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Beste lezer,

‘Het beste voor
de patiënt:
dichte warme zorg
met garantie van
expertise’

et is ons een genoegen u het eerste nummer
van ons magazine ‘SAMEN’ voor te stellen.
U leest er onder meer hoe de Sint-Jozefs
kliniek (SJKI) blijft evolueren. Zo hebben wij de
laatste jaren onze infrastructuur én ons medisch aanbod
verder op punt gesteld. Want ook in de toekomst willen we
u de beste zorg garanderen als ziekenhuis met een volledig
aanbod aan basis-specialistische zorg. We hebben hiervoor
een aantal belangrijke stappen gezet.
Al onze verpleegafdelingen zijn vernieuwd of onder
gebracht in een nieuwe vleugel. Het centrum Ten Bos,
met de afdelingen geriatrie en Sp-revalidatie, verhuisde
naar onze centrale campus zodat al onze activiteiten nu
optimaal en met hetzelfde comfort worden aangeboden.
Als regionaal ziekenhuis staan we voor de basiswaarden
van een veilige, professionele, warme, toegankelijke en
persoonlijke zorg, rond en met de patiënt en de familie.
Bovendien stopt uw zorg niet aan de poorten van het
ziekenhuis: we zijn fier op een goede samenwerking met
de huisartsen, de thuiszorg, de woonzorgcentra en willen
deze ook verder bekrachtigen.
Met az groeninge Kortrijk sloten we een verregaand
samenwerkingsakkoord. Wat betekent dat concreet voor
de patiënten uit de regio? Voortaan kan u in het ziekenhuis
van Izegem terecht bij nog meer artsen met een bijzonder
expertisedomein. Wanneer doorverwijzingen voor
complexere, zeldzame aandoeningen naar az groeninge
nodig zijn, dan gebeurt dat in nauw overleg met uw
behandelend arts in Izegem die u ook verder zal opvolgen
en nabehandelen. In dit magazine vindt u voorbeelden van
deze goede samenwerking in ontwikkeling.
SJKI en az groeninge Kortrijk maken ook deel uit van het
grotere E17-ziekenhuisnetwerk, samen met de zieken
huizen O.L.V van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Sint-
Vincentiusziekenhuis Deinze en AZ Maria Middelares
Gent. De overheid wenst immers dat ziekenhuizen in
de toekomst intenser gaan samenwerken in netwerken
om op die manier een optimale en kostefficiënte zorg te
garanderen. Dat betekent concreet dat SJKI de rol van
basisziekenhuis blijft uitoefenen, maar dat de samen
werking voor hoogspecialistische zorg in het grotere
geheel wordt ingepland. Medisch dossier, logistieke
organisatie … worden stilaan gelijk in de deelnemende
ziekenhuizen.
We wensen u veel leesplezier.
Bernard Ceriez
algemeen directeur Sint-Jozefskliniek Izegem
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ROSA VERMAUT

MULTIDISCIPLINAIRE
AANPAK

dag

ONCOLOGIE

SAMEN
BORSTKANKER
BESTRIJDEN
De dag vóór haar 65e verjaardag
kreeg Rosa te horen dat ze
borstkanker had. Na de eerste
schok herpakte ze zich.
“Ik wil klaarstaan voor mijn
kleinkinderen”.

“Het was 18 maart 2016 toen de gynaecoloog in SJKI het
woord borstkanker uitsprak. En toen ging alles erg snel: na
bijkomende onderzoeken volgde een operatie, gelukkig
borstsparend. Alles verliep goed, maar de biopsie wees op
een agressieve vorm van kanker, dus moest ik de volledige
behandeling doorlopen. De eerste vier chemokuren waren
zwaar; ik verloor al snel mijn haar … Vervolgens kreeg ik
twaalf weken lang een kuur gebaseerd op taxus. Ik was
wel moe, maar ik wilde mij niet laten gaan en volgde alle
adviezen stipt op. In het najaar van 2016 ging ik naar
az groeninge voor radiotherapie. Ze waren er al even
vriendelijk en deskundig als in Izegem.

BEZIG BLIJVEN
Mijn man en kinderen hebben me geweldig gesteund. Mijn
grootste plezier is de opvang van de drie kleinkinderen.
Om mij te ontzien, wilden de kinderen dat wat terugschroeven, maar daar wou ik niet van weten! Niet op een
moment waarop ik ze het meest nodig had. Het ziekenhuis van Izegem stelde me een revalidatieprogramma
voor kankerpatiënten voor, maar daarvoor heb ik geen
tijd! Ik ben constant bezig en dat doet deugd, al maak ik
ook voldoende tijd voor mezelf vrij. Bij de tussentijdse
medische check-ups zag alles er goed uit. Mijn immuno
therapie is nu bijna afgelopen en dan volgt nog een uitgebreid onderzoek. We zijn hoopvol.”
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DOSSIER BEROERTEZORG
KAAT VANDENBERGHE
BEROERTEPATIËNT

DR. KATRIEN VAN DEN ABEELE
NEUROLOOG SJKI

Terugvechten na een stroke

Spectaculaire resultaten

“Na een dag barstende hoofdpijn werd de pijn ’s avonds gewoon ondraaglijk.
Op weg naar de huisarts kreeg ik verlammingsverschijnselen in mijn arm.
De huisarts stuurde ons onmiddellijk naar het ziekenhuis vlakbij. Daar bleek
uit de onderzoeken dat ik een kleine hersenbloeding had. Ik bleef er onder
strikte monitoring: als de druk op de hersenen te groot werd, zouden ze mij
doorsturen naar az groeninge voor een neurochirurgische ingreep. Dat was
gelukkig niet nodig, maar twee dagen later kreeg ik nog een hersenbloeding.
Van de volgende twee weken herinner ik me niet veel. Tijdens mijn verblijf
op de afdeling neurologie ben ik wel heel snel vooruitgegaan. Na een
maand mocht ik zelfs naar huis! Dat was niet mogelijk geweest zonder de
fantastische inzet van mijn echtgenoot, zus, familiezorg en dagverblijf
De Kim. Nu ga ik nog drie keer per week naar de Sint-Jozefskliniek voor
revalidatie en dat is best wel vermoeiend. Ons leven werd ondersteboven
gegooid door mijn beroerte, maar we blijven levensgenieters!”

“De stroke unit van SJKI heeft alles in huis om beroertepatiënten in optimale
omstandigheden op te vangen. Maar wanneer een patiënt onze spoed
opname binnenkomt met aanwijzingen van een bloedklonter in de hersenen
contacteren wij direct onze collega’s van az groeninge. Met hun hyper
gespecialiseerde ‘trombectomie’-techniek kunnen zij immers bloedklonters
in de hersenbloedvaten verwijderen. Als blijkt op de spoedopname van
SJKI dat de patiënt aan alle criteria voldoet, wordt hij onmiddellijk naar
Kortrijk overgebracht want “time is brain”. Daarom staat het team van
3 gespecialiseerde interventionele neuroradiologen er 24/7 paraat! Ook
wanneer neurochirurgie nodig is in de behandeling van een patiënt, kunnen
wij rekenen op de neurochirurgen van az groeninge. Na een ingreep komt
de patiënt terug naar ons ziekenhuis voor verdere revalidatie. We stuurden
al beroertepatiënten door in subcomateuze toestand die ondertussen weer
perfect de draad van hun leven konden oppikken!”

WAT TE DOEN BIJ EEN BEROERTE
PATIËNTENAANDEEL

1

2

3

4
12%

DIENST
SPOEDOPNAME
De verpleegkundige is getraind
in het herkennen van beroertes.
De neuroloog van wacht wordt
onmiddellijk verwittigd, soms al
vanuit de ambulance.

MEDISCHE
BEELDVORMING
We nemen meteen de nodige
geavanceerde, medische
beelden om uit te maken of
het om een hersenbloeding of
bloedklonter gaat en om de
locatie van de bloedklonter
vast te stellen.

HERSENBLOEDING

MONITORING

Bij een hersenbloeding
wordt de patiënt intensief
gemonitord op onze stroke
unit.

Wanneer de druk in de
schedel te groot wordt,
kan een neurochirurgische
operatie noodzakelijk zijn.

HERKEN SNEL
EEN BEROERTE

88%
BLOEDKLONTER

KLONTEROPLOSSENDE
MEDICATIE
De neuroloog kan beslissen
om via een infuus klonteroplossende medicatie toe te
dienen.

MOGELIJKE
(BIJKOMENDE) OPTIE

NEUROCHIRURGIE
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TROMBECTOMIE
De interventioneel
radioloog
verwijdert
de bloed
klonter in de
hersenen.

STROKE UNIT
De patiënt wordt
minstens 24 uur intensief g
 emonitord op de
gespecialiseerde
afdeling beroertezorg.

NEUROLOGIE &
REVALIDATIE
Indien aangewezen,
verblijft de patiënt nog
een tijd op de afdelingen neurologie en
revalidatie, om daarna
zo goed mogelijk terug
te functioneren.

Sint-Jozefskliniek Izegem
Samen hebben
SJKI en
az groeninge
alle experten
in huis om de
volledige waaier
van beroertebehandelingen
aan te bieden.

az groeninge
Kortrijk

Bij een beroerte valt de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen
weg, wat tot hersenbeschadiging kan leiden.

Iedere dag krijgen 52 mensen in België een beroerte.

MOND

Staat die scheef
naar beneden?
Hangende
mondhoeken?

ARMEN

Verlamd gevoel?
Ongecontroleerde
bewegingen bij
het strekken ?

REAGEER ONMIDDELLIJK
Dit is een medische urgentie. Als gespecialiseerde medische
behandeling binnen 3 uur start, is de kans op herstel merkelijk groter.

SPRAAK

Treden
er spraakproblemen op?

BEL 112
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GERMAIN VANWYNSBERGHE
KREEG EEN NIEUWE HEUP

JEAN-PIERRE CANNIERE
ONDERGING EEN
ECHO-ENDOSCOPIE

NATHALIE VANBELLE
HOOFDVROEDVROUW
VAN DE MATERNITEIT SJKI

EEN STERK
TEAM

dag

VERLOSKUNDE

ELKE DAG
NIEUW
LEVEN
Elk jaar bevallen 550
mama’s in SJKI en telkens
opnieuw zorgt een
dynamisch team voor de
persoonlijke opvang van
de jonge ouders en hun
pasgeboren kindje.
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MATERNITEIT

GASTRO-ENTEROLOGIE

ORTHOPEDIE

Veilig bevallen, omringd door zorg

Gespecialiseerde zorg
dicht bij huis

“Mijn nieuwjaarscadeau:
een nieuwe heup”

Nathalie Vanbelle, hoofdvroedvrouw op de materniteit, zou haar boeiende
job voor geen enkele andere willen inruilen. “Elke zwangerschap is uniek
en daarom houden wij maximaal rekening met de beleving en de wensen
van de ouders. Een vlotte communicatie is daarbij van cruciaal belang.

RUIM OP VOORHAND
Tijdens de zwangerschap kunnen de ouders steeds op de materniteit
terecht, waar ze door de vroedvrouwen met raad en daad bijgestaan
worden. Daarnaast organiseren de vroedvrouwen, in samenwerking met
Kind en Gezin, infosessies over diverse thema’s zoals de evolutie van de
zwangerschap, de bevalling en borstvoeding. Tijdens het verblijf krijgen
de mama’s ook dagelijks bezoek van één van onze kinesisten,
Sabien of Janinka. Verblijft de baby na de bevalling op de afdeling
neonatologie, dan zorgen wij ervoor dat de ouders nauw betrokken
worden bij de verzorging en voeding van hun kindje.

ACHTERAF
Na het ontslag wordt er vanuit de materniteit de mogelijkheid aangeboden
tot thuiszorg door ons eigen team van vroedvrouwen. Op die manier wordt
de continuïteit en opvolging van de zorg verzekerd. De mama’s veilig laten
bevallen en met warme zorg omringen, daar gaan wij elke dag voor!”

“Tijdens een uitstap met de bus kreeg ik plotseling hevige
last van mijn slokdarm. Ik stapte naar mijn vertrouwde
huisarts en die maakte een afspraak met
dr. Vanwynsberghe, gastro-enteroloog in het ziekenhuis
van Izegem. Ik hou niet van ziekenhuizen maar ik
had geen andere optie. Na het slokdarmonderzoek
kreeg ik het advies een bijkomend onderzoek te laten
uitvoeren onder volledige verdoving. Dat is een bijzonder
onderzoek waarvoor dr. Van Moerkercke van az
groeninge naar Izegem zou komen. Ik was blij te horen
dat ook dit onderzoek in mijn vertrouwde ziekenhuis
kon plaatsvinden. Dit soort van gespecialiseerde zorg
dicht bij huis is zeker een pluspunt. Beide artsen zijn erg
sympathiek. Met hun gemoedelijke aanpak stelden ze
mij snel gerust. Op al mijn vragen kreeg ik een duidelijk
antwoord in ‘menselijke taal’, onder andere aan de hand
van een tekening. Ook na de interventie volgen ze mij nu
nog verder goed op.”

“Al maanden had ik last van mijn heup. Slijtage … Goedbedoeld
advies zoals ‘een tandje terugschakelen’ viel bij mij in dovemans
oren. Maar door mijn ‘heupbeperking’ was ik mijn drive aan het
verliezen. Toen kwam mijn vrouw op de proppen met een verrassing: “Ik heb een nieuwjaarscadeau voor jou: een nieuwe heup.”
Het ziekenhuis organiseerde vooraf een informatiesessie. Die
heb ik gemist, maar ik kreeg een infobrochure op de consultatie.
De operatie verliep vlot en vanaf de eerste dag kwam het
revalidatieteam langs voor oefeningen. Ook de arts kwam dagelijks
checken. Omdat mijn vrouw zelf een ingreep moest ondergaan,
kon ik niet onmiddellijk naar huis zonder haar zorg. Daarom
verbleef ik ook een tijdje op de revalidatie-afdeling van SJKI. Die
‘Sp-dienst’ was vroeger in Ten Bos, maar is gelukkig voor mij naar
het ziekenhuis verhuisd. Zo kon ik dagelijks op bezoek bij mijn
vrouw. Daarna volgde ik een zestal weken iedere dag revalidatie in
het ziekenhuis. SJKI zorgt zelfs voor transport van patiënten die in
Izegem wonen! Kortom: een prima service, uitstekende artsen en
een goede verzorging.”
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INFRASTRUCTUUR

“Een volledig
vernieuwd
ziekenhuis”
In oktober 2017 gaat Rudy Vanhie met pensioen.
Als bouwcoördinator leidde hij de laatste jaren
het bouw- en renovatieproject van SJKI in goede
banen. “Ik zal afscheid nemen van een volledig
vernieuwd ziekenhuis. Ieder jaar brachten we her
en der kleine en grote aanpassingen aan, maar
bij de overname van het revalidatiecentrum Ten
Bos had het ziekenhuis nood aan extra ruimte.
Dus kwam er een volledig nieuwe vleugel bij. Als
bouwcoördinator was het mijn taak om op een
aangename manier druk uit te oefenen op de
(onder)aannemers om de afgesproken timing na
te leven. We slaagden erin om met het beschikbare
budget het ziekenhuis een frisse en luchtige
uitstraling te geven. Het valt me telkens op dat
zowel de medewerkers als de patiënten de nieuwe
afdelingen als zeer aangenaam ervaren. Wat mij
betreft: het was een heel intense en boeiende
periode als afsluiter van mijn loopbaan bij SJKI.”

RUDY VANHIE
BOUWCOÖRDINATOR SJKI
SAMEN MET
SARAH DEGRYSE
FACILITAIR DIRECTEUR SJKI
DIE MET HAAR TEAM DE TAKEN
VAN RUDY VOORTZET.

NIEUW SINDS MEI

gratis wifi
voor patiënt en
bezoeker
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SAMENWERKEN
AAN VEILIGE EN
WARME ZORG

Begin 2016 spraken Sint-Jozefskliniek Izegem (SJKI) en az groeninge Kortrijk (AZG)
de intentie uit om hun zorgaanbod op mekaar af te stemmen. Er volgden al snel
concrete realisaties en de samenwerking wordt verder uitgebreid. Artsen van az
groeninge houden gespecialiseerde consultaties in het ziekenhuis van Izegem.
Daarnaast kunnen patiënten van SJKI in az groeninge terecht voor gespecialiseerde,
hoogtechnologische zorg. Hierna vindt u een paar voorbeelden van de samenwerking
tussen de beide ziekenhuizen.

Neurologie
• Spoedgevallen: acute beroertepatiënten worden op de spoedgevallendienst van SJKI
opgevangen door neurologen van zowel SJKI als AZG. Heeft een patiënt met een acute
beroerte nood aan interventionele neuroradiologie of neurochirurgie, dan wordt hij
hiervoor vanuit SJKI naar AZG doorverwezen.
• Neurologen van SJKI en AZG staan samen in voor de acute behandeling en nazorg
van beroertepatiënten in SJKI. Bovendien wordt het team van twee neurologen in SJKI
vanaf de zomer 2017 versterkt met een derde neuroloog die ook in AZG actief zal zijn.

Oncologie
• De hematoloog en oncoloog van SJKI werken ook in het oncologisch centrum van AZG.
• De diagnose, multidisciplinaire behandeling en opvolging van de oncologische
patiënt in SJKI gebeurt via overleg met artsen van verschillende disciplines, die
actief zijn in beide ziekenhuizen. Ze houden daarbij rekening met de richtlijnen en/of
verwijsafspraken van het gezamenlijk multidisciplinair oncologisch handboek.
• Oncologische patiënten van SJKI worden voor radiotherapie naar AZG doorverwezen.
• Beide ziekenhuizen werken samen voor specifieke oncologische zorgprogramma’s,
zoals borstkanker. In de satellietborstkliniek van SJKI voert de plastisch chirurg,
verbonden aan de coördinerende borstkliniek van AZG, borstreconstructies met eigen
weefsel uit.
• Oncologische patiënten van SJKI worden voor behandeling van zeldzame tumoren
en behandelingen in studieverband doorverwezen naar het oncologisch centrum van
AZG.
• Nazorg gebeurt in SJKI.

Gespecialiseerde gastro-enterologische onderzoeken in SJKI
Een gastro-enteroloog van AZG komt naar SJKI voor
• maag- en darmonderzoek onder narcose (gastroscopie en coloscopie).
• echo-endoscopie: combinatie van endoscopie met inwendige echografie om
bijvoorbeeld een poliep, gezwel of cyste ter hoogte van slokdarm, maag, dunne of
dikke darm in detail te evalueren.
• second opinion bij inflammatoire darmziekten (inflammatory bowel disease), zoals
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Andere gespecialiseerde raadplegingen in SJKI
Specialisten van AZG zijn actief in SJKI op vlak van:
• nierziekten: naast de ambulante consultaties volgen de nefrologen van AZG ook
opgenomen patiënten in SJKI op. Verwijzende huisartsen kunnen voor een telefonisch
consult bij de nefrologen van AZG terecht. Patiënten met chronisch nierlijden krijgen
uitleg over het te volgen dieet in overleg met de diëtisten van SJKI en AZG. Patiënten
die in SJKI worden verzorgd, worden mee opgevolgd door het nierzorgteam AZG. Dat
is een pluridisciplinair team van dialyseverpleegkundigen, een sociaal assistente, een
diëtiste en in de toekomst ook een psycholoog.
• neurochirurgie
• reumatologie

TELEFOONNUMMERS SJKI
Ommegangstraat 7, 8870 Izegem
info@sjki.be
051 33 41 11

MEDISCHE DIENSTEN
algemene chirurgie |
vaatchirurgie
dr. C. De Decker
dr. V. Reynders-Frederix
dr. D. Struyve
anesthesie
dr. F. Beyls
dr. A. Bostyn
dr. K. Fourneau
dr. S. Galle
dr. J. Van Hevele
dr. P. Vanhoorebeeck
cardiologie
dr. F. De Kerpel
dr. G. Lukito
dr. AM. Standaert
dermatologie
dr. L. Vandeginste
endocrinologie
dr. E. Vanfleteren
fysische geneeskunde |
revalidatie
dr. Ch. Vandendriessche
gastro-enterologie
dr. K. Dejaegher
dr. K. Vandenbroucke
dr. H. Vanwynsberghe
geriatrie
dr. K. Luyckx
gynaecologie
dr. E. Debrouwere
dr. G. Luyckx
dr. C. Vandeursen
dr. E. Werbrouck
intensieve geneeskunde
dr. F. Beyls
dr. J. Van Hevele
kindergeneeskunde
dr. J. Inderadjaja
dr. E. Vandaele
dr. P. Vandenbroeck
klinisch laboratorium
ap. biol. Ph. Declercq
dr. klin. biol. D. Labaere
ap. biol. S. Mulliez

051 33 41 11

051 33 46 08

051 33 47 10

051 33 41 11
051 33 47 10
051 33 46 07
051 33 47 10

051 33 47 10
051 33 47 76

051 33 46 08
051 33 41 11

051 33 40 90

medische beeldvorming
dr. N. De Ruyter
dr. P. Deltour
dr. C. Deschepper
dr. M. Van Borsel
dr. Ph. Vanlede
mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie
dr. J. Allewaert
dr. F. Combes
dr. J. Dockx
nefrologie
dr. P. Doubel
neurologie
dr. K. Van Den Abeele
dr. H.L. Verschelde
neus-, keel- en oorziekten
dr. B. Verhaeghe
nucleaire geneeskunde
dr. G. Moulin-Romsée
oogheelkunde
dr. F. Carlier
oncologie | hematologie
dr. M. Hanssens
dr. L. Schauvliege
orthopedie
dr. S. Defoort
dr. J. Dujardin
dr. N. Gheysen
dr. T. Mullie
dr. D. Petré
dr. A. Vanden Berghe
dr. F. Vandendriessche
pathologische anatomie
dr. E. Himpe
pijnkliniek
dr. A. Bostyn
plastische chirurgie
dr. B. Casaer
dr. D. Kerckhove
pneumologie
dr. J. Meirhaeghe

051 33 40 81

051 33 40 06

051 33 47 10
051 33 47 51
051 33 41 11
051 33 40 05
051 33 47 65
051 33 47 10
051 33 47 00

051 33 40 07
051 33 46 08
051 33 41 11
051 33 47 10

psychiatrie
dr. H. Debruyne
dr. L. Grouwels
dr. L. Renier
reumatologie
dr. B. Vanneuville

051 33 41 11

spoedopname
urologie
dr. K. Boel
dr. F. Vandenbroucke

051 33 40 31
051 33 41 11

051 33 42 21
051 33 42 41

geriatrie D3
geriatrie D4
materniteit | gynaecologie
Sp revalidatie
orthopedie
pediatrie

051 33 43 70
051 33 44 70
051 33 41 31
051 33 41 71
051 33 46 70
051 33 42 68

051 33 48 30
051 33 48 65

chirurgisch
geriatrisch

051 33 48 60
051 33 41 36

051 33 41 11

HOSPITALISATIEDIENSTEN
cardiologie | pneumologie |
oncologie
chirurgie | gastro-enterologie
neurologie | psychiatrie |
endocrinologie
intensieve zorg

051 33 43 00
051 33 45 70

DAGZIEKENHUIZEN
oncologisch | internistisch
pijnkliniek

PARAMEDISCHE / ANDERE DIENSTEN
fysische revalidatie
logopedie
Griet Dehaene
Ria Van den Berghe
Veerle Vandenabeele
palliatief supportteam
Tine Vanden Bergh
borstverpleegkundige
Lies Deltour
diabetes
Sandy D’Heygere
Kathleen Delrue
Els Werbrouck
stomazorg
Hilde Naert
interne liaison

051 33 41 59
051 33 45 13
051 33 41 27
051 33 41 58
051 33 41 28
051 33 42 33
051 33 42 34
051 33 42 33
051 33 45 70
051 33 41 35

ALGEMENE DIENSTEN
onthaal
inschrijvingsdienst
kasdienst

psychologen
Johan Billen
051 33 42 69
Ilke Corneillie
051 33 42 32
Jenny Vercauteren
051 33 42 39
apotheek
051 33 40 02
Michèle Catry
051 33 49 02
sociale dienst
Kathleen Couvreur
051 33 41 64
Jolien Desmet
051 33 41 66
Tine Ghesquiere
051 33 41 68
Marieke Goethals
051 33 41 65
Ann Herman
051 33 41 67
Delphine Termote
051 33 41 69
ombudsdienst
Ann Herman
051 33 41 67
pastorale dienst
Heidi Deceuninck
051 33 41 42
Filip Lesy
051 33 41 40
		

051 33 41 11
051 33 40 34
051 33 40 28
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