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Beste lezer,

Het OLV Ziekenhuis wil de bewoners van de 
regio regelmatig informeren over de werking 
van het ziekenhuis. 

Deze huis-aan-huiskrant stond al gepland 
voor het OLV en A.S.Z. het integratieprotocol 
ondertekenden waarmee de weg nu open 
ligt om tegen 1 januari 2025 te fusioneren. 
Door onze krachten te bundelen, worden we 
één van de grootste ziekenhuizen in België 
en dat willen we op deze pagina iets verder 
illustreren.

Op 9 juli 2022 hebben het OLV Zieken-
huis, het A.S.Z. Ziekenhuis en de vzw 
Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis een 
integratieprotocol ondertekend. Daar-
mee ligt de weg open om op 1 januari 
2025 samen één sterk ziekenhuis te vor-
men. De fusieplannen lagen al een tijdje 
op tafel, maar nu zitten we in de laatste 
rechte lijn.

De directie van beide ziekenhuis be-
nadrukt dat alle artsen en medewer-
kers kunnen meestappen in dit nieuwe 
verhaal. Alle campussen blijven een 
rol spelen. Het A.S.Z. ziekenhuis heeft 
campussen in Aalst, Geraardsbergen en 
Wetteren en het OLV Ziekenhuis in Aalst, 
Asse en Ninove.

Het eengemaakte ziekenhuis wordt één 
van de grootste werkgevers in de regio. 
Het doel is dat iedere medewerker er 
zich thuis voelt en in optimale omstan-
digheden het beste van zichzelf kan ge-
ven voor alle patiënten. We verwachten 
ook dat het nieuwe eengemaakte zie-
kenhuis zal groeien en aantrekkelijk zal 
zijn voor topartsen en zorgpersoneel uit 

de ruime regio. Met deze fusie ontstaat 
één van de grootste ziekenhuizen in Bel-
gië met verregaande expertise en inno-
vatiecapaciteit.
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OLV, 
expertisecentrum  
voor minimaal  
invasieve technieken

De toekomst is dus veelbelovend. Toch blik-
ken we graag ook even terug naar 1972, toen 
het OLV startte met nierdialyse en sindsdien 
een uitgebreide expertise heeft opgebouwd 
op dat vlak.

Het OLV Ziekenhuis is ook een expertise- 
centrum op het vlak van niet-invasieve  
technieken, waaronder robotchirurgie. Dat 
zetten we eveneens graag in de kijker. 
Verder stellen wij ook het gloednieuwe OLV 
Voetlab voor, dat alweer een mooie illustratie 
vormt van onze innovatiekracht. 

Meewerken aan innovatie die de patiënt 
ten goede komt… is dat iets voor jou? Heb 
jij nood aan een job vol kleur? Ontdek ver-
der in deze krant hoe jij jouw loopbaan 
kleur kunt geven 
binnen OLV.

Veel leesgenot.

Peter Verhulst
algemeen  
directeur  
OLV Ziekenhuis

Dankzij minimaal invasieve technieken zijn 
operaties of interventies mogelijk waarbij 
géén of slechts zeer kleine sneetjes gemaakt 
worden in vergelijking met klassieke chirur-
gie. Denk aan endoscopische, laparoscopi-
sche en katheterisatietechnieken, maar ook 
aan robotchirurgie. Dat biedt tal van voorde-
len: geen of kleinere incisies, grotere precisie, 
kortere hospitalisatieduur, beter en sneller 
herstel, minder risico’s op complicaties en 
minder pijn.

Binnen het OLV Ziekenhuis wordt gebruik 
gemaakt van robot-ondersteuning in tal van 
medische diensten: Algemene heelkunde, 
Gynaecologie, Hartcentrum (Cardiologie, 
Cardiale heelkunde), Neurochirurgie, Ortho-
pedie, Urologie, Vaat- en thoraxheelkunde.

Wil je hierover meer weten? Scan deze 
QR-code die je naar onze webpagina hierover 
leidt en waar je ook 
boeiende filmpjes 
over deze technieken 
vindt.

Met de hulp van een robot  
kunnen chirurgen de ingreep  
nog preciezer uitvoeren,  
waardoor de patiënten sneller  
en beter herstellen.
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HEMODIALYSE IN DE AVONDUREN

Wist je dat nierpatiënten al vijftig  
jaar in het OLV Ziekenhuis terecht- 
kunnen voor hemodialyse? In 1972 
richtte nefroloog dr. Willy Lornoy de 
afdeling op.

Dr. Lornoy herinnert zich die pionierspe-
riode nog levendig. “In die tijd was er in 
de regio Aalst een groot probleem van 
nierfalen. Patiënten moesten vaak naar 
het UZ Gent of zelfs naar Brugge voor 
hemodialyse. Tot we in 1972 in het OLV 
Ziekenhuis een eigen dialyseafdeling 
konden opstarten.”

“We hadden meteen een sterk team van 
artsen en verpleegkundigen die uitste-
kende dialyse koppelden aan menselijke 
warmte, wat zorgde voor een optimale 
sfeer in de dialysezaal. Heel snel moes-
ten we uitbreiden.”

Door de jaren heen bleef het OLV Zie-
kenhuis zich ontwikkelen. Er werden 
symposia en lezingen georganiseerd en 
ook op sociaal vlak volgden de initiatie-
ven elkaar op. Zo kwam er een jaarlijks 
ontmoetingsfeest voor patiënten, hun 
familie en de nefrologen. Op initiatief 

50 jaar hemodialyse  
in OLV Ziekenhuis

“Hemodialyse  
verandert je leven”

“Ik ben in goede conditie, maar sinds 
anderhalf jaar heb ik hemodialyse  
nodig. Ik kies voor avonddialyse, omdat 
ik dan de hele dag vrij heb. Dat is be-
langrijk voor mij.

’s Avonds om vijf uur begint de dialyse 
en rond tien uur kan ik naar huis. Dan 
lees ik nog wat, drink een glaasje wijn 
en ga rustig slapen.

Overdag ben ik nog actief. Ik trek de 
stad in, ik maak wandelingen, ik doe 
zoveel mogelijk zoals vroeger. De  
hemodialyse beschouw ik als mijn 
parttime job. Zo troost ik mezelf.

Op de avonddialyse probeer ik er de 
sfeer mee in te houden. Af en toe haal 
ik eens een grapje uit. Ach, waarom 
niet hé? De dialyse is pijnloos, maar 
het duurt lang. Soms praten we wat 
onder elkaar, maar ik kijk ook graag 
naar een documentaire. Lezen of 
schrijven lukt me minder goed aan 
de machine en in de drukte van de 
afdeling.

Alle respect trouwens voor de ver-
pleegkundigen en de andere mede-
werkers! Zij monitoren ons en de ma-
chines voortdurend. En als iemand 
eens een moeilijke dag heeft, dan 
krijgt die extra aandacht.

Weet je, hemodialyse verandert je 
leven. Het is heftig. Maar als je het 
positief bekijkt, dan valt het allemaal 
best mee.”

Nelly De Hert (71)

Wie hemodialyse nodig heeft, moet 
doorgaans drie keer per week vier uur 
naar het ziekenhuis. Rekening hou-
dend met patiënten die nog werken 
of een drukke sociale agenda hebben, 
biedt het OLV Ziekenhuis ook avonddi-
alyse aan. Dr. Van Vlem zet de mogelijk-
heden op een rij. 

“Nieren zijn levensnoodzakelijke orga-
nen,” zegt nefroloog dr. Bruno Van Vlem. 
“Geen mens kan zonder. Als de nierfunc-
tie ondanks alle vertragende maatre-
gelen zoveel achteruitgaat dat het echt 
onvoldoende wordt, spreken we van 
nierfalen. Dan heeft de patiënt maar  
enkele opties.”

“De ideale oplossing is een niertrans-
plantatie. Het is echter niet evident om 
een geschikte donor te vinden en via 
de Eurotransplant-wachtlijst is het vaak 
twee jaar of langer wachten. De patiënt 
moet bovendien fysiek voldoende ge-
zond zijn. Is er bijvoorbeeld een hoge 
mate van slagaderverkalking, dan is een 
transplantatie geen optie.”

“In dat geval – of in afwachting van een 
transplantatie – is hemodialyse nodig. 
Hemodialyse doet wat gezonde nieren 
doen: het bloed zuiveren. Meestal vindt 
hemodialyse in het ziekenhuis plaats. 
Drie keer per week komt de patiënt langs 
voor een sessie van ongeveer vier uur. In 
bepaalde gevallen kan hemodialyse ook 
thuis gebeuren.”

“Naast de hemodialyse is er nog de  
peritoneale dialyse of buikspoeling. Die 
gebeurt altijd thuis en meestal ’s nachts, 
terwijl de patiënt slaapt.”

“We houden rekening 
met voorkeuren patiënt”

“Zonder avonddialyse  
moet ik mijn werk opgeven”
“Ik krijg hemodialyse sinds september 2019. Drie keer 
per week kom ik voor vier uur naar het OLV Zieken-
huis. Ik werk nog voltijds als vrachtwagenchauffeur in 
de wegenwerken. Ik heb mijn job nodig om me nuttig 
te voelen. Soms weegt het wel zwaar. Ik sta dikwijls al 
om half vijf of half zes op om me door het verkeer te 
haasten. Tegen zes uur ’s avonds probeer ik dan aan 
de avonddialyse te beginnen.

Dat ik ’s avonds hemodialyse kan krijgen, is enorm be-
langrijk voor mij. Het is heel simpel: ik zou mijn werk 
moeten opgeven anders. Het is dus echt cruciaal. Hoe 
zwaar het ook is, ik wil zo lang mogelijk blijven wer-
ken.

Als de avonddialyse begint, krijgen we soep met een 
belegde boterham. We hebben ook televisie en ik sla 
geregeld een praatje met de andere patiënten. Ik pro-
beer me zo goed mogelijk te verzorgen.”

Jurgen Van Valkenborgh (45)

Comfort
“Omdat hemodialyse zwaar kan wegen 
op het sociale leven van een patiënt, 
biedt het OLV Ziekenhuis ook de moge-
lijkheid van avonddialyse. In plaats van  
’s ochtends of ’s namiddags vier uur aan 
de dialysemachine te liggen, komt de  
patiënt rond zes uur ’s avonds. Avond-
dialyse is de perfecte oplossing voor 
mensen die overdag werken, er een druk 
sociaal leven op nahouden of hun vrije-
tijdsbesteding willen behouden.”

“Sowieso is de impact van hemodialyse 
op het leven van de patiënt groot,” zegt 
dr. Van Vlem. “Wij zorgen dan ook voor 
een optimale behandeling en totale 
begeleiding, met verpleegkundigen, 
zorgkundigen en een paramedisch team 
(psychologe, sociale dienst, ergothera-
peute) onder medisch toezicht van art-
sen.”

“Het OLV Ziekenhuis is perfect uitgerust 
voor alle patiënten die een niervervan-
gende behandeling nodig hebben. Ook 
op de afdeling hartbewaking en inten-
sieve zorgen voorzien we hemodialyse. 
Het is dan ook van levensbelang.”

van dr. Becaus vond de vakantiedialyse 
ingang, waarbij een groep patiënten ge-
zamenlijk een reis maakte met de nodi-
ge dialysevoorzieningen ter plaatse.

In 2002 nam dr. Lornoy afscheid van het 
OLV Ziekenhuis. “Wij zochten altijd het 
beste voor onze nierpatiënten en dat is 
ook vandaag nog zo. Ik ben dus een te-
vreden man,” zegt hij.

Om de lange versie  
van dit interview te  
lezen, scan de QR-code
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risico meebrengt.”

“Hoe groot ook onze expertise, over be-
paalde mechanismen tasten we nog al-
tijd in het duister. Er is meer onderzoek 
nodig, ook internationaal. Daarom zet-
ten we met het voetlab in het OLV Zie-
kenhuis een nieuwe stap. We willen nog 
beter in kaart brengen wat er fout loopt 
in de voet. Hoe komt het precies dat het 
spierevenwicht verloren gaat? Waarom 
vervormen voeten? Hoe verloopt dit in 
de tijd? Welk effect heeft dit op het risico 
op voetwonden? Het is nog lang niet al-
lemaal duidelijk.”

“In het voetlab zullen onze podologen 
onder coördinatie van podologe Annick 
Staelens met vooruitstrevende appara-
tuur zoveel mogelijk aspecten van dia-
betesvoet systematisch meten, om zo 
beter de onderliggende mechanismen 
te begrijpen. Onze focus ligt als afdeling 
diabetologie op de diabetesvoet, maar 
het voetlab zal zeker ook voor andere 
patiënten interessant zijn.”

Patiënten beter helpen
Ook orthopedissch voetchirurg dr. Wa-
hid Rezaie is erg enthousiast over het 
nieuwe voetlab. “Een complex voetpro-
bleem heeft doorgaans verschillende 
oorzaken,” legt dr. Rezaie uit. “Wat tot 
vandaag ontbreekt, is een gestandaar-
diseerde, systematische en alomvatten-
de manier van onderzoek, dat al die as-
pecten in beeld brengt. Het voetlab zal 
ons een uniek beeld geven. Sommige 
labs zijn gespecialiseerd in drukmeting 
op een loopband of in een ander aspect 
van de biomechanica, maar geen enkel 
probeert een zo breed mogelijk zicht 
te krijgen op de ingewikkelde puzzel 
van elementen die de functie van de 
voeten uitmaken. We meten de druk 
op de voet terwijl patiënten stappen 
op een drukmat, maar ook in de schoe-
nen. Dat doen we met druksensoren 
in soepele zooltjes. We analyseren het 
gangpatroon met videobeelden. We 
scannen de voeten in belaste stand in 
3D om een beeld te krijgen van verhou-
dingen in de voet en in verhouding tot 
de enkel en de knie. We screenen op 
neuropathie en op bloedcirculatie. We 
onderzoeken de bewegingscapaciteit 
– de ‘range of motion’ – van verschillen-
de voetgewrichten. We gaan ook beter 
het effect van behandelingen – zoals 
een operatie of aangepast schoeisel – 
kunnen meten. Heeft de interventie de 
biomechanica van de voet verbeterd?”

“Het gaat inderdaad verder dan alleen 
de diabetesvoet. Denk aan patiënten die 
na een beroerte schade hebben aan be-
paalde zenuwen en aan spieren, waar-
door ze niet goed meer stappen. Ook 
deze neurologische problemen zullen 
we in het voetlab nader onderzoeken, 
zodat we de meest optimale behande-
ling kunnen uittekenen, rekening hou-
dend met alle aspecten.”

Nieuw voetlab voor systematisch 
onderzoek, een unicum
Midden oktober 2022 is in het OLV  
Ziekenhuis een uniek voetlab geopend. 
Het lab onderzoekt en analyseert  
complexe voetproblemen op een 
grondige en systematische manier. 
In het lab kan ook het effect van een 
behandeling heel precies gemeten 
worden. “Met deze nieuwe mogelijk-
heden kunnen we patiënten nog be-
ter helpen. We denken aan diabetes- 
patiënten, maar ook aan orthope- 
dische, reumatologische of neurolo- 
gische patiënten met complexe voet- 
of enkelproblemen,” zeggen dr. Frank 
Nobels en dr. Wahid Rezaie. 

“Toen we in 1992 de diabetesvoetkliniek 
oprichtten in het OLV Ziekenhuis, waren 
we pioniers,” zegt endocrinoloog dr. Frank 
Nobels. “De voorbije decennia kregen 
steeds meer mensen diabetes. De voet-
kliniek is al die jaren mee gegroeid. Naast 
de ambulante voetkliniek met de mul-
tidisciplinaire raadpleging hebben we 
een eigen hospitalisatiedienst met een 
multidisciplinair team dat instaat voor de 
behandeling en de opvolging. Het OLV 
Ziekenhuis heeft een grote expertise op 
het gebied van de diabetesvoet.”

“Diabetesvoet is een immens probleem. 
Veel mensen met diabetes ontwikkelen 
na een tijd neuropathie. Dat betekent 
dat ze schade krijgen aan de zenuwba-
nen van de benen. Daardoor voelen ze 
minder druk en minder pijn. Met als ge-
volg dat ze dikwijls te laat reageren als 
zich een probleem voordoet: ze hebben 
het gewoon niet gevoeld. De bezenu-
wing van de spieren lijdt hier ook onder, 
waardoor het evenwicht in de voet ver-
loren gaat. Soms trekken de strekspieren 
krachtiger dan de buigspieren, of omge-
keerd, waardoor de tenen krom trekken 
en voeten afwijkingen gaan vertonen. 
Dan riskeer je nog grotere problemen. 
Vaak wordt hun voet ook stijver en rolt 
minder goed af bij het gaan. Bovendien 
hebben mensen met diabetes vaak ver-
nauwde bloedvaten, wat nog een extra 

Dr. Wahid Rezaie en dr. Frank Nobels:  
“Het voetlab is een flinke stap vooruit in 
de analyse, de diagnostiek en de behan-
deling van complexe voetproblemen.”

“Als we de complexe voet-
problemen in het voetlab 
beter in kaart kunnen 
brengen, zullen we met 
onze ervaring en techno-
logische uitrusting nog 
beter in staat zijn om een 
gerichte behandeling op 
maat te geven.”

VOOR COMPLEXE VOETPROBLEMEN, WAARONDER DIABETESVOET

“Soms ook hebben patiënten na een 
heup- of knieoperatie of na een herstel-
de beenbreuk of peesruptuur blijvend 
last met hun stappatroon. Soms lukt de 
revalidatie niet goed. Ook voor deze pa-
tiënten zullen we met het voetlab beter 
in staat zijn om een correcte analyse van 
het probleem te maken. Hoe komt het 
dat de revalidatie niet vlot? Welke oor-
zaken spelen mee? Door systematisch 
onderzoek zullen we een beter inzicht 
krijgen in de totale problematiek. En 
dan kunnen we patiënten beter en ge-
richter helpen.”

“Het OLV Ziekenhuis staat aan de top 
op het gebied van minimaal invasieve 
chirurgische procedures in de voet,” 
zegt dr. Rezaie. “Een voet opereren is erg 
complex, zeker een diabetesvoet. Maar 
met de huidige technieken kunnen we 
patiënten goed helpen, met minimale 
risico’s. Het risico op amputatie wordt 
kleiner en met een aangepaste ortho-
pedische schoen kunnen mensen weer 
stappen. Dat is hoopgevend voor alle 
patiënten.”

Grote expertise
“In het OLV Ziekenhuis hebben we al  
jaren multidisciplinaire ervaring in de 
behandeling van de diabetesvoet,” zegt 
dr. Nobels. “We hebben een sterk team 
met diabetologen, vaatchirurgen, ortho-

pedisten, diabetesverpleegkundigen, 
voetverpleegkundigen, wondzorgdes-
kundigen, podologen en schoenmakers 
met de meest up-to-date technologie. 
Als we de complexe voetproblemen in 
het voetlab beter in kaart kunnen bren-
gen, zullen we met onze ervaring en 
technologische uitrusting nog beter in 
staat zijn om een gerichte behandeling 
op maat te geven. De analyse via het 
voetlab zal natuurlijk tijdrovend zijn. We 
zullen dus vooral mensen met complexe 
voetproblemen selecteren. We zijn er 
echter van overtuigd dat de kennis die 
we zullen opdoen ook ten goede zal ko-
men van de andere patiënten die we op 
de diabetesvoetdienst of op orthopedie 
behandelen.”

We wensen hulde en eer te betonen aan 
Marc Vermaut, voor zijn verdiensten als eer-
ste Hoofdverpleegkundige van de dialyse te 
Aalst - 50 jaar geleden in 1972 - en dit jaar op 
31 januari overleden.

Zijn verdiensten voor het groeien en bloeien 
van de OLV dialyse zijn enorm. 

Hij heeft de grootste zorg gedragen voor de 
hem toevertrouwde patiënten, steeds meer 
en ook oudere en ziekere patiënten.  

Streng maar rechtvaardig was hij oprecht be-
gaan met het welzijn van zijn medewerkers. 

De eerste eigenschap die bij ons opkomt als 
we denken aan Marc is zijn levenslust, zijn 
jovialiteit, niet alleen bij het organiseren van 
dialysefeesten of vakantiedialyses maar ook 
en vooral bij de dagdagelijks werking van de 
dialyse. 

Er blijven vaak momenten waar we aan Marc 
denken, omdat we nog steeds mogen en 
kunnen voortbouwen op de fundamenten 
van de dialyse organisatie die Marc heeft ge-
legd. 

Zijn Legacy blijft verder leven op de dialyse 
en in het OLV! 

Marc Vermaut
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Het OLV Ziekenhuis bekent kleur 
met zijn nieuwe employer branding 
campagne! Want kleurrijk zijn we. 
Wil jij ook meer kleur geven aan je 
carrière? Kies voor het OLV Zie-
kenhuis.

Wat zijn de sterkste troeven van het 
OLV Ziekenhuis als werkgever. We 
vroegen het aan onze medewerkers. 
De gouden werksfeer, de talloze 
groeimogelijkheden en de kleurrijke 
samenwerking werden door velen 
geroemd. Ook de sterke reputatie 
van het ziekenhuis telt mee.

Om die troeven beter in de verf te 
zetten, brengt de nieuwe campagne 
kleur in het ziekenhuis. Letterlijk.

“Met kleur spreken we niet enkel 
kandidaat-medewerkers aan, 

we brengen tegelijk positiviteit en 
energie in onze werkomgeving. Deze 
campagne is daarom ook een erken-
ning voor àlle medewerkers, jong en 
oud, met korte of langere staat van 
dienst. Iederéén geeft mee kleur aan 
het OLV,” zegt HR-directeur Machteld 
Van Opstal.

“Deze campagne straalt vrolijkheid 
en positieve emoties uit. De warme 
sfeer, de authenticiteit, het respect 
en de diversiteit die hier heersen, 
maken we zichtbaar. Iedereen kan 
zichzelf zijn. Elke medewerker krijgt 
de kans om zijn of haar talenten te 
ontwikkelen. Wie bij ons werkt, heeft 
een job vol kleur. Met de kleurrijke 
elementen in onze gebouwen, zetten 
we die filosofie extra kracht bij.”

Geef jij het 
OLV Ziekenhuis 
kleur?

1. 
Grootste zorgverlener in de streek
Werk in Aalst, Asse of Ninove voor een gro-
te naam dicht bij huis. OLV blijft groeien en 
bouwt aan nieuwe samenwerkingen. Als 
grootste zorgverlener in de streek gaan we 
nu ook voor de kleurrijkste!

3. 
Blijf groeien
Als innovatief en professioneel ziekenhuis 
investeert OLV voortdurend in nieuwe infra-
structuur, digitalisering en wetenschappelijk 
onderzoek. Je krijgt de kans om je carrière 
in alle kleuren en op je eigen tempo uit te bou-
wen.

Werken bij 
het kleurrijkste 
ziekenhuis?

Laat je overtuigen door onze 4 redenen.

2. 
Gouden werksfeer
Toon ons je kleuren! Want bij OLV kan je zijn 
wie je echt bent. Naast onze professionele 
zorg zorgen we ook heel goed voor elkaar. 
Ons ziekenhuis is misschien wel groot, 
maar de sfeer blijft familiaal. De teams zijn 
hecht en de collega’s gaan voor elkaar door 
het vuur. 

4.
Breed palet aan uitdagingen
We staan sterk als één team: van verpleeg-
kundige tot ict’er en van poetshulp tot arts, 
iedereen is onmisbaar voor onze kleurrijke 
zorg. 
Ga samen met je collega’s de uitdaging aan!

Nood aan een
job vol kleur?
Bekijk de vacatures op

www.jobvolkleur.be


