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In 1968 bracht The Soft Machine haar eerste LP uit, met daarop het nummer ‘We dit it again’ – ook de 

enige tekstregel, gezongen door de wonderbaarlijke en onlangs overleden Kevin Ayers. We kunnen ook het 

voorbije UZA-jaar op die manier samenvatten. De resultaten zijn opnieuw uitstekend. We zijn de crisisgolf 

voor gebleven.

De activiteit is sterk toegenomen. Alle medewerkers hebben dus hard gewerkt. Maar hard werken heeft 

geen zin als je het verkeerd doet. Onze medewerkers hebben vooral goed gewerkt. Lean denken en doen 

is intussen de regel geworden in het UZA. Het ziekenhuisbrede project UZA-lean, waar ook productive 

ward deel van uitmaakt, werd succesvol geïmplementeerd in bijna 20 diensten. Het centraal bedplannings-

systeem, een middel om de opnames van patiënten efficiënter te plannen, werd in heel het ziekenhuis 

in gebruik genomen. Daardoor komen onze patiënten sneller terecht in het juiste bed, op de dienst waar 

ze verwacht worden voor hun behandeling. Zelfs in de drukste perioden krijgen patiënten op die manier 

onmiddellijk de beste zorg.

Het voorbije jaar gingen we ook van start met het JCI-accrediteringsproces. Veiliger en kwaliteitsvollere 

zorg staan voorop in deze internationale accreditering. De volgende jaren zal dit verder als een rode draad 

doorheen onze werking lopen.

Om verdere kwantitatieve en kwalitatieve groei mogelijk te maken werd begin 2012 een lange termijn 

investeringsplan opgemaakt met aandacht voor uitbreiding van capaciteit, comfort en modernisering voor 

patiënten en investering in technologie en innovatie.

Onze onderzoekers leverden opnieuw enkele substantiële bijdragen aan het medisch wetenschappelijk on-

derzoek. Dit leidde tot betere behandelingen, publicaties in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften 

en tot prijzen en erkenningen.

Het belangrijkste samenwerkingsakkoord van het voorbije jaar was de samenwerking tussen UZA, Univer-

siteit Antwerpen, Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus (vzw Emmaüs) en Janssen. 

Samenwerking en betrokkenheid van onze medewerkers hebben er voor gezorgd dat 2012 een succesjaar 

werd. Ik heb het niet teruggevonden in de standaarden of meetbare elementen van de JCI-accreditering, 

maar ik ben zeker dat onze medewerkers trots zijn op wat bereikt werd: hun borstomtrek is met minstens 

10 cm toegenomen.

Johnny Van der Straeten

Gedelegeerd bestuurder

De resultaten zijn opnieuw 
uitstekend. De activiteit 
neemt sterk toe. We zijn de 
crisis voor gebleven.

We did it again.
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Het nieuwe operatiekwartier huisvest drie nieuwe 

zalen, die voorzien zijn van de nieuwste technolo-

gie. Bovendien bieden de tien pre-operatie boxen de 

patiënten meer privacy. Elke box is voorzien van radio 

en televisie, wat het wachten aangenamer maakt. Ook 

aan de veiligheid van de patiënt werd gedacht. Naast 

patiëntengegevens bevat de computer aan de muur 

een veiligheidssysteem dat de identiteit van de patiënt 

extra controleert voor hij naar de operatiekamer 

gebracht wordt. Voor de kinderen zijn er twee boxen 

met kleurig beschilderde muren voorzien. De speelse 

ruimtes met aapjes en visjes helpen kinderen op hun 

gemak stellen.

Persoonlijke spullen
De persoonlijke spullen en kleding van de patiënten 

die voor een dagopname komen, worden verzameld 

in een blauwe doos. Na verzegeling krijgt de doos een 

nummer dat overeenstemt met het nummer op de het 

patiëntenidentificatiebandje. Wanneer de patiënt rich-

ting operatietafel wordt gebracht, schuiven medewer-

kers van het UZA de doos onder de brancard. Persoon-

lijke spullen blijven op die manier altijd bij de patiënt.

Schaduwen compenseren
De operatiezalen kregen de meest geavanceerde 

uitrusting mee. Robotchirurgie behoort tot de moge-

lijkheden. De technologie zorgt tevens dat patiënten 

kunnen rekenen op een vlot tijdsschema. “Een antenne 

aan de buitenkant van de deur registreert wanneer 

een patiënt het OK binnenkomt en weer verlaat,” zegt 

logistiek verantwoordelijke Mark Staeljanssens. “De tijd 

die de patiënt doorbrengt in recovery wordt eveneens 

geregistreerd. Die gegevens maken het mogelijk om 

beter in te schatten hoe lang een bepaald type ingreep 

duurt. Met die informatie kunnen we een betere plan-

ning opmaken.”

Veel daglicht zorgt voor minder kille operatieruimtes. 

De operatielampen behoren tot de nieuwste generatie 

LED-technologie. Ze kunnen zelfs eventuele schaduwen 

compenseren.

Bij het nieuwe OK hoort nieuwe kledij in het donker-

blauw, met tricotboorden aan mouwen en broekspijpen 

uit hygiënische overwegingen.

Het nieuwe operatiekwartier van het UZA betekent extra comfort 

voor onze patiënten. Wie via daghospitalisatie wordt geopereerd kan 

meteen naar het operatiekwartier. De aparte ingang voor dagchirurgie 

brengt de patiënt in een aangename wachtruimte. Daar behartigt een  

medewerker de inschrijving en administratie.

Nieuw operatiekwartier
Investeren in onze gebouwen
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Flexibiliteit en ruimte zijn de meest opvallende ken-

merken van het nieuwe lab. Alle apparatuur werd aan 

het plafond bevestigd. Een extra grote detector kan 

bovendien een halve draai rond de patiënt beschrij-

ven. Die bewegingsvrijheid maakt het mogelijk om 

een groot 3D-beeld van het hart te projecteren op een 

multifunctioneel scherm. Zo krijgen de artsen een veel 

beter zicht op wat er zich in de bloedvaten van de 

patiënt afspeelt.

Buiten het lab
De driedimensionale beelden van het hart kunnen die-

nen voor opleidingsdoeleinden, wanneer ze via het in-

ternet naar schermen buiten het lab doorgestuurd wor-

den. Op die manier kunnen artsen in opleiding getuige 

zijn van het percutaan vervangen van een aortaklep of 

het plaatsen van een mitraclip. Naast die innovatieve 

cardiologische interventies voeren de cardiologen ook 

dagelijks andere procedures uit in het kathlab zoals 

coronarografieën, stents of ballondilataties.

Het UZA investeerde in een zesde katheteri-

satielab. Het is het op één na grootste kathlab 

in het UZA. Sinds oktober 2012 vinden er twee 

keer per week innovatieve cardiologische 

interventies plaats, maar evengoed kleinere 

procedures.

Nieuw kathlab
Investeren in onze gebouwen

3D-beelden geven de arts een  
beter zicht op wat zich in de  
bloedvaten afspeelt.
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Kinderen met kanker uit het Antwerpse konden vroeger 

voor een behandeling enkel terecht in de universitaire 

ziekenhuizen van Brussel, Gent of Leuven. Dat bracht 

lange verplaatsingen en filestress met zich mee voor 

familieleden, die al door een zware periode moesten. 

Om een behandeling dichter bij huis mogelijk te maken 

startte het UZA het Universitair Pediatrisch Oncolo-

gisch Centrum (UPOCA) op. Door de complexiteit van 

de behandeling is de aanwezigheid van een team van 

subspecialisten zoals pediatrische intensivisten, radio-

logen, chirurgen en orgaanspecialisten noodzakelijk. 

Een dergelijke samenwerking valt veel makkelijker te 

organiseren in een universitaire ziekenhuisomgeving.

Zorg op kindermaat
Het UPOCA heeft acht kamers voor evenveel patiën-

tjes. Die vrij bescheiden aanpak biedt voordelen voor 

de patiëntjes en hun familie. “We kunnen een optimale 

zorg op maat van de kinderen verstrekken,” zegt Koen 

Norga (rechts op de foto). “En tegelijk hebben we heel 

gespecialiseerde kennis in huis.”

Zo werkt het UPOCA nauw samen met het multidiscipli-

nair oncologisch centrum van het UZA. Alle patiënten 

worden bovendien besproken met de collega’s van het 

UZ in Gent. Dat overleg biedt de kans om moeilijke 

beslissingen af te toetsen met andere ervaren experten.

Nationale en internationale protocollen zorgen ervoor 

dat behandelingen in Belgische en internationale 

centra gelijklopend zijn. Philip Maes (links op de foto): 

“Eigenlijk komt het erop neer dat je bij ons voor leuke-

mie dezelfde behandeling krijgt als in Gent, Brussel of 

Parijs.”

In België krijgen jaarlijks 350 kinderen kanker, wat van kanker de tweede belangrijkste 

doodsoorzaak maakt bij kinderen tussen 1 en 15 jaar oud. Zeker bij kinderkanker is een  

behandeling dichtbij huis aangewezen. Met zijn nieuwe pediatrisch oncologisch centrum biedt 

het UZA gespecialiseerde kankertherapieën voor kinderen uit de regio. Het centrum wordt 

geleid door prof. dr. Koen Norga, dr. Philip Maes en dr. Joris Verlooy.

Verpleegafdeling kinderoncologie 
gaat van start

Investeren in onze gebouwen
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Ambulant
Elk jaar behandelen de artsen van het Pediatrisch  

Oncologisch Centrum Antwerpen ongeveer 30 patiën-

tjes. In 2014 zal de afdeling verhuizen naar het nieuwe 

moeder- en kindcentrum van het UZA. Dan bestaat de 

mogelijkheid om de afdeling uit te breiden tot twaalf 

bedden, wat zou volstaan om alle patiëntjes uit de regio 

Antwerpen te behandelen. Philip Maes: “We proberen 

immers zoveel mogelijk ambulante zorg te verstrekken 

omdat we ervan overtuigd zijn dat kinderen die zich 

min of meer goed voelen beter af zijn thuis dan in het 

ziekenhuis.”

Kindvriendelijke kamers
Kinderen die wel in het UZA verblijven, logeren in kind-

vriendelijke kamers met tv, dvd-speler en Playstation. 

Opbeurende beelden van illustratrice Lucy Elliot fleuren 

de wanden op. In een prik- en interventiekamer brengt 

men de patiëntjes indien nodig onder lichte verdoving 

met lachgas. De Cliniclowns en een muziektherapeute 

zorgen voor de nodige afleiding. In een ziekenhuisklas-

je kunnen de kinderen hun schoolwerk bijbenen. Ou-

ders kunnen op een comfortabele manier ook ’s nachts 

dicht bij hun kind blijven. De kamers bieden namelijk 

ruimte voor een extra bed en een aparte badkamer.

Psychologische begeleiding
Het UPOCA-team omvat verschillende disciplines. Drie 

oncologen, pediatrische oncologische verpleegkundi-

gen, een maatschappelijk werkster en een kinderpsy-

chologe staan in voor de jonge patiënten. Ook de ouders 

krijgen psychologische begeleiding. Koen Norga: “We 

proberen er samen met de psycholoog en de verpleeg-

kundige voor te zorgen dat alle – soms heel moeilijke – 

thema’s bespreekbaar blijven tussen kinderen en hun 

ouders. Kinderen hebben de neiging angsten te ontwik-

kelen die gebaseerd zijn op indrukken en niet op reële 

situaties, waardoor ze zich de zaken nog erger voorstel-

len dan ze zijn.”

Vooruitgang
Op het vlak van kankerbehandeling bij kinderen 

boekte de geneeskunde een enorme vooruitgang. 

Dankzij doeltreffende therapieën heeft een kind 

met kanker een gemiddelde kans op genezing van 

60 %, bij leukemie is dat zelfs 80 tot 90 % op vijf 

jaar. De meest voorkomende kankers bij kinderen 

zijn leukemie (ongeveer 30 %), hersentumoren 

(ongeveer 20 %) evenals lymfomen en vastweefsel-

gezwellen (ongeveer 20 %).

Op de verpleegafdeling kinderoncologie verstrekken we zorg 
op maat van de kinderen. We hebben hier bovendien heel wat 
gespecialiseerde kennis in huis. 
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Met de bijhorende informatie over de kritieke para-

meters kan de verpleegkundige de situatie meteen ac-

curaat inschatten. Ook de naam en het kamernummer 

van de patiënt worden doorgeseind, wat snel ingrijpen 

mogelijk maakt.

Pilootproject
Het ging om een pilootproject, dat een uitermate 

positieve evaluatie kreeg. Daarom wordt het gebruik 

van de WIFI messenger uitgebreid naar het cardio 

langverblijf en andere afdelingen. Dankzij de mobiele 

innovatie is het niet langer nodig dat een medewerker 

permanent een reeks gecentraliseerde alarmschermen 

in het oog houdt. Ook de loopafstand wordt verkort. 

De innovatie past bijgevolg perfect binnen Lean en de 

nadruk van dat vernieuwingsprogramma op efficiëntie, 

kostenbesparing en meerwaarde voor de patiënt.

Sinds april 2012 maken de medewerkers van de 

dienst centrale opname voor het beheer van de 

bedden gebruik van de Bedplan-applicatie. Die 

vernieuwing past binnen het ruimere Program-

ma Patiënten Doorstroming (PPD). 

De applicatie maakt het mogelijk om de capaciteit 

efficiënter in te plannen. Geert Roef, verantwoordelijke 

opname en onthaal: “Dankzij de applicatie is er meer 

informatie beschikbaar, die ook veel transparanter en 

visueler wordt getoond. Dat stelt ons in staat om zeer 

snel knelpunten te detecteren en de juiste actie te 

ondernemen.”

Op langere termijn zal de applicatie mee aan de basis 

liggen voor beleidsbeslissingen over de opname en het 

doorstromen van de patiënten binnen het UZA.

De Bedplan-applicatie maakt het mogelijk om de 

geplande ontslagdatum van de patiënt correct te behe-

ren. In de toekomst zal de vernieuwing ertoe leiden dat 

patiënten voor een bepaalde specialiteit veel meer bij 

elkaar op de afdeling liggen, wat minder transfers met 

zich meebrengt en een meer uniforme planning voor 

de verschillende verpleegeenheden vergemakkelijkt.

Patiënten in de coronary care unit (CCU) van het UZA kunnen sinds september 2011 op een extra 

veiligheid rekenen. Verpleegkundigen van de unit zijn sindsdien uitgerust met de WIFI-messenger. 

Het toestelletje houdt draadloos contact met de apparatuur die in de patiëntenkamers de vitale 

parameters opvolgt. Als er onregelmatigheden optreden in onder andere hartritme, bloeddruk 

of zuurstofsaturatie, krijgt de verpleegkundige een alarmmelding op zijn messenger.

Nieuw type hartmonitoring

Nieuw systeem voor bedplanning

Investeren in technologie
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Met de financiële steun van de Herculesstichting, die 

door de Vlaamse overheid opgericht werd als het agent-

schap voor de financiering van onderzoeksinfrastruc-

tuur, ontwikkelen UZA-artsen momenteel toepassingen 

voor de nieuwe generatie sequentie (NGS). Dankzij NGS 

verloopt het decoderen van onze genen veel sneller. 

Eenvoudig gesteld gebeurt dat door de volledige ver-

zameling genen in miljoenen stukjes te verdelen en die 

stukjes allemaal tegelijk uit te lezen. Vroeger las men 

de genen na elkaar uit, wat veel tijdrovender was. Prof. 

dr. Bart Loeys, adjunct-diensthoofd medische genetica: 

“Vooral bij aandoeningen die te wijten kunnen zijn aan 

verschillende genen betekent de nieuwe ontwikkeling 

dat we sneller de resultaten van het genetisch onder-

zoek aan de patiënt kunnen meedelen.”

Doofheid
Vanaf 2013 zal de dienst de technologie gebruiken om 

in samenwerking met andere kenniscentra het genoom 

van mensen, virussen, parasieten en kleinere orga-

nismen te onderzoeken. Prof. dr. Geert Mortier (op de 

foto): “Dat zou ons onder meer kunnen leren waarom 

een bepaalde ziektekiem iemand ziek maakt. Ook voor 

de diagnose van zeldzame ziekten betekent de nieuwe 

technologie een grote vooruitgang. Als we bij een zeld-

zame ziekte niet weten waar het ziekmakende gen zich 

bevindt, kunnen we nu het ganse genoom analyseren 

om de mutatie in kwestie te vinden.”

Een ander toepassingsgebied is het opsporen van elek-

trische hartritmestoornissen. Bart Loeys: “We weten 

dat er heel veel genen verantwoordelijk kunnen zijn 

voor elektrische hartritmestoornissen. We ontwikkelen 

momenteel een panel waar we 50 genen, die allemaal 

een plotse dood kunnen veroorzaken, in één keer 

kunnen nakijken. Het onderzoek naar doofheid is een 

andere toepassing, omdat tientallen genen aanleiding 

kunnen geven tot doofheid. In de toekomst zullen we 

steeds meer evolueren naar dergelijk gericht genen-

onderzoek per pathologiegroep.”

Gepersonaliseerde geneeskunde
De kostprijs is een tweede pluspunt van de nieuwe 

technologie. Op termijn zal iedereen zijn genoom 

in enkele dagen tijd kunnen laten uitlezen voor een 

duizendtal euro. Gepersonaliseerde geneeskunde 

behoort dan tot de mogelijkheden. Bart Loeys: “Wat 

je zou kunnen doen is bij een pasgeborene genetisch 

materiaal afnemen. Je doet op dat moment niet alle 

interpretaties van de data, alleen wat belang heeft 

bij de geboorte wordt gecheckt. Als er zich op latere 

leeftijd een probleem stelt, dan kun je de data die van 

toepassing zijn op die aandoening raadplegen.”

Onze genen worden steeds beter leesbaar voor de medische wetenschap. Alleen neemt het 

uitlezen van genetische informatie soms heel veel tijd in beslag. Een nieuwe technologie 

brengt daar verandering in. De dienst medische genetica haalde die alvast in huis.

Nieuwe technologie ontcijfert 
razendsnel genen

Investeren in technologie
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Radiologische onderzoeken zijn de voorbije jaren aan 

een spectaculaire opmars bezig. Voornaamste oorzaak 

van die stijging is de CT-technologie die het mogelijk 

maakt om steeds sneller en nauwkeuriger diagnoses 

te stellen. “Tegelijkertijd is de medische wereld meer 

dan ooit alert voor de risico’s van ioniserende straling,” 

zegt prof. dr. Paul Parizel, diensthoofd radiologie in het 

UZA.” Teveel straling kan het risico op kanker verho-

gen. Anderzijds heeft het verlagen van de stralingsdo-

sis een impact op de beeldkwaliteit die nodig is voor 

het stellen van een juiste diagnose.

Maximaal aanvaardbare dosis
Om het juiste evenwicht te vinden tussen een zo goed 

mogelijke beeldkwaliteit en een zo laag mogelijke stra-

lingsbelasting, ging de dienst radiologie van start met 

een pilootproject, waar General Electric aan meewerk-

te. Het nieuwe softwareprogramma DoseWatch maakt 

het mogelijk om de registratie van de stralingsdosis 

volledig te automatiseren. Het programma werd gekop-

peld aan twee CT-toestellen en slaat de dosisgegevens 

per patiënt en per behandeling op. Dankzij die elektro-

nische gegevens kan men de gemiddelde stralingsdosis 

per CT-onderzoek berekenen, wat op zijn beurt weer 

leidt tot het bepalen van de maximaal aanvaardbare 

dosiswaarde per onderzoek. 

Veelal betekent dat een gevoelige vermindering van de 

stralingsdosis, zonder dat de beeldkwaliteit daaronder 

te lijden heeft. Een voorbeeld? De stralingsdosis bij een 

CT-scan van de hersenen daalde in 2012 met 42%.

Betere beeldkwaliteit bij lage dosissen
Voor een betere beeldkwaliteit zorgt de iteratieve 

beeldreconstructie, een recente technologie waar 

beide CT-toestellen mee uitgerust zijn. Paul Parizel:  

“Bij een lage stralingsdosis is er meer ruis en kunnen 

er storende beeldelementen optreden. De iteratieve re-

constructietechniek maskeert die beeldruis, waardoor 

de beeldkwaliteit bij een lagere stralingsdosis duidelijk 

verbetert. Daardoor kan de stralingsdosis in sommige 

gevallen met nog eens 40% gereduceerd worden.”

Minder radiologische straling  
met DoseWatch

Investeren in technologie

Röntgenstralen zijn cruciaal in de medische beeldvorming. Elke vorm van ioniserende straling 

kan echter ook het genetisch materiaal in onze cellen beschadigen. De dienst radiologie van 

het UZA investeerde in nieuwe technologie die de stralingsdosis nauwkeurig monitort en tot 

een minimum beperkt.
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Persoonlijk stralingsdossier
Voor elke patiënt wordt een soort persoonlijk stra-

lingsdossier bijgehouden, dat bij de dosisregistratie 

ook eerder uitgevoerde onderzoeken meetelt. Een 

automatische waarschuwing meldt wanneer een pati-

ent al meerdere CT-scans onderging in het UZA. Het is 

dan aan de verwijzende arts om de voordelen van een 

accurate diagnostiek af te wegen tegen de blootstelling 

aan ioniserende straling. Echografie of magnetische re-

sonantie beeldvorming kunnen alternatieven zijn voor 

ioniserende straling. Dankzij maandelijkse overzichten 

kunnen artsen dosisstudies uitvoeren over een lagere 

termijn.

FANC telt mee
Bij de dienst radiologie droomt men hardop van 

een individueel stralingsdossier per patiënt. Elk 

ziekenhuis zou dat kunnen raadplegen wanneer een 

patiënt zich aanbiedt voor een onderzoek. Zo kan 

men een herhaling van onderzoeken vermijden, 

wat de stralingsdosis voor de bevolking nog zal 

terugschroeven.

Die benadering past in het streven van het Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Controle dat ijvert 

voor een centrale database die de gemiddelde 

dosiswaarden per patiënt en per onderzoek bevat. 

Dergelijke gegevens zouden de basis vormen voor 

het berekenen van nationale dosisgemiddelden en 

dienstdoen als leidraad voor de medische wereld.

Het UZA investeerde in 
nieuwe technologie die de 
stralingsdosis nauwkeurig 
monitort en tot een minimum 
beperkt.
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Investeren in kwaliteit en klantvriendelijkheid

De filosofie van RTtC-PW staat helemaal in het teken 

van de patiënt. Medewerkers van het UZA optimalise-

ren de zorgprocessen en maken zo meer tijd vrij voor 

de patiënt.

Woordwolk
De medewerkers van de pilootafdelingen ontwikkelden 

daartoe eerst een eigen visie voor hun afdeling, die in 

de vorm van een woordwolk met kernbegrippen een 

centrale plaats kreeg op de afdeling. Op die manier kon 

de wolk hen steeds bij de les houden. Om de zorg te 

kunnen optimaliseren, werden meetbare aspecten van 

de zorg en indicatoren die de teams belangrijk vinden 

zorgvuldig gemeten en geregistreerd. Voorbeelden van 

processen die men nauwkeurig tegen het licht hield 

zijn het dagelijks nazicht van de reanimatiekar of de 

opvolging van de verwijdering van volle naaldcontai-

ners. Ook de tijd die medewerkers besteedden aan 

directe patiëntenzorg werd gemeten, onder andere 

met een stappenteller en chronometer. Die data wer-

den in overzichtelijke taartdiagrammen gepresenteerd. 

Tijdens wekelijkse teammeetings konden de teams stil-

staan bij de resultaten en nieuwe actiepunten bepalen.

Reorganisatie
Nadat de medewerkers hoogte gekregen hadden van 

hoe ze functioneerden als afdeling, ging men van start 

met de reorganisatie. Daarbij krijgen werknemers de 

kans om hun afdeling te vereenvoudigen door terug 

te schroeven wat overbodig is aan het zorgproces. 

Centraal stond daarbij het principe dat alles een plaats 

moet hebben en dat alles op de juiste plaats te vinden 

moet zijn. Het team kortverblijf cardiologie spitste zich 

toe op de verpleegwacht, terwijl de hospitalisatie-een-

heid cardiologie ijverde voor verbetering in de kamers 

van de coronary care unit. Door gebruik te maken van 

specifieke tools zoals spaghettidiagrammen spoor-

den de zorgverleners overbodige processen op. Hoe 

bewegen we? Waar halen we informatie of materiaal? 

Hoeveel afstand leggen we af? Op dergelijke vragen 

zochten de UZA-medewerkers een antwoord.

Visueel management
Visueel management stond centraal bij de oefening om 

de werkomgeving efficiënter te maken. Daarbij onder-

steunen visuele elementen teams bij het uitvoeren van 

hun werk. Bij een goed georganiseerde afdeling, één 

Releasing Time to Care – Productive Ward (RTtC-PW) kreeg in de loop van 2012 enkele concrete 

invullingen. De verpleegteams van de pilootdiensten hospitalisatie-eenheid cardiologie en kort-

verblijf cardiologie brachten onder andere meer duidelijkheid op hun afdeling. Hun initiatief 

vond weerklank in het ganse UZA.

UZA-lean: een overzicht 
van de realisaties
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van de modules van Productive Ward, moet visualisatie 

binnen de drie seconden inzicht geven in de ruimte of 

het project. UZA-medewerkers van de twee pilootafde-

lingen bedachten een systeem van kleurcodering. Het 

beschikbare materiaal op de afdeling werd daarvoor 

eerst onderverdeeld in verschillende categorieën, 

waarna elke categorie een kleurcode kreeg op een 

scankaartje. Momenteel gebruikt men zes kleuren, 

bijvoorbeeld alles wat met wondzorg te maken heeft 

is groen gecodeerd, wat met voeding te maken heeft 

krijgt een paarse code. Het gele label is onder andere 

voor blaassondes of urinezakken.

Leesbaar voor externen
Materiaal met een zelfde kleurcode wordt ook vaak 

samen gebruikt. Door de logica van de kleurcodes door 

te trekken, creëerden de UZA-medewerkers groene, 

paarse of gele zones in een ruimte. Zo werd onmiddel-

lijk zichtbaar waar men het benodigde materiaal kan 

vinden. Het systeem met kleurcodes werkt tijdbespa-

rend en vermindert de afstand die zorgverleners moe-

ten afleggen om materiaal te verzamelen. Bovendien 

wordt de afdeling leesbaar voor mensen die er niet 

mee vertrouwd zijn, zoals mensen van de mobiele 

equipe, studenten en nieuwe teamleden. Het systeem 

met de gekleurde scankaartjes zal in de loop van de 

tijd geïmplementeerd worden op alle verpleegafdelin-

gen van het UZA.

Showcases 
Met showcases maakten de pilootafdelingen hun col-

lega’s warm voor Productive Ward. In maart 2012 volg-

den alvast 4 verpleegafdelingen het voorbeeld van de 

pilootdiensten. Ze implementeerden RTtC-Productive 

Ward. In de materniteit van het AZ Monica Ziekenhuis 

in Deurne startte men in samenwerking en overleg met 

het UZA ook Productive Ward op.

Ten slotte werd de derde module ‘Status van de patiënt 

in één oogopslag’ van Productive Ward opgestart op de 

pilootafdelingen. De teams focusten zich daarbij op de 

ontwikkeling van een digitaal patiënteninformatiebord.

In de prijzen
Voor zijn ambitieuze Productive Ward-programma 

kreeg het UZA een nominatie voor de prijs Excellentie 

in Ziekenhuismanagement. 

Wat is UZA-lean?
UZA-lean is een ambitieus programma waarbij alle 

medewerkers van het UZA zich engageren om de 

kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de 

kosten te drukken. Centraal daarbij staat het begrip 

‘waarde voor de klant’, en bij elke stap binnen het 

programma wordt nagegaan wat de klant eraan heeft. 

De betrokkenheid van UZA-medewerkers en het 

valideren van hun goede ideeën zijn pijlers van dit 

programma. Het programma ging in 2011 van start. 

Daarbij was de input vanuit Engeland cruciaal. Daar 

past 80 % van de ziekenhuizen de methode rond 

‘releasing time to care – productive ward’ al toe. Het 

UZA introduceert RTtC-PW via pilootprojecten. Vanaf 

de opstart in september 2011 zal het programma 

binnen een doorlooptijd van een tweetal jaar op 24 

verpleegeenheden geïmplementeerd worden.

National Health Service komt op bezoek
Consulent van de Britse National Health Service 

Mark Russell gaf begin februari en eind april feed-

back op de inspanningen die het UZA levert voor 

Productive Ward. Hij was onder de indruk van hoe 

de verpleegteams zich de basisprincipes en de prak-

tische methodes van het programma eigen hebben 

gemaakt. De vertaalslag naar de eigen organisatie 

kon eveneens op lof rekenen. Mark Russell: “Ook de 

gedelegeerd bestuurder en de directieleden dragen 

het programma sterk omdat ze Productive Ward be-

schouwen als een nieuwe manier van werken waarbij 

de focus ligt op patiëntgerichte zorg.” Mark Russel 

gaf zelf ook een presentatie met een update over de 

impact van Productive Ward op verpleegafdelingen 

in het Verenigd Koninkrijk. De rol van leidinggeven-

den binnen het proces kwam eveneens aan bod.
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JCI vertrekt vanuit kwaliteitsvolle en veilige zorg voor 

elke patiënt. Alle medewerkers doorheen het ganse 

UZA moeten die zorg uniform en op elk moment aan-

bieden. Bijgevolg zijn alle JCI-standaarden onderling 

nauw met elkaar verbonden. Iedereen, van technicus 

tot diensthoofd, is er nauw bij betrokken. Die insteek 

verklaart het belang van de druk bijgewoonde informa-

tiesessies. Meer dan 1.500 UZA-medewerkers woonden 

24 sessies bij. Velen toonden hun engagement door 

het ondertekenen van het JCI-charter. JCI past binnen 

het streven naar excellentie, dat ook spreekt uit de 

inspanningen die het UZA levert in het kader van lean.

Ambassadeurs
Omdat het JCI-project zo alomvattend is, werd het 

opgesplitst in deelprojecten met telkens een projectco-

ordinator aan het hoofd. Die JCI-ambassadeurs zetten 

zich sinds de zomer van 2012 in voor een welbepaald 

onderdeel van de normering. Ieder van hen richtte 

een eigen werkgroep op met het uiteindelijke doel 

hun onderdeel naar de werkvloer te vertalen. Van 8 

tot 16 november waren JCI-consulenten op bezoek in 

het UZA. Ze voerden een GAP-analyse uit, waarbij ze 

onder andere alle processen in het UZA evalueerden 

en enkele patiënten volgden van opname tot ontslag. 

Het UZA scoorde met het enthousiasme van leidingge-

venden en het engagement van het ganse ziekenhuis 

om een kwaliteitsvolle en patiëntveilige cultuur na te 

streven. De betrokkenheid van de artsen in het accre-

ditatieproces kreeg een pluim, evenals het programma 

infectiepreventie- en controle.

Bevindingen
Het UZA moet voldoen aan 1.295 meetbare elementen 

die de JCI-standaard vooropstelt. 300 daarvan werden 

geïdentificeerd als gaps, of extra aandachtspunten. 

Verbeterpunten zijn de afwezigheid van beleid en 

procedures, waardoor sommige processen op de werk-

vloer niet eenvormig gebeuren. Het beheer en gebruik 

van medicatie vormt een tweede grote uitdaging.

Daarnaast stipten de JCI-consulenten aandachtspun-

ten aan die betrekking hadden op de verschillende 

hoofdstukken van de JCI-standaard, zoals bijvoorbeeld 

de toegang en de continuïteit van de zorg.

Die opmerkingen indachtig, werkt het UZA momenteel 

hard naar de proefaudit van juni 2014 toe.

Bij de JCI-accreditatie erkent de Joint Commission International als onafhankelijke partij de 

deskundigheid van het UZA. Het kwaliteitslabel staat garant voor een proces waarbij het zie-

kenhuis continu werkt aan een veilige omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers.

JCI-accreditatie
Investeren in kwaliteit en klantvriendelijkheid
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Wetenschappelijke bewijzen
De uitstraling van een JCI-ziekenhuis heeft belang 

voor alle medewerkers. Artsen verkiezen om voor een 

geaccrediteerd ziekenhuis te werken. Ze weten immers 

dat in een dergelijk ziekenhuis aan alle randvoorwaar-

den wordt voldaan en dat die voorwaarden constant 

bewaakt worden. De arts maakt bovendien deel uit van 

een team waarbinnen iedereen de juiste competenties 

heeft. De kwalificaties en de taken die elk teamlid op 

basis daarvan mogen uitvoeren zijn duidelijk omschre-

ven. Een gelijkaardige kwaliteitsredenering gaat op voor 

verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers. 

Cultuurverandering
Het uiteindelijk doel van de JCI-accreditatie is het 

nastreven van een cultuurverandering binnen het 

UZA. Kwaliteitscoördinator Kristien Van Brussel: “Die 

cultuurverandering moet leiden tot een continue 

verbetering. We zullen leren om volgens gestandaardi-

seerde processen te werken, waarvan wetenschappelijk 

bewezen is dat ze leiden tot de best mogelijke zorg. Zo 

werkt iedereen op dezelfde manier en verbetert ook de 

kwaliteit van de zorg voor de patiënt.”

De JCI-accreditatie zet een 
proces in gang waarin  
kwaliteit en patiëntveiligheid 
centraal staat. 

Kwaliteitscoördinatoren
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‘UZA meldt en leert’ spitst zich toe op incidenten die 

te vermijden zijn. Het gaat niet om medische compli-

caties, die jammer genoeg niet altijd vermijdbaar zijn. 

“Bij valincidenten of incidenten met medicatie kan de 

oorzaak wel bij de zorgmedewerker liggen,” zegt Peter 

Van Bogaert, verantwoordelijke patiëntveiligheidsma-

nagement. “Maar veel vaker ligt het aan de manier 

waarop de dingen georganiseerd zijn.”

Juiste klimaat
Om incidenten, al dan niet met schade, in kaart te kun-

nen brengen, is het belangrijk dat ze gemeld worden. 

De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de zorgverle-

ner zelf. Ook de werksfeer is van belang en moet ertoe 

leiden dat men durft gewag maken van incidenten. 

Daarom huldigt het UZA de regel dat een werknemer 

niet afgestraft wordt als hij of zij een incident meldt. 

Op de verpleegafdelingen bestaat de traditie om op die 

manier systematisch incidenten te melden intussen al 

een zestal jaar.

Multidisciplinair
Op de afdeling en op een hoger niveau dienen de 

meldingen als basis voor een verbetertraject. Men 

bouwt onder andere controles in, verbetert trainingen 

of ontwikkelt methodes die medewerkers alert houden. 

Daarbij houdt men rekening met de groeiende com-

plexiteit van de zorgverlening, waardoor het analyse-

ren van incidenten niet altijd eenvoudig is. Soms ligt 

de oorzaak van een incident bijvoorbeeld heel vroeg in 

de zorgketen, terwijl het incident zelf pas vrij laat tot 

uiting komt. “We starten onder andere met een multi-

disciplinair team van experts om de diensten te helpen 

met hun analyses en om de bredere conclusies te trek-

ken,” zegt Peter Van Bogaert. “Op die manier zullen we 

de melders ook meer feedback kunnen geven, en meer 

acties kunnen ondernemen. Immers: als de meldingen 

geen effect hebben op de dagelijkse organisatie, houdt 

men na een tijdje op met melden.”

Elektronisch meldsysteem
Om meldingen te verbeteren nam het UZA in de zomer 

van 2012 een elektronisch meldsysteem in gebruik. 

Vier pilootdiensten testten meldingen via de computer. 

Andere verpleegkundige en medische diensten volgden. 

Jaarlijks verwerkt en analyseert het UZA ongeveer 

800 meldingen. 50 % daarvan behelst valincidenten 

en problemen met medicatie. De overige inciden-

ten zijn heel verscheiden. Slechts weinig gemelde 

incidenten hebben tot schade geleid. Toch blijft 

het belangrijk om incidenten die geen schadelijke 

gevolgen hebben te blijven melden. Peter Van Bo-

gaert: “Uit onderzoek blijkt dat hoe meer incidenten 

zonder schade worden gemeld, hoe minder werke-

lijke incidenten je krijgt.”

Het UZA en zijn zorgverleners leveren alle mogelijke inspanningen voor het welzijn van de 

patiënt. Toch kan er nog steeds iets misgaan. De jarenlange inspanningen op het vlak van  

patiëntveiligheid bundelt het UZA sinds 2012 onder de noemer ‘UZA meldt en leert’.

Patiëntveiligheid: UZA meldt en leert
Investeren in kwaliteit en klantvriendelijkheid
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Een hedendaagse look en een hernieuwde transparante 

structuur zijn de meest opvallende vernieuwingen van 

de site. Ann Segers, communicatieverantwoordelijke 

van het UZA: “Via een logische navigatiestructuur wil-

len we patiënten snel bij de juiste informatie brengen. 

Zo kun je op de homepage meteen al een telefoon-

nummer opzoeken. Bovendien vind je per medische 

specialiteit alle informatie op één plaats terug.” De 

informatie over een specialiteit kan heel breed gaan. 

Een patiënt vindt op www.uza.be niet alleen de raad-

plegingsuren, het team, de onderzoeken en de behan-

delingen. Er is ook bijkomende informatie beschikbaar, 

zoals gegevens over infosessies waaraan de patiënt 

kan deelnemen en artikels over het onderwerp die 

verschenen in MagUZA, het patiënteninformatieblad 

van het UZA. Andere veel aangeklikte items hebben te 

maken met achtergrondinformatie over een bepaalde 

afdeling, onderzoek of behandeling. 

Voorbereiding
Begrijpelijke informatie en leesbare teksten maken 

de site extra behapbaar voor bezoekers. Degelijke 

informatie die helder gebracht wordt, stelt een patiënt 

namelijk gerust en bereidt hem voor op het zieken-

huisbezoek. Het spreekt vanzelf dat een goed contact 

tussen arts en patiënt centraal blijft staan. De basisin-

formatie die patiënten op de site vinden kan echter wel 

een aanvulling zijn op dat gesprek.

Patiëntenverhalen
Patiënten en hun families voelen zich soms alleen met 

hun probleem. Daarom vindt men bij de informatie 

over het team van een medische specialiteit vindt ook 

gegevens over patiëntenverenigingen die werken rond 

die bepaalde problematiek. De UZA-site werd heel wat 

interactiever, want dankzij handige iconen kan men via 

e-mail of sociale media informatie delen met vrienden. 

De site zal zich verder blijven ontwikkelen. De online 

mogelijkheden voor patiënten zullen verder worden 

uitgebreid, bijvoorbeeld met een tool die patiënten 

in staat stelt de kosten van een ziekenhuisverblijf te 

berekenen.

Maandelijks surfen 35.000 mensen naar www.uza.be. Een bevraging uit 2011 gaf aan dat 

bezoekers van de site uit zijn op praktische informatie. De contactgegevens van een arts of 

informatie over een ziekenhuisverblijf stonden bovenaan de lijst van de meest geraadpleegde 

items. De nieuwe patiëntenwebsite speelt daar op in en gaat voluit voor gebruiksvriendelijk 

surfen.

UZA.be vernieuwd
Investeren in kwaliteit en klantvriendelijkheid

Snel bij de juiste informatie dankzij 
een gebruiksvriendelijke navigatie-
structuur. 
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Dialysepatiënten en mensen met een minder verder 

gevorderde nierziekte lopen meer risico op hart- en 

vaatziekten. Dr. Amaryllis Van Craenenbroeck van de 

dienst nefrologie-hypertensie: “Met ons onderzoek 

willen we nagaan in hoever dagelijkse beweging 

het risico op hart- en vaatziekten kan verminderen 

bij patiënten die nog niet aan de dialyse zijn. Bij die 

groep is er nog veel ruimte voor preventie.” Voor het 

onderzoek kregen dertig patiënten een hometrainer, 

waarop ze dagelijks vier keer tien minuten moesten 

fietsen aan een welbepaalde hartslag. Dat moesten 

ze drie maanden doen. Een tweede groep van dertig 

personen kreeg enkel gezondheidstips. Definitieve 

onderzoeksresultaten zijn er nog niet. De conditie van 

de patiënten die dagelijks op de hometrainer moesten, 

verbeterde tijdens de eerste weken wel aanzienlijk, 

met het gevolg dat men de inspanning moest opdrij-

ven om aan hetzelfde hartslag te trainen. Wat dan weer 

zwaar is, maar de conditie nog meer verbetert. Dankzij 

die inspanning kunnen patiënten de vicieuze cirkel van 

niet sporten omdat ze moe zijn doorbreken. Op de low-

caredialyseafdeling wordt er ook al gefietst tijdens de 

dialysesessie. Fietsen is gunstig voor de bloeddruk en 

bevordert de bloeddoorstroming, waardoor patiënten 

minder last krijgen van krampen. De vier fietsen zijn op 

een dialysestoel gemonteerd.

Nierpatiënten overlijden vaker aan hart- en vaatziekten dan aan hun nierprobleem. Nierlijden 

maakt moe en verslapt de spieren. Sporten is daardoor niet vanzelfsprekend. Toch motiveert 

het UZA zijn nierpatiënten om dagelijks te bewegen. Bewegen is immers de manier om het 

risico op vaatlijden te verkleinen.

Nierpatiënten op de fiets
Investeren in kwaliteit en klantvriendelijkheid

Dagelijkse beweging vermindert het risico op hart- en  
vaatziekten bij nierpatiënten.
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Door een laat ontdekte en zeer uitgebreide trombose 

stierven de darmen van Roland (op de foto rechts) 

bijna helemaal af. Roland kreeg een stoma en was aan-

gewezen op totale parenterale voeding (TPN). 18 uur 

per dag was de patiënt aan de kunstmatige voeding 

gekoppeld. Complicaties en ziekenhuisopnames waren 

zijn deel. Een dunnedarmtransplantatie bracht redding. 

Transplantatiechirurg Thiery Chapelle (op de foto links): 

“Gezien onze expertise in andere transplantaties was 

het een logische stap. Toch ligt het gevaar op afsto-

ting hoger dan bij andere transplantaties, waardoor 

patiënten extra afweeronderdrukkende medicatie 

krijgen. Daardoor zijn ze gevoeliger voor infecties. 

Dat maakt een dunnedarmtransplantatie tot de meest 

delicate van alle buiktransplantaties.” De transplantatie 

was een hecht teamwerk tussen chirurgen, maag-

darmspecialisten, anatoom-pathologen, specialisten in 

infectieziekten, transplantatiecoördinatoren, diëtisten, 

verpleegkundigen, de stomaverpleegkundige…  

De ingreep verliep vlot en afstoting bleef uit. De TPN 

werd afgebouwd en Roland kan weer vrijwel normaal 

eten. Voorlopig blijft een dunnedarmtransplantatie al-

leen weggelegd voor patiënten bij wie TPN geen optie 

meer is. De risico’s van een transplantatie zijn immers 

nog te groot om een standaard alternatief te bieden 

voor TPN. Ook de levensduur van de donordarm is 

eindig. Na vijf jaar werkt hij nog bij gemiddeld 50 à 60 

% van de patiënten.

Eerste transplantatie van dunne darm
Investeren in kwaliteit en klantvriendelijkheid

De eerste dunnedarmtransplantatie in het UZA werd 

in 2012 een feit. Dankzij deze ingreep verbeterde  

de levenskwaliteit van patiënt Roland aanzienlijk.  

De ingreep verliep vlot en afstoting bleef uit. 
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Week van het hartritme
Eind mei 2012 nam het UZA met meer dan tachtig 

andere ziekenhuizen deel aan de ‘Week van het Hart-

ritme’. Tijdens die week stelde het UZA zich tot doel 

om het hartritme van zoveel mogelijk mensen gratis 

te screenen. Voor mensen vanaf veertig jaar oud kan 

een dergelijke screening het verschil maken. Vanaf die 

leeftijd lopen één op vier mensen het risico op voorka-

merfibrillatie, een vorm van hartritmestoornis. Mensen 

met een hartritmestoornis kunnen een beroerte of 

trombose krijgen. Een tijdige diagnose vermindert dat 

risico gevoelig. Tijdens de ‘Week van het Hartritme’ 

hebben bezoekers, patiënten en medewerkers zich 

gratis laten screenen in de centrale hal.

Werelddag zonder tabak
De Werelddag zonder Tabak gaat uit van de Wereldge-

zondheidsorganisatie. Op dinsdag 31 mei 2012 konden 

rokers zich in het UZA aanmelden voor gratis testen en 

advies. Het CO-gehalte in de longen werd bijvoorbeeld 

gemeten. Tabakologe Karine Colebrants: “De resultaten 

van die meting tonen de schadelijke effecten van het 

roken aan. CO is een giftig gas dat vrijkomt tijdens de 

verbranding van de sigaret.”

Elke roker die zich liet testen kreeg een persoonlijk 

paspoort met de resultaten van zijn of haar testen, 

evenals het advies om met die resultaten naar de 

huisarts of tabakoloog te stappen met het oog op een 

analyse. Medisch advies verhoogt immers de kans op 

een succesvolle rookstop met maar liefst 30 %. Karine 

Colebrants: “Op de Werelddag zonder Tabak schrikken 

sommigen zo fel dat ze nog dezelfde dag naar de dok-

ter willen. Maar we waarschuwen ook degenen die er 

nu nog weinig hinder van ondervinden. Wie weet hoe 

hun longen er over vijf jaar aan toe zijn?”

De Werelddag in het UZA wint aan belang omdat 

steeds meer Belgen naar de sigaret grijpen. Onder-

zoek van de Stichting tegen Kanker wijst uit dat 32 % 

van de Belgen ouder dan 15 jaar dagelijks een sigaret 

opsteekt. In 2007 was dat nog 27 %.

Informatiedag over borstreconstructie
Op 17 oktober 2012 zette het UZA zich samen met 

andere grote ziekenhuizen in voor de eerste BRA Day. 

BRA staat voor breast reconstruction awareness, of be-

wustzijn rond borstreconstructie. De dag richt zich tot 

vrouwen die na borstkanker, de meest voorkomende 

kanker bij dames, met vragen zitten over borstrecon-

structie. In het UZA gaven de twee gespecialiseerde 

plastisch chirurgen Filip Thiessen en Thierry Tondu een 

gratis infosessie.

In België loopt 1 op 8 vrouwen het risico op borstkan-

ker. Jaarlijks krijgen 9.000 vrouwen in België te horen 

dat ze borstkanker hebben. Na een volledige of gedeel-

telijke borstamputatie worden ze geconfronteerd met 

de vraag of ze een borstreconstructie willen. Het initi-

atief voor de BRA Day ontstond in Canada. Het vond 

snel internationale weerklank. In 2012 vond de eerste 

Belgische editie plaats, dankzij de steun van de stich-

ting Beautiful After Breast Cancer. Vijftien bekende 

Vlaamse dames schaarden zich achter het initiatief.

Wereldborstvoedingsweek
Het UZA is een ‘Baby Friendly Hospital’ en onder-

streepte dat tijdens de wereldborstvoedingsweek van 

Investeren in kwaliteit en klantvriendelijkheid

UZA informeert en sensibiliseert
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1 tot 7 oktober 2012. Het belang dat het UZA hecht aan 

borstvoedingsbeleid en kwaliteitszorg voor moeder en 

kind werd tijdens die week extra duidelijk. 84 % van 

de moeders die de kraamafdeling van het UZA verlaten 

geeft uitsluitend borstvoeding. Dat gemiddelde ligt een 

stuk hoger dan het nationale gemiddelde van 65 %. Bij 

een infostand naast de centrale balie in de inkomhal 

van het UZA konden toekomstige moeders alles te we-

ten komen over borstvoeding. Borstvoeding bevat na-

melijk heel wat voedingsstoffen, vitaminen, mineralen 

en antistoffen. De eerste melk heeft een licht laxerend 

effect, wat zeker bij te vroeg geboren kinderen positief 

is voor de ontwikkeling van de darmen. Om het risico 

op darmziektes te verkleinen, worden zelfs de kleinste 

druppels moedermelk opgevangen en, indien nodig via 

de maagsonde, aan de vroeggeboren baby gegeven. 

Langer uitsluitend borstvoeding geven bevordert de 

gezondheid op latere leeftijd omdat de kans op al-

lergieën, astma of eczeem verkleint. Wetenschappers 

raden aan om minstens 3 maanden moedermelk te 

geven. De kans op overgewicht op latere leeftijd wordt 

eveneens beperkt. 

Teddy Bear Hospital
Meer dan 120 kinderen tussen 4 en 7 jaar oud maakten 

op 31 maart 2012 spelenderwijs kennis met het reilen en 

zeilen in het UZA. Die kennismaking was erop gericht 

om hun angst voor dokters en medische onderzoeken 

weg te nemen. In het auditorium van het UZA was een 

miniziekenhuis nagebouwd met spreekkamers, een 

behandelkamer, een röntgenafdeling en een gipskamer. 

Daar konden kinderen de ‘berendokter’ assisteren bij 

de behandeling of zelfs operatie van hun knuffel. Na 

de ingreep volgde een speurtocht doorheen het echte 

ziekenhuis. Kinderen losten raadsels op en voerden 

korte opdrachten uit, terwijl UZA-medewerkers hen 

rondreden in een ziekenhuisbed. Tijdens een vertelmo-

ment werd het thema prikjes en spuitjes aangekaart. 

De berendokters van dienst waren studenten genees-

kunde van de Universiteit Antwerpen die op die dag 

ervaring opdeden over de omgang met kinderen. Het 

Teddy Bear Hospital werd in Vlaanderen voor de derde 

keer georganiseerd door het UZA en de Antwerpse 

afdeling van de European Medical Student Association, 

een internationale vereniging van studenten genees-

kunde. De vereniging zet zich in voor de verruiming van 

de medische opleiding en de uitwisseling van sociale, 

culturele en ethische aspecten van geneeskunde. 

Verwendagen voor kankerpatiënten
Op 13 februari 2012 verwenden verpleegkundigen en 

kinesisten van het UZA kankerpatiënten die op de ver-

pleegafdeling verbleven. De patiënten werden getrak-

teerd op een gelaatsverzorging, een handmassage, een 

massage van nek- en bovenlichaam of aromatherapie. 

Op Valentijnsdag konden patiënten en hun familiele-

den, die voor een raadpleging of een behandeling naar 

het dagziekenhuis kwamen, van dezelfde verwenne-

rijen genieten. Via de diëtisten van het UZA kregen ze 

ook voedingsadvies en recepten.

Jaarlijks behandelt het UZA meer dan 1.600 kankerpa-

tiënten. Om hen een hart onder de riem te steken or-

ganiseerde het Multidisciplinair Oncologisch Centrum 

Antwerpen in samenwerking met de Stichting tegen 

Kanker voor de tweede keer verwensessies.

Op 13 september was Ilse d’Hooge te gast naar 

aanleiding van de ‘Dag tegen Kanker’. De kookdemon-

stratie van de Libelle-kok deed kankerpatiënten en 

hun naasten volop genieten. Het initiatief vestigde de 

aandacht op de belangstelling die kankerpatiënten en 

hun omgeving hebben voor voeding en koken. Vaak 

hebben patiënten minder eetlust en kampen ze met 

gewichtsverlies. Soms zijn ze te moe om achter het 

fornuis te gaan staan.
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Miss België schenkt 10.000 euro aan 
Simon & Odil
Dr. Philip Maes van de dienst pediatrie is de drijvende 

kracht achter ‘Simon & Odil’. De twee helden van de 

interactieve website en het ziekenhuis-extranet willen 

het isolement van langdurig zieke kinderen doorbre-

ken, de zorgen van kinderen en hun ouders verlich-

ten en het taboe rond ziektes zoals kinderkanker en 

mucoviscidose doorbreken. In 2012 steunde het Comité 

Miss België het project met 10.000 euro. Dat bedrag 

hadden de kandidaat Missen die een gooi deden naar 

het begeerde kroontje bij elkaar gekregen met onder 

andere een pannenkoekenslag of een theatervoorstel-

ling. Laura Beyne, Miss België 2012, kwam de cheque 

overhandigen in het UZA.

Benefietacties ten voordele van het  
Centrum voor Celtherapie en Regenera-
tieve Geneeskunde
Rupert en Anny zijn kankerpatiënten die bij het CCRG 

van het UZA een experimentele vaccinatiebehande-

ling volgen. Beiden organiseerden een benefiet ten 

voordele van het onderzoek. Anny zamelde 8.000 euro 

in. De ‘Hope Sports Day’ van Rupert bracht 2.100 euro 

in het laatje. Tijdens hun behandeling werden de eigen 

cellen van de twee patiënten in het labo bewerkt. Later 

kregen Rupert en Anny hun cellen terug als een vaccin 

dat hun immuunsysteem stimuleert om de kankercel-

len op te sporen en te doden.

Think-Pink strijdt tegen borstkanker
Met het evenement ‘Ladies Only’ zamelde Think-Pink 

geld in voor de strijd tegen borstkanker. De organisatie 

motiveerde 100 vrouwen om op vier dagen tijd 320 

kilometer of 450 kilometer te fietsen. Met hun inspan-

ningen moesten ze minstens 500 euro inzamelen. 

UZA-collega’s Francine Vertessen en Myriam Belsack 

deden daar een aardige duit bovenop en fietsten 3.000 

euro bijeen.

Modeshow voor Kanjerketting op  
kinderoncologie
Valerie De Booser, vrouw van Clouseau-icoon Koen 

Wauters, zette haar schouders onder ‘Fashion 4 Cha-

rity’. De 6.000 euro die het evenement opleverde gaat 

naar de aankoop van materiaal voor de ‘Kanjerketting’, 

een beloningssysteem voor kinderen tussen 0 en 18 

jaar die in het UZA een behandeling tegen kanker vol-

gen. Na elke behandeling, ingreep of onderzoek krijgen 

de jonge patiënten een kleurrijke kraal. De kraal staat 

voor die bepaalde fase in hun behandelingsproces. De 

kinderen kijken uit naar de kleine beloning. Bovendien 

helpt de ketting ze om het verhaal over hun ziekte mak-

kelijker te vertellen aan hun familie of klasgenootjes.

Het UZA en het goede doel
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Knuffels voor kankerpatiëntjes
Poekie is de gebreide huiskat van Robbe. Mama Saskia 

breide de knuffel toen Robbe in 2011 met kanker in het 

Gentse UZ werd opgenomen. Saskia maakte toen ook 

knuffels voor andere zieke kinderen. Het UZA vond dit 

een heel mooi initiatief en wilde ook gratis knuffels 

geven aan de patiëntjes van de kinderoncologie. Om dat 

mogelijk te maken lanceerde het UZA een oproep om 

Saskia te helpen met het breien, naaien of haken van 

knuffels. Op de blog http://poekie-knuffel.blogspot.be 

staan patroontjes en uitleg over het project. Wie een 

knuffeltje gemaakt had, kon dat bezorgen aan UZA-

medewerkster Sandra Collet. 

UZA geeft computers aan arme landen
Dienst ICT schonk oude computers aan arme landen. 

Gebruikt, maar nog waardevol IT-materiaal kreeg een 

onderhoudsbeurt en werd bezorgd bij sociale en edu-

catieve projecten, vooral in Sub-Saharisch Afrika. Voor 

het initiatief dat de digitale kloof tussen Noord en Zuid 

wil dichten, werkte ICT samen met de organisatie  

‘Close the Gap’. De organisatie steunt bij voorkeur 

sociale initiatieven en onderwijsprojecten bij het verbe-

teren van hun infrastructuur en toegang tot informatie. 

De gebruikte computers van het UZA krijgen een twee-

de leven in scholen, universiteiten of… ziekenhuizen.

Kanjerketting helpt kinderen 
met kanker om hun ziekte 
te verwerken en erover te 
praten. 





uza ı Wetenschappelijk onderzoek
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De rode draad in de visie van het UZA is doorgedreven aandacht voor kennis en innovatie.  

Innovatie betekent vooruit denken. Dat deden we ook in 2012. Onze voortrekkersrol op vlak 

van voortdurende vernieuwing en wetenschappelijk onderzoek werd ook dit jaar bestendigd.

2012: We blijven een voortrekker  
op het vlak van innovatie 

Onderzoek

2012 is een bijzonder productief jaar geweest voor 

het UZA. Het Ethisch Comité behandelde maar liefst 

415 protocollen van klinische studies met een mooie 

evenwichtige verdeling tussen academische en com-

merciële klinische studies. Dat is een stijging van maar 

liefst 10% ten opzichte van voorgaande jaren. Tien 

UZA-medewerkers verdedigden in 2012 bovendien hun 

doctoraal proefschrift in de medische wetenschap-

pen aan de Universiteit Antwerpen. Het UZA was ook 

succesvol in diverse projectaanvragen op regionaal, 

nationaal en Europees niveau.

Samenwerking is het sleutelwoord bij de verdere 

uitbouw van het UZA tot uniek onderzoeks-en innova-

tieforum, wat in dit jaarverslag op meerdere plaatsen 

wordt geïllustreerd. Zo geeft de samenwerking tussen 

Emmaüs vzw, Universiteit Antwerpen en UZA met Jans-

sen Pharmaceutica het psychiatrisch onderzoek in de 

Antwerpse regio een stevige boost.

Tot slot wil ik alle stafleden en onderzoekers danken 

voor de geleverde inspanningen en initiatieven die 

in 2012 tot stand zijn gekomen. Ook voor 2013 staan 

innovatie, duurzaamheid en samenwerking hoog op 

onze agenda. U mag erop rekenen dat we daar met 

enthousiasme wederom veel energie in zullen steken.

Prof. dr. Marie-José Tassignon

Medisch directeur

Nota: Tijdens de zomer van 2013 zal een overzicht 

van onze wetenschappelijke publicaties van 2012 op 

www.uza.be worden geplaatst.
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Research: proefschriften 2012
Tien UZA-medewerkers verdedigden in 2012 hun doc-

toraal proefschrift in de medische wetenschappen aan 

de Universiteit Antwerpen.

Vincent Van Rompaey  Neus- keel- en oorziekten

•	 Quality	assurance	in	middle	ear	surgery	

•	 Promotor:	prof.	dr.	Paul	Van	de	Heyning

Bob Roozenbeek  Neurochirurgie 

•	 Design	and	analysis	of	randomized	controlled	trials	

in traumatic brain injury

•	 Promotor:	prof.	dr.	Andrew	Maas

Tom David Van Meel  Urologie 

•	 Onderzoek	naar	de	klinische	waarde	en	relevantie	

van het evalueren van de afferente bezenuwing van 

de lagere urinewegen bij de mens 

•	 Promotor:	prof.	dr.	Jean-Jacques	Wyndaele

David Crosiers  Neurologie 

•	 Genotype-phenotype	correlations	in	Parkinson’s	

disease: focus on non-motor symptom 

•	 Promotor:	prof.	dr.	Patrick	Cras

Maarten Van Den Bossche  Psychiatrie 

•	 In search of the missing heritability: Identifying gene-

tic factors in schizophrenia and bipolar disorder 

•	 Promotor:	prof.	dr.	Bernard	Sabbe

Bert Everaert  Cardiologie 

•	 Endothelial	nitric	oxide	synthase	is	essential	for	

circulating angiogenic cell biology and ischemia-

directed homing 

•	 Promotor:	prof.	dr.	Christiaan	Vrints

Botella Anali Conesa  Klinische Biologie 

•	 Pathogenesis	of	the	tuberculosis-associated	immune	

reconstitution inflammatory syndrome: role of myco-

bacterial load and vitamin D status?

•	 Promotor:	prof.	dr.	Robert	Colebunders

Tim Van Langenhove  Neurologie 

•	 Clinical	and	molecular	genetics	of	the	frontotempo-

ral lobar degeneration – amyotrophic lateral sclerosis 

spectrum 

•	 Promotor:	prof.	dr.	Van	Broeckhoven

Koppen Carina  Oogheelkunde 

•	 Corneal	cross-linking	and	keratoconus.	The	change	in	

treatment paradigm of keratocon 

•	 Promotor:	prof.	dr.	Marie-José	Tassignon

Nathalie Van der Aa  Medische Genetica

•	 Diagnosing	patients	with	intellectual	disability	and	

autism in the molecular cytogenetics era

•	 Promotor:	prof.	dr.	Geert	Mortier

Research: extern gefinancierde  
onderzoeksprojecten

> IWT-toegepast biomedisch onderzoek met een 

primair maatschappelijke finaliteit

Jos Rozema  Oogheelkunde

•	 Screening	of	forme	frusta	and	early	keratoconus	

patients using a statistical eye model

Christiaan Vrints  Cardiologie 

Tim Van den Bulcke  Biomina 

•	 Sudden	Cardiac	death:	translating	genetic	techno-

logy into improved clinical care

> FWO-fundamenteel klinische mandaten

Viviane Conraads  Cardiologie

•	 Pathofysiologische	determinanten	van	inspan-

ningsintolerantie in chronisch hartfalen; focus op 

endotheel en skeletspier disfunctie

Stijn Verhulst  Pediatrie

•	 De	rol	van	innovatieve	beeldvormingstechnieken	in	

de behandeling van kinderen met het obstructief 

slaap apnoe syndroom

> IWT-Baekeland mandaat 

Promotor: Johan Bosmans  Cardiologie

•	 Percutane	aortaklepimplantatie:	virtuele	planning	

voor optimale, individuele device selectie en preven-

tie van device gerelateerde complicaties

Onderzoek in het UZA in 2012: 
een overzicht

Onderzoek
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> Fonds Research in Ophtalmology

Nadia Zakaria  Oogheelkunde

•	 Importance	of	the	extracellular	milieu	in	limbal	

epithelial stem cell damage and repair

Tine Possemiers  Oogheelkunde

•	 Fate	of	transplanted	limbal	epithelial	stem	cells

> Flanders’Care project

José Ramet, Raoul Roman, Annick France

Pediatrie

•	 Electronisch	Diabetes	Management	Zorgplatform	in	

de thuismonitoring van patiënten met diabetes 

> IBBT-projecten

Wilfried De Backer  Pneumologie

•	 Next	generation	sleep	monitoring	system

Paul Parizel  Radiologie

•	 SuperMRI

> Stichting tegen Kanker

Viggo Van Tendeloo  CCRG

•	 Reciprocal	cross-talk	between	human	natural	killer	

cells and interleukin-15-cultured dendritic cells for 

improved anti-leukemic cytotoxic activity

Zwi Berneman  Hematologie

•	 First-line	chemoimmunotherapy	using	Wilms’tumor	

protein 1 (WT1)-targeted dendritic cell vaccinations 

for resectable malignant pleural mesothelioma

> Nationaal Kankerplan Actie 24

Pol Specenier  Oncologie

•	 Implementatie	van	een	systematisch	uitgevoerde	

geriatrische screening/evaluatie gevolgd door advies 

voor interventie en opvolging bij oudere kankerpati-

enten: een multicentrische studie in België

> Nationaal Kankerplan Actie 29

Marc Peeters  Oncologie

•	 Translationeel	onderzoek	naar	biomerkers	bij	KRAS	

wild type colorectale patienten behandeld met 

cetuximab

Zwi Berneman  Hematologie

•	 A	multicentric	randomized	phase	II	clinical	trial	with	

Wilms’ tumor 1 (WT1) mRNA-electroporated dendritic 

cells as a post-remission treatment to prevent or de-

lay relapse in patients with acute myeloid leukemia

Patrick Pauwels  Pathologische Anatomie

•	 Development	of	innovative	methodological	stra-

tegies for new biomarkers and therapeutic target 

discovery in pancreatic cancer

Paul Van de Heyning  Neus-keel-en oorziekten

•	 Pervention	and	rehabilitation	of	dysphagia	in	head	

and neck cancer patients treated with chemoradi-

ation: behavioural and cortical plasticity of tongue 

strength and swallowing

Kathleen De Greef  Hepatobiliaire, endocriene en 

transplantatie heelkunde 

•	 Can	the	future	remnant	liver	function	measured	

by mebrofenin clearance predict liver failure after 

hepatectomy, a prospective multi-center study? 

> Europees FP7 project

Luc Van Gaal  Endocrinologie, diabetologie en metabole 

ziekten

•	 A systems biology approach to resolve the molecular 

pathology of the hallmarks of patients with metabolic 

syndrome and its co-morbidities: Hypertriglyceride-

mia, low HDL-cholesterol and loss of glycemic control

Thomas Menovsky  Neurochirurgie

•	 Bioactive	implantable	polymers	based	on	

 ureidoPyrimidinone
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Aantal protocollen van experimenten bij de mens in 2012 415

Protocollen van studies vallend onder de wet  392

Aantal niet-commerciële (academische) studies 261

• Monocentrisch 199

• Multicentrisch 62

			 •	 CME	die	het	enkel	advies	uitbrengt	 27

			 •	 CME	die	het	enkel	advies	niet	uitbrengt	 35

Aantal commerciële (niet-academische) studies 131

• Monocentrisch 35

• Multicentrisch 96

			 •	 CME	die	het	enkel	advies	uitbrengt	 38

			 •	 CME	die	het	enkel	advies	niet	uitbrengt	 58

Aantal protocollen van studies die niet onder de wet vallen  23

Aantal vragen voor amendementen in 2012  255
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Het team van prof. Verbraecken onderzocht het surfge-

drag voor het slapengaan van 2000 scholieren tussen 

dertien en twintig jaar uit dertien Vlaamse scholen. 

Door nog vlug even te surfen of te chatten gaan 

jongeren te laat slapen en vatten ze ook moeilijker de 

slaap. De volgende ochtend opstaan wordt daardoor 

lastiger. Ook de kwaliteit van de nachtrust lijdt onder 

het avondlijke surfgedrag.

Actieve hersencellen
Drie factoren beïnvloeden de nachtrust. Allereerst 

worden de hersencellen geprikkeld door de informatie 

die ze binnenkrijgen en verwerken. Positieve en nega-

tieve emoties vormen een tweede bepalende factor. 

Via Facebook minder leuke berichten lezen vlak voor 

het slapengaan beïnvloedt de slaapkwaliteit. De derde 

factor is van fysiologische aard: hartslag en bloeddruk 

nemen toe.

Gamen voor het slapengaan scoorde echter vrij goed 

in het onderzoek. Blijkbaar zijn gamers een atypische 

groep, die ’s morgens geen last heeft om op te staan 

en die overdag alerter is. De verklaring? Waarschijnlijk 

hebben gamers minder slaap nodig.

Minder melatonine
Het licht van onder andere tablets heeft eveneens een 

negatief effect op de nachtrust. Het licht onderdrukt de 

melatonine die ervoor zorgt dat mensen willen slapen 

als het donker wordt. Toch hebben nieuwe media soms 

ook een positief effect op de nachtrust. Ze helpen men-

sen die moeite hebben om in slaap te komen om hun 

gedachten te verzetten.

Zowel jongeren als volwassen zitten nog laat achter 

hun scherm.

Slapend berichten sturen
Bij sleep texting sms’en mensen in hun slaap. Na 

het ontwaken kunnen ze zich dat niet herinneren. 

Door ons drukke leven krijgt een groeiend aantal 

mensen af te rekenen met sleep texting. 

Voor het slapengaan nog even mails of Facebook checken op je tablet, iPhone of laptop? Beter 

niet doen, want het heeft een negatieve invloed op de nachtrust. Prof. dr. Johan Verbraecken, 

coördinator van het Slaapcentrum van het UZA, voerde samen met de Universiteit Antwerpen 

onderzoek naar de impact van nieuwe media op de slaapkwaliteit van jongeren.

Scholieren slapen slechter  
door multimedia

Onderzoek
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Bij bingedrinking drinken jongeren tussen twaalf en 

zestien jaar oud excessief. Meestal vindt het drinkge-

lag plaats in groep, thuis of bij vrienden. Uitzonderlijk 

grijpen zelfs kinderen van zes of zeven stiekem naar 

de fles. Prof. dr. Ramet wijst op risico’s zoals onge-

vallen, vechtpartijen, ongewild of onveilig seksueel 

contact. In uitzonderlijke gevallen eindigt bingedrin-

king in een coma. Regelmatig misbruik van alcohol 

op die leeftijd kan bovendien de ontwikkeling van de 

hersenen in gevaar brengen.

Vragenlijst
De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde 

steunde een onderzoeksinitiatief, waarbij ook dr. Jozef 

De Dooy (UZA) en prof. dr. Guido Van Hal (Universi-

teit Antwerpen) betrokken waren. Prof. José Ramet: 

“Spoedartsen, kinderartsen en huisartsen werden 

gevraagd om elk geval van bingedrinking te registre-

ren. Nadat de patiënt weer nuchter was, vulden artsen 

samen met de patiënt een online vragenlijst in. Die 

lijst werd naar ons doorgestuurd.”

De anonieme online bevraging peilde naar de sociale 

achtergrond van de patiënt, de keuze van het soort 

alcohol en de omstandigheden waarin het drinkgelag 

plaatsvond. Intussen werken de meeste Belgische 

ziekenhuizen nu met de vragenlijst.

Ouders weten van niets
Uit de bevraging, waarvan de resultaten vertrouwelijk 

werden verwerkt, kwamen alvast twee opvallende 

factoren naar boven. Allereerst doet bingedrinking 

zich in alle sociale milieus voor. Bovendien zijn ouders 

meestal helemaal niet op de hoogte van het drinkge-

drag van hun kinderen.

Naarmate de omvang van het probleem denkt prof. 

Ramet aan het opstarten van preventiecampagnes. 

Naar Nederlands voorbeeld kan men ook beginnen 

met ‘alcoholklinieken’. In dergelijke klinieken staan 

multidisciplinaire teams in voor de opvang en bege-

leiding van jongeren die zich te buiten gingen aan 

bingedrinking. 

Bingedrinking wordt een groeiend probleem in België. Steeds meer jongeren drinken zich in 

korte tijd lazarus en belanden daardoor in het ziekenhuis. Prof. dr. José Ramet, diensthoofd 

pediatrie van het UZA, bracht het fenomeen in kaart.

Bingedrinking in kaart gebracht
Onderzoek
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Prof. dr. Luc Van Gaal (links) en prof. dr. Wim Van Hul 

(rechts) maakten deel uit van de internationale groep 

wetenschappers die vaststelden dat een bepaald gen 

mensen beschermt tegen obesitas. Bij sommigen duikt 

er echter een genvariant op die deze beschermende 

werking niet heeft. Nadat experimenten met muizen 

uitwezen dat de diertjes met die bepaalde variant vaker 

dik werden, volgde een studie bij duizenden mensen, 

onder wie 2.500 personen die ooit patiënt waren in 

het UZA. De studie bevestigde het bestaan van de 

dikmakende genvariant. Wim Van Hul van het Centrum 

voor Medische Genetica: “Mensen met genvariant GPR 

120 lopen zestig procent meer kans op obesitas. Dat is 

véél. Bij dit soort onderzoeken ben je al blij met een 

toenemend risico met 20 procent.”

Mutifactorieel
Obesitas hoort thuis onder de noemer multifactoriële 

aandoeningen. Omgevingsfactoren zoals voeding en 

beweging spelen een rol evenals genetische aspecten. 

Precies omdat de aandoening zo complex is, houdt het 

UZA al sinds vele jaren een volledig dossier bij van elke 

patiënt die voor een behandeling komt. “We nemen 

van elke patiënt ook een DNA-staal,” zegt prof. dr. Luc 

Van Gaal, diensthoofd endocrinologie, diabetologie 

en metabole ziekten. “Met die database hebben we al 

heel wat wetenschappelijk werk verricht.” De databank 

speelde een belangrijke rol bij de ontdekking van het 

nieuwe gen. Het gen bepaalt mee of en hoe vetparti-

kels in het lichaam worden opgeslagen. Luc Van Gaal: 

“We weten al een en ander over de eetdrang van 

mensen, over vet en het verteringsproces. Met deze 

ontdekking leren we meer over hoe overtollig vet na de 

vertering in de vetcellen wordt opgestapeld.”

Gen blokkeren
De ontdekking van het gen is een eerste belangrijke 

stap. Artsen hopen het gen op termijn te blokkeren of 

te stimuleren zodat deze ontdekking tot het behande-

len van obesitas zal leiden. De wetenschappelijke door-

braak werd gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift 

Nature. Met de ontdekking van het gen bevestigt het 

UZA zijn plaats bij de Europese top op het vlak van 

obesitasonderzoek. 

Overgewicht bij 50 procent van de 
Vlamingen
Ongeveer de helft van de Vlamingen kampt met een 

zeker overgewicht, terwijl 14 % aan obesitas lijdt. 

Jaarlijks kost dat de samenleving 2 miljard euro aan 

medische zorg, verloren arbeidsproductiviteit en 

arbeidsongeschiktheid.

Wetenschappers van het UZA en de Universiteit Antwerpen hebben  

samen met buitenlandse onderzoekers een gen ontdekt dat tot 

zwaarlijvigheid leidt.

Zwaarlijvigheid zit in de genen
Onderzoek
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De buis van Eustachius verbindt het middenoor met 

onze neusholte en regelt de druk in onze oren. Bij een 

goed werkende buis liggen de wanden ervan op elkaar. 

Als we slikken of geeuwen gaat de buis open, waar-

door er lucht door kan stromen. Op die manier wordt 

de druk in het oor gelijkgesteld aan de druk van de 

buitenlucht. Bij te weinig druk in het oor kunnen vocht 

en slijm zich ophopen in het middenoor. Dat resulteert 

in een pijnlijke druk in het oor, slechter gehoor of chro-

nische ontstekingen.

Druk van tien bar
Mensen met een slecht werkend buis van Eustachius 

hebben voortdurend last van een drukverschil. Nor-

maal gezien worden mensen enkel een drukverschil 

gewaar in bepaalde omstandigheden, zoals tijdens het 

opstijgen en landen in een vliegtuig of bij het duiken.

Trommelvliesbuisjes konden helpen om de buis deels 

te vervangen. Als eerste Belgische ziekenhuis paste 

het UZA in 2012 een nieuwe behandeling toe, een 

operatie die ongeveer een halfuur duurt. Daarbij wordt 

onder verdoving een katheter in de buis van Eustachius 

ingebracht. Om de katheter zit een soort ballonnetje. 

Voor de behandeling van een slecht werkende buis van Eustachius introduceerden de NKO-

artsen van het UZA een innovatieve techniek in België. Daarbij wordt de buis van Eustachius 

als het ware opgeblazen.

Onderzoek

Innovaties bij NKO

De innovatieve techniek zorgt 
ervoor dat de buis van Eus-
tachius geneest en patiënten 
weer beter kunnen horen. 

Eens op de juiste plaats, blaast men het ballonnetje op 

tot een druk van tien bar. Prof. dr. Paul Van de Heyning, 

diensthoofd NKO en hoofd-halsheelkunde: “De bal-

lon rekt de buis van Eustachius open en veroorzaakt 

littekenvorming onder het slijmvlies. Dat zorgt voor 

ontzwelling als de buis geneest, zodat ze weer normaal 

kan functioneren. Na twee minuten wordt het ballon-

netje weer verwijderd.”

Patiënten ondergingen een eenmalige ingreep. Verder 

onderzoek moet uitwijzen of de operatie moet worden 

herhaald en wat de effecten op langere termijn zijn.
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Een hiv-infectie houdt men traditioneel onder controle 

met een cocktail van geneesmiddelen. Seropositieve 

patiënten kunnen daardoor een vrij normaal leven lei-

den. Als het toedienen van de medicijnen stopt, komt 

het virus echter massaal terug.

Onder de radar
Wetenschappers hebben al langer begrepen dat het 

hiv-virus er heel goed in slaagt om het detectie-appa-

raat van ons immuunsysteem te misleiden. In ons li-

chaam ‘briefen’ de dendritische cellen onze CD8-cellen 

over welk virus ze moeten aanvallen. Daarbij tonen de 

dendritische cellen op hun buitenkant typische stukken 

van het virus, wat de CD8-cellen activeert om precies 

dat virus aan te vallen. Dat proces loopt fout bij hiv.

Strijdcellen activeren
Samen met de hematologen van het UZA bogen 

virologen en hiv-artsen van het Instituut voor Tropi-

sche Geneeskunde zich over dat activatieprobleem. Ze 

slaagden erin om dendritische cellen van seropositieve 

patiënten toch een typerend stukje van het hiv-virus 

te laten exposeren op hun buitenkant. Dat gebeurde 

door genetische informatie met bouwinstructies voor 

hiv-eiwitten in te brengen in de dendritische cellen. De 

‘opgeladen’ dendritische cellen bleken in de proefbuis 

in staat om CD8-strijdcellen te activeren.

Steeds betere herkenning
Met de hulp van Vlaamse, Belgische en Franse on-

derzoeksfondsen paste men de techniek toe op zes 

seropositieve personen die al lange tijd op de cocktail 

van geneesmiddelen aangewezen waren. Uit het bloed 

van de deelnemers filterden onderzoekers dendri-

tische cellen, die verder werden opgekweekt in de 

celtherapie-eenheid van het UZA. Later werd de nodige 

genetische informatie van het hiv-virus ingebracht in 

de dendritische cellen. Vervolgens vroor men de cellen 

in. Met een tussentijd van vier weken kregen de vrijwil-

ligers vier maal een kleine hoeveelheid van hun eigen 

bijgewerkte dendritische cellen terug. Na elke vaccina-

tie herkenden de CD8-strijdcellen het hiv-virus steeds 

beter, waardoor de strijdcellen de groei van het virus 

effectiever konden tegengaan. Een bijkomend voordeel 

is dat de vaccinatie amper bijwerkingen heeft.

Kameleon
De studie werd gepubliceerd in het gerenommeerde 

vakblad AIDS. Toch blijven de uitdagingen groot voor 

de onderzoekers. Het hiv-virus blijft namelijk een 

echte kameleon die erin slaagt om zijn eiwitten vaak 

en snel genoeg te veranderen. Op die manier kan het 

virus het immuunsysteem van ons lichaam steeds weer 

misleiden. 

Een vaccin dat bestaat uit lichaamseigen cellen van de patiënt biedt bemoedigende resulta-

ten voor de behandeling van hiv. Het geneesmiddel werd ontwikkeld door onderzoekers van 

het Instituut voor Tropische Geneeskunde, de Universiteit Antwerpen en het UZA. Het vaccin 

tegen hiv werd getest op vrijwilligers.

Nieuw hiv-vaccin
Onderzoek
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“Plots hartfalen is in veel gevallen te wijten aan een 

aorta aneurysma,” zegt prof. dr. Bart Loeys van het 

Centrum Medische Genetica. “Als men de aandoening 

niet op tijd behandelt, kan de aorta scheuren. In 80 % 

van de gevallen is dat fataal.” 

De wetenschappers publiceerden de identificatie 

van het nieuwe gen in het gezaghebbende tijdschrift 

Nature Genetics. De onderzoekers van het UZA heb-

ben in het verleden reeds verschillende oorzaken van 

aorta aneurysma’s ontdekt. Nieuw is de vaststelling dat 

veranderingen in de transforming growth factor beta 

2 aan de basis liggen voor een erfelijke vorm van aor-

taverwijding. TGFbeta 2 bevat de erfelijke informatie 

voor de aanmaak van cytokine en bepaalt het gedrag 

van de cellen in de wand van de aorta.

Impact op de behandeling
“Doordat we het mechanisme achter de erfelijke factor 

van de aandoening min of meer hebben ontrafeld, 

wordt de opsporing en de behandeling van aneurys-

ma’s voortaan makkelijker,” aldus prof. Loeys. “Doordat 

er geen uiterlijke symptomen zijn van de aandoening, 

laten mensen zich pas screenen nadat een familielid 

gestorven is door de aandoening. We kunnen nu vooraf 

vrij accuraat bepalen of iemand risico loopt.” Het 

gen herstellen is echter nog niet mogelijk. Bepaalde 

geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk kunnen wel 

de aanmaak van het slechte eiwit blokkeren. Een 

dergelijke behandeling opstarten in een heel vroeg sta-

dium kan erfelijk belaste personen terug een normale 

levensverwachting geven.

1 tot 2 % van de Westerse bevolking overlijdt aan de gevolgen van een aorta-aneurysma. Die 

verwijding van de hoofdslagader kan leiden tot een scheur. Erfelijk risico speelt mee bij thoracale 

aorta aneurysma’s. Onderzoekers van het Centrum voor Medische Genetica van het UZA identi-

ficeerden samen met Amerikaanse collega’s van de prestigieuze Johns Hopkins Universiteit een 

cruciaal gen dat het gedrag van de cellen in de aortawand bepaalt. De ontdekking kan vooral 

jonge hartdoden voorkomen.

Onderzoek

Onderzoek naar aortaverwijding 
krijgt boost
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Patiënten ervaren een vernauwing van de slagaders 

in de benen meestal als een pijnlijke kramp. Stilstaan 

en wachten tot de beenkramp overgaat is het enige 

wat ze kunnen doen. De oorzaak van de kramp ligt bij 

verkalkte slagaders, waardoor de spieren te weinig 

zuurstof krijgen.

Meestal bestaat de behandeling uit een combinatie 

van dilatatie met een ballon en het inbrengen van 

een stent tegen scheuren en recoil. Dat laatste is het 

fenomeen waarbij de ader na dilatatie terug krimpt 

tot zijn oorspronkelijke breedte. Men kwam echter tot 

de vaststelling dat stents die in het begin een goed re-

sultaat opleverden, vernauwden door littekenweefsel. 

“Daarom verbeterde men de ballonnen voor dilatatie,” 

aldus prof. dr. Jeroen Hendriks. “Die drug eluting bal-

lonnen geven een product af, dat ervoor zorgt dat de 

dilatatie goed blijft.”

Ballon met medicijn
In 2012 testte men in het UZA bij een veertigtal 

patiënten de drug eluding ballon uit. Het onderzoek 

vond plaats in het kader van een grote studie rond de 

vernauwing van slagaders in de benen. Men hechtte 

het product paclytaxel op de ballon vast. Het product 

kwam vrij wanneer de ballon opblaast. Het medicijn 

tempert de heftige reactie van het lichaam en bevor-

dert de genezing. Neveneffecten van de medicatie, die 

gebruik wordt in de oncologie, blijven uit omdat het 

cytostaticum enkel wordt afgezet op de plaats van de 

dilatatie. Studies in zeer gecontroleerde omstandig-

heden en met een kleine groep patiënten bevestigden 

reeds het gunstige effect van die aanpak in vergelijking 

met de klassieke methode.

Stent
“Een tweede techniek die opkomt is het alternatief 

voor een stent. Daarbij bestaan er twee verschillende 

invalshoeken. Ofwel ontwerpt men een stent waar het 

lichaam niet meer op reageert, ofwel zorgt men ervoor 

dat er helemaal geen stent meer is,” zegt Jeroen Hen-

driks. Een drug eluting stent vermindert bijvoorbeeld 

de hevige reactie van het lichaam. Men kan de stent 

ook vervangen door een soort ringetjes op de plaats 

waar er zich een scheur voordeed. De techniek vermin-

dert het volume metaal dat je achterlaat in het lichaam 

aanzienlijk, wat de lichaamsreactie bijna neutraliseert. 

Een ander onderzoekspiste behelst een stent die na 

een jaar of twee door het lichaam geresorbeerd wordt. 

Al die technieken worden volop getest in het UZA.

“Met alle technologie die voorhanden is, kun je 95 % 

van de patiënten helpen met nieuwe endovasculaire 

technieken. Tenminste, als je niet op het kostenplaatje 

moet letten,” zegt Jeroen Hendriks. “In de praktijk 

betekent dat onder andere veel kortere hospitalisaties, 

terwijl een ingreep vroeger al snel enkele weken hospi-

talisatie met zich meebracht.”

De endovasculaire chirurgie voor perifere vaatproblemen zit in een heuse stroomversnelling. Het UZA 

test de nieuwste technologie. “Als centrum kunnen we de technologie aanbieden aan onze patiënten 

voor ze op de markt komt,” zegt chirurg prof. dr. Jeroen Hendriks van de dienst thorax- en vaatheelkunde.

Nieuwe techniek voor de behandeling 
van slagadervernauwing

Onderzoek
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De onderzoekers stelden vast dat sneller niet altijd 

beter is. Wanneer hulpverleners de borstkas te snel 

indrukten, werd de diepte van de compressies zelfs 

onaanvaardbaar laag. Eens de grens van 145 compres-

sies per minuut overschreden, viel de diepte van de 

compressies terug op minder dan vier centimeter. En 

dat terwijl Europese aanbevelingen vanaf gemiddeld 

100 compressies per minuut een diepte van minstens 

vijf centimeter voorschrijven. Prof. dr. Monsieurs: 

“Ik heb de indruk dat hulpverleners vaak denken in 

termen van ‘hoe sneller, hoe beter’. Nu blijkt dat de 

reanimatie minder efficiënt wordt naarmate ze echt te 

snel gaat. De diepte van borstcompressies is belangrijk. 

Hoe dieper ze zijn, hoe groter de kans dat een defibril-

lator het hart terug op gang kan brengen en de patiënt 

levend het ziekenhuis bereikt.” 

Accelerometer
Diepere borstcompressies zorgen ervoor dat er meer 

bloed stroomt naar het hart en de hersenen, de belang-

rijkste organen om in leven te blijven. Borstcompres-

sies zijn een typische interventie na een hartaanval of 

bijna-verdrinking. De patiënt heeft dan geen hartslag 

of ademt niet. 

Voor hun studie maakten Koen Monsieurs en zijn me-

dewerkers gebruik van een accelerometer. Dat toestel 

mat de snelheid en de diepte van de borstcompressies 

bij 133 reanimaties door professionele hulpverleners.

Bij reanimatie is het de bedoeling dat hulpverleners met elke borst-

compressie een beetje bloed door het lichaam laten stromen. Hoe 

sneller en dieper de borstcompressie, hoe meer bloed je doet circu-

leren. Dat is althans het idee. Een studie onder leiding van prof. dr. 

Koen Monsieurs, diensthoofd spoedgevallen van het UZA, wees uit 

dat de praktijk anders is.

Snelle borstcompressies niet  
altijd beter bij reanimatie

Onderzoek
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Tijdens het gebruik van cannabis hebben mensen met 

die allergie meestal luchtwegenklachten en huidreac-

ties. In veel gevallen merkt de gebruiker de sympto-

men niet op of wil hij er niet aan toegeven. Maar ook 

ten opzichte van veel groenten en vruchten, evenals 

noten en zaden vertonen patiënten met cannabisaller-

gie uitgesproken allergische reacties.

Passieve gebruikers
Een gebrek aan betrouwbare tests bemoeilijkt de 

diagnose. De dienst immunologie – allergologie van 

het UZA slaagde erin om de cannabisallergie beter 

op te sporen dankzij de jarenlange ontwikkeling van 

cellulaire diagnostische tests. Die inspanningen zijn 

van belang, want wetenschappers vermoeden dat 

ook passieve gebruikers allergisch kunnen worden. 

Niet-cannabisgebruikers – dus ook kinderen – die in de 

nabijheid vertoeven van regelmatige gebruikers kun-

nen bijgevolg allergisch worden aan cannabiseiwitten. 

Sommige patiënten lijken ook allergische reacties te 

vertonen op bier en wijn.

1 op 4 mensen kampt met allergie. Ook wie 

naar cannabis grijpt, kan allergisch zijn aan 

het roesmiddel. De dienst immunologie –  

allergologie van het UZA waarschuwt voor  

de allergie voor cannabis, die een sterke 

kruisallergie vertoont met groente en fruit.

Cannabisallergie
Onderzoek

We kunnen cannabisallergie 
beter opsporen dankzij de  
jarenlange ontwikkeling van 
cellulaire diagnostische tests. 
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Reeds twintig jaar focust het Centrum Medische 

Genetica van het UZA zich op het onderzoek naar 

genetische doofheid. Prof. dr. Guy Van Camp is dan ook 

vertrouwd met de groeiende frustratie die leefde bij 

verwijzende NKO-artsen en ouders rond de diagnos-

tiek van genetische doofheid. Vandaag beperkt men de 

testen tot enkele genen die verantwoordelijk zijn voor 

doofheid. Bijgevolg kunnen artsen slechts voor een 

minderheid van de patiënten een genetische diagnose 

stellen. “Via onderzoek zijn minstens vijftig genen ge-

kend. De kloof tussen onderzoek en diagnostiek werd 

steeds groter en met de huidige studie hebben we 

geprobeerd om daar iets aan te doen,” zegt Guy Van 

Camp daarover. Een diagnose van genetische doofheid 

is namelijk belangrijk. Een juiste diagnose maakt een 

optimale therapie mogelijk en geeft het herhalingsri-

sico aan bij volgende kinderen.

34 gekende genen
Het internationale onderzoek resulteerde in de ontwik-

keling van nieuwe tests die de genen verantwoordelijk 

voor doofheid opsporen. De Londense liefdadigheids-

instelling Action on Hearing Loss, die de belangen ver-

dedigt van doven en slechthorenden, zorgde voor de 

financiële middelen. Bovendien verliep de samenwer-

king met de Amerikaanse onderzoeksinstelling TGen, 

die tot de wereldwijde top behoort op het vlak van de 

technologie voor genetisch onderzoek. Intussen heeft 

het UZA de technologie van TGen, de apparatuur voor 

next generation sequencing, zelf in huis gehaald.

Het American Journal of Medical Genetics publiceerde 

uiteindelijk de resultaten van een test van 34 gekende 

genen voor doofheid. De test krikt het aantal gestelde 

diagnoses op van 10, 15 procent tot bijna 50 procent. 

Binnen een jaar willen de wetenschappers bewijzen 

dat de test voldoet aan de strikte diagnostische criteria 

en hem in te passen in het diagnostische lab.

Intussen gaat het onderzoek verder op zijn elan. In 

een tweede fase zullen de onderzoekers alle gekende 

doofheidsgenen testen.

Aangeboren doofheid is in meer dan de helft van de gevallen genetisch bepaald. Het probleem 

tot nu toe was dat een mutatie in meer dan vijftig verschillende genen daarvoor verantwoor-

delijk kan zijn. Dat maakt de genetische diagnostiek voor doofheid veel complexer dan andere 

genetische aandoeningen, waarvan de oorzaak meestal bij een beperkt aantal genen ligt.

Nieuwe test genetische doofheid
Onderzoek
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Acht op tien jongeren hebben last van oorsuizingen. 

Bij bijna twee op tien gaat het om een permanente 

pieptoon of tinnitus. Vooral na het uitgaan horen veel 

jongeren een pieptoon. Op plaatsen met luide muziek 

is het dan ook aangeraden om oordopjes te gebruiken. 

Slechts een op vijf jongeren heeft daar bij het uitgaan 

oren naar.

Cognitieve gedragstherapie
Hoewel voorzichtigheid geboden blijft, is er voor het 

eerst hoop op een echte behandeling van tinnitus. 

Internationaal onderzoek dat gepubliceerd werd in 

The Lancet kaart cognitieve gedragstherapie aan bij 

hardnekkige tinnitus. Het programma wordt zorg-

vuldig onderverdeeld in verschillende stappen. Eerst 

checkt men of een medische oorzaak zoals kanker aan 

de basis van het probleem ligt. Als dat niet zo was, 

volgde een gehoortest, want veelal is slechthorend-

heid de oorzaak van tinnitus. Als die groep mensen 

een hoorapparaat krijgt waardoor ze beter gaan horen, 

dan verdwijnt de tinnitus vaak naar de achtergrond. 

Blijft de tinnitus hardnekkig, dan is een combinatie van 

psychologische bevindingen en praktijken uit de audio-

logie aan de orde. Men leert patiënten bijvoorbeeld om 

zich niet te fixeren op de irriterende toon. Tijdens een 

retraining therapy worden de hersenen van de patiënt 

als het ware heropgevoed. Als patiënten naar muziek 

luisteren, filtert men bijvoorbeeld de frequenties rond 

de toonhoogte van de hinderlijke toon weg.

Een grote studie van het UZA testte het gehoor van 4.000 jongeren. 

18 % had last van een constante pieptoon in de oren. Oorzaken zijn 

het luisteren naar te luide muziek en blootstelling aan teveel lawaai.

Oorsuizen bij jongeren
Onderzoek

Acht op tien jongeren hebben last van oorsuizingen. Bij twee 
op tien gaat het om een permanente pieptoon of tinnitus. 
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De deelnemersgroep werd een afspiegeling van de 

maatschappij. Mannen en vrouwen van verschillende 

leeftijden en opleidingsniveaus namen deel aan een 

uitgebreid oogonderzoek bestaande uit metingen en 

tests. De deelnemers hadden allemaal gezonde ogen, 

al mochten ze wel een bril of zachte contactlenzen 

dragen. Jos Rozema: “Aan de hand van dit wetenschap-

pelijk onderzoek wil het UZA een referentiedatabase 

opstellen. Omdat we werken in een ziekenhuisomge-

ving, komen hier vandaag in feite alleen maar mensen 

met zieke ogen langs. Uit de resultaten van het onder-

zoek zullen we ons een duidelijk beeld kunnen vormen 

van hoe een gezond oog van de gemiddelde Vlaming 

er in onze huidige maatschappij uitziet.”

Preciezere resultaten
Een nieuw onderzoek was aangewezen, want de 

meeste wetenschappelijke oogonderzoeken dateren uit 

de jaren 1980. Onderzoek vandaag kan dankzij betere 

technieken en betere apparaten preciezere resultaten 

opleveren. Maar een andere factor speelt ook mee. Jos 

Rozema: “Door de tijd vervormt het oog mee. We mer-

ken vandaag dat veel meer mensen bijziend zijn dan 

enkele decennia geleden. Kinderen in hun ontwikkeling 

zitten meer met hun neus in de boeken, waardoor ook 

hun ogen in meer gevallen langer worden.”

Voor een uitgebreid oogonderzoek vroeg studiecoördinator Jos Rozema van het UZA de  

medewerking van 400 mensen, vooral bewoners uit de Edegemse wijk Molenveld, gelegen 

vlak bij het ziekenhuis. Het is de bedoeling om een wetenschappelijk beeld te vormen van het 

moderne oog.

Onderzoek

Inwoners van Edegem werken  
mee aan oogonderzoek
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Dankzij doorgedreven onderzoek op het vlak van op-

sporing, diagnose en behandeling bedraagt de gemid-

delde vijfjaarsoverleving voor borstkanker ongeveer 

90 %. Een kwarteeuw geleden was dat nog 75 %. Toch 

hebben onderzoekers nog steeds meer middelen nodig 

om de ziekte echt onder controle te krijgen. Hoe meer 

fondsen Stichting tegen Kanker inzamelt hoe meer 

wetenschappelijke projecten via de Medische Raad van 

de Stichting steun kunnen krijgen.

1 op 10
In België worden jaarlijks bijna 9.000 nieuwe gevallen 

van borstkanker vastgesteld.

“Maar de budgetten voor wetenschappelijk onderzoek 

zijn heel beperkt,” aldus prof. dr. Manon Huizing van 

de UZA-borstkliniek. “Eigenlijk hebben we maar 10 % 

van het budget dat echt nodig is. We werken met bud-

getten van 4 tot 600.000 euro voor een onderzoek, 

maar eigenlijk hebben we miljoenen nodig.”

De zoektocht naar geld is heel tijdrovend voor we-

tenschappers. Die tijd kunnen ze beter in onderzoek 

steken. Bovendien hebben ze maar 1 kans op 10 dat 

hun project goedgekeurd wordt. Via haar Medisch  

Wetenschappelijke Raad voorzag Stichting tegen Kan-

ker de afgelopen 10 jaar 2,8 miljoen euro voor het on-

derzoek naar borstkanker. Sinds 1988 gaf de Stichting 

75 miljoen euro aan middelen voor kankeronderzoek in 

het algemeen.

Op 26 september 2012 bedankte de Stichting tegen Kanker alle we-

tenschappers die zich inzetten voor de strijd tegen borstkanker. Ook 

de wetenschappers van het UZA werden bedacht met een ruiker 

met duizend bloemen. Tegelijkertijd lanceerde de Stichting de cam-

pagne www.ikbengeraakt.be. Die actie wil extra fondsen inzamelen.

Bloemen voor de strijd tegen kanker
Onderzoek

Dankzij de hulp van Stichting tegen Kanker kan er meer  
geïnvesteerd worden in wetenschappelijk onderzoek naar 
borstkanker. 
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Voor HIPEC of Hypertherme Intraperitoneale Chemo-

therapie bestond de enige optie voor behandeling uit 

het toedienen van chemotherapie via een bloedvat, in 

de hoop de evolutie van het ziekteproces wat tegen te 

gaan. “Met HIPEC gaan we veel agressiever te werk,” 

zegt prof. dr. Guy Hubens, diensthoofd abdominale, 

kinder en reconstructieve heelkunde. “We nemen 

zoveel mogelijk uitzaaiingen chirurgisch weg. Tijdens 

die ingreep dienen we lokaal hoge dosissen chemothe-

rapie toe als spoeling in de buik.” De temperatuur van 

de patiënt wordt opgedreven tot 40 à 41 graden om de 

chemotherapie efficiënter te doen werken.  

Omkadering
Het spreekt vanzelf dat het om zeer omslachtige en 

tijdrovende procedures gaat, die bovendien heel wat 

eisen van de patiënt. Vorig jaar werden de eerste twee 

patiënten in het UZA met HIPEC behandeld. Guy Hu-

bens: “Het is belangrijk dat patiënten uit de streek in 

het UZA terecht kunnen voor dergelijke geavanceerde 

procedures. Het UZA kan ook de juiste omkadering 

bieden, want een gecoördineerde samenwerking tus-

sen de apotheek, anesthesie, chirurgen, oncologen en 

intensieve zorg is onontbeerlijk.”  

HIPEC is een doorgedreven behandeling voor patiënten die een volledig gemetastaseerde 

tumor van de dikke darm hebben. De tumor is met name uitgebreid naar het buikvlies. Vroeger 

was de vijfjaarsoverleving voor patiënten in dat stadium van de ziekte nihil. Dankzij HIPEC stij-

gen hun kansen in bepaalde gevallen tot 25 à 35 %. Voor het UZA is de procedure een primeur.

Onderzoek

HIPEC verhoogt overlevingskansen

Het is belangrijk dat patiënten uit de streek 
in het UZA terecht kunnen voor dergelijke 
geavanceerde procedures. 
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e-Diamant is een elektronisch platform om kinderen 

en adolescenten met type 1 diabetes op te volgen via 

telemonitoring. Van thuis uit of vanop school kun-

nen kinderen via een eenvoudig systeem meermaals 

per dag de meetwaarden van hun bloedsuikerspiegel 

naar het platform doorsturen. e-Diamant maakt het 

mogelijk voor artsen en zorgverleners om de patiënten 

systematisch op te volgen en sneller de therapie aan te 

passen indien nodig. Het platform zorgt ook voor een 

nauwere betrokkenheid van de huisarts. Via e-mail of 

tekstberichten koppelen de zorgverleners terug naar 

de jongeren en hun ouders. Frequente terugkoppeling 

en overleg stimuleren de therapietrouw bij jongeren en 

verhogen de betrokkenheid bij de behandeling. Door 

de erkenning als Flanders Care-project kan het systeem 

twee jaar lang uitgebreid getest worden.

AML is een bijzonder agressieve vorm van leukemie. 

Chemotherapie heeft in het beste geval slechts een 

tijdelijk effect. Andere behandelingsmethodes zijn 

aangewezen. Een van de onderzoekspistes is immuun-

therapie. Daarbij wordt het eigen afweersysteem geac-

tiveerd om ziektes te overwinnen of te controleren. Het 

UZA-labo test immuuntherapie voor AML-patiënten die 

in remissie zijn. Patiënten krijgen een lichaamseigen 

vaccin dat hun afweersysteem activeert om overblij-

vende kankercellen te vernietigen.

Eerst geven de patiënten bloed, waaruit bepaalde witte 

bloedcellen opgekweekt worden tot actieve dendriti-

sche cellen. In de dendritische cellen brengt men het 

Wilms-tumoreiwit WT1 in. Dat eiwit wordt in hoge mate 

geproduceerd door de leukemiecellen. De met WT1 

geladen dendritische cellen spuit men in bij de patiënt 

als vaccin. Het vaccin zal afweercellen van de patiënt 

stimuleren om actief kankercellen aan te vallen die dat 

eiwit produceren. Bij sommige proefpersonen bij wie 

een herval op til was, bleef herval uit na toediening 

van het vaccin. De onderzoekers detecteerden ook 

een activatie van het immuunsysteem. Met de beurs 

zullen meer patiënten een vaccinatie krijgen en zal de 

werking van het vaccin beter onderzocht worden.

Flanders Care gaat uit van de Vlaamse overheid en wil innovatieve oplos-

singen in de zorgsector meer kansen geven. Een initiatief van UZA-pediater 

prof. dr. Raoul Rooman kreeg een erkenning als Flanders Care project. 

De VLK investeert in de toekomst van het kankeronderzoek in Vlaanderen. In 2012 bekroonde  

de VLK 15 projecten van startende onderzoekers of jonge wetenschappers die bijna klaar zijn met 

hun doctoraat. Een studie rond een vaccin tegen acute myeloïde leukemie (AML) van het vaccin  

& infectieziekteninstituut van het UZA kreeg 163.000 euro.

Opvolging van jonge 
diabetespatiënten thuis 
en op school

Vlaamse Liga tegen kanker geeft  
beurs voor leukemie-onderzoek

 Prijzen en erkenningen
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Dr. Olivier Vanderveken verdiende de voorbije tien jaar 

zijn sporen in de multidisciplinaire behandeling van 

snurken en obstructief slaapapneu (OSA). Meer dan 

300.000 Belgen hebben OSA. Bij OSA klapt de keel-

holte tijdens de slaap helemaal of gedeeltelijk dicht. 

Dat veroorzaakt zuurstoftekort. Patiënten snurken luid 

en storend. Overdag hebben ze last van overmatige 

slaperigheid en concentratiestoornissen. Op lange ter-

mijn veroorzaakt een niet behandelde OSA ingrijpende 

cardiovasculaire en andere gezondheidsproblemen. 

Het UZA past de behandeling met het mandibulair 

repositie apparaat sinds enkele jaren met veel succes 

toe. Daarbij zorgt een mondprothese, vastgeklikt op 

de tanden, voor meer ademruimte door de onderkaak 

naar voren te schuiven.

De ‘Pierre Robin Academic Award’ wordt toegekend 

aan mensen die een uitzonderlijk initiatief namen en 

belangrijke vooruitgang boekten in het onderzoek 

en het onderwijs rond tandheelkundige slaapgenees-

kunde.

Dr. Olivier Vanderveken werd bekroond voor zijn expertise in de behandeling van slaapapneu 

met behulp van een mondprothese. Op het jaarlijkse internationale congres van de ‘American 

Academy of Dental Sleep Medicine’ ontving hij de prestigieuze ‘Pierre Robin Academic Award’.

Pierre Robin Award 
voor dr. Olivier  
Vanderveken

Prijzen en erkenningen
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Met de ERC-Grant van 1 miljoen euro kunnen prof. dr. 

Loeys en zijn team zich toeleggen op de zoektocht naar 

genetische factoren die aan de basis kunnen liggen van 

een aorta aneurysma. Loeys: “We willen in de toekomst 

vooral preventief in plaats van curatief werken. Vijftig 

procent van onze patiënten overleeft een aortascheur 

als gevolg van een aneurysma op dit moment niet. Pas 

bij een scheur duiken de eerste symptomen op en dan is 

het vaak te laat.” De ERC is vooral op zoek naar projec-

ten die grensverleggend zijn. Bart Loeys is de eerste die 

in de life sciences in Antwerpen zo’n beurs in de wacht 

sleept. Onlangs identificeerde het team rond Bart Loeys 

al de genetische factor die de stevigheid van de aorta-

wand mee bepaalt. Dat was een wereldprimeur. 

De European Research Council financiert 

enkel wetenschappers die tot de absolute top 

behoren in hun onderzoeksdomein. Prof. dr. 

Bart Loeys, adjunct-diensthoofd medische 

genetica van het UZA, kreeg een Starting 

Grant van het ERC voor het ontrafelen van de 

genetische oorzaken van aorta aneurysma’s.

ERC-Grant voor 
prof. dr. Bart Loeys



  |  47    

Het EASO wil het onderzoek naar obesitas promoten 

en het contact tussen individuen en organisaties die 

zich met obesitas bezighouden vergemakkelijken. 

Obesitas is wereldwijd een van de meest voorkomende 

aandoeningen. Omdat de kennis van de ziekte erg ver-

spreid is, heeft het EASO een netwerk van gespeciali-

seerde centra opgericht. De kwaliteit van de patiënten-

zorg in de centra voldoet aan de hoogste standaarden. 

Een geaccrediteerd obesitascentrum moet niet enkel 

voldoen aan strenge voorwaarden, maar bovendien 

samenwerken met de andere centra om de kwaliteit, 

de verzameling en de analyse van patiëntengegevens 

en het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. 

Obesitasonderzoek in het UZA leverde al belangwek-

kende inzichten op, bijvoorbeeld rond vetverdeling en 

vetmassa als orgaan op zich. Het UZA is ook intensief 

betrokken bij allerlei studies en boekt goede resultaten 

op het vlak van behandeling.

De European Association for the Study of Obesity erkende de dienst endocrinologie, diabeto-

logie en metabole ziekten van het UZA officieel als obesitascentrum. De accreditatie van de 

dienst onder leiding van prof. dr. Luc Van Gaal geeft een belangrijke impuls aan het obesitas-

onderzoek in België.

Centrum voor obesitas krijgt  
Europese erkenning

Prijzen en erkenningen
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CSL Behring Chair voor 
prof. dr. Gadisseur 

Sinds oktober 2012 is prof. dr. Alain Gadisseur houder 

van de CSL Behring Chair in Von Willebrand Disease. 

De chair werd met steun van het farmaceutisch bedrijf 

Behring opgericht aan de Universiteit Antwerpen. De 

officiële inauguratie ging gepaard met een symposium 

over de Von Willebrand ziekte, een erfelijke bloedings-

ziekte.

JACIE-accreditatie 
voor hematologie

Voor haar volledige programma rond stamceltransplan-

tatie behaalde de afdeling klinische hematologie van 

het UZA in november een JACIE-accreditatie. Dat be-

langrijkste kwaliteitslabel voor een Europees stamcel-

transplantatieprogramma garandeert dat vier aspecten 

van zorg op een hematologische eenheid, bijvoorbeeld 

het bewerken en invriezen van het cellenproduct op de 

weefsel- en cellenbank, voldoen aan strenge kwaliteits-

eisen.

Prof. dr. Ramet wordt 
Executive Director van AEP

Prof. dr. José Ramet is diensthoofd pediatrie van het 

UZA. Tijdens een vergadering van het Executief comité 

van de European Academy of Paediatrics (EAP) werd hij 

benoemd tot de eerste Executive Director van het EAP. 

Na jaren dienst als Secretary General werd hij unaniem 

verkozen voor die nieuwe taak.

Prijzen en erkenningen

 U
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Prof. dr. Alain Gadisseur Prof. dr. José Ramet
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Honorary Membership  
voor prof. dr. Parizel

Prof. dr. Paul Parizel, diensthoofd radiologie van 

het UZA, ontving het Honorary Membership van de 

Radiological Society of Serbia voor zijn uitmuntende 

verdiensten en zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling 

van de radiologie in de Servische Republiek. Van de-

zelfde vereniging kreeg hij de Gold Medal Award. Aan 

de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Novi 

Sad, Servië, werd hij officieel aangesteld als Visiting 

Professor.

Prof. dr. Didier Ebo 

Prof. dr. Didier Ebo werd verkozen tot President of the 

Belgian Society of Allergy and Clinical Immunology.

Prof. dr. Chris Vrints

Prof. dr. Chris Vrints, diensthoofd cardiologie, werd 

hoofdredacteur van het European Heart Journal: Acute 

Cardiovascular Care. In de lente van 2012 verscheen 

het eerste nummer van het tijdschrift, dat de officiële 

spreekbuis is van de werkgroep cardiovasculiare zorg.

Prof. dr. Paul Parizel Prof. dr. Didier Ebo Prof. dr. Chris Vrints
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CAPRI staat voor Collaborative Antwerp Research 

Institute. Het instituut bundelt de onderzoeksinspan-

ningen van de Universiteit Antwerpen, het UZA en 

Emmaüs vzw. Jammer genoeg loopt Vlaanderen immers 

achter op heel wat andere landen als het gaat om de 

financiering van psychiatrisch onderzoek. Dankzij deze 

samenwerking zal het psychiatrisch wetenschappelijk 

onderzoek ongetwijfeld naar een hoger niveau worden 

gebracht. Het onderzoek zal vooral plaatsvinden in 

het Psychiatrisch Ziekenhuis Norbertus in Duffel, het 

nieuwe universitaire psychiatrisch centrum.

Postdoctoraal
De voorbije tien jaren werd er binnen CAPRI weten-

schappelijk onderzoek verricht naar schizofrenie, 

depressie, angst, verslaving, psychosomatiek, kinder- 

en jeugdpsychiatrie en forensische psychiatrie. Het 

project met Janssen zal gedurende vijf jaar onderzoek 

doen naar biomarkers en innovatie op het vlak van 

cognitie, schizofrenie, de ziekte van Alzheimer en 

stemmingswisselingen. Patiëntstudies in de neuropsy-

chiatrie zijn in de opstartfase. Binnen de overeenkomst 

met Janssen Research & Development gaan doctoraat-

studenten en onderzoekers met een postdoctoraal 

statuut aan de slag. Prof. Bernard Sabbe (UA): “Het 

moet mogelijk zijn om binnen het project een vijftal 

doctoraatsscripties af te leveren. Deze samenwerking 

creëert een structureel onderzoekskader, waarbij vol-

tijds wetenschappelijk onderzoek naar de grondslagen 

en de behandeling van grote psychiatrische ziekte-

beelden zal uitgevoerd worden. We zoeken hierbij ook 

samenwerking met andere partners uit de geestelijke 

gezondheidszorg. In dit onderzoek kunnen patiënten 

wekenlang worden opgevolgd, met monitoring van be-

langrijke psychologische parameters zoals stemming, 

emotie en sociale interactie.”

Samenwerking

In de financiering van het wetenschappelijk onderzoek naar hersenstoornissen  

hinkt België achterop. Janssen Research & Development brengt daar verandering in.  

Dankzij een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met CAPRI krijgen de  

neurowetenschappen een boost.

Psychiatrisch onderzoek krijgt boost

Samenwerking met Janssen 
voor onderzoek naar biomar-
kers en innovatie op het vlak 
van cognitie, schizofrenie, de 
ziekte van Alzheimer en stem-
mingswisselingen. 
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“De associatie biedt grote voordelen wat betreft de 

uitwisseling van kennis, en de financiering van materi-

aal,” zegt prof. dr. Marie-José Tassignon van de dienst 

oogheelkunde (UZA). “Daardoor krijgen onze patiënten 

sneller toegang tot de nieuwe technologie. Ook de 

patiëntenstroom kunnen we binnen de samenwerking 

efficiënter organiseren, wat zeker een positief effect zal 

hebben op de wachttijden.”

Speerpunten bundelen
De band tussen de twee diensten groeide doordat het 

UZA hielp bij de reorganisatie van de oogheelkunde 

in Brussel. Bovendien werkten sommige personeels-

leden al deeltijds in Brussel en deeltijds in Antwerpen. 

Diensthoofd in Brussel is prof. dr. Marcel Ten Tusscher, 

die zijn sporen verdiende in het UZA.  

Marie-José Tassignon: “De Brusselse dienst is meteen 

een ideaal platform voor onze assistenten in opleiding. 

De associatie zal ook onze Europese en internationale 

uitstraling versterken omdat we als groep onze speer-

punten kunnen bundelen.”

Speerpunten van het UZA zijn onder andere cata-

ract-, cornea- en orbitachirurgie. Ook voor moeilijke 

ingrepen bij kinderen bouwde het UZA een stevige 

knowhow op en zijn corneabank is intussen de groot-

ste van België. De VUB heeft de neuro-oftalmologie als 

speerpunt.

In 2012 werd een associatie tussen de dien-

sten oogheelkunde van het UZA en de VUB 

een feit. De twee diensten zullen elkaar  

zoveel mogelijk wederzijds ondersteunen.

Associatie  
oogheelkunde

Samenwerking
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MS beschadigt de hersenen en het ruggenmerg. De 

isolatielaag rond de zenuwbanen wordt aangetast, 

wat de communicatie van en naar de lichaamsdelen 

verstoort. Daardoor krijgt een MS-patiënt af te rekenen 

met onder andere evenwichtsproblemen of vermin-

derde kracht, en kan hij zich erg moe voelen. Omdat 

de zenuwbanen vaak op de lange duur niet gespaard 

blijven, treden er onomkeerbare symptomen op.

Gepersonaliseerde behandeling
Bij MS-patiënten is de medicijnkeuze afhankelijk van 

factoren zoals leeftijd, het aantal en de ernst van de 

opstoten, afwijkingen op MRI-scans en mogelijke 

bijwerkingen. Persoonlijke omstandigheden zoals de 

werksituatie van de patiënt en een eventuele kinder-

wens spelen ook mee.

Het MS-netwerk Antwerpen biedt een antwoord op de 

nood aan gepersonaliseerde zorg. Binnen het samen-

werkingsverband kunnen het UZA, het AZ Klina en 

De Mick in Brasschaat de zorg optimaler coördineren, 

de patiënten beter informeren en sneller reageren bij 

problemen. UZA-neurologe Barbara Willekens (foto 

rechts): “Het team omvat drie neurologen. Bij com-

plexe problemen overleggen we onderling. Verder is er 

onze MS-verpleegkundige Marleen Breuls (foto links), 

die in de drie ziekenhuizen werkt en in elk ziekenhuis 

de multidisciplinaire raadpleging organiseert.” Tijdens 

zo een raadpleging kan de neuroloog een beroep doen 

op een uroloog en een revalidatiearts. Afhankelijk van 

de klachten die de patiënt heeft, kunnen een ergothe-

rapeut, kinesitherapeut, logopedist of psycholoog in-

geschakeld worden. Ook de maatschappelijk werkster 

van de MS-liga is betrokken bij de multidisciplinaire 

raadpleging.

Educatie
Het MS-netwerk Antwerpen maximaliseert de oplei-

ding van zowel patiënten als zorgverleners. Omdat 

meer dan de helft van de patiënten in het eerste jaar 

stopt met medicatie is patiënteneducatie een aan-

dachtspunt. Barbara Willekens: “Het is erg belangrijk 

dat de patiënt volledig achter de gekozen behandeling 

staat en begrijpt wat het doel van de medicatie is.” Als 

patiënten na een consultatie nog vragen hebben, kun-

nen ze daarmee steeds terecht bij de MS-verpleegkun-

dige, die zich ontpopte tot een vertrouwenspersoon bij 

Multiple sclerose is een ziekte met veel facetten. Dat het verloop van de ziekte sterk verschilt 

van patiënt tot patiënt heeft een weerslag op de zorg. Om de verzorging van MS-patiënten 

nog beter te stroomlijnen richtten het UZA, het AZ Klina en revalidatieziekenhuis De Mick het 

MS-netwerk Antwerpen op.

Samen sterk tegen multiple sclerose
Samenwerking
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wie patiënten steun zoeken in moeilijke momenten. 

Marleen Breuls: “Bij problemen kunnen patiënten me 

altijd opbellen. We merken dat ze dat gemakkelijker 

doen dan naar een arts bellen. Op die manier houden 

we de drempel laag.”

Opstoten
Relapsing-remitting MS is de meest voorkomende 

vorm van de ziekte. De patiënt krijgt dan regelmatig 

opstoten, die vaak ook weer verdwijnen. Naarmate de 

ziekte vordert nemen de opstoten af, maar gaan de 

patiënten geleidelijk en definitief achteruit. Ernstige 

opstoten worden acuut behandeld met een cortisone-

kuur. De frequentie en de ernst van de opstoten 

tempert men met inspuitingen met interferon-beta of 

glatirameer. Barbara Willekens: “Met die inspuitingen 

kunnen we wellicht ook de definitieve achteruitgang 

uitstellen. Spijtig genoeg gaan die behandelingen vaak 

gepaard met bijwerkingen zoals rode, soms pijnlijke 

plekken of een grieperig gevoel.

Tweedelijnsbehandeling
Wanneer de basisbehandeling niet volstaat, is een 

tweedelijnsbehandeling aangewezen. Voor de vier-

wekelijkse infuusbehandeling met natalizumab is er 

sinds kort een alternatief. Het nieuwe geneesmiddel 

fingolimod biedt veel meer comfort, want patiënten 

kunnen het dagelijks als tablet innemen. Vooral de in-

fuusbehandeling houdt risico’s in. Bij 2 tot 3 patiënten 

op duizend kan progressieve multifocale leukencefa-

lopathie (PML), een levensbedreigende infectie in de 

hersenen, optreden. Het risico daarop kunnen artsen 

inschatten door patiënten te screenen.

Tien procent van de patiënten wordt niet behandeld 

met medicatie omdat er zich bij hen op lange termijn 

heel weinig symptomen voordoen.

Ongeveer 15 % van de patiënten heeft de primair 

progressieve vorm van MS, waarbij ze geen opstoten 

krijgen. Vanaf het begin gaat hun toestand gestaag 

achteruit, waardoor ze al in een vroeg stadium stappro-

blemen krijgen. Momenteel is er voor hen enkel een 

symptomatische behandeling mogelijk.

Dankzij de samenwerking kunnen we de zorg beter  
coördineren, kunnen we de patiënten beter informeren  
en sneller reageren bij problemen.
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Congo – Hulp voor mama’s aan de evenaar 
In de VZW ‘Mamas aan de evenaar’ zijn ondere andere 

dr. Tom Moreels en gepensioneerd verpleegkundige 

Jean Coen actief. De vzw werd opgericht door Mik 

Neeckx, die jarenlang als verpleegkundige in Congo 

werkte en haar werk nu verder zet via deze vzw. Het 

doel van de vzw is samenwerken met vrouwengroepen 

in de evenaarsstreek van Congo in Gemena. Dit vanuit 

een visie van evenwaardigheid, waarbij de ontwikke-

ling van hun sociaal, maatschappelijk, economisch en 

gezinsleven wordt gestimuleerd. Zelfrespect, ver-

antwoordelijkheid voor gezin en opvoeding van hun 

kinderen, het respect voor het eigen lichaam en het 

verbeteren van de eigenwaarde staan daarbij centraal. 

In 2012 werd vooral gewerkt rond de opleiding van 

lokale vroedvrouwen en verpleegkundigen om onge-

wenste zwangerschappen te voorkomen en gewenste 

zwangerschappen beter en veiliger te begeleiden. 

Meer info: www.mamasaandeevenaar.be 

 

Burundi > Ziekenhuis voor vrouwen  
heropstarten
UZA’s diensthoofd gynaecologie, prof. dr. Yves Jac-

quemyn, trok in november 2012 met een team van 

Artsen Zonder Vakantie naar Burundi om er een klein 

ziekenhuis opnieuw op te starten, in nauwe samen-

werkng met de lokale artsen en verpleegkundigen. De 

Belgische organisatie Artsen zonder Vakantie bestaat 

uit een 600-tal artsen en verpleegkundigen die tijdens 

hun vakantie gratis in Afrikaanse ziekenhuizen werken. 

Ze verlenen er steun aan ziekenhuizen, stellen medi-

sche teams ter beschikking en brengen (para)medische 

kennis en materiaal over. Yves Jacquemyn: “Wat me 

het meeste bijblijft, is hoe weinig belang men hecht 

aan het leven van een kind en een moeder,” aldus 

de gynaecoloog. “Een kind dat zeven weken te vroeg 

geboren is en het in België bijna altijd zou halen, wordt 

daar gewoon opzij geschoven, krijgt zelfs geen bed 

of eten.” Waar hier in België de ontslagdatum zo snel 

mogelijk wordt geregeld, rekt men het verblijf in de 

ziekenhuizen daar soms nodeloos lang, ... tot men het 

geld (20 euro voor een fisteloperatie) voor de uitge-

voerde operatie betaald heeft. 

Rwanda & Burkina Faso – Orthopedische 
en traumatologische zorg uitbouwen en 
heupprotheses plaatsen 
Orthopedist Lieven Dossche, die voor AZG al in Zambia 

en Rwanda werkte, trok in mei 2012 naar Rwanda om 

er orthopedische en traumatologische zorg in een klein 

landelijk ziekenhuis uit de grond te stampen en er 

basiskennis over te dragen aan de lokale artsen en ver-

pleging. Vroeger moesten patiënten met orthopedische 

problemen of traumatologie doorverwezen worden 

naar een universitair ziekenhuis dat een 5-tal uur ver-

der rijden ligt, over moeilijke wegen. Dossche ging in 

Ook in 2011 trokken weer heel wat UZA-medewerkers naar het buitenland. Met nuttige  

medische bagage en een gezonde dosis maatschappelijk engagement.

UZA-medewerkers zetten zich vrijwillig 
in voor hulp aan het buitenland

Samenwerking



  |  57    

december 2012 ook Burkina Faso om er samen met een 

West-Vlaamse collega een project rond heupprothesen 

verder uit te bouwen. In samenwerking met de lokale 

chirurgen plaatsen ze heupprothesen en proberen hen 

de techniek aan te leren, zodat ze dit op termijn zelf 

kunnen beginnen doen. Er komen patiënten vanuit 

heel het land naar het ziekenhuis voor een heuppro-

these. Lieven Dossche herinnert zich een vijftiger die 

al anderhalf jaar met een gebroken heup rondliep. De 

man behielp zich met krukken maar was volledig af-

hankelijk van zijn familie. Een jaar na de ingreep kwam 

de man tonen hoe zijn leven totaal veranderd was. Hij 

kon weer zelf geld verdienen voor zijn familie. Lieven 

Dossche: “De mensen in Afrika zijn zo dankbaar, en ze 

hebben zoveel veerkracht. Zelfs na tien missies vind ik 

het nog altijd even boeiend.”

Myanmar – Gezondheidszorg bieden in 
afgelegen gebieden
Myanmar blijft het UZA beroeren. Veel inwoners krijgen 

er onvoldoende medische zorgen ook de nood aan kwa-

litatieve oogzorg is in de afgelegen gebieden erg hoog. 

Prof. dr. Luc Beaucourt trok ook in 2012 samen met een 

aantal studenten geneeskunde naar Myanmar om de 

bevolking in afgelegen gebieden medische zorgen te 

kunnen bieden. Ze leverden medicijnen en medische 

apparatuur aan en boden basisgezondheidszorg. 

Armenië – Verdere ontwikkeling  
van niertransplantatie 
Zoals elk jaar trok er in juni 2012 weer een UZA 

delegatie naar ons “zuster” hospitaal Arabkir Medical 

Center in Yerevan (Armenië) voor de verdere uitbouw 

van dialyse en levende donor niertransplantatie. Naast 

dagelijkse lezingen verleenden Wilfried Leyssens en 

Jean-Pierre Van Waeleghem hulp in het klinisch labora-

torium en de dialyse. Dr. Kathleen de Greef en prof. Dirk 

Ysebaert toonden in het operatiekwartier heelkundige 

ingrepen van laparoscopische nierchirurgie, dialyse 

access chirurgie en gecompliceerde niertransplantaties. 

Tot slot was er een conferentie met politici, juristen 

en andere beleidsmakers rond de implementatie van 

een wet op hersendood en orgaandonatie die in de 

toekomst post-mortale orgaandonatie in Armenië zou 

mogelijk maken. Dit wetsvoorstel is geschoold op onze 

succesvolle Belgische wetgeving.

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

rium voor klinische biologie, bouwde verder aan een 

netwerk om het antibioticagebruik in Oost-Europa in 

kaart te brengen. Aan dit netwerk, dat wordt onder-

steund met fondsen van de Wereldgezondheidsorga-

nisatie, nemen inmiddels 13 niet-EU landen uit Europa 

deel. Vertegenwoordigers van deze landen volgden een 

opleiding in Antwerpen en het monitorsysteem breidt 

zich steeds verder uit. Het grote probleem in deze 

landen, zo bleek uit de eerste resultaten, is de verkoop 

van antibiotica, dikwijls ingevoerd uit India of Turkije, 

zonder voorschrift en met twijfelachtige activiteit. 

Prof. Goossens heeft opnieuw India bezocht om aan 

de autoriteiten uit te leggen hoe wij het probleem van 

antibioticaresistentie in de Europese Unie aanpakken. 

Dit leidde tot een blauwdruk voor India, de “Chennai 

verklaring”, waarin de maatregelen worden opgesomd 

die India zou moeten nemen. Tenslotte bouwt prof. 

Goossens aan een netwerk van ziekenhuizen en labora-

toria in Europa (zowel in de Europese Unie als daarbui-

ten) voor klinische studies met nieuwe antibiotica. Dit 

netwerk, waaraan inmiddels meer dan 250 (hoofdza-

kelijk universitaire) ziekenhuizen deelnemen, wordt 

ondersteund met fondsen van de Europese Commissie. 

Eens dit netwerk operationeel is, zal er samengewerkt 

worden met een gelijkaardig ziekenhuisnetwerk in 

de Verenigde Staten dat in 2013 opgestart wordt met 

fondsen van het “National Institute of Health”.





uza ı Resultaten



Resultaten: medisch

Hospitalisatie
Het aantal verblijven met overnachting kende in 2012 

een sterke groei: 27.316 verblijven ten opzichte van 

26.170 in 2011. Dit is een toename van 4,4 %. 

De groei werd ziekenhuisbreed gevoed maar mani-

festeerde zich in het bijzonder binnen de moeder- en 

kindcluster en de dienst intensieve zorg:

•	 op	de	diensten	pediatrie	en	verloskunde	nam	het	

aantal verblijven met respectievelijk 13 en 16 % toe. 

Het aantal bevallingen steeg navenant van 763 naar 

873, het op één na hoogste aantal ooit;

•	 de	intensieve	afdelingen	kenden	een	topjaar:	op	de	

dienst intensieve neonatologie nam het aantal ver-

blijven met 25 % toe, op de dienst intensieve zorg 

met 9 %.

Op de chirurgische en interne diensten beliep de groei 

ongeveer 3,5 %:

•	 bij	de	chirurgische	diensten	was	die	groei	voorna-

melijk voor rekening van de diensten thorax- en 

vaatheelkunde en neurochirurgie;

•	 bij	de	interne	diensten	werd	die	groei	breder	gedra-

gen: het aantal verblijven steeg sterk op de diensten 

slaapcentrum, gastro-enterologie, neurologie en 

pneumologie.

Ondanks de sterke groei van de verblijven, bleef 

de toename van het aantal verpleegdagen beperkt: 

160.634 dagen ten opzichte van 159.372 dagen in 2011 

(+ 0,8 %). Hierdoor daalde de gemiddelde verblijfs-

duur voor het eerst onder de 6 dagen (5,88 dagen). De 

bedbezetting bedroeg 76,8 %.

Het aandeel van de verblijven van één enkele nacht 

steeg van 36,6 naar 37,5 %. De belangrijkste oorzaak 

hiervan was de uitbreiding van de beddencapaciteit op 

het slaapcentrum vanaf medio 2011. 

Daghospitalisatie
Het aantal (administratief) geregistreerde verblijven 

zonder overnachting steeg van 31.305 naar 32.284. Dit 

is een toename van 3,1 %. Opvallend is dat die groei 

zich voornamelijk in de tweede jaarhelft manifesteer-

de. Het aantal gefactureerde verblijven kende een nog 

sterkere groei: 31.628 ten opzichte van 29.685 in 2011 

of een toename van 6,5 %.

De groei werd voornamelijk gedragen door de interne 

disciplines (+ 4,2 %). De dagverblijven groeiden zeer 

sterk in de medische diensten immunologie & reuma-

In 2012 zien we een stijging van het aantal verblijven met overnachting, maar ook van het aantal 

daghospitalisaties. Het aantal raadplegingen en technische vestrekkingen nam het afgelopen 

jaar eveneens toe. De gemiddelde verblijfsduur daalde echter voor het eerst sinds jaren onder 

de 6 dagen. De bedbezetting bleef nagenoeg ongewijzigd op 76.2 %. In een aantal disciplines 

werd een opmerkelijke groei genoteerd. Een overzicht van de belangrijkste medische cijfers.

2012 in vogelvlucht
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tologie en nucleaire geneeskunde (PET onderzoeken) 

en sterk in de diensten oncologie, cardiologie en 

neurologie.

De chirurgische diensten tekenden voor een status-

quo waarbij de groei in het pijncentrum en de urologie 

ongedaan werd gemaakt door een inkrimping van de 

activiteit in de diensten orthopedie en N.K.O.

Bij de moeder- en kindcluster steeg het aantal dagver-

blijven op pediatrie en obstetrica met meer dan 25 %.

Ambulante activiteiten en technische 
verstrekkingen
Het aantal ambulante contacten steeg in 2012 met 4,7 %. 

Ook hier lag het zwaartepunt van de groei duidelijk in de 

tweede jaarhelft. De toename van het aantal raadplegin-

gen en technische verstrekkingen is opmerkelijk groter: 

626.000 raadplegingen en technische verstrekkingen 

ten opzichte van 586.000 in 2011. Dit is een toename 

van 6,9 %.

De groei bij de ambulante activiteit werd voorname- 

lijk gedragen door de interne disciplines (gemiddeld  

+ 6,5 %):

•	 op	de	consultatie	cardiologie	steeg	het	aantal	am-

bulante contacten van 32,5 naar 35,5 duizend, goed 

voor circa 17 % van de totale groei;

•	 ook	de	medische	diensten	spoed,	pneumologie,	der-

matologie, neurologie, diabetologie, nefrologie en 

gastro-enterologie tekenden voor sterke groeicijfers.

Bij de chirurgische diensten was de toename van de 

ambulante activiteit matig: + 2,9 %:

•	 de	gynaecologie,	de	thorax-	en	vaatheelkunde,	de	

anesthesie (preoperatieve consultatie), de neurochi-

rurgie en de abdominale heelkunde lieten groeicij-

fers optekenen van 10 % en meer;

•	 bij	de	dienst	N.K.O.	liep	de	activiteit,	na	een	sterke	

groei in 2011, met circa 3 % terug.

Operatiekwartier
De evolutie van het aantal ingrepen op het operatie-

kwartier stijgt licht: 17.290 ingrepen ten opzichte van 

16.929 in 2011 of een toename van 2,1 %. Het aantal 

ingrepen zware chirurgie (ingrepen met een RIZIV 

coëfficiënt getal gelijk aan of hoger dan K240 of N400) 

kende een wat sterkere groei: 5.871 ten opzichte van 

5.622 in 2011 of een toename van + 4,4 %. 

Transplantatie-activiteiten
In 2012 werden in het UZA in totaal 63 organen ge-

transplanteerd en dit bij 59 patiënten. Dat zijn in totaal 

6 organen en 3 patiënten meer dan in 2011. Uitgeno-

men de levertransplantaties, waarvan er in totaal 7 

werden uitgevoerd wat er 5 minder zijn dan in 2011, en 

de longtransplantaties, waarvan er in 2012 geen enkele 

werd uitgevoerd, kenden alle andere soorten transplan-

taties een toename.

Het UZA kende in 2012 een aantal primeurs: een 

primeur voor het UZA in 2012 was de eerste dundarm-

transplantatie. Tevens werd bij 3 patiënten een hart-

niertransplantatie uitgevoerd. 

Na een paar jaren zonder pancreastransplantatie is er 

in 2012 weer eentje uitgevoerd.

Orgaantransplantaties in 2012

•	 44	niertransplantaties	(waarvan	4	in		 	 	

 combinatie met een ander orgaan)

•	 9	harttransplantaties	(3	in	combinatie			 	

 met een niertransplantatie)

•	 7	levertransplantaties

•	 2	pancreastransplantatie	(1	in	combinatie		

 met een niertransplantatie)

•	 1	dunne	darm	transplantatie

Ook het aantal donorprocedures kende gelukkig terug 

een toename. In totaal werden er 92 organen gepre-

leveerd en dit zijn er 12 meer dan in 2011. Hiermee 

is er een duidelijke stijging waar te nemen maar zijn 

we toch nog niet bij het niveau van 2006-2008 waar 

telkens ongeveer een 110 organen werden geoogst.  

Het aantal donorprocedures blijft dus een redelijk gril-

lig verloop kennen.

Het aantal stamceltransplantaties kende een spectacu-

laire toename in 2012: zowel de autologe, van 20 naar 

27 of een toename met 35% als de allogene, gestegen 
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met 116% van 18 naar 39 eenheden, kenden een uit-

gesproken stijging. In totaal gebeurden er dan ook 66 

beenmergtransplantaties en dat zijn er 28 meer dan in 

2011. Deze stijging is mede te wijten aan een stijging 

van de verwijzingen uit een aantal perifere centra.

Medisch-technische diensten
>  Radiologie
Het aantal onderzoeken in de radiologie – met inbegrip 

van CT, angio- en consultancehonorarium maar zonder 

de NMR-onderzoeken – kende in 2012 een stijging van 

2,5% t.o.v. 2011. Voor 2012 totaliseerde het UZA hiermee 

139.050 onderzoeken. Dit is op een paar honderd on-

derzoeken na gelijk aan het jaar 2010, het jaar waarop 

tot nu toe het meeste aantal onderzoeken in het UZA 

werd uitgevoerd. Deze stijging is echter wel kleiner dan 

de stijging van het aantal patiëntencontacten zodat de 

stijging van het aantal onderzoeken niet mag geïnter-

preteerd worden als een hogere consumptie.

Als we de verschillende deelgebieden in beeld bren-

gen, dan zien we een flinke stijging bij de CT-onder-

zoeken, de mammografieën, de angiografieën en het 

aantal RX’en van de thorax. Het aantal CT onderzoeken 

stijgt met 1.653 eenheden, wat 7,9% meer is dan in 

2011. Hiermee wordt de trend van de laatste jaren ver-

dergezet. Het aantal angio’s stijgt met 239 eenheden 

tot 1.604 of een stijging met 17,5%. Het betreft hier 

vooral de diagnostische onderzoeken. Ook het aantal 

mammografieën stijgt met 11,1% tot in totaal 5.704 

onderzoeken. Deze stijging is volledig te wijten aan 

een toename van het aantal onderzoeken in het kader 

van de borstkankerscreening. Tot slot stijgt het aantal 

RX-thorax onderzoeken met 3%, wat aansluit bij het 

gestegen aantal (dag)opnames in 2012. 

Het aantal klassieke radiografieën van het skelet neemt 

zeer lichtjes af met 1% zodat we daar van een status 

quo kunnen spreken. Het aantal echografieën kent ook 

een terugval met 3% of 336 onderzoeken op jaarbasis. 

Deze evolutie is volledig te wijten aan een daling van 

het aantal echografieën uitgevoerd bij pasgeborenen 

omdat dit onderzoek nu door de neonatologie zelf wordt 

uitgevoerd. Alle andere echografieën kennen een lichte 

stijging. Ook het aantal NMR-onderzoeken kent een 

forse groei met 6.7%. Deze stijging werd mogelijk door 

de uitbreiding van het aantal uren waarop de onder-

zoeken worden uitgevoerd. Deze uitbreiding kwam er 

om de vraag beter te kunnen opvangen. Opmerkelijk is 

de groei in bepaalde deeldomeinen zoals het cen-

traal zenuwstelsel (+14,1%) en de abdominale regio 

(+13,0%); 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 halsre-

gio bleef ongeveer gelijk (+1,1%).

>  Nucleaire geneeskunde
De dienst nucleaire geneeskunde kwam in 2012 uit op 

11.232 onderzoeken. Dit is een stijging tegenover 2011 

met 376 onderzoeken of een groei met 3,5%. Dit ligt 

in de lijn van de groei van de andere activiteiten in het 

ziekenhuis.

Ook dit jaar zet de trend van de vorige jaren zich 

verder met een daling van het aantal “klassieke” 

onderzoeken met 109 eenheden of 1,7% tot 6.457. Deze 

daling wordt echter meer dan gecompenseerd door de 

toename van het aantal PET-CT scans met 485 eenhe-

den of 11% tot een totaal van 4.884 onderzoeken. Een 

mogelijke uitbreiding van de programmatie van PET-CT 

toestellen door de overheid hangt al een tijdje in de 

lucht. Dit kan een negatieve impact hebben op het 

aantal onderzoeken in het UZA. De verschuiving van 

de klassieke onderzoeken naar deze nieuwe beeldvor-

mingstechnieken verhoogt ook de werklast vermits 

een de beoordeling van een PEC-CT onderzoek – zeker 

in de oncologische sfeer – veel meer beoordelingstijd 

vraagt dan de vroegere klassieke technieken.
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>  Invasieve en interventionele cardiologie
Het aantal procedures in de invasieve en interven-

tionele cardiologie is praktisch status quo gebleven 

met 2011. Er werden 7.221 procedures uitgevoerd en 

dat betekent een daling met 0,5% in vergelijking met 

voorgaand jaar. 

Het grootste gedeelte hiervan beslaat de beeldvorming 

en ingrepen op het hart en de coronairen. Het aantal 

coronarografieën blijft ongeveer gelijk maar het aantal 

dilataties van de kransslagaders gaat erop achteruit 

met 7,5% of 125 procedures minder. In totaal betekent 

dit er 1.541 dilataties hebben plaatsgevonden. Myo-

cardbiopsieën, percutane klepplastiek en plaatsen van 

ballonpompen in de aorta bleef stabiel.

Ook alles wat te maken heeft met het plaatsen, revise-

ren en verwijderen van pacemakers is perfect vergelijk-

baar met vorig jaar. In 2012 werden er 311 procedures 

uitgevoerd, wat er5 minder zijn dan in 2011.

Ook de elektrofysiologische onderzoeken bleven nage-

noeg op hetzelfde niveau met 2011 : 401 procedures, 

op 1 procedure na gelijk met 2011. 

Er werden in 2012 ook 20 Corvalves ® geplaatst wat 

toch duidelijk minder is dan de vorige jaren. In die 

voorgaande jaren werden er jaarlijks ongeveer 30 

ingebracht.

>  Nierdialyse
In 2012 werden er in het UZA in totaal 1.293 acute 

nierdialyses uitgevoerd. Dat zijn er 113 minder dan in 

het jaar daarvoor of een terugloop met 8% . Samen 

met daling van het aantal dialyses is ook het aantal 

gedialyseerde patiënten teruggelopen van 149 naar 141 

of een vermindering met 5,4% .

De chronische nierdialyse heeft in 2012 gemiddeld 60 

patiënten behandeld en dat is een flinke toename in 

vergelijking met 2011 toen er gemiddeld 51 patiënten in 

behandeling waren. 

In de collectieve dialyse van het UZA, het low care 

centrum van Bornem inbegrepen, werden iets minder 

patiënten behandeld, namelijk 31. Dit zijn 3 patiënten 

minder dan in 2011.

Ook het volume van de peritoneale dialyse (CAPD) is 

een klein beetje minder dan 2011. In totaal werden 50 

patiënten – waarvan 6 kinderen - op deze wijze behan-

deld. In 2011 waren dit in totaal 52 patiënten.

Globaal genomen blijft de activiteit op het peil van de 

voorgaande jaren en zien we over de jaren heen wel 

wat fluctuaties in de aantallen van de verschillende 

soorten behandelingen.

>  Radiotherapie
De dienst URA (Universitaire Radiotherapie Antwerpen), 

een samenwerkingsverband tussen ZNA en UZA, nam 

in de loop van 2011 een nieuw tomotherapie toestel 

in gebruik. Hierdoor beschikt de dienst nu over twee 

bestralingstoestellen met hoge precisie. Het nieuwe 

toestel is van een nieuwe generatie met een nog pre-

ciesere werking wat de indicatiestelling verruimd en 

er meer patiënten in aanmerking komen voor dit soort 

behandeling. Als gevolg hiervan zien we een aanzien-

lijke stijging van het aantal behandelreeksen tot 400. 

Bijgevolg is het aantal sessies ook toegenomen met 

881 zodat er in totaal 8.756 sessies doorgingen. Dat is 

een stijging van de behandelreeksen met 26,2% en van 

de sessies met 11,2%. Dat betekent ook dat het gemid-

deld aantal sessies per behandelreeks verminderde. 

Het aantal bijhorende consultaties steeg ook van 631 in 

2011 tot 751 in 2012 (+19%).

>  Spoedgevallen
Het aantal contacten met de dienst spoedgevallen steeg 

in 2012 gevoelig met 8,2% tot 28.296. Na een aantal 

jaren met rond de 23.000 contacten is sinds 2010 een 

stijgende trend ingezet die in 2012 nog versneld is.

Hiervan werden 8.950 patiënten opgenomen en dat 

zijn er bijna 1.000 meer dan het voorgaande jaar. Dat 

betekent een stijging met 11,8 % . De opnameratio 

stijgt hiermee licht van 30,6% tot 32,8%.

In tegenstelling tot 2011 is er geen terugloop van het 

aantal ambulante contacten maar een stijging (+1.582 

contacten of een stijging met +10,4%). Het aantal 

dagopnames op spoedgevallen bleef eerder stabiel met 

464 contacten of 16 meer dan het voorgaande jaar. 

Weefsel- en cellenbank
In 2012 werden in totaal 1.345 weefsels en cellenpro-

ducten van menselijke oorsprong afgeleverd door de 

weefsel- en cellenbank van het UZA voor toepassing bij 

de mens. Dit is een duidelijke toename in vergelijking 

met het jaar voordien toen er in totaal 954 werden 

afgeleverd. De stijging betreft hoofdzakelijk weefsels 

zoals amnionmembranen, musculo-skeletaal weefsel, 

oculair weefsel en tympano-ossiculair weefsel (931 ver-

sus 554 in 2011, m.a.w. een stijging met 68%), terwijl 

de aflevering van cellenproducten zoals hematopoië-

tische stamcellen en cellulaire therapie, voornamelijk 

dendritische cellenvaccins, slechts licht toenam (414 

versus 400 in 2011, een toename met 4%).

De gestegen levering van weefsels is te danken aan de 

samenwerking die in 2012 gestart werd met verschil-

lende ziekenhuizen op gebied van prelevatie van weef-

sel en depots voor bewaring van menselijk lichaams-

materiaal.  
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De toename van de bedrijfsopbrengsten (329,1 miljoen EUR ten opzichte van 309,0 miljoen 

EUR in 2011) lag in de lijn van de activiteitsgroei (+/- 5 % bovenop de correctie voor de le-

vensduurte). In het budget van financiële middelen 2012 – 2013 werd de helft van de eerder 

verloren verantwoorde bedden gerecupereerd. 

Aan kostenzijde (325,1 miljoen EUR ten opzichte van 303,5 miljoen EUR in 2010) bleef de groei 

van de loonkosten onder controle. Het gemiddeld aantal werknemers steeg met 2,7 %; de 

totale personeelskosten met 6,2 %. Bij de overige kaskosten was de heilzame invloed van het 

driejarenplan rond kostenbeheersing en –reductie onmiskenbaar. De afschrijvingen stegen 

met 9,5% naar 21 miljoen EUR.

De sterke groei van kasopbrengsten en –kosten, quasi het dubbele van voorgaande jaren, 

illustreren de aantrekkende groei. De toename van de brutomarge (EBITDA) in 2011 (in de peri-

ode 2008 – 2010 schommelend rond 24 miljoen EUR) kon in 2012 worden geconsolideerd.  

Dit gold eveneens voor de netto marge (EBIT).

Resultaten: financieel

Aantrekkende groei en ziekenhuis- 
brede inspanningen rond optimale 
aanwending van bedrijfsmiddelen  
leiden tot goed resultaat.

 U
ZA

  ı  Resultaten



  |  65    

Ondanks het moeilijke klimaat (de impact van de be-

sparingsmaatregelen van de overheid en de druk van 

de investeringsprogramma’s) bleef het resultaat van 

het boekjaar ook in 2012 goed: het jaar wordt afgeslo-

ten met een winst van 9,0 miljoen EUR. Resultatenre-

kening, balansverhoudingen en ratio’ s zijn over het 

voorbije lustrum uitstekend en opvallend stabiel. 

De cashflow steeg tot boven 30 miljoen EUR en laat toe 

dat de omvangrijke bouw- en renovatieprojecten ver-

der en integraal met eigen middelen worden gefinan-

cierd. Hierdoor blijft de financiële schuldgraad laag.

De aangroei van het balanstotaal lag in de lijn van de 

omzet- en activiteitsgroei. Op het actief van de balans 

toont de toename van de post vaste activa en vooruit-

betalingen de voortgang van de diverse bouwprojecten 

terwijl de daling van het vorderingenvolume en de stij-

ging van de liquiditeiten (geldbeleggingen en liquide 

middelen) de inspanningen illustreert die werden 

geleverd rond de problematiek van correcte facturatie 

en invordering. Op het passief blijft het aandeel van 

het eigen vermogen stabiel (44,3 %).

De financiële resultaten waren van minder belang en 

lagen in de lijn van voorgaande jaren. Als gevolg van 

onder andere de verwerking van de definitieve her-

ziening van de budgetten (BFM) 2005 en 2006 waren 

de resultaten met betrekking tot voorgaande jaren per 

saldo positief.
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Medewerkers die enthousiast en geëngageerd samenwerken en continu willen werken aan 

verbetering, dat zijn de troeven die van het UZA een innovatieve kwaliteitsvolle organisatie 

maken. Het HR-beleid wil dan ook blijven inzetten op huidige, nieuwe en toekomstige mede-

werkers, met een duidelijke focus op betrokkenheid en kwaliteit.

Betrokkenheid en collegialiteit cruciale 
pijler
Met 2800 medewerkers is het UZA een grote organi-

satie waar het moeilijk is om iedereen te kennen. Toch 

werken UZA-medewerkers dag in dag uit samen met 

een grote groep collega’s in de multidisciplinair uit-

gebouwde patiëntenzorg of in grote organisatiebrede 

projecten die kwaliteitsverbetering beogen. Voor HR is 

het ondersteunen en stimuleren van samenwerking en 

collegialiteit dan ook een belangrijke pijler.

Sport als bindmiddel
Ook in 2012 bood samen sporten de gelegenheid om 

collega’s (beter) te leren kennen. Zo’n 130 medewer-

kers vertegenwoordigde het UZA op de Antwerp Ten 

Miles. Het wordt stilaan een traditie. De UZA-lopers 

waren ook aanwezig op enkele andere loopwedstrijden 

zoals Dwars door Mechelen en de Gaston Roelants. 

Net voor de zomervakantie was er “UZA goes Mont 

Ventoux” voor de fietsers en de “Van Moer Triatlon” 

voor diegenen die lopen, fietsen en zwemmen graag 

combineren. Nieuw op onze UZA-sportkalender was de 

Spartacus run, een totaalevenement ter nagedachtenis 

van geneeskundestudent Artoer Aghajanyan .

UZAcafé: teambuilding gaat verder  
dan de naaste collega’s
Omdat niet iedereen kan of wil sporten, werd via 

enquêtes, focusgroepen en ideeënbussen samen met 

de medewerkers nagedacht over een nieuw betrok-

kenheidsproject . Zo werd het UZAcafé geboren: een 

afdeling, of enkele afdelingen samen, organiseert met 

een minimale sponsoring voor alle UZA-collega’s een 

leuke avond met hapjes en drankjes aan democratische 

prijzen. De dienst radiologie beet de spits af met een 

zeer geslaagde comedy-avond, de dienst spoedgevallen 

bouwde een stevig feestje met diverse lekkere bieren 

en als afsluiter van 2012 werden de UZA-medewerkers 

door de schoonmaakdienst getrakteerd op een werve-

lende multiculturele avond met muziek, kledij, hapjes, 

drankjes en dans uit letterlijk alle windstreken. De 

grote opkomst en vele positieve reacties spreken voor 

zich. Ook voor 2013 zijn alle UZAcafés intussen met 

veel enthousiasme “gereserveerd”.

Resultaten: HR

HR: betrokkenheid en  
collegialiteit centraal
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Respectvol omgaan met elkaar
In het najaar werd ‘respect voor alle collega’s’ in de 

kijker gezet door een tweeledige actie. In een eerste 

ludieke luik onder de noemer UZAgroet, begroetten 

twee acteurs, vermomd als schoonmaker en arts, de 

hele dag door de UZA-medewerkers en gaven hen 

de mogelijkheid om groeten te doen aan een andere 

collega. De onderliggende boodschap was duidelijk: 

een “goeiedag” aan je collega’s, ook die van andere 

afdelingen, is een kleine moeite maar betekent een 

grote meerwaarde voor de collegialiteit. Door het grote 

succes van de grappige filmpjes op Youtube bereikte 

de boodschap op een heel positieve manier een groot 

publiek. Voor het tweede luik van de campagne werkte 

personeelsdirecteur Hildegard Hermans een dag “in-

cognito” als schoonmaker in het UZA. Haar dagboek-

verslag werd een tweeledig verhaal: hartverwarmend 

omwille van de collegialiteit en positieve ingesteldheid 

van de schoonmaakploeg die haar als nieuwe collega 

met open armen ontving, maar ook confronterend toen 

bleek dat zelfs nauwe collega’s haar niet herkennen in 

een schoonmaakuniform… Het werd een erg gesmaakt 

Puls-artikel dat iedereen even deed nadenken. 

UZA blijft medewerkers aantrekken
Voor een groeiende en ambitieuze organisatie is 

het aantrekken van goede nieuwe medewerkers erg 

belangrijk. Ook in 2012 werd voortgebouwd aan het 

positioneren van het UZA als een aantrekkelijke werk-

gever en het verder optimaliseren van de rekruterings-

activiteiten.

UZA behaalt opnieuw 
Top Employer-label
Voor het zevende jaar op 

rij werd het UZA in februari 

uitgeroepen tot Top Employer. Het UZA scoort in 2012 

opmerkelijk hoge cijfers: 5 sterren voor organisatiecul-

tuur, 4.5 sterren voor primaire arbeidsvoorwaarden, 

secundaire arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden, 

training & ontwikkeling en 4 sterren voor carrièremo-

gelijkheden. Na het behalen van telkens 4 sterren op 

de verschillende topics in 2011 heeft het UZA in 2012 

bijgevolg een uitzonderlijke stap voorwaarts gemaakt. 

Een vooruitstrevende en innovatieve werkomgeving, 

horizontale en verticale groeikansen voor medewer-

kers, een uitgebreid opleidingsaanbod, een aantrekke-

lijk basisloon en interessante extralegale voordelen en 

financiële waardering voor specialisatie, zijn kernwoor-

den die Top Employer op zijn website als interessante 

en opvallende UZA-arbeidsvoorwaarden tipt. 
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Verpleegkundigen van morgen maken 
kennis met het UZA
Op de UZA Comedy Clinic verwelkomden we meer 

dan 300 studenten verpleegkunde in het UZA voor 

een plezierige avond met verschillende stand-up 

comedians. Het evenement is uitgegroeid tot een 

vaste waarde voor verpleegkundestudenten. Voor de 

organisatie werken we nauw samen met de verschil-

lende studentenverenigingen in een ruime regio rond 

Antwerpen. 

Ook het vernieuwende project werkplekleren is 

gericht op de studenten verpleging. Op de verpleeg-

afdelingen cardiochirurgie en neurologie kregen 

laatstejaars tijdens hun laatste stage voor het afstu-

deren de mogelijkheid om mee te draaien als “echte” 

verpleegkundigen. Een ervaren UZA-verpleegkundige 

hield op de achtergrond een oogje in het zeil, maar 

er werd zoveel mogelijk ingezet op de autonomie van 

de stagiair. Op die manier creëerden we een unieke, 

veilige leeromgeving die de betrokken studenten sterk 

motiveerde. De professionele omkadering en bege-

leiding vanuit het UZA en het geloof in de studenten 

werd zeer sterk gewaardeerd door zowel de studenten 

als de betrokken hogescholen. Het project versterkt 

de uitstraling van het UZA als innovatieve organisatie 

waar medewerkers belangrijk zijn.

Verdere uitbouw van rekrutering- en  
selectiebeleid 
In 2012 werd binnen de HR-afdeling de rekrutering en 

selectie verder uitgebouwd. In het voorjaar werd sa-

men met de directie patiëntenzorg, de aanwerving van 

verpleegkundigen geïntegreerd. Deze verdere professi-

onalisering wordt mee gerealiseerd door een rekrute-

ringsmedewerker met verpleegkundige achtergrond. 

Na de zomer volgde een gelijkaardige beweging voor 

de medische secretariaatsmedewerkers. Een laatste 

belangrijke organisatorische evolutie is de betrokken-

heid van de afdeling bij het HR-beleid voor artsen. Via 

een bevraging bij jonge medische stafleden wordt in 

overleg met de medische directie en de Medische Raad 

een specifieke aanpak uitgewerkt die beter inspeelt op 

de professionele behoeften van onze huidige, nieuwe 

en toekomstige artsen.
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Actief meewerken aan kwaliteit en  
innovatie 
Sinds de zomer van 2012 wervelt het JCI-accreditatie-

project door het UZA. Ook voor HR liggen er een aan-

tal pittige uitdagingen in het verschiet. Het optimaal 

beheren van kwalificaties en opleidingsgegevens en 

het systematisch evalueren van artsen en medewerker 

wordt in dit kader een belangrijke doelstelling. In het 

najaar werden de eerste projecten afgelijnd om de 

ambitieuze doelstellingen te bereiken waaraan alle 

medewerkers hun steentje zullen bijdragen.

Ook bij het UZA-lean project 

wordt er een actieve inbreng van 

alle medewerkers gevraagd om de 

processen te verbeteren in functie 

van de patiënt. In 2012 werden op 

13 verpleegafdelingen gestart met 

de implementatie van Productive Ward. Ook buiten 

de verpleging kwamen de eerste lean-projecten uit 

de startblokken, bv. bij directie personeel en in het 

onco-hematologisch dagziekenhuis. De grote interesse 

voor de Lean Leadershipopleiding toont aan dat de 

aangereikte uitgangspunten en tools enthousiast ont-

haald worden. Er namen 225 leidinggevenden aan deel, 

terwijl er oorspronkelijk maar 100 deelnemers voorzien 

waren. De tientallen A3- verbeterprojecten, die als 

praktische opdracht binnen deze opleiding uitgewerkt 

werden, creëren een breed draagvlak voor continue 

verbetering. 
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Raad van Bestuur
 staand van links naar rechts:

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

2. Dhr. Walter De Roey – Onafhankelijk bestuurder

3. Dr. Yolande Avontroodt – Onafhankelijk bestuurder

4. Drh. Wim Coumans – Onafhankelijk bestuurder

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

6. Prof. dr. Bart Heijnen – Algemeen beheerder UA

7. Prof. dr. Julien Lambert  – Vertegenwoordiger medisch personeel

8. Prof. Jan De Groof  – Regeringscommissaris

9. Dhr. Karel Van Liempt  – Verslaggever

 zittend van links naar rechts:

1. Dhr. Johnny Van der Straeten  – Gedelegeerd bestuurder

2.  Prof. dr. Alain Verschoren  – Rector UA

3.  Prof. dr. Paul Van Royen  – Decaan Faculteit Geneeskunde

 ontbreken op de foto:

 Mevr. Wivina De Meester  – Onafhankelijk bestuurder

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

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

 Dhr. Julien Van Camp  – Gedelegeerd bestuurder AZ Monica

 Mevr. Rosette Van Overvelt  – Algemeen directeur AZ Monica

 Prof. dr. Chris Vrints  – Vice-decaan Faculteit Geneeskunde
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Medische raad
 staand van links naar rechts:

1.  Prof. dr. Marc Claeys

2.  Prof. dr. Marc Peeters

3.  Dr. Maarten Spinhoven

4.  Prof. dr. Paul Van Schil

5.  Dr. Luc Sermeus

6.  Prof. dr. Bharati Shivalkar

7.  Prof. dr. Alain Gadisseur

8.  Dr. Sven Francque

9.  Prof. dr. Koen Van Hoeck

10.  Dr. Ivan Huyghe

11.  Dr. Stefan Boeckx

 zittend van links naar rechts:

1.  Dr. Hilde Jansens

2.  Prof. dr. Greta Moorkens

3.  Prof. dr. Philippe Jorens

4.  Dr. Thiery Chapelle

5.  Prof. dr. Julien Lambert

 ontbreken op de foto:

 Prof. dr. Johan Somville
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Directiecomité
 staand van links naar rechts:

1. Dhr. Jo Swartenbroeckx – Hoofdapotheker

2. Mevr. Sylvie Vercammen – Directeur facilitaire diensten

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

4. Dhr. Geert Smits – Directeur ICT

5. Mevr. Hildegard Hermans – Directeur personeel

 zittend van links naar rechts:

1. Dhr. Paul Van Aken  – Directeur patiëntenzorg

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

3. Dhr. Johnny Van der Straeten  – Gedelegeerd bestuurder
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De 35-jarige fotografe Klaartje Lambrechts klopte in 

mei 2012 bij het UZA aan. Ze wilde de ziel van het 

ziekenhuis op beeld tonen. ‘Hospital Series’ is een 

mooie collectie geworden van kunstzinnige beelden 

zonder mensen die toch elk een eigen verhaal  

vertellen. Dit jaarverslag toont enkele beelden uit 

deze unieke collectie.
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