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“Dikke pluim voor artsen en personeel van cathlab Turnhout.
Naast het feit dat ze een mooie infrastructuur hebben en goed zijn 
uitgerust, voelen patiënten zich er geen nummer. Ontspannen sfeer 
en toch heel professioneel.”

A.N. – patiënt



In dit kort overzicht wordt de verdere groei en ons blijvend zoeken 
naar kwaliteitscontrole in  het Kempens Hartcentrum geschetst. 
Vier jaar na opstart zijn we één van de grotere van België , althans 
wat ischemisch hartlijden (zuurstoftekort aan de hartspier) betreft, 
en dit  ondanks het feit dat we tot heden nog geen cardiochirurgie 
kunnen aanbieden in de Kempen en het Kempens netwerk zich nog 
niet ten volle ontplooid  heeft. 

Dit succes is zeker te danken aan de reële behoefte die er was om 
hooggespecialiseerde cardiale zorg in de Kempen te ontwikkelen, 
maar was onmogelijk zonder de individuele kwaliteiten van de 
cardiologen en de toegewijdheid van het ganse team. 
  

De boodschap van bij opstart: ‘Samenwerken met een zinvol doel’ 
heeft in het Kempens Hartcentrum werkelijk gestalte gekregen. 
Ons cathlab is inmiddels het evidente voorbeeld van zinvolle 
medische samenwerking in de Kempen, maar wat niet vergeten 
mag worden, eigenlijk eveneens van goede persoonlijke 
samenwerking tussen artsen onderling, verpleegkundigen, 
secretariaat, ondersteunende diensten en directies.  

In onze volgende tweejaarlijkse update hopen we te kunnen 
melden dat de ganse Kempen op één lijn zit, de enige lijn voor 
optimale Kempense cardiale zorg, dat een concreet plan voor 
kwaliteitsvolle electrofysiologie ontwikkeld is en dat de overheid 
heeft ingezien dat het  Kempens Netwerk echt klaar is voor cardiale 
heelkunde, in blijvende, zeer nauwe samenwerking met UZ Leuven. 

Trots en dankbaar, 
Dr. Herman Van der Stighelen 
Medisch KT- coördinator 

Voorwoord
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Acuut onderwandinfarct



De hartkatheterisaties worden in hoofdzaak (84 % van de 
diagnostiek en 100 % van de stentings) uitgevoerd door vijf 
interventiecardiologen. 

De volledige geoliede machine  wordt echter gedragen door 
een team van 22 cardiologen van de verschillende Kempense 
ziekenhuizen: AZ Herentals, H. Hartziekenhuis Mol en AZ Turnhout.

Voor de acute pathologie is er inmiddels een uitstekende 
samenwerking opgebouwd met de verschillende MUG-diensten 
van de Kempen, met wederzijdse appreciatie.

Het voltallig team van het 
Kempens Hartcentrum 

heet u welkom
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Vlnr: Dr. Serge De Ridder, Dr. Mark Coosemans, 
Dr. Aydin Basoglu, Dr. Bert Van Reet 
en Dr. Herman Van der Stighelen
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Het Kempens Hartcentrum heeft hiermee een breed  en sterk draagvlak

AZ Turhout                               AZ Herentals                                      H. Hartziekenhuis Mol AZ Sint-Dimpna
Dr. John Thoeng Dr. Carl Van Haesendonck                Dr. Harry Striekwold Dr. Koen Salu
Dr. Ivan Bekaert              Dr. Serge De Ridder                         Dr. Ruud Koevoets
Dr. Bruno Reynders Dr. Wim Huysmans                           Dr. Aydin Basoglu
Dr. Herman Van der Stighelen          Dr. Annemie Voet                             Dr. Max Romagnoli
Dr. Karen Debie                                              Dr. Laurent Vande Kerkhof
Dr. Bert Van Reet  Dr. Jan Van Asseldonk
Dr. Anton Verrijcken
Dr. Mark Coosemans
Dr. Hugo Van Herendael
Dr. Pieter-Jan Hofkens
Dr. Katrien De Vadder
Dr. Harry Lesseliers

Groei naar één cardiologische equipe

Invasieve diagnostiek

Dr. Harry Striekwold Dr. Ruud Koevoets Dr. Carl Van Haesendonck Dr. Wim Huysmans Dr. Anton Verrijcken
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Het Kempens Hartcentrum kan enkel kwalitatieve zorg verlenen als 
er naast het artsenkorps een multifunctioneel team paraat staat. 

Enerzijds een 8-koppig vast team van verpleegkundigen op het 
cathlab zelf, dat inmiddels door iedereen geapprecieerd wordt 
omwille van de juiste mix van vlotheid en professionaliteit.  

Anderzijds is er gedegen ondersteuning van verpleeg- en 
zorgkundigen op de hospitalisatieafdelingen en op de polidiensten, 
secretaressen, apothekers, logistiek medewerkers, directies, 
zorgmanagers, ... in de verschillende Kempense ziekenhuizen.

Vlnr: Anouch Proost, Kris Bertels, Bieke Vrijsen, Hans Verboven, Pascale De Busser, Sofie Willemsens, Paul Van Den Bergh en Tinne Bierten

Naast dit vast team van vijf interventie-cardiologen, leveren vanuit Mol dr. Harry Striekwold en dr. Ruud Koevoets en vanuit Herentals 
dr. Carl Van Haesendonck en dr. Wim Huysmans een wezenlijke bijdrage in de diagnostische katheterisatie. Dr. Anton Verrijcken van 
AZ Turnhout verricht diagnostische katheterisaties en hij heeft ook een prominente rol in de acute cardiale zorg op CCU. 

Dr. John Thoeng is diensthoofd cardiologie AZ Turnhout. Hij heeft een belangrijke rol om de hele equipe in juiste banen te leiden, 
waarbij het algemene en niet het individuele belang voorop staat. Selectie van de patiënten en kwaliteitsvolle voor- en nazorg is 
essentieel voor ons succes. Dit geheel leidt tot een kwaliteits- en patiëntgerichte aanpak. 



Vanaf de opstartperiode in 2014 werd duidelijk dat we een sterke 
start konden maken dankzij de samenwerking met de cardiologen 
van AZ Herentals en H. Hartziekenhuis Mol.

In de periode 2015 tot 2017 gaat die groei gestaag verder, wat het 
groeiend vertrouwen van artsen en patiënten in de Kempen, maar 
ook in Kempense randgebieden weerspiegelt.

Het Kempens Hartcentrum in cijfers 
Verdere groei van diagnostische en interventionele activiteit

Dr. Mark Coosemans,
interventiecardioloog

De verhouding diagnostische coronaro’s (coro) t.o.v. stentings (PCI) 
en indicaties voor cardiale heelkunde, waarvan het merendeel naar 
UZ Leuven wordt overgebracht, blijft logischerwijze vrij constant. 
We merken op dat meer dan 90 % van de stentings  onmiddellijk in 
aansluiting met de diagnostische procedure wordt doorgevoerd, 
vaak na overleg met een collega interventiecardioloog. Dit verhoogt 
natuurlijk in belangrijke mate de efficiëntie van de behandeling, 
wat de patiënt enkel ten goede komt. Hij is sneller en met maar één 
punctie geholpen.

Ook  het percentage  acute pathologie verandert niet. Een kleine 
helft van de stentings wordt uitgevoerd bij patiënten met een acuut 
coronair syndroom, waarvan 1/3 acuut hartinfarct (STEMI) en 2/3 
een dreigend hartinfarct (non-STEMI).
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•	 Bij	letsels	die	niet	op	de	klassieke	manier	kunnen	behandeld
worden, opteren we soms voor rotablatie (het met een 
diamantboor verpulveren van de verkalking die het bloedvat 
verstopt). Op jaarbasis worden in het cathlab ongeveer 
15 rotablaties uitgevoerd. 

•	 Veel	patiënten	hebben	een	opening	tussen	de	linker	en	rechter
voorkamer van hun hart. Als de patiënt daar daadwerkelijk last 
van ondervindt, kan deze opening gesloten worden met een 
‘dubbele paraplu’ (PFO/ASD sluiting geheten). Deze ingreep 
wordt een 20-tal keer per jaar uitgevoerd.

Twee specifiekere technieken

Diamantboortje voor rotablatie. ‘Dubbele paraplu’ voor PFO/ASD sluitingen.

“Een hart voor uw hart”
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De meerderheid van patiënten met een acuut hartinfarct worden na 
MUG-interventie (> 60%) rechtstreeks naar AZ Turnhout vervoerd 
om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Ongeveer 1 op 5 patiënten 
meldt zichzelf omwille van klachten aan op de spoedgevallendienst 
van het dichtstbijzijnde hospitaal, soms op doorverwijzing van de 
huisarts.  

Bijna de helft van de patiënten komen naar het Kempens 
Hartcentrum via spoed of MUG Turnhout, een kwart vanuit regio 
Herentals, een kwart vanuit regio Mol en Geel samen. Hierbij 
moeten we wel vermelden dat het H. Hartziekenhuis Mol geen 
eigen MUG-dienst heeft. De samenwerking met de uitstekend 
functionerende MUG diensten van Turnhout, Herentals en Geel 
verloopt optimaal. 

De MUG van Malle komt wanneer ze inschatten dat er belangrijke 
tijdswinst kan geboekt worden in vergelijking met transport naar de 
Antwerpse hartcentra.

Samenwerking acute cardiale zorg in de Kempen

De 4 STEMI-wachters, 24/24 en 7/7
Acute interventies kennen geen uren, vandaar dat er 24 op 24 
een wachtteam, bestaande uit een interventiecardioloog en 
twee verpleegkundigen, paraat staat.

Dr. Bert Van Reet,
interventiecardioloog

Verzorgingsgebied van het 
Kempens Hartcentrum

15

Vlnr: Dr. Bert Van Reet, Dr. Herman Van der Stighelen,
 Dr. Mark Coosemans, Dr. Aydin Basoglu



Ongeveer 95% van de patiënten met een infarct wordt behandeld 
via primaire coronaire interventie (PCI) met stentimplantatie wat 
- indien mogelijk - de bewezen superieure behandelingswijze is 
voor een myocardinfarct met minder schade aan de hartspier. 
3% wordt verwezen voor urgente CABG (overbruggingsoperatie). 
Bij een kleine minderheid van 1 à 2% wordt een conservatieve 
houding aangenomen.

Intussen wordt ook geappreciëerd dat in ons cathlab - als enige van 
deze grootte - alle procedures van begin tot einde verricht worden 
door ervaren cardiologen (aan conventietarieven) en niet door 
mensen in opleiding.

16 17

werkuren
wacht

62,3%

2017

37,7%

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
2016 2017

geen behandeling
CABG
PCI

Behandeling STEMI’s

145

3 3 6 1

155



19

We willen niet alleen correct registreren wat we doen en een aantal 
klassieke kwaliteitsparameters opvolgen, maar natuurlijk ook zo 
juist mogelijk weten hoeveel complicaties we veroorzaken en zeker 
wat de outcome is van onze patiënten op langere termijn. 

Kwaliteitsparameters

1. STEMI responstijden 

De snelheid waarmee de verstopte kransslagader bij een acuut 
hartinfarct opnieuw wordt open gemaakt is cruciaal.
 
Vier tijdsstippen worden hiervoor gemonitord:  
•	 begin	van	de	pijn	
•	 ECG-diagnose		(eerste	medisch	contact	op	spoed	of	door	het	 
 MUG team)
•	 Door-time	AZ	Turnhout	(tijd	wanneer	de	patiënt	AZT	binnen	 
 komt/gebracht wordt) 
•	 Tijdstip	van	eerste	balloninsufflatie	(openblazen	van	de	 
 vestopte kransslagader) 

Met	deze	tijden	wordt	de	‘systeemtijd’	(ECG	tot	balloninsufflatie)	
en de ‘door-to-balloon’ tijd berekend. 

Permanente kwaliteitscontrole

Dr. Herman 
Van der Stighelen,
Medisch coördinator 
cathlab

Rudy Van Ballaer - directeur AZ Herentals : “De cijfers bewijzen dat de 
kwaliteit van de cardiale zorg in het Hartcentrum zeer goed is.”
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In de Kempen wordt nu het internationaal vooropgestelde 
streefdoel van 90 minuten met verve gehaald. 
Het adagium : “Time is muscle and muscle is life“ 
blijft ons aanzetten tot gepaste spoed! 

Dat we globaal erg sterk scoren op vlak van snelheid van 
infarctbehandeling werd bevestigd in de recent gepubliceerde 
doctoraatsthesis van Daan Aeyels. In zijn “Care Pathways for Acute 
Coronary Syndrome (CP4ACS) project” vergeleek hij 16  Vlaamse 
centra op dit vlak. 

Het Kempens Hartcentrum is in de grafiek nummer 16 en behaalt 
dus de hoogste score onder de geteste ziekenhuizen. 
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2. Percentage radiaal access

Radiaal access (ingreep uitvoeren via de slagader in de pols in plaats 
van via de lies) vereist een iets hogere technische vaardigheid en 
is ook niet altijd mogelijk en wenselijk. Ons Kempens Hartcentrum 
benadert echter een radiaal access van 90 % ! 

Het voordeel van radiaal access is indrukwekkend op vlak van 
vasculaire complicaties. Ook het comfort voor de patiënt doordat 
de ingreep ambulant gebeurt, is zelfs na een complexe cardiale 
interventie absoluut een meerwaarde. Ook in STEMI setting is 
radiale access een meerwaarde. 
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3. Stralingsbelasting

Er wordt, in samenwerking met Toshiba, een blijvende inspanning 
gedaan om de noodzakelijke stralingsbelasting zo laag mogelijk 
te houden. Dit is uiterst belangrijk voor onze patiënten maar 
ook voor ons zelf. Door regelmatige individuele feedback naar 
de verschillende operatoren toe proberen we een cultuur van 
bewustzijn op dit vlak te creëren.

De door de overheid vooropgestelde streefwaarden voor zowel 
coronarografieën  (< 55.7 Gy.cm²) (diagnostische onderzoeken) als 
coronarografieën met aansluitend stenting (PCI) (< 81.5 Gy.cm²) 
worden respectievelijk in 95% en in 85% van de gevallen met verve 
gehaald.
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Toelichting bij de grafiek
Zoals te zien in de grafiek worden bijna 
60% van de diagnostische procedures 
uitgevoerd met een DAP (dose area 
product) lager dan 10 Gy.cm² en meer 
dan 80% lager dan 20 Gy.cm².  

Ook bij coronarografieën gevolgd door 
een PCI wordt er werk gemaakt van 
dosisreductie. Zo gebeuren er 50% 
van deze interventies onder een 
DAP waarde van 30 Gy.cm². met 
nog maar 4% boven de 100 Gy.cm². 

Met gemiddelde waarden 
voor coro van 12.44 Gy.cm² 
(vooropgestelde DRL’s 55.7 Gy.cm²) 
en voor coro + PCI van 38 Gy.cm² 
(vooropgestelde DRL’s 81.5 Gy.cm²) 
zitten we ver onder de door de 
FANC vooropgestelde streefwaarden. 

25



4. FFR percentage

Een FFR (Fractionele Flow Reserve) meting voeren we uit om te zien 
of een vernauwing problematisch is of niet (zuurstoftekort naar de 
hartspier wordt gemeten), bij angiografisch matig gestenoseerde 
kransslagaders. 

Het bijkomend meten van de FFR, zoals wetenschappelijk 
gepropageerd (maar nauwelijks vergoed), wordt ook in het 
Kempens Hartcentrum aangemoedigd. 

In bijna 10% van de onderzoeken wordt er een FFR-meting 
uitgevoerd. 

5. Percentage DES-stents

De nieuwere Drug Eluting Stents (stents die medicatie afgeven om 
terug dichtgroeien of  ‘restenose’  tegen te gaan) zijn de standaard 
geworden in interventiecardiologie, op zeldzame zeer specifieke 
situaties na. 

Ondanks het feit dat deze voor een deel van onze patiënten niet 
terugbetaald worden, hebben we geopteerd om deze in principe 
altijd te gebruiken, ten voordele van en zonder meerkosten voor de 
patiënt. In 2017 werd in 98.3 % een DES-stent gebruikt.
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Outcome parameters

Bij het begin van deze registratie werd vooropgesteld een 
onderscheid te maken tussen de patiënten met een myocard(hart)
infarct en alle anderen. Het is evident dat een gereanimeerde 
patiënt in cardiogene shock, zelfs indien hij  ideaal wordt 
opgevangen nog steeds een hoge kans op overlijden heeft en 
voorbeschikt is voor allerlei complicaties. 

In onze opvolgingsstatistieken wordt dus blijvend het onderscheid 
tussen STEMI (hartinfarct) -patiënten en alle anderen gehandhaafd. 

We zijn er van overtuigd dat we van alle PCI- patiënten betrouwbare 
cijfers kunnen voorleggen op vlak van 1 jaars-mortaliteit (overleden 
in de 12 maanden na stenting) en reïnterventies (binnen 
12 maanden terug behandeld in het zelfde bloedvat) in ons 
centrum. Naar onze bescheiden mening zij we het enige Belgische 
centrum dat dit doet.

Een aparte dankjewel aan onze secretaressen Els, Mariska, Els en 
Deborah, maar zeker ook aan het team van Mol en Herentals voor 
het consequent nakijken van alle dossiers van PCI-patiënten na 
1 jaar. Daarnaast wordt een complicatieregister bijgehouden van 
alle patiënten die gekatheteriseerd worden.
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Het is de Kempense patiënt de laatste jaren ook duidelijk geworden 
dat hem in Turnhout niet alleen een myocardinfarct maar ook een 
Antwerps verkeersinfarct bespaard wordt.

Vlnr: Els Adriaenssen, Mariska Boeckx, 
Els Saerens, Deborah Broeckx.
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Mortaliteit PCI-patiënten

Tabel 1 geeft een overzicht van overleden patiënten. Enerzijds 
onderverdeeld in gestente patiënten met een hartinfarct tegenover 
gestente patiënten zonder hartinfarct. Anderzijds onderverdeeld 
in overlijden in de opname gevolgd op de stenting of in de 
12 maanden na de stenting (overleden aan hartproblemen of niet). 

Mortaliteit STEMI-patiënten

Tabel 2 geeft de overlijdens weer van hartinfarct patiënten die al 
dan niet gereanimeerd zijn. Reanimatie heeft evident een grote 
impact op uitkomst.

Reïnterventie in hetzelfde bloedvat binnen
12 maanden bij PCI-patiënten

Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal patiënten die gestent zijn 
en die binnen het jaar terug behandeld zijn in het zelfde bloedvat, 
wat uitzonderlijk voorkomt. Dit kan veroorzaakt worden door een 
trombose, een hernieuwde vernauwing in de stent (restenose) of 
een vernauwing in een ander deel van het bloedvat.

Complicaties bij  alle patiënten (uitgezonderd de STEMI’s )

Elke medische handeling, dus ook een onderzoek en behandeling 
van de kransslagaders, houdt risico’s in. Indien er zich problemen 
voordoen na of tijdens een onderzoek worden dit complicaties 
genoemd. Door onze opvolging en streven naar kwaliteit proberen 
we de complicaties zo laag mogelijk te houden. In tabel 4 kunt u 
zien dat er in 2016 bij 1.05% van de patiënten een complicatie is 
opgetreden. In 2017 ligt dit zelfs onder de 1%. 
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Tabel 1 In hospitaal In hospitaal een-jaars een-jaars een-jaars een-jaars
 2016 2017 2015 2015 2016 2016
   cardiaal niet-cardiaal cardiaal niet-cardiaal

STEMI-PCI 6,00% 4,90% 1,30% 1,30% 2% 2,60%

Niet STEMI-PCI 0,35% 0,21% 0,15% 1,40% 0,35% 0,46%

Tabel 2 Globale Mortaliteit Mortaliteit Percentage
 mortaliteit indien indien niet gereanimeerden
  gereanimeerd gereanimeerd dat overleeft

2016 6 % 26 % 1,6 % 74 %

2017 4.9 % 20 % 1,5 %  80 %

Tabel 3 2015   2016
 Stent  Nieuw letsel Stent  Nieuw letsel
 trombose  Restenose in zelfde bloedvat  trombose Restenose in zelfde bloedvat

 0 %  1.7% 0.3 % 0.4 % 1,6 % 0.7 %

Tabel 4     Contrast Long  Ventrikel
 Totaal Vasculair TIA CVA problemen oedeem Coronair fibrillatie

2016 1.05 % 0.14 % 0.11 % 0.07 %  0.1 % 0.03 % 0.34 % 0.14 %
    (beiden ok)

2017 0.6 % 0.13 %   0.1 % 0.03 % 0 % 0 % 0.33 %  0 %



 Dr. Aydin Basoglu “Ik denk dat één van de grootste sterktes van het Kempens
Hartcentrum bestaat uit het comfort en de kwaliteit van zorg die we 
onze patiënten bieden. Na een behandeling, al dan niet urgent, in het 
Hartcentrum kunnen ze terugkeren naar het eigen ziekenhuis in Mol. 
Dit is zeker een meerwaarde voor de patiënten die de verdere zorgen 
in hun vertrouwde omgeving kunnen krijgen, dicht bij huis en dicht bij 
hun familie.”  

 Dr. Serge De Ridder “Klopt, ook de patiënten en hun familie in Herentals stellen dit
erg op prijs vernemen we regelmatig. Patiënten worden in AZ Herentals 
opgenomen, waar ze worden verwezen naar het Hartcentrum in 
Turnhout voor een electieve of semi-urgente ingreep. De dag zelf 
worden ze terug gebracht naar Herentals. Op die manier blijft de 
behandelende cardioloog nauw betrokken bij de verdere zorg van de 
patiënt.” 

  “Maar ook patiënten die urgent via de MUG worden opgenomen
in het Hartcentrum, klinken positief. Indien nodig kan er in het Kempens 
Hartcentrum een wachtteam operationeel worden gemaakt 24/24 uur 
en 7/7 dagen. Regio Herentals (Herentals, Kasterlee, Grobbendonk, 
Westerlo, Hulshout, Herenthout, Herselt) en regio Mol en Geel samen 
staan daarbij in voor ongeveer 50 % van het totaal aantal patiënten 
dat met een acuut myocardinfarct wordt behandeld.”

Een visie vanuit de samenwerkende cardiologische diensten

Dr. Aydin Basoglu,
interventiecardioloog

Het Kempens Hartcentrum
blijkt een schot in de roos
Samenwerking op verschillende niveaus
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Dr. Serge De Ridder,
interventiecardioloog
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 Dr. Aydin Basoglu  “ ‘Time is muscle and muscle is life.’  Kwam al eerder aan bod in dit
jaarverslag. Patiënten met acuut coronair syndroom die dringende 
coronaire interventie nodig hebben, worden op een snelle en efficiënte 
manier naar het cathlab gebracht. Hiervoor zijn er afspraken en 
protocollen gemaakt binnen het netwerk. Dankzij een grote inzet op 
elk niveau van de dienstverlening zijn de STEMI-responstijden zeer goed 
(zie pag. 20). We evalueren dit proces continu.” 

  “Vroeger moesten onze patiënten voor coronaire interventies
naar andere verder gelegen hartcentra. Ze kregen regelmatig 
torenhoge transportkosten aangerekend, wat toch systematisch 
een opmerking was die bij onze ombudsdienst terecht kwam. 
In ons Hartcentrum nemen we de transportkosten op ons en dit is 
waarschijnlijk uniek in België. Onze patiënten kunnen op ons rekenen !“ 

 Dr. Serge De Ridder “Ik denk dat ik voor ons allemaal kan spreken als ik zeg dat we niet 
alleen trots zijn op de kwaliteit van de cardiale zorg in de Kempen, maar 
ook op het aantal procedures uitgevoerd in het Hartcentrum. 
Ja, we behoren tot de grootste cathlabs van het land. Dat is enkel 
mogelijk door de enorme inzet van elk ziekenhuis in het netwerk.”

 Ziekenhuisapotheker “Bij opstart van het cathlab in 2014 is gekozen om te werken met 
 Elke De Clerck scanning voor het traceren van implantaten en invasieve medische

hulpmiddelen. Dit gaat over de stents, de ballonnen, de voerdraden, 
de catheters ... Al deze materialen worden geleverd in de apotheek 
en worden door een apotheekmedewerker gelabeld met een unieke 
barcode.  De gelabelde materialen gaan naar het cathlab en worden 
gestockeerd in de 2 cathlabzalen.  

Na iedere ingreep worden de gebruikte materialen door de 
verpleegkundige gescand in het dossier van de patiënt.  Dit zorgt voor 
een maximale traceerbaarheid van de materialen bij de patiënt en voor 
een juiste facturatie. Het zorgt eveneens voor een realtime stockbeheer 
van het materiaal. Telkens een item wordt gescand daalt de stock 
hiervan en komt dit materiaal indien nodig op de bestelbon naar de 
firma toe, die dagelijks leveren. 

Bijkomend voordeel van het labelen is dat de maandelijkse controle 
van de vervaldata vlot kan opgevolgd worden en dat er een financiële 
statistiek kan opgemaakt worden van alle verbruikte materialen. 
Anno 2018 kunnen we stellen dat het traceersysteem een duidelijke 
meerwaarde betekent zowel voor de patiënten, de verpleegkundigen, 
de artsen als de apothekers.”

Vlnr:  An Vermeulen, Elke De Clerck en Daniëlle Gilis

Een visie op samenwerking vanuit apotheek AZ Turnhout
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Jaaroverzicht Cardiale Heelkunde UZ Leuven 2017: 
Patiënten geopereerd vanuit het Kempens Hartcentrum
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Resultaat 2017

In totaal werden in 2017 vanuit het Kempens Hartcentrum 
354 patiënten operatief behandeld in UZ Leuven: 

•	 337	patiënten	met	een	chirurgische	interventie	
 (CABG, klepoperatie, gecombineerde ingrepen,…) 
•	 17	patiënten	werden	behandeld	met	TAVI	(15	transfemoraal,	
 1 transapicaal en 1 via de arteria subclavia). 
•	 Er	werd	in	deze	analyse	geen	rekening	gehouden	met	kleinere	 
 ingrepen (ECMO, pacemakers ed….).

De gemiddelde leeftijd van de geopereerde patiënten is 69,9 jaar 
(range 36 - 90 jaar).

Onze dienst Cardiale Heelkunde van UZ Leuven bestaat momenteel uit 
de volgende stafleden vlnr. op de foto hiernaast: prof. dr. Filip Rega, 
dr. Peter Verbrugghe, prof. dr. Bart Meyns (diensthoofd), dr. Steven 
Jacobs, prof. dr. Paul Herijgers, prof. dr. Wouter Oosterlinck, 
prof. dr. Bart Meuris en dr. Tom Verbelen die als jongste staflid 
onze dienst in 2017 vervoegde. 

Prof. dr. Paul Herijgers is momenteel decaan en opereert één dag per 
week. 



De ingrepen kunnen als volgt onderverdeeld worden:

•	 CABG:	183	patiënten
•	 Enkelvoudige	aortaklepvervanging:	38	patiënten
•	 Enkelvoudige	mitralisklepherstel	/	vervanging:	10	patiënten
•	 Klep	(aorta	of	mitralis)	+	CABG:	44	patiënten
•	 Multiple	klepingreep:	36	patiënten
•	 Aortawortelheekunde	met	evt	klepsparende	ingrepen:	26	patiënten

We hebben in totaal 120 aortakleppen vervangen en 9 hersteld. 
Wat betreft de mitralisklep voerden we 37 repairs uit en 
12 klepvervangingen (in hoofdzaak bij endocarditis, calcificatie, 
redo,….).

Wat betreft urgentiegraad, noteerden wij:

•	 250	electieve	casussen
•	 94	urgenties	(ingreep	tijdens	zelfde	opname	als	katheterisatie)
•	 10	patiënten	in	‘emergent’	status	(ingreep	nog	op	dezelfde	dag)

Het risicoprofiel volgens EuroSCORE II van de 337 chirurgische 
patiënten (exclusie van TAVI patiënten) is gemiddeld 4,2 (range 
0,5 – 71). De effectief geobserveerde 30-dagen mortaliteit is echter 
maar 2,4% (8 overlijdens, waarvan 5 urgenties), een resultaat dat 
dus 43% beter is dan voorspeld door de EuroSCORE II. 
De gemiddelde EuroSCORE II van de overleden patiënten was erg 
hoog, namelijk 16%.

De curve hieronder geeft het globale resultaat weer van UZ Leuven 
voor alle volwassen cardio-chirurgische patiënten vanaf 2016 
(2.044 consecutieve patiënten) in relatie tot EuroSCORE II.
 

Grote postoperatieve complicaties bij de chirurgisch 
behandelde patiënten uit de Kempen (n=337) komen niet 
vaak voor: 

•	 CVA	(0,9%)	
•	 Postoperatieve	nood	aan	nierdialyse	(0,6%)

120

100

80

60

40

20

0
500 1000 1500 2000

mortality (predicted by EuroSCORE II)

observed mortality

Observed mortality vs EusoSCORE II
2016 - 2017: 2.044 consecutive patients

Consecutive patients in time (period 2016 - 2017)

C
um

ul
at

iv
e 

ris
k 

vs
 m

or
ta

lit
y

38 39



40 41

Zijn jullie tevreden over de kwaliteit van cardiale zorg 
die geboden wordt?

 Rudy Van Ballaer “Zeker, we horen toch veel positieve signalen. Ten eerste op basis 
van de cijfers die het Hartcentrum verzamelt, dus de puur objectieve 
gegevens. Ook de patiënten blijken zeer tevreden te zijn, zowel over 
de opvang in het Hartcentrum als over de resultaten zoals zij ze 
ervaren (PROM’s: patiënt relates outcome measurements). Ook die 
worden systematisch geregistreerd. Ook de professoren van ons 
moedercentrum UZ Leuven, die zelf behoren tot de Europese top in 
de cardiochirurgie, zijn zeer tevreden met de resultaten, want het is 
uiteindelijk onder hun vlag dat we werken.”

Wat vinden jullie van de geleverde patiëntenservice? 
En wat zou misschien beter kunnen?

 Jo Leysen “Het feit dat alles nu dichter bij huis kan, is zeker een extra troef. 
Zorg waarvoor ze enkele jaren geleden nog naar verder gelegen 
ziekenhuizen moesten. Dit maakt dat onze patiënten meer tevreden 
zijn over de geboden zorg en de kwaliteit beter is, gezien tijd een 
belangrijke factor is bij acute hartproblemen…dat was ook de finaliteit 
van het hele opzet. Misschien één punt dat in de samenwerking nog 
beter zou kunnen: overdrachtsmomenten zijn in de zorg altijd een 
aandachtspunt en dat blijkt in het Hartcentrum niet anders te zijn.” 

Vlnr:  Rudy Van Ballaer, directeur AZ Herentals, 
Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout 
en René Daemen, directeur H. Hartziekenhuis Mol

 René Daemen “Dat zijn zaken die wel opgelost kunnen worden. Denk maar aan de 
uitrol van KWS (klinisch werk station) in de drie ziekenhuizen. Door 
gebruik van  één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier zal de info 
onmiddellijk voor alle zorgverleners op alle plaatsen beschikbaar zijn.

 Rudy Van Ballaer “Het succes van het Hartcentrum, waarbij de zalen nagenoeg volledig 
gevuld zijn heeft ook een keerzijde. Onze cardiologen hebben voor de 
eerste dagen van de week de verwachte patiënten ingepland, maar 
als er dan in opvolging enkele bijkomen na het weekend dreigt dat de 
planningen in de war te gooien.” 

Wat vinden jullie van de data die jaarlijks worden 
aangeleverd vanuit het Kempens Hartcentrum? 

 René Daemen “Wat ik naast de puur objectieve cijfers enorm apprecieer is dat wij één 
keer per jaar allemaal uitgenodigd worden op een bijeenkomst van 
het samenwerkingsbestuur, waar Herman Van der Stighelen, als 
coördinator van  het Kempens Hartcentrum zelf de cijfers toelicht. 
Dit boekje is van belang, maar ik waardeer nog meer de openheid en 
transparante manier van communiceren vanuit het Hartcentrum op dit 
forum.”

 Jo Leysen “Wat mij betreft zouden alle diensten niet alleen hun activiteiten en 
resultaten zo mogen voorstellen, maar ook hun aandachtspunten 
en complicaties. Het Kempens Hartcentrum heeft hier toch een 
voorbeeldfunctie voor mij wat dat betreft.”

Een visie van de directeurs van de Kempense ziekenhuizen



Wordt het ontstaan van een ziekenhuisoverschrijdende 
associatie cardiologie als een meerwaarde of een 
bedreiging gezien? 

 René Daemen “Ik zie dat als een absolute meerwaarde voor de zorg, maar ook voor 
de samenwerking tussen de ziekenhuizen. Ik denk dat de cardiologie 
een schoolvoorbeeld is voor heel Vlaanderen. Ook al blijft de uitdaging 
om de processen in drie ziekenhuizen op elkaar te blijven afstemmen. 
Plots worden bijvoorbeeld alle processen en beslissingen heel 
transparant tussen de drie partners.” 

 Rudy Van Ballaer “De samenwerking biedt zeker meer voordelen dan nadelen, maar bij 
het vergelijken van cijfers wordt er soms wat te veel puur naar cijfers 
gekeken, terwijl de werkwijze in de drie ziekenhuizen toch vaak 
anders is. Daar moet men toch wat voor oppassen. Anderzijds was er 
vooraf toch wel wat vrees bij onze cardiologen dat patiënten zouden 
wegblijven en rechtstreeks naar Turnhout zouden komen. Maar dat 
blijkt echt geen issue te zijn. Nee, het Kempens Hartcentrum is een 
verhaal van 1+1+1=5. De dienst cardiologie in Herentals groeit zelfs. 
Sinds de samenwerking floreren de cardiologische diensten en verbetert 
de cardiale zorg aanzienlijk in alle drie de ziekenhuizen. Voor mij dus 
duidelijk een win-win.” 

Hebben jullie interesse om dit mee te managen?

 Jo Leysen “We geloven er in ! Samenwerking tussen directie, tussen artsen, 
de participatie van artsen en steun van directies, daar gaat het om 
volgens mij. We zijn samen verantwoordelijk voor het geheel.” 
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“Time is muscle and muscle is life”
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Hoe kwalificeren jullie de preferentiële doorverwijzing 
naar UZ Leuven voor cardiale heelkunde? Zijn jullie 
tevreden over de service vanuit UZ Leuven? 

 Rudy Van Ballaer “In het begin waren de te lange wachttijden in Leuven voor Kempense 
patiënten die een ingreep moesten ondergaan een issue. Ondertussen 
is dat sterk verbeterd en hebben we toch gevoeld dat ze daar 
inspanningen voor gedaan hebben.”

 Jo Leysen “Meer zelfs, toen we onze aanvraag hebben gedaan, hebben we de 
nood aan die cardiale zorg in de Kempen in kaart gebracht. De nood 
aan deze gespecialiseerde zorg waarvan we wisten dat die er was, blijkt 
na de opstart van het Hartcentrum nog groter te zijn. En dat verraste 
de specialisten in Leuven toch ook wel, waardoor ze onder meer 3 extra 
hartchirurgen in de staf hebben opgenomen en een extra operatiezaal 
voorzien hebben. De communicatie met UZ Leuven loopt erg vlot: 
via teleconferentie worden bijna dagelijks patiënten besproken en 
jaarlijks evalueren de artsen en directies samen de activiteiten van het 
voorbije jaar met aandacht voor successen en verbeterpunten.” 
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Deze tekening mocht één van de interventiecardiologen ontvangen 
van een dankbare dochter, wiens vader goed geholpen kon worden 
door middel van stenting. 
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