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Beste lezer,
‘Samen’, de titel van dit magazine kan niet passender zijn. Samen maakten we de afgelopen 
maanden een ingrijpende crisis door en ook in de toekomst zullen we de uitdagingen 
gemeenschappelijk moeten aanpakken.

Want onze Sint-Jozefskliniek gelooft meer dan ooit in samenwerking. Waarom? Omdat we enkel 
op die manier topgeneeskunde kunnen bieden op mensenmaat.

Dat ons ziekenhuis al langer bekend staat om zijn laagdrempelige, patiëntgerichte en warme 
aanpak, charmeert ons. Maar als we er als regionaal ziekenhuis ook willen voor zorgen dat onze 
patiënten kunnen genieten van de meest geavanceerde apparatuur en de modernste technieken, 
dan moeten we de krachten bundelen. Niet alleen zou het onhaalbaar zijn al die investeringen op 
eigen houtje te financieren, het zou ook onverantwoord zijn in ons relatief klein landje.

Uw Sint-Jozefskliniek werkt al langer samen met andere ziekenhuizen; met de collega’s van  
az groeninge in Kortrijk hebben we een bevoorrechte band. Dat bleek ook tijdens de Coronacrisis.

In dit nummer laten we onze artsen graag aan het woord om te vertellen wat de samenwerking  
in de praktijk betekent en welke voordelen het voor u als patiënt oplevert. 
Want daar draait het om, u de beste en warmste medische zorg bieden.
  
Veel leesplezier. Hou het veilig, hou het gezond.

Bernard Ceriez, Algemeen Directeur Sint-Jozefskliniek Izegem

Inge Buyse, Algemeen Directeur az groeninge Kortrijk

Netwerk heel belangrijk
bij aanpak van obesitas

“Een groeiend aantal mensen heeft te kampen met 
overgewicht. Zo wees een recente studie uit dat 16 
procent van de Belgen een BMI heeft van meer dan 
30. En dat is geen goede zaak, zo bleek onder meer 
in de Coronacrisis waarbij meer zwaarlijvige mannen 
vatbaarder waren voor het virus. We krijgen dan ook 
meer en meer vragen”, zo stelt dokter Maes.

Een operatie is altijd de laatste stap in de rij. Het 
RIZIV is immers erg streng. Enkel wie aan alle 
voorwaarden voldoet, kan genieten van een 
terugbetaling voor de ingreep.

“Vaak verwijzen we de mensen eerst door naar de 
huisarts, de diëtiste of psycholoog. Want zwaarlijvigheid 
is een complex probleem. Mensen die het te lijf willen 

gaan, moeten vaak een ander leefpatroon ontwikkelen 
en kunnen daarbij alle hulp gebruiken.”

In Izegem zet men, naar Nederlands model, heel 
sterk in op het netwerk tussen het ziekenhuis, 
huisartsen, psychologen, diëtisten of andere 
zorgverstrekkers. Zowel voor als na een ingreep zijn 
er regelmatige contacten om de patiënt op te volgen.

“Als een patiënt bijvoorbeeld niet langer opgevolgd 
wordt na een operatie, dan merken we vaak dat er 
zich opnieuw gewichtstoename voordoet, waardoor 
alles te herdoen valt. En dat willen we koste wat 
het kost vermijden. Want ook wij willen voor een 
maximale slaagkans en dus patiëntentevredenheid 
gaan. In Izegem sta je er dus nooit alleen voor.” 

Dokter Leander Maes, 36 jaar, is al twee jaar actief als bariatrisch 
chirurg bij Sint-Jozefskliniek Izegem. Een moeilijke term om uit te 
leggen dat hij elke dag met obesitaspatiënten aan de slag gaat. 

Van links naar rechts: 

Saartje Van Hoeymissen (psychologe),

dr. Leander Maes (chirurg) en 

Lies Derudder (diëtiste)
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Samen sterk voor
uw gezondheid

Sinds 1997 heeft ons ziekenhuis een nauwe samenwerking 
opgebouwd met az groeninge uit Kortrijk. Samen maken we 
ook deel uit van hetzelfde netwerk van ziekenhuizen, met 
name het E17-Ziekenhuisnetwerk vzw.

Dat ziekenhuisnetwerk tussen zeven ziekenhuizen, in de 
nabijheid van de E17, ontstond in 2015 en groeide onder 
leiding van onafhankelijk voorzitter Eric Van Zele verder uit 
tot een professioneel samenwerkingsverband.
Sinds 1 januari 2020 is het netwerk door de Vlaamse 
overheid erkend als 1 van de 25 locoregionale klinische 
ziekenhuisnetwerken van België.

Binnen het netwerk werken verschillende ziekenhuizen 
samen met als doelstelling om zorg dichtbij de patiënt te 
garanderen en tegelijk te zorgen dat iedereen toegang 
heeft tot topklinische hulp als dat nodig is. Zo werkten 
de verschillende ziekenhuizen tijdens de Covid 19-crisis 
bijvoorbeeld nauw met elkaar samen door hun kennis en 
manier van aanpak met elkaar te delen, elkaar te helpen 
toen er zich tekorten voordeden op vlak van medicatie of 
beschermingsmateriaal of door patiënten naar elkaar door te 
verwijzen in geval van capaciteitstekort.

Partners E17-Ziekenhuisnetwerk vzw

• AZ Glorieux Ronse 
• az groeninge Kortrijk 
• AZ Maria Middelares Gent
• O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem 
• AZ Sint-Elisabeth Zottegem
• Sint-Jozefskliniek Izegem
• Sint-Vincentius Deinze

 

 

Tussen de Sint-Jozefskliniek Izegem en az groeninge is er 
dan weer een intensievere samenwerking.
Zoals u doorheen dit nummer zal kunnen lezen, zijn 
Kortrijkse artsen ook in Izegem beschikbaar voor de 
patiënten, kunnen patiënten in nauw overleg met de 
behandelende Izegemse arts makkelijker doorverwezen 
worden naar het ziekenhuis in Kortrijk en kan Izegem ook 
een beroep doen op de hoogtechnologische apparatuur 
binnen az groeninge, zoals bijvoorbeeld in geval van 
robotchirurgie of radiotherapie.

Zo kan ons ziekenhuis tegelijk warme nabije zorg én 
hoogstaande technologische expertenzorg bieden. En daar 
wordt u als patiënt alleen maar beter van…

HET E17-ZIEKENHUISNETWERK
HET E17-

ZIEKENHUIS
NETWERK

=

Niet alleen op medisch vlak vinden de ziekenhuizen 
mekaar langs de E17, maar ook voor het goede doel 
werken ze graag samen. Zo nam een gezamenlijke ploeg 
van az groeninge Kortrijk, Sint-Jozefskliniek Izegem 
en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Waregem eind 
september 2019 deel aan Levensloop.
Het team, onder leiding van Hilde De Meulemeester  
(az groeninge), bracht zo €3447 in het laatje!

Samen voor
het goede doel

600
artsen 180.000

opnames400.000
ligdagen

meer dan

6.000
medewerkers

meer dan

600.000
inwoners

2.300
bedden
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Patiënten kiezen zelf

“Mijn collega’s van az groeninge beschikken 
over een geavanceerde robot waarmee 
kankergezwellen verwijderd kunnen worden. 
Die robot is uniek in de regio en biedt tal van 
voordelen. Zo kunnen tumoren verwijderd worden 
via een kijkoperatie waardoor de revalidatie vaak 
vlotter verloopt.”

Dokter Vandenbroucke hanteert zelf de robot niet.
“Dat klopt, robotchirurgie is echt expertenwerk. 
Ik sta er wel op mijn collega’s te assisteren bij de 
operatie. Zo blijf ik mijn patiënt volgen, ook als die 
beslist de ingreep in Kortrijk te laten uitvoeren.”

Dit betekent niet dat alle patiënten van dokter 
Vandenbroucke nu plots in Kortrijk geopereerd 
worden. 

“Integendeel, ik merk dat de meerderheid van 
mijn patiënten er expliciet voor kiest om in 
Izegem te blijven. Hun voornaamste motivatie is 
dat ze zich goed voelen bij het kleinschalige van 
ons ziekenhuis. 

Die keuze respecteer ik uiteraard. Patiënten 
moeten zich in de eerste plaats goed voelen, 
vooral als ze dergelijke moeilijke tijden doormaken. 
Maar voor zij die wel voor high technology willen 
gaan, hebben we ook een aanbod. Dat maakt 
onze dienstverlening compleet.”

Dokter Frank Vandenbroucke is al jarenlang een vaste waarde 
als uroloog in de Sint-Jozefskliniek van Izegem. Helaas krijgt 
hij steeds meer te maken met tumoren die verwijderd moeten 
worden. Door de samenwerking met az groeninge in Kortrijk 
kan hij nu ook de mogelijkheid van robotchirurgie aanbieden.

Patiënten moeten zich in de eerste plaats goed voelen,

aldus dr. Vandenbroucke.

Dan komt het erop aan om zo snel mogelijk 
een ziekenhuis te bereiken waar al dan niet een 
hersenbloeding vastgesteld kan worden.
Als dat het geval is, dan zijn er op korte termijn 
twee mogelijke opties volgens dokter Hanne-Laure 
Verschelde, neurologe in de Sint-Jozefskliniek Izegem.

“Ofwel krijgt de patiënt sterk bloedverdunnende 
medicatie toegediend om de klonter te laten 
oplossen. Dat werkt echter in de meeste gevallen 
alleen binnen de 4,5 uur na het begin van de 
symptomen. Aarzel dus nooit om zo snel mogelijk een 
dokter of ziekenhuis te contacteren als je vaststelt dat 
er iets verkeerd loopt.

Ofwel trachten we via de lies de klonter in de 
hersenen te verwijderen. Die gespecialiseerde ingreep 
kan maar in een beperkt aantal ziekenhuizen, zoals bij 
onze collega’s van az groeninge in Kortrijk.
Met hen hebben we nu een nauwe samenwerking 
uitgebouwd. Zo hebben we de stroke phone die ervoor 
zorgt dat we zonder tijdverlies kunnen overleggen 
over patiënten. Bij een transfer van de St-Jozefskliniek 
naar Kortrijk wordt alles in gereedheid gebracht om bij 
aankomst onmiddellijk tot actie over te gaan. 

Ja, efficiënte en doorgedreven samenwerking tussen 
ziekenhuizen kan in dit soort gevallen echt wel 
mensenlevens redden!”  

Tijd is kostbaar, zeker als bij iemand de symptomen van 
een beroerte vastgesteld worden. Erge duizeligheid, 
gezichtsverlies of dubbelzien, verwardheid of praten met 
dubbele tong; het zijn maar enkele van de alarmsignalen.

Een snelle interventie bij

beroertes kan levens redden,

zegt dr. Hanne-Laure

Verschelde (neurologe)

Beroerte?
De stroke phone
brengt alles 
in gereedheid…
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Met de paplepel

“Dat klopt, ook mijn vader is hier al jaren actief als 
arts en dus gebeurde het als kind wel eens dat 
ik in een achterkamertje van het ziekenhuis met 
mijn stempelboekje aan de slag was. Alhoewel 
ik daar ook eerlijk in moet zijn: het was eerder 
uitzonderlijk dat ik mijn vader vergezelde naar zijn 
werk. Hij hield werk en gezin mooi gescheiden. 
Het feit dat we thuis met vijf kinderen waren, 
zorgde er ook wel voor dat het aan de keukentafel 
al snel over iets anders ging...”  

Nu maakt Michiel met zijn 35 jaar deel uit van de 
generatie jongere artsen die hun intrede maakten 
in de kliniek. “Als longarts behandel ik de meest 
uiteenlopende longziektes: mensen komen bij mij 
op consultatie voor allergieën, longontstekingen 
of luchtweginfecties. Maar daarnaast probeer ik 
ook een bijzondere specialisatie te ontwikkelen in 
kwaadaardige aandoeningen in de borstkas. Dan 
hebben we het over longkanker en longvlieskanker, 
maar ook over minder voorkomende ziektes. 
Het motiveert me om complexe aandoeningen 
te kunnen opsporen, analyseren en vooral het 
gepaste behandelingsplan te kunnen voorstellen. 
Voor sommige van die onderzoeken is 
gespecialiseerde (lees dure) apparatuur nodig. 
En dan is het handig te kunnen terugvallen op de 
faciliteiten van onze partner az groeninge.”

Tegelijk ervaart Michiel ook wel de voordelen van 
een klein ziekenhuis.

“Doordat we maar met twee longartsen zijn, 
kunnen we makkelijk en nauw met mekaar 
samenwerken. Mijn collega dr. Meirhaeghe heeft 
met zijn leeftijd heel wat jaren ervaring op de teller 
staan, wat ongetwijfeld een meerwaarde betekent. 
Ik kan hem dan weer helpen met nieuwere 
onderzoekstechnieken of door sommige 
problemen vanuit een ander oogpunt te bekijken.”

Sinds kort woont Michiel ook opnieuw in Izegem.
“Op fietsafstand van het werk, dicht bij familie en 
vrienden. Dat ik bij de slager of in de doe-het-
zelf-zaak al eens herkend word, vind ik helemaal 
niet erg. Mijn patiënten gaan hier heel verstandig 
mee om. Ze snappen ook wel dat ook ik al eens 
boodschappen moet doen…”Dokter Michiel Vanfleteren werkt nog maar  

drie jaar als pneumoloog in de Sint-Jozefskliniek, 
maar hij kent het ziekenhuis al door en door.

Vader en zoon Vanfleteren,

beiden actief als specialist 

in de Sint-Jozefskliniek Izegem.

Knip en bewaar de 
handige telefoonlijst 
van ons ziekenhuis.

>
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Medische diensten

algemene chirurgie  051 33 41 11

dr. Christophe De Decker 
dr. Leander Maes 
dr. David Struyve 

anesthesie  051 33 41 11

dr. Frauke Beyls 
dr. An Bostyn 
dr. Sabrina Galle 
dr. Jorik Persyn
dr. Sophie Vanden Daelen 
dr. Jan Van Hevele 
dr. Stefanie Vanhoenacker  •
dr. Patrick Vanhoorebeeck 

cardiologie  051 33 47 10

dr. Filip De Kerpel 
dr. Pieter-Jan Geselle
dr. Greg Lukito 
dr. Anne-Marie Standaert 

endocrinologie  051 33 47 10

dr. Ellen Heyns  •
dr. Nele Myngheer  •
dr. Etienne Vanfleteren 
dr. Gerd Vanhaverbeke  •
dr. Gertjan Vereecke  •

fysische geneeskunde / revalidatie  051 33 46 07

dr. Bieke Trenson
dr. Charlotte Vandendriessche 

gastro-enterologie  051 33 46 14

dr. Katrien Dejaegher 
dr. Katrien Vandenbroucke 
dr. Hannes Vanwynsberghe 

geriatrie   051 33 47 10

dr. Kristien Luyckx 
dr. Dries Tant  •

gynaecologie   051 33 47 76

dr. Geert Luyckx 
dr. Wouter van Dalen  •
dr. Christian Vandeursen 
dr. Erika Werbrouck 

intensieve geneeskunde   051 33 41 11

dr. Frauke Beyls 
dr. Jorik Persyn
dr. Sophie Vanden Daelen 
dr. Jan Van Hevele

kindergeneeskunde  051 33 46 01

dr. Joke Inderadjaja 
dr. Emmy Vandaele 
dr. Peter Vandenbroeck 

klinisch laboratorium   051 33 40 90

ap. biol. Philippe Declercq 
dr. klin. biol. Delphine Labaere 
ap. biol. Sylvie Mulliez 

medische beeldvorming   051 33 40 81

dr. Nele De Ruyter 
dr. Peter Deltour 
dr. Carl Deschepper 
dr. Olivier Soenen  •
dr. Mathias Van Borsel 
dr. Philippe Vanlede 

mond-, kaak- en  
aangezichtschirurgie  051 33 40 06

dr. Jan Allewaert 
dr. François Combes 
dr. Jeroen Dockx 

nefrologie   051 33 47 10

dr. Peter Doubel 

neurologie   051 33 47 51

dr. Nele Glibert 
dr. Katrien Van Den Abeele 
dr. Vincent Van Iseghem  •
dr. Hanne-Laure Verschelde 

neus-, keel-, oorziekten  051 33 46 11

dr. Philippe Clarysse
dr. Ann-Valérie Sabbe
dr. Bernard Vercruysse
dr. Kathie Vierstraete

nucleaire geneeskunde  051 33 40 05

dr. Amelientje Bracke 

oncologie | hematologie   051 33 47 10

dr. Marianne Hanssens 
dr. Liesbeth Schauvliege

oogheelkunde   051 33 47 65

dr. Filip Carlier 
dr. Daphné Thoma
dr. Jannie Vercruyssen 

orthopedie   051 33 47 00

dr. Francis De Neve 
dr. Saartje Defoort 
dr. Jan Dujardin 
dr. Tine Mullie 
dr. Dirk Petré 
dr. Alex Vanden Berghe 

pathologische anatomie   051 33 40 07

dr. Ellen Himpe 

Ommegangstraat 7 - 8870 Izegem
Onthaal: 051 33 41 11
Spoedopname: 051 33 40 31
info@sjki.be - www.sjki.be

• = nieuw



SAMEN Samen Werkt
J U N I  2 0 2 0

Al sinds 1982 is dokter Etienne Vanfleteren aan de slag als 
endocrinoloog in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Er wordt gezocht 
naar een opvolger, maar dat blijkt niet evident te zijn.
“Er zijn niet alleen weinig endocrinologen, de jonge artsen worden 
ook veel specialistischer opgeleid waardoor ze niet makkelijk 
ingeschakeld worden in de bredere werking van een dienst 
Inwendige Ziekten.”

Sinds januari 2020 worden de raadplegingen endocrino in de  
Sint-Jozefskliniek mede ondersteund door artsen van az groeninge. 
Daardoor kunnen de consultaties toegewezen worden op basis van 
de specifieke interesses van de dokters. En dat is goed, want de tak 
van de endocrinologie is enorm aan het evolueren de laatste jaren.
 
“Zo is de behandeling en begeleiding van diabetespatiënten 
steeds belangrijker aan het worden. Straks kampt een op de tien 
volwassenen met diabetes type mellitus.”

“Gelukkig zijn er ook meer en meer mogelijkheden voor een 
aangepaste behandeling. Dat vraagt een persoonlijke begeleiding 
en vaak ook nieuwe technologieën. De aankoop van duur 
gespecialiseerd materiaal proberen we nu zo veel mogelijk te 
realiseren op het niveau van het ziekenhuisnetwerk. Daardoor 
hebben we al een grote kostenbesparing gerealiseerd.”
 
Dokter Vanfleteren werkt graag samen met dokters uit de 
ziekenhuizen van het E17-netwerk. “We kunnen niet alleen geld 
besparen door samen materialen aan te kopen, maar ook het 
uitwisselen van kennis en ervaring is van goudwaarde.”
 
Die samenwerking raakt volgens dokter Vanfleteren niet aan het 
persoonlijke karakter van het ziekenhuis.
“De patiënt kan intussen kiezen tussen vijf artsen voor de 
begeleiding van zijn chronische aandoening en wij proberen ook 
de follow-up zoveel mogelijk bij een en dezelfde vaste arts te 
centraliseren. Daardoor staan we extra dicht bij onze patiënt.”

“We hebben een intensieve periode achter de 
rug met heel veel opnames. Op een bepaald 
ogenblik hadden we drie Corona-afdelingen in het 
ziekenhuis, iets wat we momenteel weer hebben 
kunnen herleiden tot 1 afdeling. Toch hebben we de 
toestand steeds onder controle gehad. We hadden 
van bij het begin een goede manier van organisatie 
en de directie heeft kosten noch moeite gespaard 
om ons te ondersteunen in onze aanpak.”

Het Covid19-virus zorgde voor complexe 
ziektegevallen. “Het meest vervelende was dat we 
nooit konden inschatten hoe de toestand van een 
bepaalde patiënt op korte termijn zou evolueren. 
Vaak hielp het om hem of haar zo goed mogelijk 
te ondersteunen en begeleiding te geven in het 
ziekenhuis, maar evengoed kon het zijn dat iemand 
van de ene dag op de andere op de afdeling 
intensieve zorg opgenomen moest worden.”

De toestand lijkt nu onder controle, maar  
Michiel vraagt toch blijvende waakzaamheid.
“Ik begrijp maar al te goed dat het lastig is, maar ik 
pleit ervoor om alle maatregelen zo lang mogelijk 
vol te houden. Was en ontsmet je handen en 
respecteer zo veel mogelijk de social distance!”

Dokter Etienne Vanfleteren voelt zich goed bij  
de samenwerking over ziekenhuizen heen.

Liever collega’s
dan concurrenten

Blijven volhouden!
Als longarts stond 
Michiel Vanfleteren in 
de frontlinie van de strijd 
tegen het Coronavirus.

Dr. Michiel Vanfleteren

over de Coronacrisis

De uitwisseling van kennis en ervaring is 

van goudwaarde volgens dr. Etienne Vanfleteren.
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pijnkliniek  051 33 46 08

dr. An Bostyn 
dr. Stefanie Vanhoenacker  •

plastische chirurgie  051 33 41 11

dr. Diederick Kerckhove 

pneumologie  051 33 47 10

dr. Jan Meirhaeghe 
dr. Michiel Vanfleteren  

psychiatrie  051 33 41 11

dr. Sarah Crombez  •
dr. Luc Grouwels 
dr. Luc Renier 

reumatologie  051 33 46 07

Dr. Inge Vanassche 

spoedopname  051 33 40 31

urologie  051 33 41 11

dr. Kristien Boel 
dr. Frank Vandenbroucke 

vaatchirurgie  051 33 41 11

dr. David Struyve 

ALGEMENE DIENSTEN

onthaal  051 33 41 11
inschrijvingsdienst  051 33 40 34
kasdienst  051 33 40 28

DAGZIEKENHUIZEN

chirurgie 051 33 48 60
geriatrie  051 33 41 36 
pijnkliniek  051 33 48 65
oncologie | interne  051 33 48 30

HOSPITALISATIEDIENSTEN

cardiologie | pneumologie |
oncologie  051 33 43 00
chirurgie | gastro-enterologie  051 33 45 70
geriatrie  D3  051 33 43 70
geriatrie  D4  051 33 44 70
intensieve zorgen  051 33 42 41
materniteit | gynaecologie  051 33 41 31
neurologie | psychiatrie |
endocrinologie  051 33 42 21
orthopedie  051 33 46 70
pediatrie  051 33 42 68
revalidatie  051 33 42 70

PARAMEDISCHE / ANDERE DIENSTEN

apotheek  051 33 40 02

Michele Catry 

borstverpleegkundige

Lies Deltour  051 33 41 28
Tine Vanden Bergh  051 33 41 58

oncocoach

Veerle Vandael  • 051 33 40 89

diabetesteam

Kathleen Delrue  051 33 42 34
Sandy D’Heygere  051 33 42 33
Els Werbrouck  051 33 42 33

diëtiek

Trees Deconinck  051 33 42 35
Lies Derudder  051 33 42 38
Greet Misplon  051 33 42 37
Laurence Rogge  •  051 33 42 36

fysische revalidatie  051 33 41 59

interne liaison  051 33 41 35

logopedie

Griet Dehaene  051 33 45 13
Ria Van den Berghe  051 33 41 27
Veerle Vandenabeele  051 33 48 16

ombudsdienst

Ann Herman  051 33 41 67

palliatief supportteam 

Lies Deltour  051 33 41 28
Tine Vanden Bergh  051 33 41 58

pastorale dienst

Heidi Deceuninck  051 33 41 42
Petra Decock  •  051 33 41 40

psychologen

Johan Billen  051 33 42 69
Jolien Lecluyse  •  051 33 42 32
Saartje Van Hoeymissen  • 051 33 42 30
Jenny Vercauteren  051 33 42 39

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

stomazorg

Hilde Naert  051 33 45 70

zuurstofconventieteam

Kathleen Delrue  051 33 42 34
Sandy D’Heygere  051 33 42 33
Els Werbrouck  051 33 42 33

• = nieuw
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Het label leidde al tot heel wat aanpassingen waar 
we niet altijd bij stilstaan.

“Zo dokterden we bijvoorbeeld een sluitend 
systeem uit bij de bedeling van de maaltijden. 
Meer en meer mensen hebben een allergie voor 
bepaalde voedingsstoffen en dan kan je je als 
ziekenhuis niet permitteren om het verkeerde dieet 
af te leveren. Door bijvoorbeeld steeds de identiteit 
van de patiënt te vragen als dubbele controle 
hebben we al veel vergissingen kunnen uitsluiten.”

Dat een regionaal ziekenhuis als Izegem ook een 
dergelijke doorlichting krijgt, was tot voor enkele 
jaren minder gebruikelijk. “Maar het heeft ons met 
de hulp van de collega’s van Kortrijk wel geleerd 
om structuur te brengen in onze kwaliteitszorg. 
En door de korte communicatielijnen die er in 
ons ziekenhuis zijn, worden leerpunten extra snel 
opgepikt. Alle medewerkers van het ziekenhuis zijn 
doordrongen van het belang van veilige zorg voor 
de patiënt, daar durf ik mijn hand voor in het vuur 
te steken”, zo stelt Silvy.
Achter de schermen wordt intussen actief verder 
gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening. 
Zo werd in Coronatijden nog meer duidelijk dat je 
samen nu eenmaal sterker staat. 
Beide ziekenhuizen bundelden bijvoorbeeld 
de krachten om samen grondstoffen voor 
handalcohol en ontsmettingsvloeistof aan te 
kopen op momenten dat die nergens meer te 
verkrijgen waren bij de reguliere firma’s. Of de 
apotheken van het ziekenhuis in Izegem en Kortrijk 
wisselden stocks uit van medicijnen wanneer een 
acuut tekort dreigde in een van beide campussen.

Daarnaast werken beide ziekenhuizen voortaan 
ook met dezelfde software voor patiëntendossiers. 
“Dat zorgt ervoor dat we niet alleen kunnen leren 
van mekaars bevindingen, maar ook dat patiënten 
in beide ziekenhuizen over hetzelfde dossier zullen 
beschikken.”

Wat tot slot het mooiste compliment is dat deze 
kwaliteitsmanagers van de patiënten kunnen 
krijgen? Wel, een van hen drukte het zo uit:
“Ik heb het gevoel dat mijn dierbare in veilige 
handen is bij jullie. Jullie hebben alles onder 
controle en zijn goed georganiseerd in alle 
omstandigheden. Dat schept vertrouwen.”

En voor dat vertrouwen doen we het …

“Uiteraard zijn we in ons ziekenhuis al jaren 
bezig met kwaliteit”, zo stelt Silvy Vandebuerie, 
kwaliteitscoördinator in het ziekenhuis in Izegem.  
“Alleen is ons kwaliteitsdenken door de samenwerking 
met az groeninge in een stroomversnelling geraakt.”

In 2013 behaalde az groeninge namelijk als eerste niet-
universitaire ziekenhuis van de Benelux het prestigieuze 
JCI-label.

“Het is niet altijd evident om het in mensentaal uit te 
leggen, maar eigenlijk bekijkt een externe commissie 
wat er voor een patiënt allemaal verkeerd kan lopen 
bij een bezoek aan of verblijf in een ziekenhuis. Hoe 
komt hij binnen? Hoe lang duurt het voor hij behandeld 
wordt? Hoe veilig is het gebouw? Allemaal risico’s die 
we zoveel mogelijk proberen uit te sluiten.”, zo stelt 
Dave Allegaert, manager kwaliteit en innovatie bij az 
groeninge.

Joint Commission International, kortweg JCI, het 
is een term die de meesten onder ons niks zegt. 
Toch heeft dit internationale kwaliteitslabel een 
grote impact op de werking van ons ziekenhuis.

In veilige handen

Samen met het kwaliteitsteam probeert Silvy Vandebuerie

zoveel mogelijk risico’s voor de patient uit te sluiten. 

“Ik heb de tijd meegemaakt dat we hier met amper vijftien 
artsen aan de slag waren, nu zijn het er zo’n zeventig geworden. 
Dat maakt het misschien allemaal wat complexer, maar die 
schaalvergroting heeft ook zijn voordelen. Zo herinner ik me dat 
destijds 1 arts verantwoordelijk was voor alle wachtdiensten.  
Dat kan je je nu niet meer voorstellen.”

Zijn jarenlange ervaring heeft er intussen voor gezorgd dat dokter 
Carlier met heel veel van zijn patiënten een persoonlijke band heeft 
uitgebouwd. Die wil hij niet meteen loslaten.

Al kwam er onlangs ook voor hem verandering in zijn praktijk. 
“Sinds een aantal maanden kreeg ik het gezelschap van twee jonge 
collega’s uit Kortrijk (dr. Jannie Vercruyssen en dr. Daphné Thoma) 
die een halve dag per week raadplegingen doen in Izegem. Ik blijf 
voor de goede orde aan de slag; alleen vind ik het raadzaam om op 
mijn leeftijd geen chirurgische ingrepen meer te doen.”

De komst van de jonge oogartsen is een goede zaak volgens 
dokter Carlier.
“Oogartsen zijn moeilijk te vinden. We waren al een aantal jaar 
op zoek naar mensen met het geschikte profiel. Nu blijkt dat zij 
ook een bijkomende opleiding genoten rond cataract, toch wel 
de meest voorkomende oogziekte sinds jaren, hebben we onze 
versterking beet.”

Dokter Carlier is sinds 1981 actief als oogarts 
in het ziekenhuis van Izegem. Straks heeft hij 
dus 40 jaar op de teller staan. In die tijd is er 
een en ander veranderd.

Bijna 40 jaar
op de teller

Dokters Jannie Vercruyssen  

en Daphné Thoma doen

nu ook raadplegingen in Izegem.
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Een van de patiënten die de menselijke aanpak 
van dokter Hanssens en Schauvliege wel kan 
waarderen, is Machteld.

“Ik was een hele tijd in behandeling bij de 
dokters. De manier waarop ze samen met 
mij die moeilijke weg hebben afgelegd, is 
bewonderenswaardig. Op het einde van 
de behandeling heb ik hen een beeldje 
van een Duitse kunstenares geschonken. 
‘Vreugdemeisjes’ heet het. Heel toepasselijk, 
want ik wil hen bedanken voor de vele 
vreugdemomenten die ik mede door hen nog 
in het verschiet heb…”

“Ook de Coronacrisis is voor onze patiënten en ons team al bijzonder heftig geweest. 
Bij een kankerbehandeling kan je niet zomaar even de pauzeknop indrukken voor een 
paar weken of maanden. Dankzij de inspanningen van velen (niet in het minst onze 
verpleegkundigen, onthaalmedewerkers, poetsdienst, etc…) zijn we erin geslaagd 
het oncologisch dagziekenhuis op basis van strikte hygiëne open te houden voor de 
noodzakelijke behandelingen en dat zonder besmettingen van buitenaf.
We merken gelukkig dat er erg weinig van onze patiënten besmet geraakt zijn en 
vermoeden dat dit komt doordat velen onder hen zich al snel afgezonderd hebben 
uit vrees voor een mogelijke besmetting. Het zal er nu vooral op aan komen op onze 
hoede te blijven en de coronamaatregelen nauwgezet te blijven opvolgen.”

Vreugdemeisjes

De dokters over hun ervaringen 
tijdens de Coronacrisis

Al 15 jaar vormen dokters Hanssens en Schauvliege 
een professioneel duo binnen de tak van oncologie 
en hematologie (bloedziekten).

Op dezelfde
golflengte

Dr. Marianne Hanssens (oncologe) 

en dr. Liesbeth Schauvliege (hematologe)

“We werken al die jaren al samen. Vaak worden we 
geconfronteerd met medisch complexe en emotioneel 
moeilijke dossiers. Dan is het goed op mekaar te 
kunnen terugvallen voor raad en daad, maar ook voor 
een luisterend oor. We merken dat we snel op dezelfde 
golflengte zitten. Dat geldt trouwens niet alleen 
voor ons als artsen onderling, we kunnen ook altijd 
rekenen op een heel professioneel en hecht team van 
verplegend personeel”, zo vertelt dokter Schauvliege.

Dat menselijke is ook hoe beide dokters graag met hun 
patiënten omgaan.
“Samen met de patiënt en zijn naaste familie leggen 
we vaak een lang en intensief traject af waarbij het 
ziekenhuis voor hen soms bijna een tweede thuis 
wordt. Dat traject start van bij de diagnose over de 
effectieve behandeling tot de belangrijke nazorg. Zoiets 
lukt niet als je niet weet hoe de ander in mekaar zit en 
dus nemen we ook de tijd om de persoon achter de 
patiënt te leren kennen. In een kleiner ziekenhuis als 
Izegem heeft die patiënt trouwens nog echt zijn vaste 
dokter”, vult dokter Hanssens aan.

Het feit dat beide dokters halftijds in Kortrijk 
werken, biedt ook voordelen voor die patiënt. “De 
gespecialiseerde zorg (zoals radiotherapie) die we enkel 
in Kortrijk kunnen aanbieden, gebeurt net op de gang 
waar wij ons kantoor hebben. Zo gebeurt het soms dat 
we onze patiënten daar tegen het lijf lopen. Het biedt 
hen een vertrouwd gevoel, een houvast.”, aldus dokter 
Schauvliege.
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Zo wordt de kraamafdeling van ons ziekenhuis verder 
uitgebreid met de komst van dokter Wouter van Dalen. 
Maar we zetten ook meer in op consultaties door onze 
eigen vroedvrouwen. Het zijn stuk voor stuk mensen 
met pakken ervaring op onze materniteit, wat maakt dat 
je bij hen terecht kan voor al je extra vragen. Daarnaast 
is het ook mogelijk om na de bevalling bij je thuis 
ondersteuning te krijgen van een vroedvrouw. Je kan 
deze ondersteuning al aanvragen bij de gynaecoloog 
tijdens het eerste consult. Dat brengt rust bij jonge 
ouders, dat hebben we al gemerkt.

Maar ook bij de geboorteaangifte willen we u verder 
ontzorgen. Die aangifte moet binnen de vijftien dagen 
gebeuren, maar sinds 20 februari hoeven papa’s daar 
niet langer voor naar het stadhuis te gaan. Voortaan kan 
je de geboorte van je baby gewoon in het ziekenhuis 
regelen. Ons ziekenhuis werkt daarvoor samen met het 
stadsbestuur dat tweemaal per week, op maandag- en 
donderdagvoormiddag, langskomt voor de registratie.

Zo krijg je iets meer tijd om de geboorte van je spruit te 
vieren. Mooi meegenomen, toch?

Elk jaar worden in ons ziekenhuis meer dan 500 baby’s 
geboren. Die eerste dagen van een nieuw leven zijn voor 
de ouders vaak hectisch. Dan is het goed dat het ziekenhuis 
hen zoveel mogelijk kan ondersteunen en ‘ontzorgen’.

Nathalie Vanbelle (dienstverantwoordelijke materniteit),

Elise en Liesbeth (vroedvrouwen) en de kersverse ouders.

Kindje geboren?
Stadhuisbezoek niet langer nodig!

“In deze tak van de geneeskunde is er een hele tijd 
weinig evolutie geweest waardoor veel jonge artsen 
zich niet aangetrokken voelden tot de reumatologie. 
Gelukkig is dat nu veranderd: ook in ons vakgebied is 
de afgelopen 15 jaar een enorme (r)evolutie aan de 
gang. Steeds meer nieuwe medicatie en therapeutische 
mogelijkheden doen hun intrede.”

De dokter krijgt in Izegem patiënten van alle leeftijden 
over de vloer.
“Het grootste misverstand dat leeft, is namelijk dat 
reuma een ouderdomsziekte is. Het is immers geen 
synoniem voor artrose. Artrose is slijtage van de 
gewrichten, maar bij reuma gaat het om de ontsteking 
van gewrichten, wat je jammer genoeg vaak ook bij 
jonge mensen of zelfs kinderen vaststelt…”

Dokter Vanassche heeft haar vaste consultatie op 
dinsdagvoormiddag.
“Dat durft al eens uit te lopen, want mijn agenda in 
Izegem zit altijd barstensvol. Maar dat is helemaal niet 
erg, want ik hou wel van de warme sfeer die er hangt. 
En aangezien ik in Izegem woon, is het een verademing 
om nadien de fiets op te springen. Geen files dus voor 
mij op dinsdag…”

Even geen files 
voor mij

Goed anderhalf jaar geleden maakte 

dokter Vanassche (35 jaar) haar intrede 

als reumatologe in de Sint-Jozefskliniek. 

Niet zo evident als je weet dat er een 

tekort is aan reumatologen in Vlaanderen 

en onze regio.

Dr. Inge Vanassche, reumatologe
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“Ons ziekenhuis had al lang een medisch 
patiëntendossier met alle info voor de artsen.
Dat willen we nu verder ombouwen tot een 
elektronisch patiëntendossier dat o.m. ook voor 
verplegend personeel toegankelijk zal zijn. Maar 
ook voor de patiënt zelf biedt het nieuwe systeem 
extra mogelijkheden. Zo zal hij bijvoorbeeld via dit 
systeem zelf een afspraak kunnen maken bij een 
arts”, zo kadert Sarah Degryse, directeur Facility 
van de Sint-Jozefskliniek.

Izegem kiest nu voor de software die ook in 
Kortrijk gebruikt wordt. 
“Dat biedt het voordeel dat er ons momenteel 
twee tot drie extra IT’ers helpen bij de invoering 
van het systeem. We kunnen daarbij rekenen op 

hun ervaringen op de werkvloer, want ze hebben 
datzelfde systeem in hun eigen ziekenhuis al 
ingevoerd. Daardoor krijg je een ander soort uitleg 
dan bijvoorbeeld van de leverancier die het eerder 
theoretisch benadert.”

“Ook voor vragen over andere thema’s dan het 
elektronische patiëntendossier is het fijn om een 
klankbord te hebben. Het team in Izegem is een 
pak kleiner dan in Kortrijk, waardoor ze hier over 
een bredere kennis moeten beschikken. Het is een 
verrijking om voor bepaalde onderwerpen zonder 
schroom diepgaande info te kunnen vragen aan 
domeinexperten zonder dat je onmiddellijk op een 
dure externe firma beroep moet doen”, zo besluit 
Sarah.

Ook achter de schermen wordt hard samengewerkt met de collega’s 
uit Kortrijk. Momenteel zijn de IT-collega’s bezig met de invoering van 
het elektronisch patiëntendossier.

Achter het scherm

Joëlle Detollenaere

(medewerker informatica) en

Sarah Degryse (directeur Facility)

“We zijn maar met enkele artsen in Vlaanderen die nieuwe 
technieken op dat vlak aan het uitproberen zijn. Aan de hand 
van een inspanningsechografie en testen op een ligfiets 
proberen we in kaart te brengen wat precies aan de basis kan 
liggen van de hartproblemen van mensen.”

Om die onderzoeken uit te voeren zakt dokter Geselle af naar 
az groeninge in Kortrijk waar men beschikt over de nodige 
gespecialiseerde apparatuur. Hij is er de specialist bij wie ook 
Kortrijkse patiënten op onderzoek komen.
“Ik zie mijn eigen patiënten in Izegem, maar soms is een 
bijkomend hartonderzoek in Kortrijk nodig. Dan verwijs ik de 

patiënten niet zomaar door, ik ga gewoon met hen mee en 
doe het onderzoek zelf in Kortrijk. Dat geeft voor veel mensen 
een gerust gevoel: ze moeten wel naar een andere campus, 
maar hun behandelend arts gaat gewoon met hen mee.”

De lage drempel tussen dokter en patiënt in Izegem is volgens 
dokter Geselle heel belangrijk. “Ik heb al vaak gemerkt dat er 
veel mensen bang zijn voor grote ziekenhuizen. Mochten ze 
niet terecht kunnen in een meer familiaal ziekenhuis als dat 
van Izegem, dan zouden ze vaak zelfs helemaal geen hulp 
zoeken voor hun problemen. 
En dat moeten we natuurlijk vermijden…”

Cardioloog Pieter-Jan Geselle volgde na zijn studies nog een 
extra opleiding in Hasselt. Daar verdiepte hij zich in echografie 
van het hart en onverklaarde kortademigheid bij inspanningen.

Een hart voor
mijn patiënten

Dr. Geselle spoort hartproblemen op, 

onder meer aan de hand van inspanningstesten.
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Klopt je hart ook voor mensen? Door de Coronacrisis nog 
meer overtuigd geraakt van het belang van een goede zorg 
voor mens en gezondheid? Altijd al gedroomd van een job 
met veel warm menselijk contact in een goede sfeer, dicht 
bij huis? Dan is een baan bij de Sint-Jozefskliniek misschien 
wel iets voor jou.

Check onze website www.sjki.be 
We zijn constant op zoek naar gemotiveerd personeel!

“Nog geen moment spijt 
gehad van mijn keuze”

Na een loopbaan van acht jaar in de thuisverpleging 
koos Katrien voor een job in de Sint-Jozefskliniek 
van Izegem. Ze werkt er graag in team en kan 
de uitdagende job perfect combineren met het 
moederschap.

“In 2012 studeerde ik af als gegradueerde in de 
verpleegkunde. Ik kon meteen aan de slag als 
thuisverpleegkundige, een baan die ik met hart en 
ziel uitoefende. Maar toen ik begin 2018 moeder 
werd van mijn dochter Louise werd de combinatie 
arbeid en gezin steeds moeilijker. 

Mijn echtgenoot spoorde me aan om toch eens te 
solliciteren in het ziekenhuis. Ik kon er aan de slag 
op de dienst revalidatie. Een goede keuze, zo bleek. 
Ik word omringd door een goed team met wie ik, 
anders dan vroeger, snel en vlot kan overleggen. De 
hoge werkdruk die ik soms ervaar, is lastig, dat moet 
ik niet ontkennen. Maar de combi werk en privé is 
nu veel beter in evenwicht!”

Worden wij 
collega’s?

Een welgemeende dankjewel 
aan alle artsen en medewerkers 
van ons ziekenhuis
#samentegencorona

Bedankt

Colofon
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