nieuw gen voor autisme ontdekt
Het Centrum Medische Genetica (CMG) van het UZA stootte op een nieuwe genetische oorzaak
van autisme. Die vondst is te danken aan next generation sequencing, een revolutionaire
techniek die toelaat om razendsnel genen te ontcijferen.
De genetica onderging de voorbije decennia een duizelingwekkende evolutie. Toch bleef het ontcijferen van
een genoom, de volledige verzameling genen, tot voor
kort een erg omslachtige en dure zaak. Daar kwam
verandering in met de ontwikkeling van een nieuwe
technologie om het DNA uit te lezen, met name next
generation sequencing: eenvoudig gesteld wordt het
genoom in miljoenen stukjes geknipt, waarna die allemaal tegelijk worden uitgelezen in plaats van na elkaar.
Het onderzoek is tegenwoordig relatief betaalbaar. Dat
opent enorme mogelijkheden voor de research. ‘Het
grote voordeel is dat je niet meer van een hypothese
moet vertrekken, maar dat je gewoon alle genen kunt
nakijken met één experiment’, zegt prof. dr. Geert Mortier, hoofd van het CMG van het UZA.

Mutatie in ADNP-gen
Pediater-geneticus dr. Nathalie Van der Aa: ‘Recent
hebben we het genoom onderzocht van een groep
patiënten met cognitieve beperkingen en autisme. Bij
één patiënt vonden we een mutatie in het ADNP-gen,
waarvan we weten dat het betrokken is bij de ontwikkeling van de hersencellen. In samenwerking met buitenlandse onderzoeksgroepen identificeerden we nog
negen andere patiënten met autisme die een mutatie
in hetzelfde gen vertonen.’
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Meer genmutaties opsporen
Geschat wordt dat de mutaties in het ADNP-gen
verantwoordelijk zijn voor 0,1 tot 0,2 % van alle vormen van autisme. Dat maakt het tot een van de meest
frequente gekende genetische oorzaken van autisme.
‘Het lijkt misschien een kleine stap vooruit, maar deze
vondst stemt hoopvol. Dankzij de nieuwe technologie
kunnen we wellicht nog veel meer verantwoordelijke
genen op het spoor komen. En dat niet alleen voor
autisme, maar bijvoorbeeld ook voor andere cognitieve
of psychiatrische stoornissen. Het zou op termijn ook
de deur kunnen openzetten naar een behandeling,
zeker als zou blijken dat bij meerdere patiënten eenzelfde pathway of biochemisch proces in de hersenen
is getroffen’, blikt Van der Aa vooruit. Voor ouders van
patiënten maakt een genetische diagnose een groot
verschil. Mortier: ‘Ze kennen dan eindelijk de oorzaak van de ziekte. Bij sommigen neemt het ook een
onterecht schuldgevoel weg.’ Heel belangrijk is ook
dat ouders bij de vaststelling van een nieuwe mutatie
bij hun ziek kind uitsluitsel krijgen over een mogelijk
herhalingsrisico bij een volgende zwangerschap.

vlnr: prof. van Dam, prof. Peeters, prof. Van Meerbeeck

Voor de patiënt is het een
geruststelling te weten dat een
volledig team zich over zijn
behandeling buigt, waarbij
alle opties zorgvuldig worden
afgetoetst.
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Oncologische zorg gereorganiseerd
De oncologische zorg in het UZA begon in 2013 aan een nieuw hoofdstuk met de herstructurering van het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA). Ook het onderzoek
naar gepersonaliseerde therapieën en de fase 1-studies kwamen in een stroomversnelling.
Met een gewijzigde structuur binnen het MOCA en
de komst van twee nieuwe coördinatoren werd de kwaliteit van de oncologische zorg naar een hoger niveau
getild. De oncologie werd zowel fysiek als organisatorisch nog sterker gecentraliseerd.

Oncologische subdisciplines
‘Bovenop de bestaande structuur met enerzijds een ondersteunende werking en anderzijds multidisciplinaire
tumorclusters zijn er drie oncologische subdisciplines
geïntroduceerd: medische oncologie, thoraxoncologie
en gynaecologische oncologie’, zegt prof. dr. Marc
Peeters, medisch coördinator van het MOCA en diensthoofd oncologie. Zelf is hij verantwoordelijk voor de
pijler medische oncologie. Prof. dr. Jan van Meerbeeck
en prof. dr. Peter van Dam leiden als medisch coördinatoren respectievelijk de entiteiten thoraxoncologie
en gynaecologische oncologie. Prof. dr. Wiebren Tjalma
leidt de borstkliniek. Meer dan ooit staat de patiënt
centraal, met een doorgedreven multidisciplinaire samenwerking. ‘Voor de patiënt is het een geruststelling
te weten dat een volledig team zich over zijn behandeling buigt, waarbij alle opties zorgvuldig worden
afgetoetst’, aldus Peeters.

Fase 1-onderzoek
Ook het fase 1-onderzoek, waarin medicijnen voor het
eerst op mensen worden getest, kwam op kruissnelheid. Voortaan worden die studies geleid door prof.
dr. Christian Rolfo. Bedoeling is nieuwe molecules te
vinden als basis voor nieuwe medicijnen. Voorts werd
er volop ingezet op de zoektocht naar biomerkers en
het gebruik ervan in de klinische praktijk. Dat gebeurt
in nauwe samenwerking met de dienst pathologische
anatomie. Biomerkers vertellen de onderzoeker meer
over de aard van de tumor en vormen in die zin mee
de sleutel tot een gepersonaliseerde behandeling. ‘Dat
domein zit duidelijk in een stroomversnelling en werpt
onder meer vruchten af voor de behandeling van bepaalde borstkankers en uitgezaaide darmkankers. Het
is zonder meer de toekomst’, besluit prof. Peeters.
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Behalve dat ze perfect compatibel zijn met
röntgenonderzoek zouden de biomedische
implantaten nog voordelen bieden. Zo kunnen
ze wellicht afbreekbaar worden gemaakt.
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Biomedische implantaten
bij hersenaneurysma
Prof. dr. Tomas Menovsky, adjunct-diensthoofd neurochirurgie, en interventieradioloog
prof. dr. Maurits Voormolen zetten mee hun schouders onder het Europese BIP-Upy-project.
Bedoeling is een nieuw type implantaten te ontwikkelen voor de behandeling van onder
meer hersenaneurysma’s.
Bij een hersenaneurysma ontstaat er een uitstulping
in een bloedvat van de hersenen, met een groot risico
op een hersenbloeding tot gevolg. Lange tijd werd
zo’n aneurysma behandeld met een open ingreep,
maar vandaag gebeurt het meestal met een minder
ingrijpende techniek die coiling heet. ‘Via de lies en
de bloedvaten worden kleine kathetertjes tot bij het
aneurysma gebracht, waarna de radiologen flexibele
veertjes of coils inbrengen. Daarmee wordt de uitstulping opgevuld en afgesloten’, verduidelijkt Voormolen.
De behandeling heeft echter ook nadelen: het belangrijkste is dat het edelmetaal van de coils nadien
een röntgenonderzoek sterk bemoeilijkt. ‘Dat is een
probleem omdat de patiënten na de ingreep altijd twee
controles ondergaan, normaal gezien via CT of MRI. In
de plaats daarvan kiezen we dan voor een angiografie,
een onderzoek van de bloedvaten. Dat is echter meer
belastend’, zegt Menovsky.

Bioactive Implantable Polymers
De Technische Universiteit Eindhoven probeert nu in
samenwerking met een aantal bedrijven implantaten
uit een volledig nieuw materiaal te maken, als alternatief voor de bestaande coils. De naam van het project is
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BIP-Upy, voluit Bioactive Implantable Polymers based
on UreidoPyrimidinone. Het onderzoek mikt breder
dan de behandeling van hersenaneursyma’s: bedoeling
is uit hetzelfde materiaal ook implantaten te ontwikkelen die de bekkenbodem kunnen verstevigen. ‘Als neurovasculair centrum participeren wij voor het gedeelte
hersenaneurysma’s’, zegt Voormolen.

Afbreekbaar
Behalve dat ze perfect compatibel zijn met röntgenonderzoek zouden de biomedische implantaten nog
voordelen bieden. Zo kunnen ze wellicht afbreekbaar
worden gemaakt en kunnen er eiwitten op worden
aangebracht die voor meer afsluitend littekenweefsel en een beter herstel van de bloedvatwand zorgen.
Voormolen: ‘Onze rol zal in eerste instantie adviserend
en begeleidend zijn. Pas over enkele jaren volgen proeven op diervaatmodellen en vervolgens proefdieren.’
Aan het project, dat over vijf jaar loopt, nemen universitaire centra en bedrijven deel uit België, Denemarken, Nederland, Polen en Spanje. ‘Er is nog een lange
weg te gaan, maar als dit lukt, betekent het een grote
meerwaarde voor de patiënt’, besluit Menovsky.

Via studies gaat de dienst cardiologie na of een
revalidatieprogramma voor hartpatiënten helpt
om de endotheelfunctie te verbeteren en in
welke mate patiënten daardoor fitter worden.
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Baanbrekend onderzoek
naar endotheelcellen
De dienst cardiologie bouwde bijzondere expertise op rond de werking van de vasculaire
endotheelcellen: dat zijn de cellen die de binnenkant van de bloedvaten bekleden. Er gebeurden diverse studies binnen dat domein, naast andere onderzoeksprojecten die internationaal
de aandacht trokken.
De dienst cardiologie doet al jaren onderzoek naar de
vasculaire endotheelcellen. Die vervullen een actieve
rol in het lichaam. Zo geven ze bij inspanning stoffen
vrij die ervoor zorgen dat de bloedvaten zich meer
openzetten. Prof. dr. Chris Vrints, diensthoofd cardiologie: ‘Soms is de endotheelfunctie echter verstoord. We
zien dat vooral bij patiënten met slagaderverkalking of
specifieke risicofactoren, zoals roken of een ongezond
voedingspatroon. Ook hartfalen gaat vaak gepaard met
een verstoorde endotheelfunctie.’

Onderzoeksprojecten endotheelfunctie
Uit eerder UZA-onderzoek is gebleken dat regelmatige
inspanning de aanmaak van nieuwe endotheelcellen bevordert. Via nieuwe studies gaat de dienst nu
na of een revalidatieprogramma voor hartpatiënten
inderdaad helpt om de endotheelfunctie te verbeteren
en in welke mate patiënten daardoor fitter worden.
Een van die studies gebeurt in samenwerking met de
hartrevalidatiekliniek van de UZ Leuven, met steun van
het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en
Technologie (IWT). Daarnaast lopen er twee doctoraatsonderzoeken rond het thema, respectievelijk met nierpatiënten en patiënten die een coronaire stent lieten
plaatsen. ‘We zijn binnen dit domein tot een expertisecentrum uitgegroeid’, zegt Vrints. ‘Dat heeft ook geleid

tot onderzoek in samenwerking met Noorse en Duitse
centra, bij patiënten met diastolisch hartfalen: dat is
hartfalen als een gevolg van verstijving van de hartspier
en de bloedvaten.’ Het onderzoeksproject werd goedgekeurd binnen het Zevende Kaderprogramma, een
Europees initiatief om onderzoek te steunen.

Evaluatie vernieuwende technieken
Een ander onderzoeksdomein was de evaluatie van nieuwe, nog niet terugbetaalde technieken. Daarbij ging het
vooral over het plaatsen van aortakleppen via katheterisatie en het aanbrengen van een clip op de mitralisklep
om lekken te vermijden. Via internationale congressen
en publicaties werden die technieken voorgesteld, evenals nieuwe methodes om ze optimaal toe te passen.

Opsporen erfelijke hartritmestoornissen
‘Een derde onderzoeksluik heeft betrekking op erfelijke
hartritmestoornissen’, besluit Vrints. ‘De diensten medische genetica en cardiologie ontwikkelden een genetische test waarmee we de meest voorkomende mutaties
voor levensbedreigende hartritmestoornissen kunnen
opsporen. Ook dat gebeurde met steun van het IWT.’
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Het UZA vervult een absolute
voortrekkersrol in het aanleggen
en beheren van de tumorbank.
Onderzoek

Biobanking op kruissnelheid
In 2013 kwam Biobanking@UZA op kruissnelheid: het ziekenhuis ging officieel van start met de
Tumorbank@UZA en nam deel aan de uitbouw van biobankactiviteiten onder de koepel van het
Centrum Medische Innovatie (CMI).

Belgische Virtuele Tumorbank

Vlaamse biobank

Tumorbank@UZA omvat een collectie oncologische
serum- en weefselstalen en geassocieerde data. De
tumorbank maakt deel uit van de Belgische Virtuele
Tumorbank in het kader van het Kankerplan. Voor het
kankeronderzoek betekent dat een ongeziene boost.
‘Ziekenhuizen bewaren al langer weefselstalen voor
onderzoek, maar sinds kort gebeurt dat op een meer
gestructureerde en kwalitatieve manier, met financiële
steun van het Kankerplan’ zegt prof. dr. Marc Peeters,
diensthoofd oncologie en samen met prof. dr. Patrick
Pauwels, dienst pathologische anatomie, coördinator
van de tumorbank. De stalen moeten volgens een
standaard procedure worden verwerkt en bewaard.

In juni 2013 werd de kick-off gegeven voor het CMI,
een virtueel onderzoekscentrum voor translationeel
en klinisch onderzoek. De vier Vlaamse universitaire
ziekenhuizen en de vijf universiteiten werken daarvoor
samen. ‘Bedoeling is een algemene biobank aan te
leggen, al zullen we in eerste instantie focussen op
deelgebieden’, zegt prof. dr. Philippe Jorens, voorzitter
Medische Raad en vice-voorzitter van de bestuursraad van het CMI. ‘De vijf deelgebieden zijn diabetes, inflammatoire darmziekten, reumatoïde artritis,
virussen die hepatitis veroorzaken en plotse dood en
ernstig hartfalen. Het UZA zal in dat laatste domein
het voortouw nemen, al zullen we uiteraard ook stalen
verzamelen voor de andere deelgebieden.’

Sinds 2013 is de toegangsprocedure voor stalen van
Tumorbank@UZA van toepassing. Onderzoekers kunnen hun aanvraag voorleggen aan de Tumorbankadviesraad en vervolgens aan het Ethisch Comité van het
UZA. Het UZA vervult een absolute voortrekkersrol in
het aanleggen en beheren van de tumorbank en ook
kwalitatief behoort Tumorbank@UZA tot de top. Sinds
kort brengt het UZA overigens ook bloedstalen van
kankerpatiënten in de tumorbank onder.

UZA ı Onderzoek

Werkgroepen
‘De werkgroepen zijn opgericht en officieel voorgesteld’, zegt liaison officer prof. dr. Elke Smits. ‘Nu komt
het erop aan de biobank concreet te realiseren met de
uitbouw van de nodige infrastructuur, het inbouwen
van kwaliteitsgaranties, het maken van een link met
klinische data en de uitbreiding van het bestaande
ICT-systeem voor biobanking.’

Prijzen en erkenningen

UZA krijgt erkenning voor
patient quality care
Het UZA kreeg een erkenning voor outstanding patient quality care van NDNQI, voluit
National Databank of Nursing Quality Indicators. ‘Een waardering voor het feit dat we bezig
zijn met het verbeteren van onze patiëntenzorg, maar vooral ook een stimulans om het nog
beter te doen’, zo zegt verpleegkundig stafmedewerker Danny Van heusden.
NDNQI is een initiatief van de Amerikaanse American
Nurse Association (ANA), bedoeld om de kwaliteit van
patiëntenzorg in diverse ziekenhuizen internationaal te
vergelijken. ‘We hielden al langer cijfers van bepaalde
indicatoren bij’, zegt Van heusden. ‘Zo kunnen we voor
onszelf opvolgen of die cijfers verbeteren. We wisten
echter niet hoe we scoorden in vergelijking met andere
ziekenhuizen wereldwijd: vandaar onze deelname aan
NDNQI.  De ANA verzamelt gegevens van 1900 zieken-

huizen, waaronder 25 niet-Amerikaanse centra. Het
UZA is het enige participerende ziekenhuis in Europa.’
Het UZA werkt concreet rond de indicatoren CAUTI
(katheter-geassocieerde urinaire infecties) en CLABSI
(infecties gerelateerd aan de centrale lijn). Ook de
verpleegkundige werking wordt gemeten aan de hand
van een aantal schalen die een licht werpen op de
professionele werkomgeving.

Belfius Foundation financiert
tv-schermen in caisson
Belfius Foundation schonk 7.018 euro aan de dienst spoedgevallen voor de installatie van vier
televisieschermen in de hyperbare kamer. Daarmee wordt de behandeling een stuk aangenamer.
Het project ‘installatie van een patient entertainment
system in de hyperbare kamer’ werd tot laureaat
bekroond in een wedstrijd van Belfius Foundation, een
private stichting voor solidariteitsmecenaat in België.
Het UZA behandelt jaarlijks meer dan 400 patiënten in
de hyperbare kamer of caisson. De duur van een sessie
varieert van anderhalf tot acht uur. Patiënten vinden
de therapie vaak erg langdradig. Bovendien is er veel
achtergrondgeluid door de aan- en afvoer van lucht en
zuurstof en hebben veel patiënten een claustrofobisch
gevoel.
Om de behandeling aangenamer te laten verlopen wil
de dienst televisieschermen installeren in de behandelkamer. Zo kunnen patiënten tijdens de sessies televisie
of dvd’s kijken of kunnen ze op een aangename
manier naar muziek luisteren. Met het geschonken
bedrag zullen er vier schermen met hoofdtelefoon en
twee dvd-spelers worden geïnstalleerd, geschikt voor
gebruik onder hoge druk. Het systeem wordt door een
gekwalificeerde firma in de caisson ingebouwd.
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Pijncentrum genomineerd voor Prijs
Excellentie in Ziekenhuismanagement
Op 12 december 2013 werd voor de vierde keer de jaarlijkse Prijs Excellentie in Ziekenhuismanagement uitgereikt. Het multidisciplinair pijncentrum van het UZA werd tweede met het
project ‘klinisch zorgpad om postoperatieve pijn beter te behandelen’.
Vijf genomineerden presenteerden hun project rond
duurzaam kwaliteitsbeleid. Daaronder het pijncentrum
met het Antwerp Personalized Pain Initiative (APPI),
bedoeld om pijn na een operatie in het dagziekenhuis
tot een minimum te beperken. Voor de aanvang van de
ingreep wordt voor elke patiënt een persoonlijke risicoscore berekend, waarna voor hem of haar een gepersonaliseerde pijnbestrijdingskit wordt samengesteld.
Behalve het UZA waren ook AZ Damiaan Oostende,
Jessa Ziekenhuis Hasselt, UZ Brussel en UZ Gent genomineerd. UZ Gent kwam als laureaat uit de bus, met
een project voor tandverzorging in woonzorgcentra.
Prof. Guy Hans neemt de prijs in ontvangst.

Directeur patiëntenzorg Paul Van Aken
ontvangt Business Excellence Award
Het UZA legde de voorbije jaren een heel traject af om
de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te verbeteren
en de tevredenheid van de medewerkers te verhogen.
Paul Van Aken, directeur patiëntenzorg, kreeg daarvoor
de Business Excellence Award 2013 in de categorie
zorgsector. De prijs is een initiatief van het Vlaams
Centrum voor Kwaliteitszorg.
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FWRO-Rotaryprijs voor doctoraat
dr. Stefan Clockaerts
Dr. Stefan Clockaerts, assistent in opleiding voor orthopedie en momenteel werkzaam in het
UZA, kreeg voor zijn doctoraatswerk de prestigieuze FWRO-Rotaryprijs. Die wordt toegekend
door het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek en bedraagt 3500 euro.
Het doctoraatswerk van dr. Clockaerts gaat over de
ontstaansmechanismen van artrose. Clockaerts analyseerde meer bepaald de rol van vetweefsel op het
artrose-ziekteproces. De thesis kreeg eerder al mediaaandacht omwille van de verrassende bevinding dat
vetweefsel om en rond een gewricht mee het artroseproces beïnvloedt. Veel belangstelling was er ook voor
een studie waarin er een verband werd aangetoond
tussen het gebruik van cholesterolverlagers en een
verminderde kans op artrose van de knie.
Promotoren van het doctoraatswerk waren prof. dr.
Johan Somville, diensthoofd orthopedie, prof. dr. Luc
De Clerck, diensthoofd reumatologie, en prof. dr. Gerjo
Van Osch van de dienst orthopedie in het Erasmus
MC in Rotterdam. De prijs werd uitgereikt tijdens het
Belgisch Congres Reumatologie, gevolgd door een
viering tijdens de academische zitting van de Koning
Boudewijnstichting in november.

Dr. Stefan Clockaerts tussen zijn promotoren.
Vlnr: prof. Somville, prof. Van Osch, dr. Clockaerts, prof. De Clercq
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Prof. dr. Jan Baptist Vermorken

Prof. dr. Paul Van Schil

Prof. dr. Paul Van de Heyning

Prijzen en erkenningen

Prof. dr. Jan Baptist Vermorken Prof. dr. Paul Van de Heyning
Commandeur in de
visiting professor
Royal Society of Medicine UK
Leopoldsorde
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische
Vereniging voor Medische Oncologie (BVMO) op 1
maart 2013 ontving prof. dr. Jan Baptist Vermorken, van
1997 tot 2010 diensthoofd oncologie in het UZA, de
onderscheiding tot Commandeur in de Leopoldsorde.
Hij had die eer te danken aan zijn talrijke bijdragen
aan het kankeronderzoek en de zoektocht naar betere
kankertherapieën. Het ereteken werd hem overhandigd door minister-president Kris Peeters.

Prof. dr. Paul Van Schil
voorzitter European
Association for Cardiothoracic
Surgery
In oktober 2013 werd prof. dr. Paul Van Schil benoemd
tot voorzitter van de European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS). Dat is een internationaal
gerespecteerde organisatie waarin specialisten uit de
cardiothoracale chirurgie en vaatheelkunde de handen
in elkaar slaan, met de klemtoon op gezamenlijke
belangen. Prof. Van Schil hoopt onder meer de samenwerking met aanverwante specialiteiten en zusterorganisaties te kunnen uitbreiden.

UZA ı Onderzoek

Prof. dr. Paul Van de Heyning, diensthoofd neus-keeloorziekten en hoofd-halsheelkunde , werd uitgenodigd
om in mei als visiting professor van de Royal Society of
Medicine van het Verenigd Koninkrijk een voordrachtenreeks te geven in Londen, Birmingham en Edinburgh. Die eer had hij te danken aan de internationale
erkenning voor zijn onderzoek op het vlak van ernstige
doofheid en cochleair implantaat (CI) als behandeling
ervan. CI bij eenzijdige doofheid en tinnitus werd wereldwijd voor het eerst toegepast en ontwikkeld in het
UZA. In 2013 werd de behandeling via CE-markering
van CI-implantaten als reguliere therapie erkend.

Prof. dr. Andrew Maas

Prof. dr. Paul Parizel

Prof. dr. Marie-José Tassignon

Prof. dr. Andrew Maas
ontvangt eredoctoraat van
Burdenko Instituut

Prof. dr. Marie-José Tassignon
krijgt onderscheidingen in
China en Bulgarije

Prof. dr. Andrew Maas, diensthoofd neurochirurgie,
kreeg in december een eredoctoraat overhandigd door
het internationaal gerenommeerde Burdenko Instituut
in Moskou, een neurochirurgisch ziekenhuis. De erkenning kwam er na vele jaren van hechte samenwerking
en wederzijds respect: prof. Maas gaf al op diverse
plaatsen in Rusland voordrachten en onderwijs over de
behandeling van hersenletsels.

Prof. dr. Marie-José Tassignon, diensthoofd oogheelkunde, kreeg de titel van ereprofessor van het State
Key Laboratory of Ophthalmology van de Sun Yat-Sen
Universiteit, in Guangzhou in China. Die universiteit
bouwt momenteel een groot onderzoekscentrum voor
oogheelkunde uit. De ereprofessoren worden aangesteld om de samenwerking met China te bevorderen.
Daarnaast werd prof. Tassignon ook uitgeroepen tot
erelid van de Unie van Bulgaarse Oftalmologen, als erkenning voor haar baanbrekende techniek om cataract
te opereren. Grote meerwaarde van de ingreep is dat
hij het ontstaan van nieuwe cataract voorkomt.

Prof. dr. Paul Parizel voorzitter
Publications Committee ESR
Prof. dr. Paul Parizel, diensthoofd radiologie, werd
verkozen tot voorzitter van het Publications Committee
van de European Society of Radiology (ESR). De ESR is
een wetenschappelijke vereniging met 58.000 leden.
In zijn nieuwe functie krijgt prof. Parizel de verantwoordelijkheid voor de twee tijdschriften, de databanken en de nieuwsbrieven van de vereniging.
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Internationale medische
samenwerking is geen
overbodige luxe.

Noem het idealisme, maar ik vind het belangrijk om als arts bij te dragen aan een betere wereld,
een beetje als een morele plicht. Als je de gezondheidszorg in onze westerse landen vergelijkt met
andere delen van de wereld, is internationale medische samenwerking geen overbodige luxe. Ik heb
niet gekozen voor een internationale loopbaan, maar ik probeer mijn steentje bij te dragen door mijn
engagement in Armenië. Na een zware aardbeving in dat land was er een grote behoefte aan dialyse.
Vanuit het UZA en een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen is toen een hulpproject opgestart.
Na de noodhulp zijn we gestart met de oprichting van een dialysecentrum, inclusief materiaal, medicatie
en opleiding van de lokale zorgverstrekkers. Later kwam daar een niertransplantatieprogramma en
ook andere disciplines bij: klinische biologie, beeldvorming en anatomische pathologie.
Thiery Chapelle – senior staflid hepatobiliaire, endocriene en transpantatieheelkunde
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UZA treedt toe tot het
Iridium Kankernetwerk
Het UZA trad in augustus toe tot het Iridium Kankernetwerk, het grootste medische
kankernetwerk in België. De samenwerking wordt gradueel opgestart over een periode van
één jaar. De schaalvergroting en samenwerking tussen de oncologische centra in Antwerpen
en het Waasland leveren een belangrijke meerwaarde op voor de patiënt.
De laatste jaren is de complexiteit van de oncologie
toegenomen. Multidisciplinariteit en een gepersonaliseerde aanpak voor de meeste tumoren hebben de patiënt meer dan ooit centraal gesteld. Gekoppeld hieraan
is een verschuiving van persoons- naar teamgebonden
expertise. Schaalvergroting en zoeken naar synergie
in kwaliteit tussen centra zijn belangrijke troeven om
voorbereid te zijn op de centralisatie van de oncologische zorg. Samenwerking tussen een groot regionaal
netwerk zoals Iridium en een academisch centrum
creëert een oncologisch platform dat duidelijk voor alle
soorten tumoren een expertenteam heeft, de nieuwste medicatie in klinische trials kan aanbieden en kan
investeren in klinisch- wetenschappelijke innovatie.
De partnerziekenhuizen in het Iridium Kankernetwerk
zijn GZA, KLINA, AZ Nikolaas, AZ Monica en AZ SintJozef Malle. De samenwerking wordt gerealiseerd op
vier domeinen, die de volledige waaier van behandelingsmogelijkheden bestrijkt, inclusief het wetenschappelijk onderzoek: medische oncologie, radiotherapie,
hematologie en het translationeel onderzoek.
In het UZA is de dienst medische oncologie één van de
drie pijlers binnen de structuur van het multidisciplinair
oncologisch centrum Antwerpen, naast de thoracale
oncologie en de gynecologische oncologie. De samenwerking met Iridium houdt in dat de zorgprogramma’s
oncologie op elkaar worden afgestemd en het zelfde
kwaliteitsbeleid voor de patiënten wordt gevoerd.
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Wisselwerking en verwijzing in functie van de aanwezige expertise in de multidisciplinaire teams geeft de
patiënt steeds de best mogelijke behandeling.
De radiotherapie zal gebeuren onder de coördinatie
van de dienst radiotherapie van GZA. In het UZA zullen, in twee fases, twee radiotherapietoestellen van
de nieuwste generatie geïnstalleerd worden. Er wordt
een uniforme kwaliteitsstandaard gerealiseerd en er is
garantie van continuïteit in gespecialiseerde bestraling
over de verschillende Iridium campussen heen.
De hematologische samenwerking concentreert zich
op accreditering in hetzelfde kwaliteitssysteem en het
samenbrengen van allogene stamceltransplantaties in
het UZA. De basis voor stamcelonderzoek wordt in het
netwerk ook verbreed.
Het translationeel onderzoek – de overgang van fundamenteel onderzoek naar eerste toepassingen op mensen –
wordt uitgebouwd in een wetenschappelijke samenwerking tussen het laboratorium voor Kankeronderzoek en
Klinische Oncologie van de faculteit geneeskunde van
de Universiteit Antwerpen en de Translational Cancer
Research Unit van Iridium. Beide onderzoeksgroepen
hebben hun expertise in verschillende domeinen van
het kankeronderzoek uitgebouwd. Deze samenwerking
kan alleen maar leiden tot optimalisatie van het translationeel onderzoek in Antwerpen in een zeer competitieve internationale onderzoeksomgeving.

Samenwerking

UZA – AZ Monica zetten
samenwerking verder
De groepering UZA – AZ Monica kreeg in het voorbije
jaar een betere aansturing. Naast het coördinatiecomité werden twee andere organen opgericht om de
groepering sterker te maken: een groepsdirectie en een
strategisch medisch comité.
De groepsdirectie zorgt voor de uitwisseling en afstemming van de wederzijdse strategische beslissingen.
In 2013 werden afspraken gemaakt rond ICT, human
resources, opleidingen in de patiëntenzorg en facilitaire
diensten.
Het Strategisch Medisch Comité (SMC) wil vooral de
artsen sterker betrekken in de groei van de groepering
en hen direct inspraak geven in het lange termijn beleid.
Door het SMC worden adviezen gegeven over de medische organisatie en samenwerking en worden gemeenschappelijke medische projecten voorgesteld.
vlnr: mvr. Rosette Van Overvelt (AZ Monica),
dhr. Johnny Van der Straeten (UZA), dhr. Julien Van Camp (AZ Monica)
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UZA zendt kennis en engagement uit

Het B-FAST team voor de Filippijnen werd versterkt
door een aantal UZA-medewerkers

Filippijnen – missie met B-FAST
Tim Das, hoofdverpleegkundige van de dienst spoedgevallen, reisde in november voor twee weken naar de
Filippijnen als teamleider binnen het B-FAST-team. Dat
gebeurde twee dagen na de verwoestende doortocht
van tyfoon Haiyan. Samen met hem vertrokken anesthesist dr. Ine Gerard, spoedverpleegkundige Gunter
Thijs en Yvan Somers, unithoofdverpleegkundige op
intensieve zorg. Met een legervoertuig landden ze op
het eiland Leyte. Door de vele verwoestingen raakten
de hulpverleners maar moeilijk op hun bestemming en
ook het materiaal arriveerde met vier dagen vertraging.
Onder leiding van Tim Das zette het Belgische team
een veldhospitaal op. Dagelijks werden daar honderden patiënten verzorgd. ‘Mensen stonden uren in de rij
om geholpen te worden. We zagen grote wonden, tot
en met mensen die een half been kwijt waren. Sommigen liepen al dagen met vreselijke verwondingen rond’,
getuigt dr. Gerard. Het team werd dagelijks geconfronteerd met de verwoestende gevolgen van de ramp.
Mensen waren dakloos en moesten het zien te redden
zonder voedsel, drinkbaar water en medische zorg.
Overal lagen lijken. Toch haalden de UZA-medewerkers
veel voldoening uit de missie. ‘Onze middelen waren
beperkt, maar we kregen onvoorstelbaar veel dankbaarheid van de bevolking’, aldus Tim Das.
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Dr. Thiery Chapelle met de lokale artsen in Armenië

Armenië – symposium rond hepatologie,
pathologie en leverchirurgie
UZA-chirurg dr. Thiery Chapelle organiseerde samen
met vier collega’s van het UZA een symposium in
Jerevan in Armenië. Aan bod kwamen thema’s uit de
hepatologie, pathologie en leverchirurgie. Na een theoretisch gedeelte van twee dagen werd er drie dagen
bed side teaching gegeven. Artsen en gezondheidswerkers uit heel Armenië, maar ook uit Iran en Georgië
woonden het symposium bij. Behalve dr. Chapelle
reisden chirurg dr. Kathleen De Greef, pathologe dr.
Ann Driessen, leverspecialist prof. dr. Peter Michielsen
en kinderhepatologe dr. Els Van de Vijver mee.
Dr. Chapelle is ondervoorzitter van NAF-plus (Nephrology Armenia Flanders), een vzw die al 25 jaar medische ondersteuning biedt in Armenië. Aanvankelijk
lag de focus op de behandeling van nierfalen, maar
intussen zijn ook diabetologen, leverspecialisten en
chirurgen uit andere disciplines actief in de vzw. In de
loop der jaren kwamen al heel wat Armeense artsen
stage lopen in het UZA. Jaarlijks vertrekt ook een container met afgeschreven maar nog bruikbaar medisch
materiaal naar Armenië.

Lokale gynaecologen in Burundi worden ondersteund door prof. Jacquemyn

Wereldwijd – onderzoek naar kanker
tijdens zwangerschap

Burundi – samenwerking met een
jong centrum

Oncologe prof. dr. Sevilay Altintas engageerde zich
als actief lid van de International Cancer in Pregnancy Group (INCIP), een van de werkgroepen van de
European Society of Gynecological Oncology (ESGO).
Omwille van de zeldzaamheid van de pathologie telt
de werkgroep een beperkt aantal leden die telkens een
land of regio voor hun rekening nemen. INCIP wil de
kennis rond kanker tijdens de zwangerschap vergroten, zowel bij zorgverleners als bij het grote publiek.
Daarbij werkt het samen met nationale en regionale
organisaties en met oncologen, verloskundigen, kinderartsen en andere zorgverstrekkers. De werkgroep
verzamelt niet alleen gegevens over gynaecologische
kankers, maar over alle soorten kanker bij zwangere
vrouwen. Concreet legt het een internationaal register
aan van kanker tijdens de zwangerschap, en hoe die
wordt behandeld.

UZA’s diensthoofd gynaecologie, prof. dr. Yves
Jacquemyn, trok in 2013 opnieuw naar Burundi voor
Artsen Zonder Vakantie, samen met een cardiologisch verpleegkundige, Patrick Nuyts. Het werd een
bijzondere zending. Ze moesten immers een moeilijke
keuze maken tussen het verder helpen van het lokale
centrum of hun energie in een ander centrum steken.
De ploeg stelde vast dat er na hun vorige bezoek geen
verdere evolutie voor het bestaande centrum mogelijk was. Samen met de lokale vertegenwoordiger van
Artsen zonder Vakantie werd dan ook besloten om alle
energie in een nieuwe samenwerking met een jong en
dynamisch centrum te steken.
Het zijn niet altijd de grote heroïsche operaties
waarmee ze de lokale bevolking helpen. Dit jaar, meer
nog dan andere jaren, drong het door dat eenvoudige
basiszorg, gewone opleiding in hygiëne momenteel de
grootste nood vertegenwoordigt.
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Gorilla Likalé werd door een team artsen uit het UZA onder handen genomen

Prof. Jozef Van den Ende gaf opleiding rond klinische research in Vietnam

Myanmar – bouw van scholen en
waterzuiveringsinstallaties

Congo, Vietnam en Indonesië –
kwaliteitszorg en training

De technische dienst van het UZA werkt al jarenlang
actief mee aan humanitaire projecten in het buitenland. In 2013 stonden diverse projecten in Myanmar
op het programma, waaronder de bouw van scholen.
In een groot deel van het land hebben kinderen immers geen toegang tot basiseducatie. De mortaliteit
van kinderen onder de vijf jaar ligt er ook hoger dan
50 %, te wijten aan ondervoeding, gebrek aan voedselhygiëne en een tekort aan drinkbaar water. Reden
genoeg voor de technische dienst om mee de schouders te zetten onder de bouw van een aantal waterzuiveringsinstallaties.

Prof. dr. Jef Van den Ende, diensthoofd tropische geneeskunde, trok in maart naar Congo in het kader van
een Europees project. Hij was meer bepaald gevraagd
om de kwaliteit van klinische zorgen te evalueren in vijf
hospitalen rond Mbuyi Mayi. Als kwaliteitsconsulent
ging hij er de doeltreffendheid van de diagnosestelling
en de behandelingen na. Het project heeft als doel om
via een kwaliteitssysteem de gezondheidszorg in de
regio te verbeteren.

Nederland – gorilla onder het mes
Abdominaal chirurgen dr. Lee Balliu, prof. dr. Guy
Hubens en dr. Sylvie Van den Broeck en anesthesist
dr. Dries Van Doninck voerden een wel erg bijzondere
operatie uit. Ze trokken naar de Burgers’ Zoo in het
Nederlandse Arnhem om er de mannelijke gorilla
Likalé te opereren. Het dier had last van een uitstulping
van het rectum en liep daardoor gevaar in zijn groep.
Verdoving en ingreep verliepen zonder problemen.
Likalé begon daarna weer goed te eten en te drinken
en kon veilig weer naar zijn groep terugkeren.
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In november trok prof. Van den Ende voor twee weken
naar het nationaal malaria-instituut in Hanoi in
Vietnam, waar hij aan jonge wetenschappers opleiding
rond klinische research gaf. Verder gaf hij een week
lang een training of trainers in medische besliskunde
aan de universiteit Gadja Mahda in YogYakarta, in
Indonesië. Die vraag kwam er omdat de Universiteit
Antwerpen als eerste in Europa medische besliskunde
in het curriculum van de opleiding geneeskunde wil
invoeren. De universiteit in YogYakarta heeft eveneens
plannen in die richting.

LIeven Dossche voor AZV in Rwanda en Burkina Faso

Prof. Herman Goossens traint wereldwijd ziekenhuizen rond antibioticagebruik

Rwanda en Burkina Faso – orthopedie op
maat van Afrika

Wereldwijd – naar een lager antibioticaverbruik

Orthopedist Lieven Dossche zette zich ook in 2013 als
vrijwilliger in voor Artsen zonder Vakantie. Hij trok in
mei 2013 terug naar Rwanda. In een klein, landelijk
ziekenhuis werkte hij de basiszorg rond orthopedie en
traumatologie verder uit en leerde hij de lokale zorgverleners bijvoorbeeld beter spalken en gipsen.
Er werd ook specifiek gewerkt rond de behandeling
van osteomyelitis. Dat is een ernstige botinfectie die
in Afrika veel voorkomt, vooral bij kinderen. De lokale
artsen hebben vaak te weinig specifieke kennis en
competenties om nodige operatie hiervoor uit te
voeren.

Prof. dr. Herman Goossens, directeur van het laboratorium voor klinische biologie, rondde een onderzoek
naar antibioticagebruik in Oost-Europa af. Het project
gebeurde in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie. De resultaten werden gepubliceerd
in the Lancet Infectious Diseases en veroorzaakten
veel ophef. Sommige landen, zoals Turkije en Kosovo,
namen onmiddellijk maatregelen om hun antibioticaverbruik te doen dalen. Daarnaast gaf prof. Goossens
lezingen over antibioticaresistentie in Korea, Singapore, Vietnam, Laos, Cambodja en andere Aziatische
landen. Ook bereidt hij een wereldwijde antibioticadag
in november 2015 voor. In dat kader plant hij een
grootschalige prevalentiestudie over antibioticagebruik
en -resistentie in ziekenhuizen en over het voorkomen
van ziekenhuisinfecties. Verder starten in 2014 klinische studies met nieuwe antibiotica: dat gebeurt binnen een Europees netwerk van ziekenhuizen dat wordt
gefinancierd door een partnership tussen de Europese
Commissie en de farmaceutische industrie. In dat netwerk is prof. Goossens verantwoordelijk voor het luik
microbiologie. Een eerste training voor deelname aan
klinische studies van ziekenhuizen in de Balkanlanden
vond plaats in september 2013 (zie foto).

Dossche brengt daarom de nodige chirurgische
expertise over naar de lokale artsen en dit evolueert
erg positief. In december 2013 trok de arts ook naar
Ouagadougou in Burkina Faso voor het heupprotheseproject, dat er al een aantal jaar bestaat en door hem
en dr. Noyez uit Roeselare werd opgestart. Het aanleren
van heupprothese chirurgie aan lokale chirurgen is een
werk van lange adem, onder andere omdat de heupproblemen die in Burkina Faso gezien worden meestal
complexer zijn dan in België. De lokale artsen volgen
de patiënten prima op, maar de ingrepen gebeuren nog
steeds door de Belgische dokters, samen met een lokale
collega. De lokale artsen kunnen intussen wel al grotere
delen van de ingrepen zelf uitvoeren. De bedoeling is
dat ze uiteindelijk alle heupprothese-ingrepen zelfstandig zullen uitvoeren.
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Het UZA is een dynamische
setting met getalenteerde
medewerkers.

De afdeling oncologie is enorm geëvolueerd de voorbije tien jaar. We hebben een grote vooruitgang
gemaakt in de multidisciplinaire samenwerking met andere specialismen. Die samenwerking verloopt
constructief, met respect voor ieders discipline. We vullen elkaar mooi aan.
De combinatie tussen patiëntenzorg en wetenschappelijk werk maakt dat ik hier echt op mijn plaats
ben. Het werken in een dynamische setting, met getalenteerde medewerkers en de voortdurende intellectuele uitdaging om bij te leren, dat past bij mij. We werken hier niet van ‘9 tot 5’ en steken veel tijd en
energie in gesprekken met de patiënten en hun familie. De patiënt staat hier altijd centraal en zo hoort
het ook.
Prof. dr. Sevilay Altintas – senior staflid oncologie

> Resultaten

Resultaten: medisch

2013 in vogelvlucht
In 2013 steeg het aantal verblijven met overnachting slechts lichtjes. Het aantal daghospitalisaties groeide daarentegen sterk. Ook het aantal raadplegingen en technische verstrekking nam
opnieuw toe. De gemiddelde verblijfsduur over het ganse jaar bleef rond de 6 dagen liggen en
ook de bedbezetting bleef nagenoeg ongewijzigd op 76,3 %. Een overzicht van de belangrijkste
medische cijfers.

Hospitalisatie
Het aantal verblijven met overnachting lag in 2013
circa 0,8 % lager dan het jaar voordien: 27.095 ten
opzichte van 27.316 in 2012.
De daling was in hoofdzaak voor rekening van de
interne afdelingen, de moeder- en kind cluster en de
dienst intensieve zorg:
• op de chirurgische diensten nam het aantal verblijven
licht toe. Er waren wel grote verschillen tussen de
verschillende chirurgische disciplines. Op de diensten
neurochirurgie (- 9,5 %), cardiochirurgie (- 14,0 %),
orthopedie (- 5,3 %) en thorax- en vaatheelkunde
(- 7,6 %) lag het aantal verblijven in 2013 telkens
een honderdtal lager dan in 2012. De toename van
de activiteit op de diensten abdominale heelkunde
(+ 21,0 %) en N.K.O. (+ 9,1 %) en de extra activiteiten
op de nieuwe diensten thorax- en gynaecologische
oncologie maakten dit verlies evenwel meer dan
goed;
• bij de interne disciplines daalde het aantal verblijven
met 2 % vooral door de daling van de activiteit op de
diensten cardiologie en pneumologie. Bij de dienst
cardiologie was de daling een gevolg van gewijzigde
behandelingsinzichten: bij hartkatherisaties werd op
vrij grote schaal overgeschakeld van de femoralisprocedure die een verblijf met overnachting vereist
naar de radialisprocedure die in het dagziekenhuis
kan worden uitgevoerd. Bij de dienst pneumologie
was de daling een gevolg van het (tijdelijke) tekort
aan medische stafleden;
• de dienst pediatrie ging door op zijn elan van voorgaande jaren. Het aantal verblijven steeg er opnieuw
met 6 %;
• bij de beide overige diensten van de moeder- en kind
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cluster (verloskunde en intensieve neonatale zorg)
herhaalde het fenomeen van de tweejaarlijkse cyclus
van toe- en afnemende activiteit zich eens te meer.
Na een sterke groei in 2012 kromp het aantal verblijven in 2013 met 6,5 % op verloskunde en 13,3 %
bij intensieve neontatale zorg. Het aantal bevallingen daalde minder sterk: van 873 in 2012 naar 847 in
2013 (- 3,0 %);
• op de dienst intensieve zorg daalde het aantal verblijven met 5,5 %. De daling van de activiteit op de
diensten cardio- en neurochirurgie, die belangrijk
zijn voor de activiteit op de afdeling intensieve zorgen, verklaart slechts deels de daling. Wellicht heeft
ook de nieuwe RIZIV- nomenclatuur voor reanimatie,
waarbij de beperking van de vergoeding voor beademing tot maximaal 21 dagen werd opgeheven, het
aantal doorverwijzingen vanuit andere ziekenhuizen
naar het UZA in negatieve zin beïnvloed.
Het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verblijfsduur kenden in 2013 een merkwaardig verloop. Op
basis van de gegevens van het 1ste semester (basis
voor de prognose 2013) werden voor gans 2013 circa
27.000 verblijven, goed voor 162.000 verpleegdagen
vooropgesteld. De sterke daling van de gemiddelde
ligduur in het 2de semester (5,76 dagen t.o.v. 6,02
dagen voor het eerste semester) maakte dat het aantal
verpleegdagen uiteindelijk merkelijk lager uitkwam
(159.651 dagen). De bedbezetting bedroeg 76,3 %. Het
aandeel van de verblijven van één enkele nacht steeg
verder: in 2013 waren deze verblijven goed voor 39,9 %
van alle verblijven ten opzichte van 37,5 % in 2012 en
36,6 % in 2011.

Bij de interne afdelingen nam de activiteit op de diensten gastro-enterologie, spoed, immunologie &
reumatologie, dermatologie en cardiologie vrij sterk
toe. Bij de chirurgische disciplines was er een sterke
toename van de activiteit op de diensten oogheel-

34.120
2013

kunde, pijncentrum, N.K.O. abdominale heelkunde,
urologie en de nieuwe afdelingen thorax- en gynaecologische oncologie.
De activiteit op de dienst pediatrie tekende voor een
groei 4,5 %.

Operatiekwartier
Het aantal ingrepen op het operatiekwartier bleef min
of meer constant ten opzichte van vorig jaar, maar er
was wel een sterke verschuiving naar minder zware
pathologie: 5.413 ingrepen ten opzichte van 5.799 in
2012 of een daling van 6,7 %. Dit verklaart mede de
sterke daling van de activiteit op de intensieve afdelingen.
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De toename van het aantal consulten en technische
verstrekkingen geeft een goed beeld van de groei:
652.000 ten opzichte van 626.000 in 2012 of een
toename van 4 %.
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Ambulante activiteiten en technische
verstrekkingen
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Het aantal (administratief) geregistreerde verblijven
zonder overnachting nam sterk toe: van 32.284 naar
34.841 of een toename van 7,9 %. Het aantal gefactureerde verblijven steeg in verhouding van 31.628 naar
34.120:
• bij de chirurgische disciplines nam het aantal verblijven toe met 12,7 %. De helft van deze toename was
voor rekening van het pijncentrum, de overige helft
voor de diensten urologie en abdominale heelkunde
en de nieuwe afdelingen thoraxoncologie en gynaecologische oncologie;
• bij de interne diensten werd de groei vooral veroorzaakt door de migratie van de procedures voor
hartkatheterisatie naar het dagziekenhuis en door
een activiteitstoename op de diensten immunologie,
oncologie, gastro-enterologie en nucleaire geneeskunde (PET activiteit);
• op de dienst pediatrie steeg het aantal dagverblijven
met 24 %.
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Transplantatie-activiteiten
In 2013 werden in het UZA in totaal 52 organen getransplanteerd en dit bij 51 patiënten. Dat zijn 11 organen en
3 patiënten minder dan in 2012. Deze daling is vooral te
wijten aan een afname van (gecombineerde) nier- en
harttransplantaties. In totaal werden er 37 nieren en
5 harten getransplanteerd.
Orgaantransplantaties in 2013
• 37 niertransplantaties (waarvan 1 in combinatie
met een pancreastransplantatie)
• 5 harttransplantaties
• 9 levertransplantaties
• 1 pancreastransplantatie in combinatie
met een niertransplantatie

Het aantal donorprocedures bleef gestaag toenemen. In
totaal werden er 101 organen gepreleveerd. Dit zijn er
9 meer dan in 2012. Dit is een duidelijk stijgende trend,
maar we zijn nog niet op het niveau van 2006-2008
waar telkens ongeveer 110 organen werden gedoneerd.
Na de uitgesproken toename van het aantal stamceltransplantaties in 2012 is er in 2013 een terugval van
deze activiteit. De autologe stamceltransplantaties
daalden van 27 naar 21 (of een daling met 22%).
De allogene stamceltransplantaties daalden met 26%
van 39 naar 29 eenheden. In totaal gebeurden er 50
beenmergtransplantaties. Dat zijn er 16 minder dan in
2012. Deze daling dient echter genuanceerd te worden
vermits 2012 een absoluut topjaar was. Ondanks de
daling blijft deze activiteit nog altijd uitgesproken
hoger dan in 2011 en voorgaande jaren.

Medisch-technische diensten
> Radiologie
Het aantal onderzoeken in de radiologie – met inbegrip
van CT, angio- en consultancehonorarium maar zonder
de NMR-onderzoeken – kende in 2013 een daling van
3,2% ten opzichte van 2012. Voor 2013 totaliseerde het
UZA hiermee 134.597 onderzoeken of 4.453 onderzoeken minder dan het jaar daarvoor. Dit resultaat is
vergelijkbaar met de voorgaande jaren, uitgezonderd
2010 en 2012 die er wat betreft aantal onderzoeken
duidelijk bovenuit steken.
Binnen de verschillende deelgebieden zijn er bij de
dalers drie opvallende trends: de daling van het aantal
klassieke onderzoeken voor de beoordeling van de
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longen (RX thorax), van de klassieke onderzoeken van
het skelet en het aantal klassieke angiografieën. Zo goed
als de volledige daling in activiteit voor 2013 kan hierop
teruggebracht worden.
Bij de onderzoeken van de longen was er een terugloop met 5,4% of 2.369 onderzoeken. Dit zowel voor
de onderzoeken uitgevoerd op de dienst radiologie
(-8,8%) als de onderzoeken uitgevoerd aan bed (-2,8%).
De daling van het aantal zware ingrepen biedt wellicht
een gedeeltelijke verklaring voor deze terugloop. Als
we een langere periode (2008-2013) beschouwen, dan
zien we een gemiddelde terugloop van dit soort onderzoeken met 0,7% per jaar voor de onderzoeken op de
radiologie zelf en een stijging met 0,7% voor het aantal
onderzoeken uitgevoerd aan bed.
Het aantal klassieke radiografieën van het skelet neemt
ook af met 5% tot 32.162 onderzoeken of een daling
met 1.683 eenheden. Deze daling loopt parallel met
de daling van andere soorten onderzoeken – zoals
de NMR – binnen dit domein. Dit is een trend die we
waarnemen vanaf 2010.
Het aantal angiografieën kende een terugval met 11%
om uit te komen op 1.427 onderzoeken. Dat is nog
altijd een hoog aantal aangezien 2012 de laatste jaren
een absolute topper was.
Het aantal echografieën kent na de terugval in 2012
terug een fikse groei met 5,9% of 575 onderzoeken op
jaarbasis. Er gebeurden in totaal 10.304 echografieën
door de dienst radiologie. Binnen deze cluster is er een
uitgesproken stijging met 16% van de transfontanellaire echografieën bij de pasgeborenen. Dit type echografie wordt uitgevoerd door de neonatologen zelf en
hun onderzoeken zijn niet opgenomen in deze cijfers.
Wat betreft de CT-onderzoeken is er een zeer lichte
daling met 0.9%. Binnen de verschillende orgaansystemen zijn er echter grote verschillen. Het aantal neuroCT’s nam af met 703 eenheden of een daling met 9,7%
om uit te komen op 6.535 onderzoeken. Het aantal
onderzoeken met de focus op organen steeg dan weer
met 480 eenheden of 3,4% om uit te komen op 14.449
onderzoeken.
Het aantal mammografieën bleef vrij stabiel met
een lichte afname van 1,9% tot 4.976 onderzoeken,
screenings inbegrepen. Over een periode van vijf jaar
zien we een gemiddelde groei van 4,5% per jaar.
Het aantal NMR-onderzoeken kende opnieuw een
groei met 2,5%. Dit is een opmerkelijk resultaat na de
forse groei in 2012, die mogelijk werd gemaakt door de
uitbreiding van het aantal uren waarop de onderzoe-

ken worden uitgevoerd om de vraag beter te kunnen
opvangen. Desondanks blijft de vraag groter dan het
aanbod. De laatste 5 jaar is er een gemiddelde toename met 6% per jaar. In absolute cijfers betekent dit dat
er in 2013 in totaal 17.132 onderzoeken plaatsvonden of
413 meer dan het jaar voordien. De groei is uitgesproken in bepaalde deeldomeinen, zoals onderzoeken
van de bloedvaten (+13,3%), de thorax (+11,2%), de
wervelkolom binnen de neurocluster (+10,9%) en tot
slot de mamma onderzoeken (+10,5).
Verder steeg ook het aantal onderzoeken van de thorax
(+6,1%) en het aantal onderzoeken van de borst (+2,1%).
Het aantal visualisaties van de vaten daarentegen nam
met 6,8% af en alsook dat van het skelet (-4,4%).
Het aantal onderzoeken van de halsregio bleef ongeveer
gelijk (+1,1%). De enige daling zien we bij de onderzoeken van de schedel (-3,1%) en het skelet (-1,1%).

Nucleaire geneeskunde
De dienst nucleaire geneeskunde kwam in 2013 uit op
11.069 onderzoeken. Dat zijn er 163 of 1,5% minder dan
in 2012. Dit is een stabilisatie tegenover het voorgaande jaar.
Ook dit jaar zet de trend van de vorige jaren zich ver-

der met een daling van het aantal “klassieke”
onderzoeken. De daling is echter wat meer uitgesproken dan voorgaande jaren. Er is een achteruitgang met
337 eenheden of 5,3% tot 6.011 onderzoeken. Deze
daling wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd door
de toename van het aantal PET-CT scans. Dankzij een
stijging met 174 eenheden of 3,6% wordt de kaap van
5.000 onderzoeken gerond en komt de dienst uit op
5.058 onderzoeken. De verschuiving van de klassieke
onderzoeken naar deze nieuwe beeldvormingstechnieken verhoogt ook de werklast vermits een beoordeling
van een PET-CT onderzoek – zeker in de oncologische
sfeer – veel meer beoordelingstijd vraagt dan de vroegere klassieke technieken.
Wat de nabije toekomst betreft, zal de dienst nucleaire
geneeskunde vanaf 01/01/2014 de dienst nucleaire
geneeskunde van KLINA ondersteunen. Dit is een
overgangsmaatregel tot men de bestaffingsproblemen
in KLINA heeft kunnen oplossen. Op langere termijn
hangt er een mogelijke uitbreiding van de programmering van PET-CT toestellen door de overheid in de
lucht. Die is momenteel gepland voor 1 januari 2016.
De juiste modaliteiten zijn nog niet bekend maar dit
zou een negatieve impact kunnen hebben op het aan-

| 77

tal onderzoeken in het UZA.

> Invasieve en interventionele cardiologie
Het aantal procedures in de invasieve en interventionele cardiologie is heel lichtjes gestegen in 2013.
Er werden 7.341 procedures uitgevoerd. Dat betekent
een stijging met 1,5% wat overeenkomt met een toename van 109 procedures.
Het grootste gedeelte hiervan beslaat de beeldvorming
en endovasculaire ingrepen op het hart en de coronairen. Het aantal coronarografieën blijft ongeveer gelijk
maar het aantal dilataties van de kransslagaders gaat
er in 2013 opnieuw op achteruit, dit jaar met 4% of
62 procedures minder. In totaal betekent dit er 1.479
dilataties hebben plaatsgevonden. Ook het aantal
myocardbiopsieën verminderde met 30 interventies om
uit te komen op 99 procedures, het niveau van 2011. De
percutane klepplastiek en plaatsen van ballonpompen
in de aorta bleef stabiel. De farmacodynamische proef –
een intracoronaire drukmeting – daarentegen kende wel
een zeer fikse groei met 26,4% of een stijging met 105
procedures zodat in totaal 502 van dergelijke interventies werden uitgevoerd.
De activiteiten met betrekking tot het plaatsen, reviseren en verwijderen van pacemakers is toegenomen
met 10,5% . In 2013 werden er 346 procedures uitgevoerd, wat er 33 meer zijn dan in 2011.
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Ook de electrofysiologische onderzoeken zijn tegenover 2012 duidelijk toegenomen. Er is een stijging met
10,5% tot 401 procedures. Dat is op 1 procedure na
gelijk met 2011.
Er werden in 2013 ook 35 Corvalves® geplaatst wat toch
duidelijk minder is dan vorig jaar: In 2012 werden nog
45 van dergelijke protheses ingebracht.

> Nierdialyse
De activiteiten met betrekking tot de nierdialyse bleven
in vergelijking met 2012 vrij stabiel. Enkel bij de acute
nierdialyses zien we een toename van zowel het aantal
dialyses als het aantal patiënten. Er werden in het UZA in
totaal 1.418 acute nierdialyses uitgevoerd. Dat zijn er 125
meer dan in het jaar daarvoor of een toename met 10% .
Samen met de stijging van het aantal dialyses is ook het
aantal acuut gedialyseerde patiënten met 7% toegenomen van 141 naar 151. De chronische nierdialyse heeft
in 2013 gemiddeld 62 patiënten behandeld. Hiermee
blijft deze vorm van dialyse op hetzelfde hoge niveau
van 2012.
In de collectieve dialyse van het UZA, het low care
centrum van Bornem inbegrepen, werden iets meer
patiënten behandeld, namelijk 35. Dit zijn vier patiënten meer dan in 2012 en ongeveer gelijk aan het aantal
patiënten in 2011. We kunnen hier spreken van een

stabiele situatie.
Dit geldt ook voor het volume van de peritoneale dialyse (CAPD). In totaal werden 49 patiënten – waarvan 7
kinderen – op deze wijze behandeld. In 2012 respectievelijk 2011 waren dit in totaal 52 en 50 patiënten.
Globaal genomen blijft de activiteit dus op het peil van
de voorgaande jaren met een lichte toename in het
domein van de acute nierdialyse.

> Radiotherapie
De activiteit kende net als de voorgaande jaren een
stijging, zij het wel minder uitgesproken dan in 2012.
Er is een zeer lichte stijging wat betreft het aantal behandelreeksen van 400 in 2012 tot 406 in 2013 (+ 1,5%).
Het aantal sessies is echter proportioneel meer toegenomen en ging van 8.756 in 2012 naar 9.238 sessies in
2013 wat een stijging is met 5%. Dat betekent ook dat
het gemiddeld aantal sessies per behandelreeks terug
toenam. Het aantal bijhorende consultaties steeg ook
van 751 in 2012 tot 791 in 2012 (+5%).
Wat de toekomst betreft zal 2014 een overgangsjaar
worden. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt immers in de loop van 2014 beëindigd en de samenwerking in de regio wordt herbekeken.

Weefsel- en cellenbank
In 2013 werden in totaal 1.220 weefsels en cellenproducten van menselijke oorsprong afgeleverd door
de weefsel- en cellenbank van het UZA voor toepassing bij de mens. De aflevering van weefsels zoals
amnionmembranen, musculoskeletaal weefsel, oculair
weefsel en tympano-ossiculair weefsel nam toe (1007
versus 931, m.a.w. een stijging met 8%), terwijl die van
hematopoiëtische stamcellen ongeveer gelijk bleef met
het vorige jaar. De aflevering van cellulaire therapieproducten, voornamelijk dendritische cellenvaccins,
daalde sterk (155 versus 344 in 2012). Deze daling was
het gevolg van het beëindigen van een studie.
De gestegen levering van weefsels is te danken aan de
samenwerking die in 2012 gestart werd met verschillende ziekenhuizen op gebied van prelevatie van weefsel en depots voor bewaring van menselijk lichaamsmateriaal.
In 2013 werd een belangrijke aanpassing doorgevoerd
van de clean rooms van het centrum voor celtherapie en
regeneratieve geneeskunde (CCRG). Dit om te voldoen
aan de GMP vereisten voor de bereiding van geavanceerde therapie geneesmiddelen voor toepassing in
klinisch onderzoek (tumorvaccins, limbale stamcellen).

> Spoedgevallen
Het aantal contacten met de dienst spoedgevallen
steeg in 2013 opnieuw, maar iets minder uitgesproken
dan in 2012 (+4,9% tegenover +8,2%). Na een aantal
jaren met ongeveer 23.000 contacten is sinds 2010 een
stijgende trend ingezet die in 2013 blijft aanhouden
zodat het totaal aantal contacten opliep tot 27.564.
Hiervan werden 8.785 patiënten opgenomen, 165
minder dan het voorgaande jaar. Dat betekent een
lichte daling met 1,8 % wat aansluit bij de lichte daling
van het aantal klassieke hospitalisaties. De opnameratio daalt hiermee van 32,8% tot 32,4%. Hiermee lijkt
wel een einde te komen aan de stijgende trend van de
opnameratio in de voorgaande jaren.
Het aantal ambulante contacten kende daarentegen opnieuw een ruime stijging met 1.419 contacten ( +8,4%).
Het aantal dagopnames op spoedgevallen bleef eerder
stabiel met 490 contacten of 26 meer dan het voorgaande jaar.
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Resultaten: financieel

Besparingen federale overheid
wegen op het operationele resultaat

Teruglopende groeicijfers van activiteiten en de
talrijke besparingsmaatregelen van de Federale
Overheid drukten de omzetgroei.
• In het budget van financiële middelen (BFM) werd de
impact van de budgetaanpassing aan de levensduurte
ongedaan gemaakt door een aanpassing van de
berekeningswijze (binnen het onderdeel B2) van de
landelijke gemiddelde loonkost. Het budget, inclusief
geraamde inhaalbedragen, steeg met slechts 2,5 %
(105,6 miljoen EUR ten opzichte van 103,0 miljoen
EUR in 2012). Bij de honorariumopbrengsten zien we
een zelfde beeld: de aangroei van de omzet (+ 2,2 %)
overtreft amper de aanpassing van de honorariumtarieven aan de levensduurte (al naargelang de aard
van de verstrekkingen: 1,5 à 2 % vanaf februari 2013).
De toename van het aantal consulten en technische
verstrekkingen met meer dan 4 % werd grotendeels
geneutraliseerd door de besparingsmaatregelen van
de overheid.
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• De aangroei van de bedrijfskosten lag merkelijk
hoger: de kostprijs voor de aankoop van goederen
en de leveringen van diensten was goed voor
142,1 miljoen EUR ten opzichte van 137,5 miljoen EUR
in 2012. Ondanks de talrijke besparingsinitiatieven die
werden genomen was er toch nog een toename van
3,6 %. De groei van de loonlasten kwam wat lager uit:
168,8 miljoen EUR ten opzichte van 163,7 miljoen EUR
in 2012 of een toename van 3,1 %.
Tengevolge van een sterke toename van de overige bedrijfsopbrengsten, voornamelijk voor klinische studies,
bleef de brutomarge stabiel (EBITDA: 27,1 miljoen EUR).
Door ook een eenmalig en uitzonderlijk resultaat bleef
de cashflow ongewijzigd (30,2 miljoen EUR).
Het financiële resultaat lag in de lijn van voorgaande
jaren: een positief saldo van 1,3 miljoen EUR.

(Uitgebreide) cashflow (in 000 EUR)
periode: 2009-2013
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Ondanks dit moeilijke klimaat slaagde het UZA erin
om, na de aanleg van voorzieningen voor onder
andere innovatieve technieken, de vooropgestelde
winstdoelstelling van 2,5 miljoen EUR te realiseren. Het
resultaat kwam uit op een winst van 2,9 miljoen EUR.
De aangroei van het balanstotaal was beperkt
(+ 2,6 %) en lag in de lijn van de omzet- en
activiteitsgroei.
• Op het actief van de balans toont de toename van de
post vaste activa en vooruitbetalingen de voortgang
van de lopende bouwprojecten. De daling van het
volume van de vorderingen en de sterk toegenomen
liquiditeiten (geldbeleggingen en liquide middelen),
voor het tweede jaar op rij, zijn opmerkelijk gezien
de toenemende vastlegging van eigen middelen in de
lopende bouwprojecten. De gunstige evolutie van die
liquiditeiten illustreert de inspanningen die werden
geleverd voor een correcte facturatie en efficiëntere
invordering.

• Op het passief zorgen die toegenomen liquiditeiten
voor een betekenisvolle daling van de lopende leveranciersschuld. De financiële schuldgraad daalt opnieuw tot 8 % van het totale vermogen, het aandeel
van het eigen vermogen kent een minimale daling
terwijl de voorzieningen opnieuw sterk toenemen.
De overige ratio’ s met betrekking tot liquiditeit en
solvabiliteit blijven uitstekend.
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Opleiding agressiebeheersing voor medewerkers

Productive Ward in de praktijk

Resultaten: HR

HR: Met JCI op weg naar een
gestandaardiseerd HR-beleid
De afgelopen jaren heeft het UZA heel erg ingezet op de ontwikkeling en continue uitbouw van
een strategisch HR-beleid. Dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. De ambitie om in 2014 de
JCI-accreditatie in de wacht te slepen, maakte dat we ons in 2013 vooral concentreerden op het
uitwerken van een gecoördineerd, efficiënt en uniform proces voor werving, beoordeling en
aanstelling van alle medewerkers. JCI stelt immers dat een zorgorganisatie zoals het UZA moet
beschikken over een passend spectrum aan deskundige en gekwalificeerde medewerkers om
haar missie uit te voeren.

Een aantrekkelijke werkgever waarin
betrokkenheid en participatie wordt
aangemoedigd
Voor het achtste jaar op rij werd het UZA uitgeroepen
tot Top Employer. Het UZA scoorde erg hoog voor
organisatiecultuur, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden én werkomstandigheden. Ook onze trainingen ontwikkelingmogelijkheden en de carrièrepaden
behoren absoluut tot de absolute top. Dat dit ook
impact heeft op onze aantrekkingkracht als werkgever
hoeft niet gezegd: afgelopen jaar meldden zich meer
dan 6000 kandidaten bij het UZA aan.
De UZA-cafés, van Après-ski, Café Paris, Bar Tropical,
Schotse dans, Spaanse fiësta, Tex-mex top Oktoberfest,
waren een succes. De Think Magnet meetings voor
kaderleden waren erg leerrijk en zetten de neuzen
in dezelfde richting. Onderwerpen zoals lean, het
creëren van een cultuur van verantwoordelijkheid, het
ZorgHotel Drie Eiken en omgaan met moeilijke klanten
passeerden er de revue.
Er werd sterk ingezet op het creëren van uitstekende
werkomstandigheden die vanuit de werkvloer zelf
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aangereikt werden, vooral onder invloed van het
project ‘Productive Ward’. Ruime aandacht ging naar
het respectvol omgaan met elkaar. In dat kader werd er
een praktijkgerichte preventieve opleiding in agressiebeheersing georganiseerd voor onthaalmedewerkers,
administratieve baliemedewerkers, medewerkers van
spoed en de agressiebeheersingsploeg. Op deze manier creëren we een veiligere omgeving voor patiënten,
bezoekers en medewerkers.

Werken aan een uniform HR-proces
De Joint Commission International ( JCI) bekijkt het HRbeleid evenwel vanuit een heel andere hoek. JCI stelt
dat een zorgorganisatie zoals het UZA moet beschikken
over een passend spectrum aan deskundige en gekwalificeerde medewerkers om haar missie uit te voeren. De
werving, beoordeling en aanstelling van medewerkers
moet dan ook via een gecoördineerd, efficiënt en uniform proces verlopen. Daarnaast moeten vaardigheden,
kennis, opleiding en eerdere werkervaring van de medewerkers gedocumenteerd worden, aangezien zij betrokken zijn bij de klinische zorgprocessen en dagelijks met
patiënten werken. We hebben hier dan ook zwaar op ingezet in 2013. Daarnaast hebben we alle HR-procedures

UZA – Café de Paris

en -beleidsdocumenten tegen het licht gehouden om te
bekijken of ze voldoen aan de JCI-normen.

> Diploma’s verifiëren aan de bron
Voor JCI dienen diploma’s van artsen, verpleegkundigen en paramedici geverifieerd te worden bij de bron.
Concreet betekent dit dat we bij de universiteiten en
hogescholen nagingen of de UZA-medewerkers er ook
effectief zijn afgestudeerd. Een heus verificatiewerk
voor HR. Gelukkig zijn we in de loop van dit verificatieproces geen onregelmatigheden tegengekomen.
Voor nieuwe medewerkers werd deze bronverificatie
geïntegreerd in het aanwervingsproces.

UZA – Café Après Ski

De NEO-PI-R, een persoonlijkheidsvragenlijst, brengt
de intrinsieke persoonlijkheidskenmerken in kaart en
geeft een betrouwbaar beeld van de toekomstige medewerker. De loopbaanoriëntatie-vragenlijst peilt naar
iemands motivatie. Zo kunnen we nog beter inschatten
wie op welke plaats thuis hoort.
Medische stafleden en kaderleden leggen ook extern
een assessment af. Dit assessment bestaat uit verschillende testen, simulaties en rollenspelen. De resultaten zijn niet enkel ondersteunend in de context van
aanwerving maar laten ook toe uitspraken te doen over
potentieelbeoordeling en verdere opleidingsbehoeften.

> Evaluatiegesprekken voor iedereen hetzelfde
> Klinische privileges toekennen aan artsen
De klinische privileges van elke arts zullen voortaan
volgens een gestandaardiseerde en objectieve procedure bepaald worden. De toestemming om bepaalde
patiënten te behandelen moet overeenstemmen met
de kwalificaties van de arts. Het medisch diensthoofd
kent de klinische privileges toe op basis van een individueel gesprek met elke arts. Het privilegingbeleid werd
goedgekeurd en wordt momenteel geïmplementeerd
voor alle medische stafleden.

> Uniforme manier van rekruteren
De rekruteringsprocedure werd voor elke medewerker,
welke ook zijn functie is in de organisatie, gelijkgetrokken. Alle procedures worden voortaan centraal
aangestuurd vanuit de directie personeel. Concreet betekent dit dat HR de diensthoofden, hoofdverpleegkundigen en andere leidinggevenden ondersteunt in de
interviews met kandidaat-medewerkers. Tijdens deze
interviews worden de technische en gedragsmatige
competenties beoordeeld. Toekomstige medewerkers
vullen vooraf ook elektronisch twee vragenlijsten in.

Ook nieuw zijn de jaarlijkse evaluatiegesprekken tussen de medewerker en zijn leidinggevende, zowel voor
het medisch als het niet-medisch personeel. Dit wordt
nu voor elke medewerker op dezelfde manier gedaan.
Voor het niet-medisch personeel worden de evaluatiegesprekken volledig afgestemd op de functiebeschrijvingen. Zo worden de functioneringsgesprekken, die
in het verleden voor het niet-medisch personeel reeds
bestonden, bijna in een automatisch proces omgeturnd
tot evaluatiegesprekken. Ook voor de medische geleding zijn er jaarlijkse evaluatiegesprekken waarin de
doelstellingen van het afgelopen jaar worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen worden geformuleerd.

> Vorming en opleiding digitaal registreren
Elk departement en elke directie heeft het afgelopen
jaar zijn eigen vormingsbeleid in een beleidsdocument
uitgetekend. Dit vormingsbeleid dient nu ook concreet
ingevuld en aangetoond te worden. Daarom werd in
2013 een digitaal platform voor vormingsregistratie
ontwikkeld en in gebruik genomen.
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Raad van Bestuur
van links naar rechts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prof. dr. Julien Lambert – Vertegenwoordiger medisch personeel
Prof. dr. Chris Vrints – Vice-decaan Faculteit Geneeskunde
Prof. dr. Marie-José Tassignon – Medisch directeur UZA
Dhr. Johnny Van der Straeten – Gedelegeerd bestuurder (zittend)
Prof. dr. Alain Verschoren – Rector Universiteit Antwerpen
Prof. dr. Bart Heijnen – Algemeen beheerder Universiteit Antwerpen (zittend)
Prof. dr. Paul Van Royen – Decaan Faculteit Geneeskunde
Mevr. Wivina Demeester – Onafhankelijk bestuurder
Dhr. Wim Coumans – Onafhankelijk bestuurder
Dr. Yolande Avontroodt – Onafhankelijk bestuurder

ontbreken op de foto:
Prof. dr. Philippe Jorens – Voorzitter Medische Raad
Dhr. Walter De Roey – Onafhankelijk bestuurder
Mevr. Sofie Eerens – Vertegenwoordiger niet-medisch personeel
Prof. Jan De Groof – Regeringscommissaris
Dhr. Karel Van Liempt – Verslaggever
Dhr. Daniel Ketels – Inspecteur-generaal van Financiën van de Vlaamse Gemeenschap
Dhr. Julien Van Camp – Gedelegeerd bestuurder AZ Monica
Mevr. Rosette Van Overvelt – Algemeen directeur AZ Monica
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Medische raad
staand van links naar rechts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prof. dr. Marc Claeys
Prof. dr. Marc Peeters
Dr. Maarten Spinhoven
Prof. dr. Paul Van Schil
Dr. Luc Sermeus
Prof. dr. Bharati Shivalkar
Prof. dr. Alain Gadisseur
Dr. Sven Francque
Prof. dr. Koen Van Hoeck
Dr. Ivan Huyghe
Dr. Stefan Boeckx

zittend van links naar rechts:
1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Hilde Jansens
Prof. dr. Greta Moorkens
Prof. dr. Philippe Jorens
Dr. Thiery Chapelle
Prof. dr. Julien Lambert

ontbreekt op de foto:
Prof. dr. Johan Somville
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Directiecomité
van links naar rechts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mevr. Hildegard Hermans – Directeur personeel
Dhr. Geert Smits – Directeur ICT
Dhr. Erlend Van Breusegem – Directeur administratie & financiën
Prof. dr. Marie-José Tassignon – Medisch directeur
Dhr. Johnny Van der Straeten – Gedelegeerd bestuurder
Dhr. Jo Swartenbroeckx – Hoofdapotheker

ontbreekt op de foto:
Dhr. Paul Van Aken – Directeur patiëntenzorg

UZA ı Management

| 87

Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel 03 821 30 00 / Fax 03 829 05 20
www.uza.be

