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Wouter Beke: “G-care is een voorbeeld van
de connectieve zorg die in Vlaanderen moet
uitgebouwd worden”

H

oe kan het anders,
hoe kan de welzijnsen zorgsector meer
efficiëntie en transparantie aan
de dag leggen? Tijdens de sessie
van Voka Health Community
op 17 februari 2020, werd
de paper ’Meer-waarde’ in
welzijn en zorg voorgesteld.
Het project G-care van
Ziekenhuis Geel kwam aan bod
als goed voorbeeld van een
‘andere’ aanpak. Aanwezig en
aandachtig toehoorder was
Wouter Beke, Vlaams Minister
van Welzijn, Volksgezondheid,
Gezin en Armoedebestrijding.
Voor hem is G-care een
voorbeeld van de connectieve
zorg die in Vlaanderen
moet uitgebouwd worden.
Onderwerp van gesprek

was ook de financiering van
de gezondheidszorg. Als
bouwsteen van ons sociaaleconomisch stelsel verdient
de zorg een degelijk financieel
model. Als ander pijnpunt
werden het tekort aan

gekwalificeerd personeel en de
vergrijzing aangehaald. Enkel
via een nauwe samenwerking
tussen welzijns- en
gezondheidszorg kunnen deze
pijnpunten aangepakt worden.

Zivver: GDPR-proof én aanvaard door de Orde
van Geneesheren

I

s het versturen van
patiëntengegevens via
e-mail veilig? Met Zivver
wél. Zivver beveiligt je e-mail
met vertrouwelijke informatie
door het bericht in een veilige
omgeving te zetten. In de e-mail
die je verstuurt via Zivver
vind je dan een link naar deze
beveiligde omgeving. Hier
voert jouw ontvanger een
toegangscode of SMS-code in
om het bericht te lezen.

Zivver zorgt ervoor dat
vertrouwelijke informatie veilig
en versleuteld bij de ontvanger
aankomt. Dat betekent dat
niemand anders dan de
verzender en de ontvanger
toegang heeft tot het bericht.
Daarnaast voorkomt Zivver
met slimme technologieën dat
mensen gevoelige informatie
naar de verkeerde persoon
sturen.

Heb jij nog vragen over deze
tool? Neem dan contact op
met onze stafmedewerker
informatieveiligheid en
gegevensbescherming (DPO),
Silke Claes:
silke.claes@ziekenhuisgeel.be,
014 57 74 34.

oproep
In het kader van
een verhoogd
veiligheidsprofiel in
wielerwedstrijden zoekt
Belgian Cycling artsen die
zich willen opgeven om
als ‘wedstrijddokter’ te
fungeren. De workshop
omhelst Basic Life Support
(reanimatie, defibrillatie,
basistechnieken EHBO, ..),
koersspecifieke deel van
Advanced Life Support en
veiligheidsmaatregelen
die in acht dienen
genomen te worden.
Één workshop volstaat
om drie jaar erkend
te zijn. Er worden
regelmatig Franstalige
én Nederlandstalige
workshops georganiseerd.
De volgende workshop
in het Nederlands heeft
plaats in Ziekenhuis Geel
(zaal “Gerebernus”,
JB-Stessensstraat 2 – 2440
GEEL) op zaterdag 25
januari 2020 van 9u00 tot
12u00.
Docenten zijn
Dr. Gerry Van der Mieren
en Dhr. Pieter Geudens.
Info en inschrijving:
philippe.marien@
belgiancycling.be

Deelname is gratis,
accreditatie is
aangevraagd

Nieuwe methode voor behandeling borsttumoren

Z

iekenhuis Geel is trots op zijn nieuwste aanwinst: Sentimag-Magseed. Dit systeem van magnetische lokalisatie is een
kleine revolutie in de behandeling van niet-palpeerbare borsttumoren. Zowel voor patiënt als arts biedt deze nieuwe
techniek belangrijke voordelen.

Traditionele harpoenimplantaat voldoet niet meer
Sinds de jaren ’60 sporen chirurgen niet-voelbare borsttumoren op
met een harpoen-implantaat (WGL). Die harpoen wordt meestal
pas de ochtend van de operatie geplaatst. Deze techniek heeft
nogal wat beperkingen:
De draad van het harpoen kan verschuiven
De patiënt ondervindt ongemak
De planning voor radiologie en operatiekwartier verlopen niet
vlotBovendien neemt het aantal niet-palpeerbare borsttumoren
alsmaar toe. Door een groter bewustzijn van patiënten en een
betere screening worden tumoren steeds vroeger ontdekt.
Ongeveer 50 % van de borstletsels zijn op het moment van de
diagnose nog niet voelbaar, terwijl de behandeling wel zo snel
mogelijk moet gebeuren.

Techniek met Sentimag-Magseed is verbetering voor
chirurg en patiënt

Maar nu is er dus Magseed: een niet-radioactief magnetisch zaadje
dat we tot 30 dagen vóór de ingreep kunnen inplanten onder
echografie of röntgengeleiding. Voordelen:
De planning voor de radiologen en chirurgen verloopt
flexibeler want de chirurg kan het ingeplante zaadje opsporen
tijdens de ingreep.
Dankzij de opsporingsradius van 360 graden en de
afstandsberekening door het systeem kan de chirurg de tumor
heel nauwkeurig verwijderen.
De ingreep is minder pijnlijk omdat het inplanten van het
zaadje minder invasief is.
Het risico op infecties ligt lager omdat er geen draad is buiten
het lichaam.

Het team van Ziekenhuis Geel dat vanaf nu zal werken met
Magseed bestaat uit dr. Vervliet, dr. Vanderstappen en dr. Cochet.
Zij hebben in oktober al de eerste operaties uitgevoerd met de
nieuwe methode. “De ingrepen zijn telkens goed verlopen, we
konden de letsels mooi wegnemen”, aldus dr. Vanderstappen.

Voor Ziekenhuis Geel begint het nieuwe jaar uitstekend: G-care
is genomineerd voor de NIAZ Jaarprijs 2020.
NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) reikt elk jaar een prijs uit aan projecten die het bestempelt als ‘de
beste verbetering in zorg’. Het belangrijkste criterium daarbij is persoonsgerichte zorg: de patiënt krijgt een actieve rol en er
wordt nauw samengewerkt met organisaties of personen buiten de eigen instelling.
Ziekenhuis Geel ontving, samen met de drie
andere Kempense ziekenhuizen, eind november
2019 al het RITA-label van Verslavingskoepel
Kempen vzw voor een baanbrekend project:
patiënten met verslavingsproblemen
persoonlijk begeleiden door een hechte
samenwerking tussen professionele
hulpverleners en ex-verslaafden.
Maar liefst 47 zorginstellingen stuurden
hun beste initiatief in op het gebied van

persoonsgerichte zorg. De hele maand september kon hierop
gestemd worden. In totaal brachten 25.821 mensen hun stem
uit. Naast de vijf inzendingen die de meeste stemmen hadden
ontvangen, selecteerde een vakjury, bestaande uit leden van
het College Kwaliteitsverklaringen van het NIAZ, nog eens vijf
inzendingen. Ziekenhuis Geel is een van de tien finalisten.

Op 12 maart presenteren wij dan ook het project tijdens de finale.
Een jury, bestaand uit patiënten en cliënten uit Nederland en
Vlaanderen, beoordeelt de tien inzendingen en presentaties.

Belgian Cycling
zoekt wedstrijddokters

I

n het kader van
een verhoogd
veiligheidsprofiel in
wielerwedstrijden zoekt
Belgian Cycling artsen
die zich willen opgeven
om als wedstrijddokter te
fungeren. Je volgt daarvoor
een workshop. Die
workshop omhelst:
Basic Life Support zoals
reanimatie, defibrillatie
en basistechnieken
EHBO;
het koersspecifieke
deel van Advanced Life
Support;
veiligheidsmaatregelen
die in acht moeten
genomen.

Eén workshop volstaat om
drie jaar erkend te zijn.
Op zaterdag 25 januari
vond er een workshop
plaats in Ziekenhuis Geel.
De volgende sessie vindt
plaats in het voorjaar of in
de zomer. Wij houden je op
de hoogte.
Info: philippe.marien@
belgiancycling.be

Uitnodiging en programma symposium Zorgintegratie:
https://www.dropbox.com/s/qblkoj4fstyl8pm/AANKONDIGING.pdf?dl=0

Obesitas: empathie, persoonlijke en
laagdrempelige begeleiding in Geel

B

aro? Da’s de gespecialiseerde obesitaskliniek van Ziekenhuis Geel onder leiding van dr.
Thierry Lafullarde en dr. Ben Gys. Beide artsen zijn experten in de zogenoemde bariatrische
of vermageringschirurgie, maar ze werken niet alleen: een multidisciplinair team biedt elke
patiënt een persoonlijk traject op maat aan. Want obesitas is meer dan zwaarlijvigheid.
Er is een duidelijk verband
tussen obesitas en belangrijke
chronische aandoeningen
zoals hoge bloeddruk,
suikerziekte, slaapapneu,
gewrichtsproblemen e.a. Maar
er zijn ook psychosociale
gevolgen zoals uitsluiting en
depressie. Al die facetten samen
maakt dat de behandeling van
obesitas meer moet inhouden
dan gewoon gewichtsverlies.
Bij Baro vinden we het
uiterst belangrijk dat elke
patiënt het juiste individuele
resultaat bereikt én behoudt.
Daarom volgt het hele team
de patiënt van bij het begin

Nieuwe arts
Karen Beckers
Neus, keel en oren

zeer nauwlettend op. Uniek
in België: patiënten staan
altijd in contact met Baro
via de BePatient-app op hun
smartphone.

Infosessies en
contactgegevens

Als iemand in aanmerking komt
voor bariatrische chirurgie,
afhankelijk van de mate van
overgewicht, kan die een
afspraak maken via
014 57 70 21 of www.baro.be.
Iedere tweede woensdag van
de maand organiseert Baro
een gratis infosessie van 18u
tot 20u. Meer info over deze

sessies vind je op
baro.be/infosessie.
De eerstvolgende sessies zijn
12 februari, 4 maart en 8 april.

Bekijk het filmpje waarin
dr. Lafullarde Baro
voorstelt op
bit.ly/barokliniek.
Lees meer over Baro in de
volgende editie van Dimpnazine.
In maart komt de tweede versie
uit van het gratis magazine van
Ziekenhuis Geel. We bezorgen
jou telkens een exemplaar zodat
je het in de wachtzaal van jouw
praktijk kan aanbieden.

Dr. Beckers stelt zich voor op bit.ly/KarenBeckers.
Volg ons YouTube-kanaal en blijf op de hoogte van onze nieuwste
filmpjes: bit.ly/youtube-ziekenhuisgeel.
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