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Interne werking

Expert Opinion

Wat te doen bij?

Dr. Joris Robberecht vervoegt het OCT.

Voet- en enkelchirurg Dr. Joris Robberecht vervoegt het 
Orthopedisch Centrum Turnhout in 2020.
Joris Robberecht studeerde Geneeskunde aan de 
Universiteit van Antwerpen waarna hij vervolgens zijn 
opleiding in de Orthopedische Chirurgie en 
Traumatologie volbracht... lees verder

Motiveer uw patiënten voor het project 
“Uw mening telt”.

In deze snel evoluerende maatschappij komt het erop 
aan om die veranderingen te selecteren die het eind- 
resultaat ten goede beïnvloeden. Zo ontstaat een 
verbeteringsproces. .... lees verder

Heropstarten van orthopedische basiszorg 
in tijden van Covid-19

Vanaf 4 mei mogen de algemene en gespecialiseerde ge-
zondheidszorg geleidelijk worden uitgebreid. In het belang 
van de veiligheid en gezondheid van zowel de patiënt als het 
medisch personeel, worden voorzorgsmaatregelen ge-
nomen. .... lees verder
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 INTERNE WERKING
Dr. Jeroen De Wachter, Voet- en enkelchirurgie

Voet- en enkelchirurg Dr. 
Joris Robberecht vervoegt 
het Orthopedisch Centrum 
Turnhout in 2020.

Joris Robberecht studeerde Geneeskunde aan 
de Universiteit van Antwerpen waar hij vervol-
gens zijn opleiding in de Orthopedische 
Chirurgie en Traumatologie volbracht. Tijdens 
deze opleiding toonde hij interesse in het 
wetenschappelijk onderzoek binnen de 
orthopedische chirurgie, zo verrichtte hij een 
kadaverstudie aan de Imperial College in 
Londen. Tevens maakte hij een educatieve film 
over het ontstaansmechanisme van een plat-
voet. Deze film werd gelauwerd op het grote 
jaarlijkse Amerikaanse orthopedie congres. 
 
Na zijn opleiding bekwaamde hij zich verder via 
aanvullende fellowships in binnen- en buiten-
land in de voet- en enkelchirurgie. Hij zal met 
groot enthousiasme de dienst orthopedie in 
het AZ Turnhout vervoegen en zal samen met 
dr. De Wachter de voet- en enkelchirurgie voor 
rekening nemen.  Hij zal ook werkzaam zijn op 
de multidisciplinaire diabetische voetkliniek. 

Vanaf 1 mei 2020 is Dr. Robberecht fulltime 
werkzaam op de voet-unit binnen het OCT.
Afspraken kunnen gemaakt worden via 
014/444430 of via de website. 

https://orthopedie-turnhout.be
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Motiveer uw patiënten 
voor het project 
“Uw mening telt”.

In deze snel evoluerende maatschappij komt 
het erop aan om die veranderingen te 
selecteren die het eindresultaat ten goede 
beïnvloeden. 
Zo ontstaat een verbeteringsproces.

“Alles kan beter”, dit geldt ook voor een reeds 
zeer betrouwbare behandeling. Om te weten 
of een eindresultaat beter wordt, moeten we 
meten (klinische data). Deze parameters volgen 
en interpreteren we voortdurend. Maar ook de 
mening van de patiënt telt. 

Hoe heeft de patiënt zijn behandeling ervaren? 
Wat vindt hij/zij van het eindresultaat?

“UW MENING TELT”

Deze data (PROMS: patiënt reported outcome 
measures) kunnen we alleen bij de patiënt 
opvragen via onafhankelijke, online enquête
formulieren. 

Dit vraagt van hen een stevig engagement. 
We zijn in de knie-unit 2 jaar geleden gestart 
met een proeftraject voor “de totale 
knieprothese”.  Uit dit leerzame traject is nu 
een eerste massa data gekomen. Deze kunnen 
we nu verwerken. Op zich zeer bemoedigende 
resultaten maar opvallend toch enkele niet zeer 
tevreden patiënten. Inzoomen leert ons dat 
deze ontevredenheid volledig terug te brengen 
is op “niet realistische verwachtingspatronen”.

Voorbeeld : Pijn bij het opgaan van de trap:

 

THE EXPERT OPINION            
?

                     Dr. Erik Vanlommel, Kniespecialist
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Daarop hebben we de site vernieuwd, 
infobrochures aangepast en intakegesprek-
ken bijgeschaafd. Kinderziektes in het 
computerprogramma en onduidelijkheden in de 
vragenlijsten werden weggewerkt. We breiden 
nu uit naar “de voorste kruisband operatie” en 
“de valgiserende osteotomie”. 
Andere sub-disciplines (“cuff hechting”, “THP”,…) 
volgen. 

De volledigheid van deze data is uitermate 
belangrijk voor een correcte interpretatie. 
Daarom willen we via deze nieuwsbrief een 
oproep doen aan alle betrokkenen (huisartsen, 
kinesisten, verpleegkundigen, familieleden…) 
om de soms weigerachtige Kempense 
patiëntenpopulatie aan te sporen om deze 
verbetercyclus mee te ondersteunen. 

Alleen zo kan het OCT op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier 
excellente zorg blijven leveren.

Dank bij voorbaat
Namens het ganse OCT-Team
Dr. Erik Vanlommel 

“UW MENING TELT”

THE EXPERT OPINION            
?

                     Dr. Erik Vanlommel, Kniespecialist
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WAT TE DOEN BIJ ?
                                            OCT - Turnhout

HEROPSTART 

Heropstarten van 
orthopedische basiszorg 
in tijden van Covid-19

Vanaf 4 mei mogen de algemene en gespe-
cialiseerde gezondheidszorg geleidelijk worden 
uitgebreid. In het belang van de veiligheid en 
gezondheid van zowel de patiënt als het 
medisch personeel, worden voorzorgsmaatre-
gelen genomen. 
Zo zal het aantal patiënten dat per uur het 
ziekenhuis veilig binnen kan, beperkt zijn. 
Dat betekent dat de capaciteit in het operatie-
kwartier en op de consultaties nog niet volledig 
benut zal worden. Voor de algemene richtlijnen 
van het AZ Turnhout verwijzen we u 
graag door naar de website: 
www.azturnhout.be/over-azt/nieuws. 

Meer specifiek voor de orthopedische patiënt 
betekent de heropstart het volgende:
• Voor het afspreken van consultaties dient 

de patiënt zelf contact op te nemen met ons 
secretariaat: 014.44.44.30 of 014.40.67.85 

• Patiënten bij wie een ingreep in de afge-
lopen periode is uitgesteld, en patiënten bij 
wie een ingreep is afgesproken,  
maar waarbij het onmogelijk was een  
precieze datum af te spreken, zullen vanuit 
onze dienst gecontacteerd worden voor het 
vastleggen van een nieuwe datum.

• Het nemen van radiografieën zal niet  
mogelijk zijn zonder afspraak. Gelieve  
contact op te nemen met de dienst  
radiologie indien u een patiënt voor beeld-
vorming wenst door te verwijzen. 

• Alle patiënten die gepland worden voor een 
niet-urgente ingreep, zullen 48 uur tevoren in 
het ziekenhuis een covid screening  
ondergaan en bevraagd worden naar  
symptomen.  

• We blijven ook tele-consulting aanbieden 
voor patiënten die liever niet naar het  
ziekenhuis komen, maar toch orthopedisch 
advies nodig hebben. Bijvoorbeeld bij recent 
opgekomen niet-traumatische klachten of 
postoperatieve opvolging waarbij een fysieke 
aanwezigheid niet direct noodzakelijk is. 

De situatie en voorzorgsmaatregelen zullen 
continu geëvalueerd worden en zo nodig 
bijgestuurd.

We zullen u ook via onze website: 
www.orthopedie-turnhout.be op de hoogte 
houden van de situatie.

ORTHOPEDISCHE  
BASISZORG - COVID-19

http://www.azturnhout.be/over-azt/nieuws
http://www.orthopedie-turnhout.be

