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Het UZA openende haar deuren in september 1979. 30 
jaar later stelt het ziekenhuis meer dan 2700 mensen 
te werk en trekt het patiënten aan uit gans België en 
het zuiden van Nederland. Meer dan honderd van onze 
huidige medewerkers waren er al van bij de start bij. In 
dit jaarverslag laten we een aantal onder hen aan het 
woord over het verschil tussen vroeger en nu. 

> Gerrit Crollet 
Hoofdverpleegkundige, dienst intensieve zorg 3 
Gestart als: verpleegkundige, dienst intensieve zorg 



De werkomgeving op intensieve zorg is enorm geëvolueerd. Vroeger 
waren er minder toestellen en hun toepassingen en mogelijkheden 
waren eerder rudimentair. Met de huidige monitors kunnen we een 
bijna onbeperkt aantal parameters opvolgen en heel selectief een 
alarmbewaking instellen. We kunnen de gegevens van op afstand 
bekijken en opslaan voor latere analyse.
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Dit jaarverslag gaat echter over het jaar 2009, een jaar waarin het UZA zijn 30ste 
verjaardag vierde. In 1979 opende het UZA haar deuren in eenzame volharding en 
werd uiteindelijk, dertig jaar later, een referentie. Dat hebben we te danken aan tal 
van innovatieve behandelingen, medische doorbraken en baanbrekend onderzoek dat 
hier de afgelopen 30 jaar werd verricht. 

De context waarin we werkten en nog steeds werken, verandert voortdurend, maar 
onze kernactiviteiten blijven dezelfde: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderwijs 
en gespecialiseerde opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Kennis is hierbij de 
bindende factor: kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennis-toepassing zijn de 
sleutel om topklinische zorg aan te kunnen bieden en vormen de rode draad door 
onze geschiedenis.

In het UZA wordt translationeel en klinisch wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, 
steeds gericht op de patiënt. De belangrijkste verwezenlijkingen die we in 2009 
bereikten in het onderzoek, worden verder in dit jaarverslag belicht: van oorsuizen 
over slaapapneu tot grensverleggende beeldvorming. Onderzoek is echter een 
continuüm: nieuwe onderzoeksprojecten werden opgestart, andere projecten 
bleven verder lopen. De flexibiliteit van de onderzoekers en de dynamiek van de 
wetenschappelijke wereld zorgt voor constante innovatie in de geneeskunde.

Opleiding is in een universitair ziekenhuis een belangrijk instrument om de kwaliteit 
van de patiëntenzorg permanent te verbeteren. De ontwikkeling van de competenties 
van onze medewerkers, de steeds meer doorgedreven professionalisering en een 
grotere autonomie zullen resulteren in betere en hoogkwalitatieve zorg.

Ook al bleven onze kernopdrachten de voorbije 30 jaar hetzelfde, toch vonden 
er enkele accentverschuivingen plaats. In de beginperiode lag de klemtoon bijna 
uitsluitend op patiëntenzorg, geleidelijk aan is de rol van academisch onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek belangrijker geworden. Alle andere activiteitsdomeinen 
in het UZA zijn er om ons te helpen deze kernopdrachten beter en efficiënter te 
helpen uitvoeren. Informatica wordt daarin steeds belangrijker: voor het aansturen 
van het beleid, voor het snel en accuraat diagnosticeren van zeldzame ziekten, voor 
expertsystemen die al onze medische data helpen verwerken en interpreteren.

Hoewel we onmiskenbaar een evolutie hebben doorgemaakt naar meer 
technologische zorg en innovatie, wordt de patiënt in het UZA nog steeds centraal 
gesteld. We blijven er elke dag voor zorgen dat de patiënt bij ons de deskundigheid en 
aandacht krijgt die hij verdient.

Johnny Van der Straeten
Gedelegeerd bestuurder
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“Vroeger was alles beter”, dat krijgt 
iedereen wel eens te horen. Ik dus ook. 
Ik vind het echter zinloos om heimwee 
te hebben naar het verleden, want het 
zag er toen (bijvoorbeeld dertig jaar 
geleden) helemaal niet zó prachtig uit. 
Nostalgie is verspilde emotie. We kijken 
beter vooruit naar wat ons in de nabije 
toekomst nog allemaal te wachten staat.

Tijd is altijd een voordeel
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> Paul Beckers 
Hoofdkinesist en coördinator kinesitherapeuten, dienst cardiale revalidatie 
Gestart als: kinesist 



30 jaar geleden kregen patiënten met chronisch hartfalen enkel 
medicatie en complete rust voorgeschreven. Vandaag geven we 
hen fysieke trainingsprogramma’s waardoor hun levensduur en 
levenskwaliteit toeneemt. We doen ook baanbrekende zaken zoals 
het trainen van hartpatiënten, bij wie het hart intern of extern 
ondersteund wordt met apparatuur in afwachting van  
een transplantatie.
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30 jaar vooruitgang

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) vierde op 25 
september 2009 zijn dertigjarige bestaan met een groot 
personeelsfeest. Dé gelegenheid om stil te staan bij de 
verwezenlijkingen uit het verleden en de uitdagingen voor  
de toekomst. 

Het UZA in feeststemming

Op 26 september 1979 werd het UZA - toen nog 
AZA, met de A van academisch - plechtig geopend. 
Het begon met zestig bedden. Maar het ging snel. 
Tegen 1982 telde het ziekenhuis al 465 bedden. De 
naamsverandering naar UZA kwam er in 1985, een 
nieuw logo volgde in 2004, de verzelfstandiging in 
2005.

Ondertussen telt het UZA 573 bedden. In 2009 waren 
er 25.292 hospitalisaties en 547.419 consultaties en 
technische verstrekkingen. De gemiddelde verblijfs-
duur bedraagt slechts 6.45 dagen, ondanks de vaak 
complexe medische problemen die het UZA behandelt. 
Het ziekenhuis telt zo’n 2715 personeelsleden, van wie 
er meer dan honderd al bij zijn van bij de start in 1979.

> Voortrekkersrol

Deze beknopte weergave van de UZA-geschiedenis 
verbergt een indrukwekkende reeks baanbrekende 
onderzoeken, technische ontwikkelingen, medische 
doorbraken en innovatieve behandelingen. 

Wie nu ziek wordt, heeft veel meer kans op genezing 
dan dertig jaar geleden. Ter illustratie: van de 
patiënten die in de jaren zeventig met een acuut 
hartinfarct in het ziekenhuis belandden, stierf 
ongeveer 20 procent. Nu is dat nog slechts 5 procent, 
tenminste toch in regio’s met een gespecialiseerd 
hartcentrum zoals dat van het UZA.

Voor het UZA komt het erop aan zijn voortrekkersrol 
ook de volgende dertig jaar te blijven spelen, zodat het 

patiënten in de beste omstandigheden kan verzorgen. 
Er zijn terreinen genoeg waarin het UZA met zijn 
kennis en onderzoekservaring het verschil kan maken. 
Door onze manier van leven en de hoge leeftijd die 
we bereiken, vormen onder meer hart- en vaatziekten, 
kanker, astma, diabetes, obesitas, osteoperose en de 
ziekte van Alzheimer enorme uitdagingen voor de 
geneeskunde. 

> Mijlpaal in aantocht

Er wordt veel verwacht van celtherapie. ‘Het UZA 
zet niet voor niets zwaar in op het Centrum voor 
Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG)’, 
zegt prof. dr. Philippe Jorens, diensthoofd intensieve 
zorg. ‘Er zijn nieuwe technieken ontwikkeld die tal van 
mogelijkheden openen. Zo hopen we met behulp van 
een bepaald type stamcellen acute hartinfarcten beter 
te kunnen behandelen. En ook zenuwletsels herstellen 
in de hersenen of het ruggenmerg wordt misschien 
wel mogelijk.’

De cyclotron wordt alvast een nieuwe mijlpaal voor 
het UZA. De deeltjesversneller maakt radioactieve 
isotopen die nodig zijn om PET-scans te maken. ‘Hij 
zal het onderzoek een boost geven’, zegt Jorens. ‘De 
beeldvormingstechnieken die zo mogelijk worden, 
zouden wel eens dé sleutel kunnen zijn tot belangrijke 
nieuwe medicatie. 

> DNA-chip

Johnny Van der Straeten, de gedelegeerd bestuurder 
van het UZA, ziet zeker ook de informatisering aan 
terrein winnen in de komende dertig jaar. ‘Ik verwacht 
dat de e-medicine verder oprukt. In Taiwan krijgen 
diabetespatiënten al een chip ingeplant die permanent 
hun bloedwaarden meet en een eventuele ontregeling 
naar de huisarts doorseint. Wie weet komt er ooit een 
dag waarop ieder zijn DNA in een chip bij zich draagt, 
zodat artsen in functie daarvan kunnen behandelen.’

Voor het zover is, verwacht Van der Straeten dat de 
patiënt de centrale beheerder van zijn medisch dossier
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wordt. ‘Nu al verkoopt Microsoft een softwarepakket 
waarmee mensen hun medische gegevens eenvoudig 
kunnen beheren en selectief aanbieden aan de 
zorgverlener van hun keuze. Daarmee wordt medisch 
shoppen nog gemakkelijker. Het debat over medische 
aansprakelijkheid en privacy zal met andere woorden 
nog verscherpen.’

In die geïnformatiseerde evolutie schuilen grote 
uitdagingen voor het ziekenhuis, stelt Van der 
Straeten. ‘Mensen die vertrouwd zijn met informatica 
én genoeg geld hebben voor dure behandelingen, 
dreigen een streepje voor te krijgen op minder 
gegoede en minder geïnformeerde patiënten. De 
patiënt zelf goed opvangen en wegwijs maken wordt 
een belangrijke taak voor de medewerkers in de eerste 
lijn. Voor de artsen ligt de uitdaging erin om uit de 
overvloed van geïnformatiseerde gegevens de juiste 
conclusies te kunnen trekken.

> Op zorghotel

En de luxe? Evolueren ziekenhuizen stilaan naar 
hotels? ‘Ook op dat vlak zullen nieuwe eisen ontstaan: 
grotere kamers, multimedia, maaltijden à la carte, 
enzovoort. Althans, voor diegenen die daar het geld 
voor over hebben’, zegt Van der Straeten. ‘Ik zie ook, 
net als in de Verenigde Staten, zorghotels ontstaan. 
In die hotels, gelegen vlak bij ziekenhuizen, herstelt 
de patiënt van zijn opname en maakt hij dagelijks 
de oversteek naar het ziekenhuis voor zijn portie 
medische zorg. Als daar ooit een terugbetaling voor 
komt, dan wordt dat een booming business.’

UZA-wapenfeiten

• In 1979 al vonden de eerste niertransplantaties 
plaats. Sinds 1997 voert het UZA ook 
longtransplantaties uit.

• Het slaapcentrum van het UZA opende in 1982 
zijn deuren. Het telde vier bedden. Nu is het met 
veertien bedden het grootste slaapcentrum van 
het land.

• In 1988 scheidde prof. dr. Wouter Vaneerdeweg een 
Siamese tweeling uit het toenmalige Zaïre.

• Het harttransplantatiecentrum van het UZA is 
het op een na grootste van het land. De eerste 
harttransplantatie gebeurde in 1994. In 2009 
voerde het UZA tien harttransplantaties uit.

• Het team van prof. dr. Paul Van de Heyning 
lanceerde in 2005 een nieuwe ingreep 
tegen oorsuizen, via een elektronisch 
binnenoorimplantaat.

• Het UZA verricht veel studiewerk om het aantal 
overlijdens door obesitas te beperken. Het team 
van prof. dr. Luc Van Gaal werkt daarnaast aan de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

UZA 30 jaar: groot feest voor het personeel op 26 september.



UZA Jaarverslag 2009 > Realisaties10

Realisaties

Medicijnen op kindermaat

Omdat ook kinderen recht hebben op de beste medicijnen 
heeft België sinds februari 2009 een onderzoeksnetwerk voor 
kindermedicijnen. José Ramet, diensthoofd pediatrie, leidt en 
coördineert het initiatief.

Belgisch netwerk voor 
kindermedicatie

Het Belgian Pediatric Clinical Research Network 
(BPCRN) bundelt op verzoek van de Europese 
Unie het onderzoek naar de effecten van 
geneesmiddelengebruik bij kinderen in diverse 
Belgische ziekenhuizen. Het netwerk bemiddelt 
bij de rekrutering van proefpersoontjes, begeleidt 
onderzoekers en stimuleert kennisuitwisseling. 
Voor de oprichting kreeg de Belgische Vereniging 
voor Kindergeneeskunde de steun van het federaal 
geneesmiddelenagentschap (FAGG) en de farma-
industrie (Pharma.be).

Kinderen hoeven geen 
nutteloze klinische proeven 
te ondergaan.

Beter geneesmiddelenonderzoek is volgens prof. dr. 
José Ramet hard nodig. ‘De meeste medicijnen zijn 
enkel goedgekeurd voor toediening aan volwassenen. 
Vaak kan een ziek kind er ook baat bij hebben, 
alleen weten kinderartsen niet altijd precies wat de 
genezende dosis is en welke nevenverschijnselen 
ze kunnen verwachten. Het bepalen van de juiste 
hoeveelheid blijft daardoor ‘nattevingerwerk’. Een 
simpele rekensom zoals ‘iemand van 80 kilo geven we 
20 milligram, dus delen we die hoeveelheid voor een 
kind van 10 kilo door acht’, is te kort door de bocht. 
Een kind krijgt dan misschien een te lage of net een te 
hoge dosis.’

> Resultaten online

In zijn eerste werkjaar is het BPCRN vooral bezig 
geweest met het in kaart brengen van klinische 
research bij kinderen in ons land, zowel in de 
geneesmiddelenindustrie als in de ziekenhuizen.  
Ook medische apparaten, waaronder ondersteunende 
toestellen op intensieve zorg, worden geëvalueerd 
op hun geschiktheid voor jonge patiënten. Die 
kennisuitwisseling is cruciaal. Kinderen hoeven 
daardoor geen nutteloze klinische proeven te 
ondergaan.

‘De eerste resultaten van de activiteiten van het 
BPCRN worden voorgesteld in mei 2010’, zegt Ramet. 
‘Het is ook de bedoeling een website te maken die 
alle gegevens over geneesmiddelenonderzoek voor 
kinderen bundelt. Zowel pediaters, researchers, de 
farma-industrie als het grote publiek moeten er 
terecht kunnen voor informatie.’ 

Dat België er net als Nederland, Engeland en Italië 
snel bij is met zijn netwerk, is volgens Ramet heel 
belangrijk. ‘Ons land is toonaangevend in klinisch 
onderzoek. Het is een uitdaging dat zo te houden.  
Het netwerk laat toe de ervaring van ons land duidelijk 
op de kaart te zetten. Maar het ultieme doel blijft 
uiteraard: meer aangepaste medicijnen voor kinderen 
beschikbaar maken.’

Prof. dr. José Ramet
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Pijn meten is weten 

Aandacht voor pijn kan nare herinneringen en trauma’s 
voorkomen. Het UZA maakte daarom werk van een 
geïntegreerd pijnbeleid voor kinderen. Pijn herkennen  
én erkennen, daar draait het om.

Pijnbestrijding bij kinderen

Het UZA-pijnbeleid voor kinderen past in een 
nationaal pilootproject van de Belgische Vereniging 
voor Kindergeneeskunde (BVK) en het Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). De 
bedoeling is na te gaan hoe ziekenhuizen acute 
pijn bij kinderen beter kunnen bestrijden en welke 
maatregelen nodig zijn.

Het kinderpijnbeleid van het UZA-pijnteam pediatrie 
speelt op alle niveaus: van de verpleegkundige die 
de preoperatieve zorgen toedient over de anesthesist 
tot de verpleegkundigen op de afdeling én de 
ouders. Iedereen moet bewust met kinderpijn leren 
om te gaan. De inzetbare middelen variëren van 
bellen blazen en suikerwater op de fopspeen doen 
tot pijnstillende ‘toverzalf’ smeren of een speciaal 
gasmengsel toedienen.

‘Er bestaat ook goede pijnstillende medicatie voor 
kinderen, maar artsen schrijven vaak te weinig 
voor uit angst voor nevenwerkingen’, zegt prof. dr. 
José Ramet, diensthoofd pediatrie van het UZA en 
voorzitter van de BVK. ‘Als je de medicatie in de juiste 
dosis voorschrijft, is er geen gevaar. Dat is uitvoerig 
wetenschappelijk bewezen.’

> Sneller recupereren

Een van de initiatieven in het kinderpijnbeleid is een 
gespecialiseerde verpleegkundige inschakelen en 
opleiden. In het UZA is dat Ann Roete. Zij sensibiliseert 
medewerkers en geeft opleiding in samenwerking met 
het multidisciplinair pijncentrum. ‘Het is aangetoond 
dat kinderen die de eerste dagen na een ingreep een 
goede pijnbehandeling krijgen, sneller recupereren en 
beter eten. Het komt erop aan op vaste tijdstippen een 
pijnstiller te geven en niet te wachten tot het kind veel 
pijn heeft. Onderbehandelde pijn kan evolueren naar 
chronische pijn.’

Een belangrijk evaluatiemiddel in het UZA-kinder-
pijnbeleid is de pijnmeter. Hij is afgestemd op de 
leeftijd en laat toe de pijnintensiteit van een kind 
te bepalen. ‘Kinderen vanaf vier jaar kunnen hun 
pijnbeleving aangeven op een meetlat met gezichtjes 
- van een lachend gezicht tot een door pijn getekend 
gezicht. Elk gezicht stemt overeen met een cijfer.
Vanaf het cijfer 4 moet je iets doen tegen de pijn’, zegt 
Roete.

Het project werpt vruchten af. ‘Artsen en verpleeg-
kundigen hebben meer aandacht voor pijnbestrijding 
bij kinderen en er wordt sneller medicatie voor-
geschreven. We hopen dan ook dat het project 
wordt voortgezet. Het is echt geen overbodige luxe 
in elk ziekenhuis met een pediatrie permanent een 
pijnverpleegkundige voor kinderen in te schakelen’, 
aldus Roete en Ramet.

De pijnmeter laat toe de pijnintensiteit van een kind te bepalen.
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Hersenschade beperken  
op 33,5 graden

Het lichaam koel houden kan hersenschade na zuurstoftekort 
beperken. Het UZA past de techniek sinds april 2009 ook toe 
bij pasgeborenen. De resultaten zijn hoopgevend.

Koeltechniek voor baby’s met 
zuurstoftekort

Om de baby af te koelen wordt hij in een soort jasje 
gewikkeld waar (koud) water door stroomt dat op 
een gecontroleerde manier gekoeld kan worden om 
de centrale temperatuur van de baby tot op 33,5°C 
te brengen. De temperatuur van het kind wordt drie 
dagen op 33,5 graden gehouden. De UZA-ploeg maakte 
in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht kennis 
met de techniek. In april 2009 werd voor het eerst 
een pasgeborene gekoeld op de dienst intensieve 
neonatale zorg van het UZA.

‘Door de hersenen af te koelen binnen zes uur 
na het zuurstoftekort kunnen we een deel van de 
hersenschade voorkomen’, legt kinderarts-neonatoloog 
Sabrina Laroche uit. ‘Het zuurstoftekort - meestal 
tijdens de bevalling - doet cellen in de hersenen 
afsterven. Dat gebeurt meteen na het zuurstoftekort. 
Maar zes tot twaalf uur later volgt een tweede reactie, 
waarbij opnieuw hersencellen afsterven. Als we de 
hersenen afkoelen, kunnen we die tweede reactie 
afremmen en zo de neurologische gevolgen beperken.’ 
Het koelen herstelt de opgelopen hersenschade niet, 
maar voorkomt wel bijkomende schade.

> Tiental per jaar

Niet alle pasgeborenen met zuurstofgebrek komen 
in aanmerking voor de behandeling. ‘Het gaat om 

kinderen die duidelijk neurologische gevolgen 
ondervinden van het zuurstofgebrek. Ze moeten 
abnormale neurologische tekenen vertonen zoals 
stuipjes, lethargie of zelfs coma’, zegt Laroche. ‘Bij 
kindjes die na zuurstoftekort geen abnormaal gedrag 
vertonen, wegen de voordelen van het koelen niet op 
tegen de eventuele neveneffecten zoals vertraagde 
hartslag en bloeddrukproblemen.’

Studies tonen aan dat 
koeling een verschil maakt

Laroche schat dat in het UZA jaarlijks een tiental 
pasgeborenen wordt opgenomen voor wie koelen 
heilzaam kan zijn. ‘Meestal gaat het om baby’s uit 
andere ziekenhuizen die tijdens de bevalling in de 
problemen zijn geraakt en met spoed naar het UZA 
worden gebracht. Hier hebben we een van de acht 
diensten intensieve neonatale zorg in Vlaanderen.’

Resultaten op langere termijn zijn er nog niet, maar de 
ervaringen zijn hoopgevend. ‘Meerdere studies tonen 
aan dat na een jaar het aantal kindjes dat is gestorven 
of een ernstige handicap heeft, lager is als er koeling 
is toegepast’, zegt Laroche.



13

Slaapcentrum pioniert met 
neurostimulator

Bij obstructief slaapapneu (OSA) klapt de keelholte 
volledig of gedeeltelijk dicht tijdens de slaap. Dat leidt 
tot zuurstoftekort en verstoort de slaapkwaliteit. De 
belangrijkste klachten zijn luid snurken, slaperigheid 
overdag en concentratiestoornissen. In sommige 
gevallen is OSA levensbedreigend. In België heeft 4 
procent van de mannen en 2 procent van de vrouwen 
de ziekte. 

De nieuwe behandelingstechniek bestaat erin een 
neurostimulator in te planten. Het implantaat meet 
de ademhaling en activeert op de juiste momenten 
elektronisch de tongzenuw, zodat de tong de keelholte 
niet kan afsluiten tijdens de slaap. Zo wordt bij elke 
ademhaling vermeden dat apneu optreedt.

Het Inspire II-systeem is van de hand van het 
Amerikaanse bedrijf Inspire Medical Systems. Dat koos 
het UZA uit om de techniek te helpen ontwikkelen en 
hem voor het eerst toe te passen. De internationaal 
erkende expertise van het Multidisciplinair Centrum 
voor Klinisch Slaap- en Waakonderzoek was voor de 
Amerikanen beslissend.

> Weinig belastend

‘De standaardbehandeling van slaapapneu bestaat 
uit een beademingsmasker of een mondprothese 
waarmee de patiënt elke dag moet slapen. Bij 70 
procent van de patiënten is die aanpak doeltreffend. 
Voor patiënten die met deze behandeling niet 
geholpen zijn, kan de neurostimulator uitkomst 
bieden’, zegt prof. dr. Paul Van de Heyning, 
diensthoofd neus-, keel- en oorziekten.

De implantatie is weinig 
belastend voor de patiënt 
en vergt slechts één tot 
twee overnachtingen in  
het ziekenhuis.

De methode wordt toegepast onder klinische 
omstandigheden conform de voorwaarden van het 
ethisch comite en onder controle van de Amerikaanse 
NIH. 

Prof. dr. Paul Van de Heyning
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Wereldprimeur tegen 
slaapapneu 

Artsen van het UZA hebben in maart 2009 een doorbraak 
geforceerd in de heelkundige behandeling van slaapapneu. 
Een ingenieus implantaat voorkomt dat de tong de 
keelholte afsluit. 
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Multidisciplinaire kijk  
op oorsuizen

Het UZA heeft sinds april 2009 een centrum voor oorsuizen. 
Het doet onderzoek naar de behandeling van tinnitus via 
medicatie en neuromodulatie. Over de medische disciplines 
heen.

Onderzoekscentrum voor tinnitus  
van start

De Tinnitus Research Initiative (TRI) Clinic Antwerp, 
zoals het multidisciplinair centrum voor oorsuizen 
in het UZA voluit heet, is geen overbodige luxe. 
Oorsuizen is een frequent voorkomende aandoening. 
10 tot 15 procent van de bevolking heeft er last van. 
Bij 2 procent leidt dat tot ernstige problemen zoals 
slaapstoornissen, depressie en een sterke daling van 
de levenskwaliteit.

Samenwerking over 
de multidisciplinaire 
disciplines heen.

Artsen zijn steeds meer van mening dat niet-
pulserend oorsuizen een fantoomgeluid is, dat net 
als fantoompijn in de hersenen wordt gecreëerd als 
gevolg van gehoorverlies. Tot voor kort was er geen 
behandeling voor oorsuizen. Patiënten moesten 
‘ermee leren leven’. Intussen worden bij een specifieke 
groep patiënten al mooie resultaten geboekt met 
elektronische binnenoorimplantaten, die prof. dr. Paul 
Van de Heyning ontwikkelde in samenwerking met 
Medel.

> Het voortouw nemen

Maar er is meer onderzoek nodig. Met de oprichting 
van de TRI Clinic Antwerp willen het UZA en de 
Universiteit Antwerpen het voortouw nemen in het 
zoeken naar nieuwe behandelingen voor oorsuizen. 
Dat gebeurt in nauwe samenwerking met neus-, 
keel- en oorartsen, audiologen, psychologen en 
neurochirurgen.

‘Duitsland, Nieuw-Zeeland en Brazilië hadden al een 
gelijkaardig centrum. Het onze werd mee mogelijk 
gemaakt dankzij de financiële steun van een mecenas 
uit Monaco, die zelf ook aan oorsuizen lijdt en bij 
ons werd behandeld’, zegt prof. dr. Dirk De Ridder, 
neurochirug.

Prof. dr. Dirk De Ridder
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Centrum voor hersenmanipulatie 
gelanceerd

Bij neuromodulatie worden de hersenen beïnvloed 
door de activiteit van bepaalde zenuwbanen te 
manipuleren, al dan niet met behulp van ingeplante 
elektrodes. De techniek heeft de jongste jaren zijn 
nut al bewezen bij de behandeling van onder meer 
de ziekte van Parkinson, pijn en depressies. Een groot 
voordeel tegenover medicijnen is de lokale en meestal 
ook snellere werking.

Het onderzoeks- en behandelcentrum voor 
neuromodulatie BRAI2N spitst zich onder meer toe 
op fibromyalgie en andere pijnklachten, depressie, 
dwangstoornissen en verslaving. Het bestudeert 
ook de invloed van hersenactiviteit op autoimmuun-
ziekten zoals reuma. Voorts gaat het centrum op 
zoek naar oplossingen voor aandoeningen die nu 
onbehandelbaar zijn, zoals problemen met bewustzijn 
en buitensporig seksueel gedrag.

> Dé referentie

De kennis over de werking van de hersenen is sinds de 
jaren ‘90 enorm toegenomen. ‘Onder andere door de 
mogelijkheden om niet alleen het brein zelf, maar ook 
het werkende brein in beeld te brengen’, zegt prof. dr. 
Dirk De Ridder, neurochirurg en directeur van BRAI2N. 
‘De ontwikkeling van nieuwe visualisatietechnieken en 
de komst van computergestuurde navigatiesystemen 
op basis van gps-technologie openen perspectieven.’

We willen een interna-
tionaal referentiecentrum 
worden voor innoverende 
neuromodulatie.

BRAI2N is brandend ambitieus. ‘We willen een 
internationaal referentiecentrum worden voor 
innoverende neuromodulatie in de breedste zin’, 
zegt De Ridder. ‘Het grote voordeel van het centrum 
is dat het de inzet en kennis van verschillende 
specialisten onvoorwaardelijk bundelt. Iedereen werkt 
met hetzelfde doel voor ogen. Samenwerking met 
internationaal gerenommeerde hersenonderzoekers, 
een uitgebreide adviesgroep en een regelmatige 
discussie met neuro-ethici moeten toelaten dit 
centrum uit te bouwen.’

UZA Jaarverslag 2009 > Realisaties

Prof. dr. Dirk De Ridder

Realisaties

BRAI2N met een missie

BRAI2N staat voor Brain Research center Antwerp for 
Innovative & Interdisciplinary Neuromodulation.  
Het centrum opende in juni 2009 de deuren in het UZA. 
Doel: neurowetenschappelijk onderzoek omzetten in 
innovatieve behandelingen.
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Grensverleggende 
beeldvorming

Op de terreinen van het UZA en de Universiteit Antwerpen 
wordt sinds december 2009 gebouwd aan het Moleculair 
Imaging Center Antwerp (MICA). State of the art beeld-
vorming is in aantocht.

Nucleaire geneeskunde verlangt  
naar MICA

De dienst nucleaire geneeskunde van het UZA 
heeft mooie vooruitzichten. Tegen 2011 kan de 
dienst van prof. dr. Sigrid Stroobants beschikken 
over een eigen cyclotron, twee nieuwe scanners 
en een radiofarmacielab. De extra uitrusting 
opent mogelijkheden voor het onderzoek en de 
behandeling van kanker, hartziekten en neurologische 
aandoeningen.

Het geavanceerde beeldvormingsmateriaal komt 
onder één dak, in een gloednieuw gebouw vlak bij de 
dienst nucleaire geneeskunde. De eerste steen van 
het beeldvormingscentrum MICA werd gelegd op 4 
december 2009. Honderd meter verderop komt het 
nieuwe imaging lab voor kleine proefdieren van de 
Universiteit Antwerpen (UA). Beide worden met elkaar 
verbonden via een brug.

> Zes keer sneller

Met de komst van een cyclotron breekt voor de dienst 
nucleaire geneeskunde een boeiend tijdperk aan. De 
deeltjesversneller maakt radioactieve deeltjes die 
nodig zijn voor het aanmaken van PET-tracers. Dat zijn 
radioactief gemarkeerde speurstoffen die hun weg 
zoeken naar onder meer kankercellen en tumoren. 
Ze labelen hun doel radioactief, zodat het via een 
PET-scan zichtbaar wordt. Elke tracer heeft zijn eigen 
werking. Om de tracers maximaal te kunnen benutten, 

heeft het UZA straks ook een nieuwe PET-CT-scanner. 
Daarmee verlopen onderzoeken zes keer sneller dan nu.

‘Vandaag kan je maar één PET-tracer kopen, het aan 
suiker analoge FDG dat vooral bij kankerdiagnose 
wordt ingezet. De andere PET-tracers zijn niet te 
koop, of ze hebben zo’n korte levensduur dat ze niet 
transporteerbaar zijn. Een eigen cyclotron laat ons 
toe alle mogelijke isotopen zelf te maken en zo elke 
stof radioactief te labelen. Dat maakt heel veel zaken 
mogelijk’, legt Sigrid Stroobants uit.

‘Met de infrastructuur kunnen we bijvoorbeeld tracers 
aanmaken die celdeling, celdood en eiwitmetabolisme 
in beeld brengen. Die nieuwe isotopen stellen ons 
in staat nauwkeuriger te meten in welke mate een 
kankertherapie aanslaat’, zegt Stroobants. ‘Het effect 
van sommige medicijnen kan je met een PET-scan 
al na een week meten, terwijl je met een CT-scan 
drie of vier maanden nodig hebt. En we kunnen de 
PET-scanner ook inzetten voor de diagnose en de 
behandeling van psychiatrische ziekten en dementie.’

De cyclotron opent ook de weg voor heel wat onder-
zoeksprojecten. Het interessante aan de technieken is 
voorts dat je er onder meer de ziekte van Alzheimer in 
een vroeg stadium mee kunt opsporen. ‘Dat vergroot 
de behandelingsmogelijkheden aanzienlijk.’

> Ook voor proefdieren

Met het MICA kan ook het proefdierenonderzoek 
aan de Universiteit Antwerpen een versnelling hoger 
schakelen. ‘Antwerpen wordt in België een van de best 
uitgeruste centra voor beeldvorming bij proefdieren’, 
zegt Stroobants.

Tot nog toe concentreert de UA zich voor 
beeldvorming bij proefdieren uitsluitend op MRI en 
bioluminescentie, beeldvorming die gebruikmaakt van 
de lichtgevende eigenschap van bepaalde organismen. 
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PET- en SPECT-onderzoek moet de universiteit 
uitbesteden. Maar in het MICA heeft ze straks een 
eigen micro-PET-CT en micro-SPECT ter beschikking.

‘Daardoor kunnen we eenzelfde proefdier aan een 
volledige waaier onderzoeken onderwerpen. Door 
die beeldvormingstechnieken tegelijk aan te bieden, 
krijgen we een volledig beeld en staan we een stuk 
sterker’, zegt prof. dr. Annemie Van Der Linden van het 
UA-departement biomedische wetenschappen.

> Samen met Janssen Pharmaceutica

Het Moleculair Imaging Center Antwerp komt er 
in samenwerking met Janssen Pharmaceutica, een 
dochterbedrijf van de farmagigant Johnson & Johnson. 
Janssen investeert in de infrastructuur en zal er ook 
aan onderzoek en ontwikkeling doen. Geavanceerde 
beeldvorming speelt een steeds grotere rol in 
geneesmiddelenonderzoek en is dus van strategisch 
belang voor Janssen. 

Ook radiotherapie blij met MICA

Ook de dienst radiotherapie kijkt reikhalzend uit 
naar de komst van de cyclotron. ‘Het toestel maakt 
gerichter PET-onderzoek mogelijk, waardoor we 
exacter kunnen plannen welke lichaamszones 
we bij een patiënt moeten bestralen en welke 
niet. Die planning is cruciaal om zo veel mogelijk 
gezond weefsel te sparen’, zegt dr. Danielle Van den 
Weyngaert, diensthoofd universitaire radiotherapie 
Antwerpen.

Een eigen cyclotron 
vergroot de behandelings-
mogelijkheden aanzienlijk.

Maquette van het gebouw waar de cyclotron  

zal worden ondergebracht.

Eerste steen aan het UZA

Van lnr: Drh. Johnny Van der Straeten (UZA), Dhr. Ludo Lauwers 

( Janssen Pharmaceutica), Prof. dr. Sigrid Stroobants (MICA),  

Prof. dr. Jean-Pierre Timmermans (UA). 
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Menselijk materiaal 
onder één dak

De weefsel- en cellenbank van het UZA heeft er een voorraad 
menselijk lichaamsmateriaal bij. Eind maart 2009 nam ze 
de botbankactiviteiten van het bloedtranfusiecentrum over. 
Dat komt de stroomlijning van de procedures voor topveilig 
donormateriaal ten goede.

Weefsel- en cellenbank gestroomlijnd

Onder het administratieve gebouw van het UZA staan 
drie grote diepvriezers extra. De inhoud: donorbotten 
en -pezen bestemd voor transplantatie. De bewaar-
temperatuur: -80 graden. De houdbaarheid: vijf jaar. 
Het lichaamsmateriaal is niet alleen bestemd voor 
operaties in het UZA, maar ook voor andere Belgische 
ziekenhuizen.

Dat het UZA zijn botbank in eigen huis heeft genomen, 
sluit aan bij de omzetting van een Europese richtlijn in 
Belgische wetgeving op 1 december 2009. De nieuwe 
regelgeving legt nog striktere veiligheidsvoorwaarden 
op, formuleert strenge sancties bij inbreuken en eist 
dat banken met menselijk materiaal enkel nog door 
ziekenhuizen of universiteiten met een universitair 
ziekenhuis worden uitgebaat. 

De traceerbaarheid moet 
100 procent zijn.

De weefsel- en cellenbank van het UZA omvat nu vier 
weefsel- en twee cellenbanken. ‘Het samenbrengen 
van de weefselbanken op één plateau maakt het 
overzichtelijker voor het team. Dat is cruciaal in een 
afdeling waar de traceerbaarheid 100 procent moet 
zijn. Werken met donormateriaal is een verhaal van 
strikte kwaliteitsnormen, strenge veiligheidsprocedures 
en doorgedreven controles’, zegt prof. dr. Ludo Muylle, 
medisch coördinator van de weefsel- en cellenbank.

> -150 graden

De stroomlijning is nog niet achter de rug. De weefsel- 
en cellenbank rondt op dit moment de overname 
van een stamcellenbank af. Om die te huisvesten zijn 
achter het ziekenhuis goed uitgeruste containers 
geplaatst, met onder meer een toestel voor het 
geprogrammeerd invriezen van cellen en bewaarvaten 
voor de opslag van biologisch materiaal op -150 
graden Celsius of lager. Op die temperaturen kunnen 
stamcellen jaren worden bewaard.

Onder meer voor patiënten met leukemie maakt zo’n 
stamcellenbank intensieve therapie mogelijk en kan 
ze levensreddend zijn. Leukemiepatiënten krijgen 
vaak zo’n hoge dosis radio- of chemotherapie dat 
hun beenmerg wordt aangetast of vernietigd. Door 
vóór hun behandeling stamcellen af te nemen en te 
bewaren, kunnen ze daarna worden geholpen met een 
terugplaatsing van eigen stamcellen.

Prof. dr. Ludo Muylle

Opslag van biologisch materiaal op -150 graden Celsius. 
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Astronaut uit balans

Prof. dr. Floris Wuyts is een wereldwijde autoriteit in 
onderzoek naar evenwichtsstoornissen. Een belangrijk 
terrein, gezien een op tien mensen ooit problemen 
krijgt met zijn evenwicht. In het UZA werkt Wuyts 
mee aan baanbrekend onderzoek naar de oorzaak van 
duizeligheid.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA doet 
graag een beroep op Wuyts’ expertise. Frank De 
Winne is de vierde astronaut die het Antwerps 
Universitair Research centrum voor Evenwicht en 
Aerospace (AUREA) heeft getest. Eerder onderzocht 
het evenwichtslab van het UZA al drie Russische 
astronauten voor en na hun ruimtetrip. 

‘We willen nagaan welk effect een lange periode van 
gewichtloosheid heeft op het evenwicht en de hart- en 
bloedvaten’, zegt Wuyts. ‘Dat onderzoek is belangrijk 
met het oog op langere ruimtereizen, zoals de reizen 
naar Mars, maar ook om beter te begrijpen hoe het 
evenwicht en het cardiovasculaire systeem verbonden 
zijn.’

> 35 toeren per minuut

Voor een van de tests moeten de astronauten na 
hun ruimtereis plaatsnemen in een geavanceerde 
centrifuge, die 35 toeren per minuut draait. Dat is niet 
vanzelfsprekend voor mensen die zo verzwakt zijn dat 
ze nauwelijks nog kunnen stappen. 

‘Het is een methode om de prikkels die het lichaam 
krijgt van de zwaartekracht opnieuw te activeren met 
extra veel zwaartekracht. We willen nagaan of het 
verstoorde evenwicht op die manier sneller herstelt’, 
legt Wuyts uit. ‘We vermoeden dat zo’n centrifuge wel 
eens de oplossing zou kunnen zijn om de conditie van 
astronauten tijdens lange missies op peil te houden. 
En misschien is een beetje meer zwaartekracht ook 
wel heilzaam om aardse veroudering tegen te gaan.’

Een tweede onderzoek voor het ESA focust op het 
effect van medicatie op verschillende onderdelen 
van het evenwichtssysteem. ‘We testen medicijnen 
op gezonde vrijwilligers en brengen in kaart wat de 
medicatie precies doet in het evenwichtssysteem. 
De laatste stap is de medicijnen mee te geven aan 
astronauten en dan opnieuw te testen welk effect ze 
hebben gehad.’

> Goede verstandhouding

Wuyts wil de komende drie jaar nog eens vier 
astronauten testen. Of dat lukt, is af te wachten. 
Astronauten mogen zelf kiezen aan welke 
onderzoeksprojecten ze deelnemen. ‘Alle onderzoekers 
krijgen tien minuten om hun project voor te stellen. 
Veel hangt af van persoonlijke voorkeur. Een arts-
astronaut zal sneller meewerken aan ons onderzoek 
dan pakweg een technicus. Frank De Winne was 
meteen bereid. De verstandhouding met hem is heel 
goed.’

Prof. dr. Floris Wuyts

Het team van fysicus Floris Wuyts trok in november 2009 
voor de twaalfde keer in twee jaar naar Sterrenstad bij 
Moskou. Dit keer om de Belgische ruimtevaarder Frank De 
Winne te onderzoeken na zijn verblijf van zes maanden in  
de ruimte. 
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Gloednieuw en geavanceerd

De technologie staat niet stil, en dus investeerde het UZA 
in 2009 weer volop in technologie en infrastructuur. Dat 
gaat van een nieuwe mammografietafel tot een kathlab met 
elektromagnetische navigatie.

Investeringen in infrastructuur

> Nieuwe mammografietafel: meer comfort

De dienst radiologie heeft een nieuwe mammografie-
tafel waarop de patiënt kan liggen tijdens de borst-
biopsie. Zowel voor de patiënt als voor de arts is dat 
een stuk comfortabeler.

Biopsieën worden genomen via stereotaxie. Daarbij 
worden twee röntgenfoto’s uit een verschillende hoek 
genomen. Op basis van die twee beelden berekent 
het systeem het snijpunt van het letsel. Met een holle 
naald kunnen de artsen vervolgens exact ter hoogte 
van het letsel een stukje weefsel wegnemen.

Het UZA heeft al enkele jaren ervaring met stereo-
tactische borstbiopsieën op een liggende tafel. De 
procedure is trefzeker. 

> Nieuwe scanners: meer mogelijkheden

Ze zijn besteld: een PET-CT-scanner én een SPECT-
CT-toestel van de nieuwste generatie. De twee 
beeldvormers openen mogelijkheden voor onderzoek 
en behandeling.

PET-scans maken onder meer kankercellen en tumoren 
zichtbaar. De patiënt krijgt radioactieve speurstoffen 
of PET-tracers ingespoten die hun doel in het lichaam 
radioactief labelen. Elke tracer heeft zijn eigen werking 
en speurt naar andere doelen. Een PET-scanner brengt 
de gemarkeerde zones vervolgens in beeld.

De PET-CT en de SPECT-CT zijn bijzonder efficiënte 
scanners, omdat ze twee scantechnieken in één 
apparaat combineren. Het PET-CT-toestel, het eerste in 
zijn soort in België, koppelt een CT-scan (64 sneden) 
aan een zeer snelle en gevoelige PET-camera met HD 
(High Definition) en TOF-technologie (Time Of Flight). 
Onderzoeken verlopen zes keer sneller. Het UZA kan 
straks dus meer patiënten per dag scannen, waardoor 
de wachtlijsten voor dit belangrijke onderzoek korter 
worden. Daarnaast zal de camera ook zijn diensten 
bewijzen voor wetenschappelijk onderzoek.

Betere diagnostiek
De SPECT-CT-camera wordt tegen midden 2010 
verwacht. Ook hier gaat het om een combinatie 
van een volwaardige CT-scan (16 sneden) en een 
gammacamera met de nieuwste generatie detectoren 
voor een hogere gevoeligheid. Het wordt het 
eerste toestel in ons land en het tiende wereldwijd. 
De integratie van scintigrafische en anatomische 
informatie leidt tot een betere diagnostiek. 
Vooral bij orthopedische aandoeningen biedt dat 
een meerwaarde. Maar er zijn ook belangrijke 
toepassingen in de oncologie, endocrinologie en 
neurochirurgie, zowel voor de diagnostiek als voor de 
voorbereiding van heelkundige ingrepen.

De wachtlijsten  
worden een stuk korter.

> Nieuw kathlab: meer precisie

De dienst cardiologie nam in juni 2009 een 
katherisatielab met elektromagnetische navigatie 
in gebruik. In dat lab kunnen cardiologen sneller en 
veiliger ingrijpen in de hartkamers en kroonslagaders 
voor de behandeling van hartritmestoornissen en 
angina pectoris. 
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Mammografietafel

Kathlab met elektromagnetische navigatie

PET-CT-scanner
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Het hoogtechnologische kathlab is al het zesde lab van 
de dienst cardiologie van het UZA. ‘Het bijzondere is 
dat het met magnetische navigatie werkt’, zegt prof. dr. 
Chris Vrints, diensthoofd cardiologie. ‘De patiënt wordt 
op een tafel gelegd met links en rechts een magneet 
van 1,5 ton. Die magneten creëren een magnetisch 
veld. De arts zit aan een computerscherm en zet de 
magneten met een joystick in een bepaalde richting. 
Zo verandert hij het magnetisch veld en stuurt hij 
tegelijk de katheters aan.’

Een hart opereren met magnetische navigatie is 
maar mogelijk dankzij een doorgedreven gebruik 
van beeldvorming. Om de katheters in de juiste 
richting te manipuleren, baseert de arts zich op een 
vooraf gemaakte driedimensionale reconstructie 
van de hartkamer of de kroonslagader. ‘We creëren 
een virtuele realiteit, een beetje zoals met een gps-
systeem’, zegt Vrints.

Telegeneeskunde
Dankzij de 3D-reconstructie hoeft de arts eigenlijk niet 
meer bij de patiënt te zijn. De katheters worden wel 
manueel ingebracht, via een (slag)ader in de lies tot 
in het hart of de kransslagader. Maar zodra die op hun 
plaats zitten, worden ze magnetisch aangestuurd. ‘Er 
zijn zelfs al experimenten uitgevoerd waarbij een arts 
vanuit een Amerikaans ziekenhuis een katherisatie 
uitvoert bij een patiënt in een Italiaans kathlab. Een 
vorm van telegeneeskunde. Maar zo ver gaan wij het 
hier niet drijven’, zegt Vrints.

Met het nieuwe systeem is minder straling nodig. Bij 
een klassieke ingreep worden geregeld röntgenfoto’s 
genomen. Maar met de 3D-reconstructie ter 
beschikking is dat amper nog nodig. De verminderde 
straling is zowel voor de arts als de patiënt een bonus. 
Complexe ingrepen verlopen sneller, waardoor ook 
minder contrastvloeistof nodig is. Ook dat is een 
bonus, vermits het gebruik van constrastvloeistoffen 
altijd een klein risico op nierproblemen inhoudt. 

Voor complexe procedures
Het nieuwe kathlab is dankzij het mappingsysteem en 
de computergestuurde katheters een stuk preciezer 
en wordt daarom in eerste instantie gebruikt voor 
complexe procedures. Vrints: ‘We beginnen met de 
behandeling van hartritmestoornissen. In een latere 
fase doen we ook ingrepen aan de kroonslagader, 
vooral als het om vernauwingen gaat die moeilijk te 
bereiken of te behandelen zijn. Ik denk onder meer 
aan een onregelmatig gevormde kroonslagader. 
Met de klassieke methode is dat een hachelijke 
onderneming.’

De investering in het extra kathlab is geen luxe. ‘Met 
de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal 
65-plussers de komende decennia nog gevoelig toe, 
en dus ook het aantal patiënten met hartproblemen’, 
zegt Vrints. In 2009 werden in het UZA zo’n 7467 
hartkatherisaties uitgevoerd, of 3 procent meer dan  
in 2008.
 

> Nieuwe verbouwingen: meer ruimte

Ziekenhuizen zijn voortdurend op zoek naar meer 
ruimte, comfort en efficiëntie. Dat resulteerde in 2009 
opnieuw in een flink aantal verbouwingen, altijd met 
veel aandacht voor de noden van zorgverleners én 
patiënten. Een overzicht.

• De verpleegeenheid pneumologie nam in april 
een vernieuwde ruimte in gebruik. In juli startte 
een nieuwe cardioafdeling met tien CCU-bedden 
(Coronary Care Unit). Eind 2009 opende ook 
een kortverblijfafdeling. Die afdeling laat toe het 
personeel efficiënter in te zetten. 

• De dienst neus-, keel- en oorziekten (NKO) groeit 
sterk en had nood aan een herbestemming van 
de ruimtes. Er kwamen consultatieruimtes bij. 
Bovendien werd al een van de audiocabines 
geïnstalleerd. De dienst neurologie kreeg er vijf 
consultatieruimtes bij. 
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De verbouwingen moeten voor meer comfort voor de patiënt zorgen. 

• De beddencapaciteit op de dienst intensieve 
zorg werd in stadia uitgebreid met negen 
bedden, bovenop de vijftien bestaande. De 
intensievezorgeenheden (IZ2, IZ3 en IZ5) werden 
in 2009 opgefrist, met kleine functionele en 
comfortaanpassingen voor de patiënt en de 
verpleging. Het ging onder meer om de plaatsing 
van stopcontacten en tv-aansluitingen en de 
optimalisering van de werkdesken. De aanpassingen 
kwamen er in afwachting van een volledig 
vernieuwde dienst intensieve zorg. 

• De vernieuwing van de dienst radiologie, een 
meerjarenproject, ging gestaag voort. In 2009 
werden drie nieuwe rx-zalen geïnstalleerd en 
uitgerust met nieuwe toestellen. Ook het onthaal, 
de wachtzalen en het secretariaat ondergingen een 
gedaanteverandering. 

• Sinds september is de aangepaste S-toren in gebruik. 
De toren - vroeger enkel een verbinding tussen 
het hospitalisatie- en het consultatieblok - werd 
uitgebouwd met zeven niveaus waarop zich telkens 
een negental kantoren bevinden. Die bieden plaats 
aan de artsen en het ondersteunend personeel uit 
het consultatieblok, waardoor daar meer ruimte 
vrij komt voor medisch-technische toepassingen. 
Binnenkort ondergaat ook de R-toren zo’n 
transformatie.

• De dienst pathologie kreeg een nieuw labo op de 
gelijkvloerse en ondergrondse verdieping van de 
nieuwe vleugel van hospitaalblok A. Dankzij de 
verhuizing kan het operatiekwartier uitbreiden. 

• De ingrepen op de parking passen in het 
meerjarenplan voor een betere circulatie rond het 
UZA. Voor het gebouw van de technische dienst 
kwam er een artsenparking voor 230 auto’s. Links 
voor het ziekenhuis werd het busstation noord 
gebouwd. Later komt er ook een zuidstation. Het UZA is voortdurend op zoek naar 

meer ruimte, comfort en efficiëntie. 
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Realisaties

Expertise in erfelijke 
stofwisselingsziekten 

Mensen die een stofwisselingsziekte hebben, kunnen sinds 
augustus 2009 terecht in het Centrum voor Erfelijke Metabole 
Aandoeningen (CEMA). Het multidisciplinaire UZA-centrum is 
meteen het grootste van het land.

Centrum voor metabole aandoeningen

Metabole aandoeningen zijn erfelijke stofwisselings-
ziekten waarbij bepaalde natuurlijke enzymen 
(gespecialiseerde eiwitten) ontbreken, onvoldoende 
aanwezig zijn of slecht functioneren. De oorzaak is een 
mutatie in een gen met erfelijke informatie. Er bestaan 
meer dan 3.000 stofwisselingsziekten. België telt zo’n 
800 dieet-behandelbare patiënten, van wie het UZA er 
152 behandelt.

Een stofwisselingsziekte kan verstrekkende gevolgen 
hebben: epilepsie, coma, leverstoornissen, een 
vergroot hart, aantastingen van meerdere organen. 
Maar als de ziekte op tijd wordt opgespoord, 
kunnen velen dankzij een aangepaste behandeling 
en begeleiding een normaal leven leiden. Het 
CEMA maakt dat mogelijk met een multidisciplinair 
team. Prof. dr. François Eyskens, een van Belgiës elf 
specialisten in stofwisselingsziekten bij kinderen, 
wordt bijgestaan door twee diëtisten, twee 
psychologen en één kinderpsychiater. 

> Geen pasta, geen vlees, geen …

Voor de opsporing is België een ideaal land. De 
hielprik die alle pasgeborenen krijgen, zorgt 
ervoor dat een baby meteen ook op elf metabole 
aandoeningen wordt getest. ‘Ons land is pionier 
op dat vlak’, zegt Eyskens. ‘Al sinds 1968 wordt via 
deze weg onder meer gescreend op fenylketonurie. 
Daarbij wordt het aminozuur fenylalanine niet 
afgebroken. Dat is belangrijk om te weten, gezien 
fenylalanine in vrijwel elk voedingsmiddel zit. Wie dat 
stofwisselingsprobleem heeft, moet een dieet met zo 
weinig mogelijk natuurlijk eiwitten volgen. Dat

betekent: geen of slechts heel weinig pasta, brood, 
rijst, vlees, vis of groenten.’

Diëtisten zijn van levensbelang in het CEMA. Ze stellen 
met veel zorg een gepersonaliseerd dieet samen voor 
elke patiënt. Even snel een ‘dieetblaadje’ uit de kast 
halen is geen optie. Een dieet opstellen voor patiënten 
met een stofwisselingsziekte is maatwerk, waarbij het 
vaak een hele uitdaging is voor voldoende variatie te 
zorgen.

Even snel een 
‘dieetblaadje’ uit de kast 
halen, is geen optie.

‘Ik hoorde ooit het hallucinante verhaal van een 
patiënt die al twintig jaar elke dag exact hetzelfde at, 
omdat zijn moeder zich aan het dieetvoorschrift wilde 
houden en niet wist hoe ze gevarieerd en lekker kon 
koken. Wel, dat willen we in het CEMA voorkomen’, 
zegt Eyskens. ‘Onze diëtisten zijn constant op zoek 
naar nieuwe culinaire mogelijkheden, terwijl onze 
psychologen helpen bij de verwerking van de diagnose 
en eventuele psychische gevolgen helpen aan te 
pakken.’

Diëtisten Nancy Pyck, Karin Luyten, Katrien Tavernier
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Onderzoek naar weesziekten

De expertise over ziekten die zelden voorkomen, zit 
wereldwijd verspreid. Als die versnipperde kennis 
op een slimme manier toegankelijk zou worden voor 
de medische wereld, zouden heel wat patiënten 
minder lang op een diagnose moeten wachten. Met 
positieve gevolgen voor hun levenskwaliteit, hun 
levensverwachting én de behandelingskosten.

Die redenering vormde de basis voor de samen-
werking tussen het UZA en de studenten uit het 
IBM-stageprogramma Extreme Blue. In dat programma 
geeft de Amerikaanse computergigant jonge 
getalenteerde masterstudenten de kans een concreet 
project uit te werken. 

> Slimme zoekmotor

In het Extreme Blue-project voor het UZA legden de 
studenten de basis voor een kennisplatform over 
zeldzame ziekten. Ze bouwden een prototype van 
een ‘reasoning engine’ of slimme zoekmotor die 
statistische software combineert met een ‘rule engine’, 
een hoop beschrijvingen van symptomen en medische 
regels. Als je die zoekmotor laat zoeken in databanken 
van onderzoeksresultaten en medische dossiers die 

nu los van elkaar staan, komt hij op de proppen met 
nieuwe informatie die de arts sneller richting diagnose 
stuurt.

Extreme Blue heeft een 
veelbelovende aanzet 
gegeven.

‘Dankzij het Extreme Blue-project weten we dat zoiets 
mogelijk is’, zegt prof. dr. François Eyskens, specialist in 
zeldzame stofwisselingsziekten bij kinderen. Een groot 
deel van de weesziekten zijn stofwisselingsziekten. 
‘Omdat het Extreme Blue-project maar drie 
maanden liep, hebben we het project beperkt tot 
stofwisselingsziekten bij kinderen, en meer bepaald 
MCAD-deficiëntie. Daarbij is de stofwisseling met 
betrekking tot verbranding van de vetzuren verstoord.’
 

> Op elke schaal

Zo’n elektronisch platform kan je op elke schaal 
inzetten: van één ziekenhuis tot duizenden 
ziekenhuizen wereldwijd. Een onlinedatabank die 
artsen en onderzoekers over de hele wereld kunnen 
raadplegen, is voorlopig toekomstmuziek. ‘Maar 
onze ICT-mensen werken eraan voort en zoeken naar 
financiering. Extreme Blue heeft een veelbelovende 
aanzet gegeven’, aldus Eyskens.

UZA Jaarverslag 2009 > Realisaties

Prof. dr. François Eyskens

Realisaties

Zeldzame kennis bundelen

Kennis over 6.000 tot 7.000 zeldzame ziekten elektronisch 
in kaart brengen. Dat was in de zomer van 2009 het 
uitgangspunt voor een samenwerking tussen het UZA en 
de Amerikaanse computergigant IBM. Het doel: snellere 
diagnose bij zeldzame gevallen. 
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> Francine Vertessen 
Hoofdlabotechnicus op de dienst hematologie en hemostase 
Gestart als: laborant op de dienst hematologie en hemostase



30 jaar geleden werd het onderzoek in het labo vooral manueel 
uitgevoerd. Tegenwoordig gaat bijna alles automatisch waardoor de 
resultaten veel sneller beschikbaar zijn. Vroeger moesten we elk 
staal voor leukocytaire differentiatie microscopisch onderzoeken.  
Nu kunnen we ons focussen op de monsters die extra aandacht 
nodig hebben. 
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Resultaten

2009 in vogelvlucht

Medisch

> Hospitalisatie

Ondanks de beperkte beddencapaciteit groeide het 
aantal verblijven in 2009 opnieuw. Het jaar sloot 
af op 25.315 verblijven, ten opzichte van 24.895 
het jaar voordien. Dit is een toename van 1,7 %. De 
groei was integraal voor rekening van de verblijven 
van één enkele nacht 35.2 % van het totaal, ten 
opzichte van 33,6 % in 2008 en 32,7 % in 2007) 
en werd gerealiseerd in die diensten waar de 
beddeninfrastructuur werd uitgebreid of de benutting 
ervan geoptimaliseerd, voornamelijk binnen de dienst 
cardiologie en het slaapcentrum. 

De oorzaken van die trend zijn:
• de sterke aanwezigheid in het UZA van activiteiten 

die slechts een korte hospitalisatie vereisen;
• het chronische beddentekort (deels als gevolg van de 

renovatiewerkzaamheden op de verpleegafdelingen) 
met hieruit volgend een toenemende noodzaak om 
patiënten zo kort mogelijk op te nemen.

De opmars van de verblijven van één enkele nacht 
en een lichte daling van de gemiddelde verblijfsduur 
voor de overige verblijven (9,94 dagen ten opzichte 

Evolutie ‘verblijven met overnachting’
periode 2005-2009 (in aantallen)
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De trend van de voorbijgaande jaren zet zich duidelijk verder. 
Ook in 2009 bleven we groeien in een aantal medische 
geledingen. Vooral in de korte verblijven noteren we een 
sterke stijging. Het blijft ook in de komende jaren een 
uitdaging om de mensen en middelen te vinden om aan de 
stijgende activiteit tegemoet te komen. Een overzicht van  
de medische kerncijfers.
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van 10,06 dagen in 2008) zorgden per saldo voor 
een daling van het aantal verpleegdagen met 1,8 % 
(163.040 ten opzichte van 166.131 in 2008).  
De gemiddelde bedbezetting daalde van 79,2 %  
naar 78,0 %.

De activiteit in de chirurgische diensten kende een 
groei van 2,2 %. Deze groei was vooral voor rekening 
van twee diensten: de dienst thorax- en vaatheelkunde 
(+14 %) en de dienst orthopedie (+4 %). Bij de overige 
chirurgische diensten waren de schommelingen in het 
aantal verblijven minimaal waarbij toe- en afname van 
de aantallen elkaar compenseerden.

Bij de interne disciplines beliep de toename van het 
aantal verblijven minder dan 1 %:
• op het slaapcentrum steeg het aantal verblijven 

opnieuw met 5 % (2.660 ten opzichte van 2.545 in 
2008). Deze dienst bereikt hiermee echter ook zijn 
verzadiging;

• de diensten diabetologie (+14 %), oncologie (+8 %) 
en pneumologie (+10 %) tekenden elk voor een groei 
van circa 80 verblijven;

• deze groei werd ongedaan gemaakt door de daling 
van de verblijven op de diensten immunologie & reu-
matologie (-15 %), neurologie (-4 %), nefrologie (-8 %), 
gastro-enterologie (-4 %) en hematologie (-10 %).

Binnen de moeder-en-kind cluster bleef de activiteit 
status-quo:
• op de materniteit liep het aantal verblijven en 

bevallingen met ongeveer 4 % terug: het aantal 
verblijven daalde van 1.080 naar 1.038, het aantal 
bevallingen van 859 naar 818. De bedbezetting 
daalde met 1,7 % van 82,0 naar 80,8 %;

• de dienst intensieve neonatale zorgen tekende 4 % 
meer verblijven op bij een dalende bedbezetting (van 
106,8 naar 100,4 %);

• op de dienst pediatrie bleef het aantal verblijven 
nagenoeg onveranderd: 1.245 ten opzichte van 1.251 
in 2008. De bedbezetting steeg van 47,6 naar 53,5 %.

De 2 extra bedden op de dienst intensieve zorg (sinds 
juli 2009) zorgden voor een groei van het aantal 
verblijven met 5 %: het aantal steeg van 1.962 naar 
2.060.

> Daghospitalisatie

In vergelijking met de sterke toename van het aantal 
verblijven in 2008, voor een groot deel het gevolg van 
de ingebruikname van het nieuwe multidisciplinaire 
pijncentrum (vanaf medio 2007) en de hogere 
capaciteit van de PET afdeling (vanaf oktober 2007), 
is de groei van het aantal verblijven in 2009 eerder 
bescheiden: 28.465 ten opzichte van 27.099 in 2008. 
Deze groei van 5 % is voornamelijk voor rekening van 
recent opgerichte of uitgebreide zorgfaciliteiten.

Bij de chirurgische diensten (10.838 verblijven ten 
opzichte van 10.295 in 2008: +5,3 %) groeit het 
multidisciplinaire pijncentrum het sterkst met een 
groei van 13 % (van 2.251 naar 2.551 verblijven). 
De dienst oogheelkunde laat 9 % meer verblijven 
optekenen (van 1.605 naar 1.751 verblijven), gevolgd 
door de afdeling fertiliteit met een groei van 6,7 % 
(van 1.352 naar 1.422 verblijven). Op de verblijven in 
het pijncentrum na, vonden de chirurgische verblijven 
plaats in het chirurgische dagziekenhuis.

Evolutie gemiddelde bedbezetting ‘verblijf met overnachting’
periode 2005-2009 (in %)
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Zowat de helft van het totale aantal interne verblijven 
(14.761 verblijven ten opzichte van 14.271 in 2008: 
+3,4 %) werd gerealiseerd in het oncologisch 
hematologisch dagziekenhuis. De overige verblijven 
vonden plaats op de interne verpleegafdelingen 
en in het dagziekenhuis klinische immunologie & 
reumatologie (1.500 verblijven). 

De activiteit groeide sterk op de diensten oncologie 
(van 2.742 naar 3.042 verblijven: + 10,9 %), immuno-
logie & reumatologie (van 1.288 naar 1.494 verblijven: 
+ 16 %) en cardiologie (van 492 naar 655 verblijven: 
+ 33 %). Op de dienst hematologie liep het aantal 
verblijven met 10,7 % terug (van 2.990 naar 2.671 
verblijven). De overige verblijven zonder overnachting 
werden gerealiseerd op de dienst nucleaire genees-
kunde (+/- 3.000 verblijven).

> Operatiekwartier

De medische activiteit kende een groei van 3 à 4 %, 
zowel in aantal ambulante contacten als consulten en 
technische verstrekkingen. Het aantal ingrepen in het 
operatiekwartier steeg met 1,8 %: van 16.221 naar 16.513 
ingrepen.De diensten oogheelkunde (2.520 ingrepen 
t.o.v. 2.359 in 2008), thorax- en vaatheelkunde 
(1.116 ingrepen t.o.v. 996 in 2008) en de afdeling 
stomatologie van de dienst N.K.O (348 ingrepen t.o.v. 
230 in 2008) realiseerden de grootste groei. 

Het relatieve aandeel van de ingrepen met een RIZIV-
coëfficiëntgetal gelijk aan of hoger dan K240 of N400 
steeg sterk in vergelijking met voorgaande jaren. In 
de periode 2005–2008 steeg dit percentage van 30,5 
naar 32,0 %; in 2009 bedraagt dit percentage 34 %. 
Eén vierde van deze stijging was voor rekening van de 
dienst oogheelkunde, de overige drie vierden werden 
gerealiseerd door de diensten abdominale, kinder- 
en plastische heelkunde, thorax- en vaatheelkunde, 
neurochirurgie, gynaecologie, en N.K.O. De overige 
verstrekkingen op het operatiekwartier daalden van 
12.886 in 2008 naar 11.925 in 2009. 

Weefsel- en cellenbank
In 2009 werden er 355 cellenproducten (cellulaire 
therapie en hematopoiëtische stamcellen) opgeslagen. 
Dat is een flinke stijging en dit sluit aan bij de snelle 
ontwikkelingen in dit vakgebied. Tevens werden 369 
weefsels van menselijke oorsprong afgeleverd door de 
weefsel- en cellenbank van het UZA, wat vergelijkbaar 
is met het jaar daarvoor. 
Ook op wetgevend vlak was 2009 een belangrijk jaar: 
vanaf 1/12/2009 is de wet betreffende het verkrijgen 
en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met 
het oog op de geneeskundige toepassing op 
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de mens of het wetenschappelijk onderzoek en zijn 
uitvoeringsbesluiten van toepassing. Dit moet een 
solide basis vormen voor de verdere uitbouw van deze 
innovatieve tak van de geneeskunde.

Transplantatieactiviteiten
In 2009 werden in het UZA in totaal 62 orgaantrans-
plantaties uitgevoerd bij 59 patiënten. Dat is een 
status quo, zowel van het aantal organen (-1) als van 
het aantal patiënten (-3).

Orgaantransplantaties in 2009

36 niertransplantaties
12 levertransplantaties
10 harttransplantaties
2 nier-pancreastransplantaties
2 longtransplantaties

Het aantal donorprocedures halveerde bijna van 36 
in 2008 tot 20 in 2009. Er konden dan ook minder 
organen gepreleveerd worden. In 2009 werden zo 
81 organen gerecupereerd tegenover 112 in het jaar 
voordien. Deze evolutie sluit aan bij de nationale 
trend. Ondanks de vele inspanningen – ook van het 
UZA – slaagt men niet in het opzet om meer donoren 
te werven.

Orgaanprelevaties in 2009

nier: 37
hart: 10
long: 13
lever: 19
pancreas: 2

In 2009 werden 47 stamceltransplantaties uitgevoerd: 
19 autologe en 28 allogene. Dat is een sterke stijging 
tegenover het voorgaande jaar (+18). Hiermee komt 
het aantal stamceltransplantaties terug op het niveau 
van 2006 en 2007.

Polikliniek
De polikliniek waar zowel de consultaties als de 
ambulante technische prestaties geteld worden, 
kende een belangrijke groei. Het groeiritme ligt ook 
beduidend hoger dan voor de andere activiteiten. Dit 
alles ligt volledig in de lijn van de voorgaande jaren.

Het aantal steeg van 524.715 naar 547.419 prestaties. 
Dit betekent een toename met 4,3 %. De groei is iets 
meer uitgesproken bij de technische prestaties die nu 
ongeveer 53 % uitmaken van het totaal.

Een aantal diensten blijft jaar na jaar sterke 
groeicijfers voorleggen. Een nieuwkomer in dit lijstje 
is het centrum voor neuromodulatie binnen de 
neurochirurgie. In zijn eerste volledig werkingsjaar 
werden al direct meer dan 4.000 contacten 
gerealiseerd.

Consultaties en technische prestaties:  
sterkste stijgers

Cardiologie + 4.405 + 8 %
Oogheelkunde + 4.288 + 5 %
Neuromodulatie + 4.031 nieuw
NKO + 1.805 + 6 %
Thorax- en Vaatheelkunde + 1.679 + 13 %

Ook dit jaar realiseerden de diensten oogheelkunde 
(88.288), cardiologie (62.513) en NKO (44.033) de 
meeste activiteiten.
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Medisch-technische diensten
• Radiologie
Het aantal prestaties in de klassieke radiologie, met 
inbegrip van CT, angio en consultancehonorarium, 
daalt sinds 2004 elk jaar lichtjes. Sinds vorig jaar 
zien we terug een stijging. In 2009 werden er 136.570 
onderzoeken uitgevoerd tegenover 135.357 het jaar 
ervoor. Dat is een stijging met ongeveer 1%.
Globaal genomen blijft de verdeling tussen de 
verschillende onderzoeken stabiel. Het aandeel van 
de onderzoeken van de thorax en van het skelet 
blijft veruit het grootst. Een opvallende trendbreuk is 
merkbaar bij de NMR-onderzoeken. Na een jarenlange 
significante stijging van dit type onderzoek, kunnen 
we dit jaar spreken van een status quo: er zijn slechts 
20 onderzoeken meer uitgevoerd dan in 2008. In 
absolute aantallen betekent dit dat er in 2009 15.355 
onderzoeken plaatsvonden.

• Nucleaire geneeskunde
Het aantal prestaties in de nucleaire geneeskunde 
steeg zeer lichtjes ten opzichte van vorig jaar: van 
10.852 naar 10.955 (+0.9%). Dit niveau van de 
activiteit blijft de laatste jaren ongeveer gelijk. Binnen 
deze activiteiten is er wel een verschuiving naar de 
PET-scan onderzoeken.

• Invasieve en interventionele cardiologie
De invasieve en interventionele cardiologie bleef op 
een zeer hoog niveau. Er werden 7.467 procedures 
uitgevoerd, een zeer lichte daling met 22 interventies. 
Het UZA blijft in dit domein een referentie in onze 
zorgregio.
Het aantal diagnostische en curatieve katheterisaties 
– veruit de belangrijkste interventies op het kathlab – 
bleef ongeveer hetzelfde, namelijk een daling met 24 
tot 6.355 interventies.
De interventies gerelateerd aan pacemakers 
verdubbelden ongeveer tot 327. De elektrofysio-
logische onderzoeken echter kenden een terugval 
met 20% tot 785 interventies. Dit laatste is 
volledig te wijten aan het verminderde aantal 
farmacodynamische testen.

• Nierdialyse
Het aantal acute dialyses is sterk gestegen. Er 
werden er 1.607 uitgevoerd (+6%) op 181 patiënten 
(+9%). De chronische hemodialyse blijft echter 
verder achteruitgaan. In 2009 werden gemiddeld 
45 patiënten behandeld wat een daling is met 8 
patiënten. In de collectieve dialyse, het low care 
centrum Bornem inbegrepen, tellen we nu 35 
patiënten ten opzichte van 32 vorig jaar. Er werden 
64 patiënten (waarvan 5 kinderen) met peritoneale 
dialyse (CAPD) behandeld, een stijging met in totaal 5 
patiënten.

• Radiotherapie
De activiteiten binnen deze samenwerking met ZNA 
zijn nog steeds in volle expansie. Het tweede volledige 
werkingsjaar werd afgesloten met een stijging van de 
activiteit. Het aantal volledig behandelde patiënten 
steeg met 13% en kwam uit op 190 patiënten. Tevens 
realiseerde de dienst 1571 raadplegingen en 5232 
radiotherapiesessies. Voor deze laatste cijfers worden 
wel alle patiënten in rekening gebracht.

• Spoedgevallen
Op de dienst spoedgevallen zien we een lichte 
stijging van het aantal behandelde patiënten. Er 
werden in totaal 24570 patiënten gezien op de dienst 
spoedgevallen. Dat zijn 571 patiënten meer dan het 
jaar voordien, een stijging met 2.4%. Hiervan werden 
7.536 patiënten – 30,7% van de patiënten die zich 
aanboden op spoed – voor verdere observatie en/
of behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Deze 
contacten – de meer ernstige gevallen – daalden met 
een kleine 2%. De stijging situeert zich dus vooral 
bij patiënten die geen opname behoeven in het 
ziekenhuis. 
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Het aantal acute dialyses is sterk gestegen.

 In de weefsel- en cellenbank werden 355 cellenproducten en 369 weefsels opgeslagen.

Er werden 62 orgaantransplantaties uitgevoerd.
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Resultaten

Bewaken van evenwichten

De toename van de medische activiteit (+ 3 %) was in 
vergelijking met voorgaande jaren bescheiden en situeerde 
zich voornamelijk in die diensten en afdelingen waar de 
infrastructuur kon worden uitgebreid of de benutting ervan 
geoptimaliseerd. Het referentiejaar voor de financiering 
van de ziekenhuisverblijven (het Budget van Financiële 
Middelen) en de forfaits voor klinische biologie en medische 
beeldvorming, was 2006. Mee door dit uitstekende 
referentiejaar werden de rekeningen van het jaar 2009 
afgesloten met een winst van 7,5 miljoen EUR.

De beperkte activiteitsgroei illustreert het structurele 
capaciteitsprobleem van het UZA. In afwachting van de 
realisatie van het investeringsplan ‘alternatief 2012’ zal 
het ziekenhuis noodgedwongen overschakelen van een 
groeistrategie op een strategie van kostenbesparingen. 

Financieel 

De toename van de bedrijfsopbrengsten met 8,7 % 
(van 263,7 naar 286,7 miljoen EUR) was voornamelijk 
een gevolg van de hoge inflatie in 2008 (aanpassing 
honorariumtarieven per 1 januari 2009), gewijzigde 
waarderingsregels (een gevolg van de gewijzigde BTW-
status van het ziekenhuis) en hoge vergoedingen voor 
opnamegebonden forfaits voor klinische biologie en 
beeldvorming.

Aan de kostenzijde stegen de loonkosten met 7,6 %, 
voornamelijk als gevolg van de hoge inflatie in 2008 
en de uitbreidingen van het personeelskader in 2009. 
De hogere personeelseffectieven waren er vooral in de 
verpleging.

Bij de overige kosten is de stijging van de kosten voor 
farmaceutische- en medische producten, bij uitstek 
verbonden met de activiteit, het meest opmerkelijk  
(+ 8,3 %). De toename is grotendeels voor rekening 
van de attestgeneesmiddelen.
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De uitzonderlijke resultaten zijn voornamelijk 
een gevolg van de herziening van het Budget van 
Financiële Middelen van 2003 en 2004 en de 
provisionele bedragen van de CAO 45+ waarbij 
omvangrijke bedragen aan voorzieningen voor risico’s 
en kosten konden worden teruggenomen.

De vrije marge en de (relatieve) cashflow komen 
lager uit dan in het topjaar 2008 maar blijven 
uitstekend. Het is onze belangrijkste troef voor de 
succesvolle financiering van de lopende en komende 
investeringsprojecten.

Op balansniveau worden de sporen van deze 
omvangrijke investeringsprojecten steeds meer 
zichtbaar. Het vermogen vastgelegd in materiële vaste 
activa stijgt met 9,3 % van 103,1 naar 112,7 miljoen 
EUR. Voor de medische uitrusting bedraagt deze 
toename zelfs meer dan 20 % (van 20,5 naar 24,8 
miljoen EUR). 

De bewaking van de evenwichten binnen de balans 
wordt de komende jaren een delicate opdracht.
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Resultaten

“Think magnet”: de leidraad 
voor een aantrekkelijk HR-beleid

Een aantrekkelijk personeelsbeleid is 
dé basis om de UZA-strategie 2020 
te kunnen waarmaken. Leiderschap 
en het managen en waarderen 
van medewerkers zijn belangrijke 
aandachtspunten voor het streven naar 
de magneetstatus. Om onze status op 
het vlak van dit magneetstreven na 
te gaan, lanceerden we in 2009 een 
aantal onderzoeken. Daarnaast namen 
we een aantal initiatieven om het 
engagement en de betrokkenheid van 
onze medewerkers verder te verhogen. 

HRM

> Benchmark performantie-indicatoren: UZA scoort 
met opleidingsbeleid

Het UZA neemt sinds 2005 deel aan een benchmark 
voor HR-performantie-indicatoren, die. door een 
30-tal ziekenhuizen wordt georganiseerd. De 
benchmark bestaat uit ratio’s binnen verschillende 
HR-domeinen: tewerkstellingsvolume, samenstelling 
van tewerkstelling, in- en uitdiensttredingen, 
aan- en afwezigheden, deeltijdse tewerkstelling, 
rekrutering & selectie, personeelsontwikkeling, 
economische gegevens, kostenanalyse en 
tewerkstellingsmaatregelen.

In 2009 toont de benchmark aan dat het UZA op heel 
wat vlakken dezelfde evolutie volgt als de sector. Het 
tewerkstellingsvolume (2,56 %) groeit. Er zijn steeds 
meer contracten van onbepaalde duur (97 %). We 
constateren een vrij hoog verloop bij het verplegend 

Links: UAMS studenten doen enquête naar eindeloopbaanintenties.

Rechts: Studenten verpleegkunde hebben het naar hun zin op de Comedy Clinic, het jaarlijkse 

rekruteringsevenement van het UZA. 
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en verzorgend personeel, ondanks de daling van de 
uitstroomratio (6.78 %). Het totale ziekteverzuim 
stijgt (6,59 %) en er wordt overal meer aandacht aan 
vorming besteed. Vooral op dat laatste punt scoort het 
UZA beduidend hoger dan andere ziekenhuizen. 

Het UZA besteedt veel 
aandacht aan vorming. 

“We think magnet-onderzoek”: fier op onze job
Het “We think magnet-onderzoek“ gebeurde in 
samenwerking met de Vlerick Management School 
& Great Place To Work ® Institute Europe. Meer dan 
500 profit- en nonprofit organisaties in Europa namen 
hieraan deel. Het onderzoek werd gebaseerd op een 
vragenlijst rond vijf thema’s: geloofwaardigheid, 
respect, rechtvaardigheid, trots en sfeer. 41 % van de 
medische en niet-medische medewerkers vulde de 
vragenlijst in. 

Op de dimensies ‘vertrouwen’, ‘rechtvaardigheid’ 
en ‘empowerment’ scoorde het UZA vrij goed, 
op ‘trots’ en ‘kameraadschap’ heel goed. Aan het 
samenhorigheidsgevoel binnen de ganse organisatie 
zal echter in de toekomst meer aandacht worden 
besteed. Ook de domeinen ‘waardering’ en 
‘toegankelijkheid van het management’ zijn nog voor 
verbetering vatbaar.

Op het pad naar magneetziekenhuis:  
startsein gegeven
Een derde onderzoek peilde naar de perceptie van 
leidinggevenden over onze huidige status op het 
pad naar de erkenning als magneetziekenhuis. Het 
onderzoek, dat samen met de dienst patiëntenzorg 
en het UAMS werd uitgevoerd, had als doelstelling 
mogelijke verbeterpunten te detecteren en na te 
gaan of de 14 magneetkrachten al in de praktijk 
worden toegepast. Alle leidinggevenden, zowel 
hoofdverpleegkundigen, paramedische hoofden als 
logistieke hoofden, werden betrokken. 

Het onderzoek toonde een positieve evolutie. Er zijn 
echter nog een aantal belangrijke aandachtspunten. 
Leidinggevenden handelen nog te weinig naar 
het strategisch plan van het UZA en gebruiken de 
resultaten van de tevredenheidenquêtes onvoldoende. 
Men neemt nog te weinig initiatief om zelf tot 
verbeterprojecten op de werkvloer te komen. In de 
toekomst zal daarom nog meer aandacht worden 
besteed aan een gerichte interne communicatie en 
dialoog over het magneetconcept. Daarnaast zal 
er een vertaalslag van het magneetconcept naar 
dienstgebonden doelstellingen worden gemaakt.

> Eindeloopbaanintenties bij 48- tot 58 jarige UZA-
medewerkers: werksfeer primeert!

Het laatste onderzoek bracht de eindeloopbaan-
intenties bij 48- tot 58-jarige UZA-medewerkers 
in kaart. Via een enquête, die mede werd opgezet 
door het UAMS, werd gepeild naar hun aspiraties 
en motivaties om langer aan het werk te blijven of 
vroeger te stoppen. De respons bedroeg 71 %. 

Uit de bevraging bleek dat onze medewerkers 
gemiddeld op 61-jarige leeftijd met pensioen 
wensen te gaan. Een drietal jaar geleden leverde een 
gelijkaardige bevraging nog een gemiddelde leeftijd 
van 58 jaar op. De belangrijkste factoren om aan het 
werk te blijven, zijn een goede gezondheid, een goede 
werksfeer, waardering, de eindeloopbaanregeling 
en voldoening in de job. Opmerkelijke vaststelling 
was dat doorgroeimogelijkheden, mogelijkheden tot 
loopbaanbegeleiding of coaching van jongere collega’s 
en financiële overwegingen dan weer niet meespelen 
in de motivatie om langer te blijven werken. Een 
leeftijdsneutraal personeelsbeleid dat focust op 
interne netwerking, voldoening en kameraadschap 
moet dus voldoende aandacht blijven krijgen.
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> UZA in de prijzen 

Puls, het UZA-personeelsmagazine, werd door de 
Belgische Vereniging voor Interne Communicatie 
uitgeroepen tot beste personeelsblad van 2009. De 
prijs ging naar het UZA omwille van de juiste mix 
tussen beleid- en medewerkersinformatie. Ook de 
interactieve benadering van Puls verdiende een pluim. 
Voor de 5de maal op rij werd het label ‘topbedrijf 
om voor te werken’ behaald. Hier gingen de sterren 
vooral naar de goede arbeidsvoorwaarden, de vele 
opleidingskansen en de collegiale werksfeer.

> Think magnet meetings: creativiteit voorop

De think magnet meetings voor de stafleden en 
kaderleden draaiden in 2009 op volle toeren. 
Luc Derijcke, docent UAMS, introduceerde het 
thema ‘strategisch onderhandelen’. Noël Slangen, 
communicatiespecialist, gaf het UZA ‘the state of 
the art’ van interne communicatie. In het MHKA, 
temidden van een indrukwekkende stoffencollectie, 
gaf Guillaume Van der Stighelen ons 10 tips om een 
creatiever mens te worden. 

> UZA-loopt: Ten Miles

Op 25 april 2009 liepen 165 UZA-medewerkers de 
Antwerp Ten Miles. Het was het voorlopig orgelpunt 
van een sportief evenement waar intensief naar 
toe werd geleefd. UZA-lopers en supporters leerden 
elkaar kennen, appreciëren en waarderen buiten hun 
vertrouwde werkomgeving. Op onze loop-blog  
www.uzaloopt.be tonen de foto’s overduidelijk dat het 
een geslaagd betrokkenheidsproject was.

Nieuwe diensthoofden
Prof. dr. M. Vercauteren
Diensthoofd Anesthesiologie, m.i.v. 01.01.2009
Prof. dr. P. Pauwels
Diensthoofd Pathologische Anatomie, m.i.v. 01.10.2009
Prof. dr. M. Peeters
Diensthoofd Oncologie, m.i.v. 01.10.2009

Nieuwe medische stafleden
Dr. F. De Belder
Senior staflid Radiologie, m.i.v. 01.01.2009
Dr. I. Leysen
Staflid Oogheelkunde, m.i.v. 01.04.2009
Dr. T. Vandendriessche
Staflid Cardiologie, m.i.v. 01.05.2009
Dr. L. Batens
Staflid Anesthesiologie, m.i.v. 12.05.2009
Dr. V. Van Reeth
Staflid Anesthesiologie, m.i.v. 01.07.2009
Dr. G. Helsen
staflid Neurologie, m.i.v. 01.08.2009
Dr. K. Dams
Staflid Intensieve Zorg, m.i.v. 01.08.2009
Dr. O. Aerts
Staflid Dermatologie, m.i.v. 01.08.2009
Dr. O. Vanderveken
Staflid N.K.O., m.i.v. 01.10.2009
Dr. P. Van Herck
Staflid Cardiologie, m.i.v. 01.10.2009
Dr. T. Van der Zijden
Staflid Radiologie, m.i.v. 01.10.2009
Dr. J. De Dooy
Staflid Intensieve Zorg, m.i.v. 01.11.2009
Dr. D. Creytens
Staflid Pathol. Anatomie, m.i.v. 01.12.2009

UZA-medewerkers lopen de Antwerp Ten Miles.Think Magnet meetings draaiden op volle toeren.
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Resultaten

Onderzoek in  
het UZA in 2009

Onderzoek

> Research: proefschriften 2009 

Acht UZA-medewerkers verdedigden in 2009 hun 
doctoraal proefschrift in de medische wetenschappen 
aan de Universiteit Antwerpen. 

Jozef Van Herck
Cardiologie
• The vulnerable atherosclerotic plaque in animal 

models
• Promotor: prof. dr. Christiaan Vrints

Peter Van Bogaert
Patiëntenzorg
• Analyse van de verpleegkundige werkomgeving in 

Vlaamse acute ziekenhuizen
• Promotor: prof. dr. Paul Van de Heyning

Frans Van de Velde
Oogheelkunde
• Electronic ophthalmoscopy - Functional 4-D imaging 

of the retina
• Promotor: prof. dr. Marie-José Tassignon 

An Bervoets
Dermatologie
• Lanthanum in renal failure. Metabolic aspects of a 

new phosphate binder: an experimental approach.
• Promotor: prof. P. D’Haese 

Lut Lynen
Tropische geneeskunde 
• Challenges of HIV care in low-income countries. Expe-

rience from a pilot project in Cambodia, 2003-2007
• Promotor: prof. dr. Robert Colebunders

Wim Van Hecke
Radiologie
• Improved Processing of Diffusion Tensor Magnetic 

Resonance Images for Coregistration, Atlas 
Construction, and Voxel Based Analysis

• Promotor: prof. dr. Paul Parizel

Alexandra Vermandel
Urologie
• Zindelijkheidstraining bij gezonde kinderen
• Promotor: prof. dr. Jean-Jacques Wyndaele 

Sardari Nia Peyman
Thorax- en vaatheelkunde 
• Growth patterns: biologic classification of non-small 

cell lung cancer and lung metastases
• Promotor: prof. dr. Eric Van Marck

> Research: extern gefinancierde 
onderzoeksprojecten 2009 

In 2009 werden volgende extern gefinancierde 
academische onderzoeksprojecten opgestart:

IWT-toegepast biomedisch onderzoek met een 
primair maatschappelijke finaliteit
Zwi Berneman
Centrum voor celtherapie en regeneratieve geneeskunde
• Therapeutic efficacy of WT1 mRNA-electroporated 

autologous dendritic cell vaccination in patients  
with acute myeloid leukemia at risk for relapse:  
a phase II trial 

• Monocentrische studie

Wilfried De Backer
Pneumologie
• Functional imaging using computer methods to 

predict the effect of thoracic surgery and endoscopic 
volume reduction on post-intervention lung volumes

• Multicentrische studie

Marc De Bodt
Neus- keel- en oorziekten 
• Computerized Assessment and Treatment of Rate, 

Intonation and Stress (CATRIS)
• Multicentrische studie
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Andrew Maas
Neurochirurgie
• Individualized targeted management in  

neurocritical care
• Monocentrische studie

Sigrid Stroobants
Nucleaire geneeskunde
• Integrated PET-CT imaging for early response 

prediction and porgnostic value of combined 
morphometric-pathologic response in mediastinal 
lymph nodes and primary tumor response on serial 
PET-CT in patients receiving induction chemotherpay 
for operable stag

• Multicentrische studie

IWT- voortraject strategisch basisonderzoek 
Wilfried De Backer
Pneumologie
• Characterizing the effects of inhaled particulate 

matter on airways: an overall study design from 
atmosphere to alveoli

• Multicentrische studie

FWO – klinische doctoraatsbeurs
Catherine Blaivie
Neus- keel- en oorziekten
• Ocular vestibular evoked myogenic potentials

Nathalie Van Der Aa
Medische genetica
• Klinische definiëring van nieuwe genoom 

ziektebeelden in mentale retardatie

Nationaal Kankerplan – Translationeel onderzoek in 
oncologie
Zwi Berneman
Centrum voor celtherapie en regeneratieve geneeskunde 
• Role of the Wilms tumor gene product WT1 as 

biomarker for predicting relapse and for assessing the 
efficacy of dentritic cell vaccination in patients with 
hematological malignancies

• Monocentrische studie
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FOD Gezondheidszorg
Guy Hans
Anesthesiologie/pijncentrum
• Multidisciplinair pijncentrum
• Multicentrische studie

Ministerie van sociale zaken (via college van 
cardiologie)
Marc Claeys
Cardiologie
• Gender differences in treatment and outcome in 

Belgian STEMI population 
• Multicentrische studie

Fonds Research in Ophtalmology
Louis Braille en Jules François
Nadia Zakaria
Oogheelkunde
• Immunimodulation of corneal epithelial cells 

following electroporation with mRNA encoding IL-10 
and FasL 

Philanthropie Royale de Bruxelles
Jos Rozema
Oogheelkunde
• Investigating the influence of wavelength, light 

intensity and macular pigmentation on retinal 
straylight

FRO laureaat
Stefan Kiekens
Oogheelkunde
• Evaluation of cerebrospinal fluid pressure in patients 

with Alzheimer’s disease as a possible cause of 
glaucoma

EU-FP7 Research Programme
Jean-Jacques Wyndaele
Urologie
• Training for urology scientist to develop new 

treatments - TRUST
• Multicentrische studie

Publiek-Private samenwerking
Geert Smits
ICT

François Eyskens
Pediatrie
• Rare disease detection platform
• Samenwerking met IBM in Extreme Blue project

Sigrid Stroobants
Nucleaire geneeskunde
• Molecular Imaging Center Antwerp (MICA)
• Samenwerking met UA en Janssen Pharmaceutica

Research: aanvragen klinische studies  
Ethisch Comité 2009

Aantal protocollen van experimenten bij de mens in 2009 292

Protocollen van studies vallend onder de wet 277

Aantal niet-commerciële (academische) studies 157

 Monocentrisch 113

 Multicentrisch 44

  · CME die het enkel advies uitbrengt 20

  · CME die het enkel advies niet uitbrengt 24

Aantal commerciële (niet-academische) studies 120

 Monocentrisch 26

 Multicentrisch 94

  · CME die het enkel advies uitbrengt 19

  · CME die het enkel advies niet uitbrengt 75

Aantal protocollen van studies die niet onder de wet vallen 15
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Internationaal

> Prof. dr. Wim Stevens 
Diensthoofd immunologie, allergologie en reumatologie 
Gestart als: adjunct-diensthoofd longziekten



30 jaar geleden kwam voedsel– en pollenallergie veel minder 
vaak voor. Vandaag is zo’n 20 % van de bevolking allergisch. 
Naast huidtesten en bloedonderzoeken doen we vandaag ook 
celactiveringsonderzoek. Ook het onderzoekslabo evolueerde: 
vroeger konden we slechts één allergeentest per keer uitvoeren, 
terwijl we er nu meer dan 100 parallel uitvoeren. 
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Internationaal

Van Armenië  
tot in Rwanda

UZA zendt kennis en engagement uit

> Armenië > Aandacht voor de lever

Armenië is stilaan een traditionele bestemming 
voor verschillende UZA-artsen. De samenwerking 
verloopt sinds lang via de vzw Nephrology 
Armenia-Flanders (NAF). Het UZA heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met Arabkir, een 
toonaangevend medisch centrum in de hoofdstad 
Yerevan. Het ondersteuningsproject ontstond twintig 
jaar geleden tijdens de hulpverlening aan patiënten 
met een acute nierbeschadiging na een hevige 
aardbeving in Armenië. 
In 2009 brachten Thiery Chapelle, senior staflid 
van de dienst hepatobiliaire, transplantatie en 
endocriene heelkunde, en Peter Michielsen, adjunct-
diensthoofd gastro-enterologie en hepatologie, een 
bezoek aan Arabkir Medical Centre. Het accent lag 
op leverpathologie en leverheelkunde. Dr. Chapelle 
en prof. dr. Michielsen gaven een symposium, 
namen deel aan klinische activiteiten en brachten 
een wetenschappelijk teachingprogramma over 
echografisch onderzoek, leverbiopsies, levercirrose en 
chirurgie voor portale hypertensie.

> Congo > Vrouwen helpen

UZA’s diensthoofd gynaecologie, Yves Jacquemyn, trok 
in december 2009 met een team van Artsen Zonder 
Vakantie naar Mosango in de Democratische Republiek 
Congo. In twee weken voerde prof. dr. Jacquemyn er 
zo’n twintig operaties uit. 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 steun 
aan ziekenhuizen, stellen medische teams ter

beschikking en brengen (para)medische kennis en 
materiaal over.

> Dominicaanse Republiek > Voor een beter zicht

Daisy Godts, hoofdorthoptiste op de dienst 
oogheelkunde, trok in mei 2009 op medische missie 
naar Puerto Plata, de armste provincie van de 
Dominicaanse Republiek. Samen met een Amerikaans 
team van verplegers, chirurgen, anesthesisten en 
oogartsen voerde Daisy Godts oogscreenings en 
-operaties uit. Het team hielp ook mensen die een bril 
nodig hadden. De Surgical and Medical Eye Mission 
was een initiatief van oogarts Kelly Hutcheson van het 
Children’s National Medical Center in Washington DC, 
in samenwerking met Island Impact Medical Outreach. 
Het UZA zamelde alvast brillen in voor Godts’ missie 
van maart 2010.

> Qatar, Koeweit, … > Strijden tegen 
baarmoederhalskanker

Adjunct-diensthoofd gynaecologie Wiebren Tjalma 
gaf in 2009 voordrachten over baarmoederhalskanker, 
borstkanker en eierstokkanker aan collega’s in Turkije, 
Koeweit, Saudi-Arabië, Dubai, Qatar, Algerije en 
Griekenland. Samen met een internationale commissie 
van professoren en de lokale ministeries van Volks- 
gezondheid werkte prof. dr. Tjalma er ook aan richt-
lijnen voor de preventie van baarmoederhalskanker. 
Het gaat om primaire en secundaire preventie: het 
voorkomen van baarmoederhalskanker door vaccinatie 
en het vroegtijdig opsporen via screening.

Ook in 2009 trokken weer heel wat UZA-artsen naar het 
buitenland. Met nuttige medische bagage en een gezonde 
dosis maatschappelijk engagement.
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> Wereldwijd > Bewust omgaan met antibiotica

In de hele wereld groeit de resistentie van micro-
organismen tegen antibiotica. Dat vormt een ernstige 
bedreiging voor de volksgezondheid, omdat heel 
wat besmettelijke ziekten niet langer met gewone 
geneesmiddelen te behandelen zijn.Verantwoord 
gebruik van antibiotica kan helpen de resistentie 
tegen te gaan. Prof. dr. Herman Goossens, directeur 
van het Laboratorium voor Klinische Biologie van het 
UZA, zette in 2009 zijn schouders onder heel wat 
bewustmakingsprojecten. 
Onder zijn voorzitterschap organiseerde de Technical 
Advisory Board van het European Centre for Disesease 
Prevention and Control, gevestigd in Stockholm, op 
18 november 2009 de jaarlijkse European Antibiotic 
Awareness Day. Voorts werkte prof. dr. Goossens onder 
meer mee aan de EU-US Task Force on Antimicrobial 
resistance, die werd opgericht door President Obama 
en Eerste minister Reinfeldt van Zweden in 2009, 
en adviseerde hij WHO Europa bij de ontwikkeling 
van activiteiten rond antimicrobiële resistenie en 
infectiecontrole in Europese landen die niet tot de 
EU behoren. Hij hielp ook bij de voorbereiding van 
de Third Challenge Programme on Antimicrobial 
Resistance, dat in 2010 door de World Health 
Organisation Patient Safety wordt gelanceerd.

> Oost-Europa > Lessen in anesthesie 

Diensthoofd anesthesie prof. dr. Marcel Vercauteren 
doceerde in Moldavië een cursus van het postgraduaat 
anesthesie aan de Testemitanu Universiteit voor 

Geneeskunde en Farmacie in Chisinau. De cursus 
was een initiatief van het Committee for European 
Education in Anaesthesiology van de European 
Society of Anaesthesiology. De dienst anesthesie gaf 
de universiteit financiële steun om de cursus te laten 
plaatsvinden en schonk een 45-tal infuuspompen.
Ook in Roemenië was prof. dr. Vercauteren vorig 
jaar opnieuw actief. Tijdens de jaarlijkse cursus over 
protocols en richtlijnen in anesthesie en aspecten van 
intensieve zorg aan de universiteit Victor Babes in 
Timisoara organiseerde de dienst anesthesie van UZA 
een bijzondere workshop. Daarbij werd echografie 
van orthopedische anesthesie gedemonstreerd op 
vrijwilligers en varkens. Anesthesist dr. Luc Sermeus 
werkte daarvoor samen met dr. Kozielniack-Nielsen uit 
Kopenhagen.

> Vietnam > Ruggensteun voor collega’s

Als vrijwilliger voor Handicap International is uroloog 
prof. dr. Jean-Jacques Wyndaele al jaren actief in de 
gehandicaptenzorg in Azië. Twee keer per jaar trekt 
hij naar Laos en Vietnam om het onderzoek en de 
behandeling van patiënten met ruggenmergletsels 
vooruit te helpen. In 2009 leidde prof. dr. Wyndaele 
in het UZA drie Vietnamese dokters en verpleegster 
op, zodat zij met de opgedane kennis in hun thuisland 
aan de slag kunnen. Dit kadert in het project “teach 
the teacher” Het universitair ziekenhuis Bach Mai in 
Hanoi moet het referentiecentrum worden voor de 27 
noordelijke provincies.

> Rwanda > Een hart voor kinderen

Pediatrisch interventiecardioloog Bert Suys trok in 
november 2009 voor de tweede keer naar Kigali om 
in het King Faycal-ziekenhuis hartkatherisaties uit te 
voeren bij kinderen. Hij deed dat samen met enkele 
specialisten van de UCL. Prof. dr. Suys maakte onder 
meer kleppen open en sloot verbindingen in het hart. 
Tussen 2008 en 2009 behandelde het vijfkoppige 
team al 25 kinderen. De missie was een initiatief van 
de Belgische organisatie Chaine de l’Espoir (Keten van 
de Hoop). In de toekomst is het de bedoeling lokale 
artsen in Rwanda op te leiden.

Links: Leverheelkunde in Armenië.

Rechts: Prof. dr. Wyndaele zet zich  actief in voor 

gehandicaptenzorg in Azië. 
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Internationaal

Hulp aan  
vergeten dorpjes

Op 30 september 2009 beefde de aarde op Sumatra met 
een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Vijf dagen later 
vertrok een team onder leiding van UZA-spoedarts Luc 
Beaucourt naar het Indonesische eiland om de slachtoffers 
te helpen. Het was de eerste missie van het V-med team, dat 
uitgezonden werd op vraag van de Vlaamse regering. 

Eerste hulp aan de slachtoffers van de aardbeving

Sumatra

Het team van prof. dr. Beaucourt bestond uit drie 
dokters en vijf verplegers van de spoeddiensten van 
het UZA, het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk en 
het Sint-Jozefziekenhuis in Malle. Op verzoek van de 
Indonesische overheid trokken ze pas na vijf dagen 
naar het rampgebied, ‘om de lokale hulpverleners niet 
voor de voeten te lopen’.

Het epicentrum bevond zich op 45 kilometer ten 
noordwesten van Padang. Bij aankomst van het 
Vlaamse interventieteam viel op dat de reddings-
werken stroef liepen. De meeste hulpverleners waren 
aan de slag in het centrum van de havenstad. Daarom 
besliste Beaucourt al snel naar de periferie te trekken.

‘Enkele dorpen waren door de aardbeving totaal 
afgesloten van de buitenwereld. Sommige hadden 
sinds de aardbeving nog geen hulpverlener gezien’, 
zegt Beaucourt. ‘Ik geef er bij natuurrampen eigenlijk 
altijd de voorkeur aan nauwelijks bereikbare plaatsen 
op te zoeken. De nood is in die kleine dorpen meestal 
het grootst, en toch worden ze vaak vergeten.’

De afgelegen plekken 
worden het vaakst 
vergeten.
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Internationaal

Hulp aan Myanmar 
verder uitbouwen

In mei 2009, exact een jaar nadat de cycloon Nargis 
zwaar had huisgehouden in Myanmar, trok UZA-
spoedarts Luc Beaucourt met een medisch team 
opnieuw naar het voormalige Birma. Doel: 10.000 
mensen inenten tegen tetanus.

De basisgezondheidszorg ontbreekt vaak in Myanmar

Myanmar

Myanmar, dat tot de armste landen ter wereld behoort, 
werd begin mei 2008 opgeschrikt door de tropische 
cycloon Nargis. Windstoten tot 190 kilometer per uur 
vernielden huizen en legden de stroomvoorziening 
plat. De verwoesting in de delta van de rivier 
Irrawaddy was niet te overzien. Tienduizenden mensen 
kwamen om het leven. 

Een jaar na de humanitaire ramp keerde prof. dr. 
Beaucourt samen met zeven verplegers en vier 
laatstejaarsstudenten geneeskunde terug om de 
plaatselijke bevolking in te enten tegen tetanus. Het 
risico op ‘de klem’ was immers na de ramp enorm 
toegenomen. 

De vaccins kreeg het team van de Britse farmagigant 
GlaxoSmithKline. Jammer genoeg raakten de 
vaccins nooit tot bij het medische team wegens 
douaneformaliteiten. “We zijn vier weken ter plaatse 
geweest en hebben dan maar basisgezondheidszorg 
toegediend. Iets waar de inwoners zeker een tekort 
aan hebben. Dat was zeker niet te lang. In die 
immense delta liggen de dorpjes vaak op zes tot zeven 
uur varen van elkaar’, zegt Beaucourt. 

Later op het jaar, in november 2009, keerde prof. dr. 
Beaucourt, samen met prof. dr. Dirk Ysebaert en 15 
studenten geneeskunde opnieuw 4 weken terug naar 
Myanmar om de bevolking basisgezondheidszorg te 
geven. 

> Extra geld

Nog in 2009 kreeg de actie ‘Help Myanmar’ - in 2008 
opgezet in de schoot van het UZA - een vervolg met 
een benefiet op 27 maart in Lint. ‘Het is de bedoeling 
dat met het extra geld nóg twee schooltjes worden 
opgericht, en twee ziekenhuizen’, zegt Beaucourt.

Het risico op ‘de klem’ 
vergroot na een  
natuurramp.
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> Paul Janssens 
Applicatiebeheerder, dienst medische informatie 
Gestart als: hoofdverpleegkundige, dienst intensieve zorg 1



30 jaar geleden werden alle documenten afgedrukt en fysiek 
bewaard. Vandaag is alles gedigitaliseerd: van (para)medische 
informatie tot het ganse administratief proces. Ik vind het een 
hele uitdaging om bij te dragen aan die digitale evolutie als 
applicatiebeheerder, een job waarin ik mijn klinische ervaring 
combineer met mijn liefde voor ICT.
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Management

Raad van Bestuur

129

2

10 14

51 3



51UZA Jaarverslag 2009 > Management

1. Prof. dr. Alain Verschoren
 Rector Universiteit Antwerpen

2. Prof. dr. Bart Heijnen
 Algemeen Beheerder Universiteit Antwerpen

3. Dhr. Johnny Van der Straeten
 Gedelegeerd bestuurder

4. Prof. dr. Marie-José Tassignon (niet op foto)
 Medisch directeur

5. Prof. dr. Paul Van de Heyning
 Decaan Faculteit Geneeskunde

6. Prof. dr. Jean-Jacques Wyndaele
 Vice-decaan Faculteit Geneeskunde

Leden niet behorend tot het UZA of UA 
7. Dr. Yolande Avontroodt
 Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

8. Mevr. Wivina Demeester
 Gewezen minister

9. Dhr. Peter De Proft
 General Manager EFAMA

10. Dhr. Marc Francken
 Voorzitter Raad van Bestuur Sleepdiensten  
 Havenbedrijf
 Vertegenwoordiger van het medisch personeel

11. Prof. dr. Julien Lambert (niet op foto)
 Diensthoofd dermatologie

Vertegenwoordiger van het niet-medisch personeel
12. Dhr. Yvan Somers
 Hoofdverpleegkundige INZO5

Wonen de vergadering bij
13. Mevr. Monica De Coninck (niet op foto)
 Voorzitter Raad van Bestuur ZNA 

14. Dhr. Jan De Groof
 Regeringscommissaris

15. Dr. Bruno Holthof (niet op foto)
 Voorzitter managementcomité ZNA 

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

17. Prof. dr. Philippe Jorens
 Voorzitter Medische Raad

18. Dhr. Karel Van Liempt
 Verslaggever

19. Mevr. Rosette Van Overvelt (niet op foto) 
 Algemeen directeur AZ Monica

20. Dhr. Julien Van Camp (niet op foto)
 Gedelegeerd bestuurder AZ Monica
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1. Dhr. Johnny Van der Straeten
 Gedelegeerd bestuurder

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

3. Dhr. Paul Van Aken
 Directeur patiëntenzorg

4. Dhr. Erlend Van Breusegem
 Directeur administratie & financiën

5. Mevr. Hildegard Hermans
 Directeur personeel

6. Mevr. Sylvie Vercammen
 Directeur facilitaire diensten

7. Dhr. Jo Swartenbroekx
 Hoofdapotheker

8. Dhr. Geert Smits
 Directeur ICT

Management

Directiecomité
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Vertegenwoordigers van de medische diensthoofden, 
adjunct-diensthoofden en kliniekhoofden
1. Prof. dr. Philippe Jorens
 voorzitter

2. Prof. dr. Julien Lambert

3. Prof. dr. Inez Rodrigus
 ondervoorzitter

4. Prof. dr. Johan Somville (niet op foto)

5. Prof. dr. Greta Moorkens

6. Prof. dr. Paul Van Schil (niet op foto)

7. Prof. dr. Dirk Ysebaert 

Vertegenwoordigers van de stafleden en  
senior stafleden 
8. Dr. Thierry Chapelle
 secretaris

9. Dr. Hilde Jansens

10. Dr. Luc Sermeus (niet op foto)

11. Prof. dr. Alain Gadisseur

12. Prof. dr. Koen Van Hoeck

13. Dr. Sven Francque

14. Dr. Yvan Huyghe

Vertegenwoordiger van de geneesheren- 
specialisten in opleiding
15. Dr. Bart Embrecht

Management

Medische Raad
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