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HIGHLIGHTS

Interne werking

Expert Opinion

Wat te doen bij?

Het OCT zet zich in voor de opleiding HAIO’s

Onze taak als opleider breidt uit. Naast de bestaande 
stagiairs en assistenten zullen bij ons vanaf 01/10/2019 
HAIO’s (Huisarts in opleiding) extra scholing krijgen.
Als dienst zullen wij ons maximaal engageren om van 
hun verblijf... lees verder

“WALANT “ in handchirurgie

WALANT is een techniek in de handchirurgie die 
ontwikkeld is in Canada door Professor Lalonde.
Onder lichte druk wordt een lokaal anestheticum met 
adrenaline (!) in een vinger of handpalm ingespoten. 
Er wordt geen knelband aangelegd om de normale 
spierfunctie ... lees verder

het vermoeden van een geïnfecteerde prothese?

Wat te doen bij een vermoeden van een geïnfecteerde 
totale knieprothese? .... lees verder
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 INTERNE WERKING
Dr. Jeroen De Wachter, Voet- en enkelspecialist

Onlangs heeft Dr. Mombert 
het diensthoofdschap 
overgedragen aan 
Dr. Pittoors.

Deze beslissing werd in de dienst genomen.
Wij danken Dr. Mombert voor zijn inzet de 
afgelopen jaren.
 
Kathleen Pittoors bezit de benodigde knowhow 
en drive om de dienst op ziekenhuisniveau
naar een hoger niveau te stuwen. Zij was dan 
ook de logische keuze om het diensthoofd-
schap over te nemen. 
We wensen haar succes met de nieuwe functie.

Op 30 september neemt het OCT afscheid van 
Dr. Inge Van Rensen. De voorbije 12 maanden 
volgde zij een fellowship orthopedie in het AZ 
Turnhout. In samenwerking met Dr. De Wachter 
bekwaamde zij zich verder in de voet - en 
enkelpathologie. Bij Dr. De Baets deed zij 
bijkomende expertise in de traumatologie op. 
Het OCT dankt collega Van Rensen voor haar 
inzet en wenst haar succes toe in haar verdere 
loopbaan.

We vermelden dat Dr. Joris Robberecht vanaf 
augustus 2020 in vast dienstverband het OCT 
vervoegt en zich specifiek op de voet- en 
enkelaandoeningen zal toeleggen. Heden volgt 
hij in binnen- en buitenland bijkomende 
opleiding hiervoor.
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INZET VAN 

HAIO’S OPLEIDINGEN

Het OCT zet zich in voor 
de opleiding van HAIO’s

Onze taak als opleider breidt uit. 
Naast de bestaande stagiairs en assistenten 
zullen bij ons vanaf 01/10/2019 HAIO’s 
(Huisarts in opleiding) extra scholing krijgen.
 
Als dienst zullen wij ons maximaal engageren 
om van hun verblijf in het ziekenhuis een 
leerrijke en nuttige periode te maken.

We zullen vooral inzoomen op de connecties 
tussen de huisartsenpraktijk en de 
specialistische (orthopedische) 
ziekenhuispraktijk.

Collega Tinne Rappé bijt de spits af. We 
wensen haar een interactieve passage toe.

WELKOM TINNE!

 INTERNE WERKING
Dr. Jeroen De Wachter, Voet- en enkelspecialist
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Dr. Mombert gebruikt 
de WALANT techniek 
een 2-tal jaar met 
prima resultaat.

THE EXPERT OPINION            
?

Vaak wordt op het einde van de ingreep ook 
het resultaat aan de patiënt getoond. 
Dit maakt de revalidatie vlotter omdat de 
patiënt goed gezien heeft wat functioneel kan.

Een medische mythe die nog steeds aan de 
universiteit wordt onderwezen is dat een 
anestheticum met adrenaline nooit in een 
eindorgaan gebruikt mag worden. Evenwel is 
dit gebaseerd op foute informatie. 
Vroeger werd procaïne met adrenaline 
gebruikt als lokaal anestheticum. Dit product 
verviel evenwel vrij snel waarbij een zeer zure 
oplossing ontstond (pH 3.2) en bij het inspuiten 
hiervan in een eindorgaan werd vaker necrose 
vastgesteld. 
Procaïne en niet adrenaline was evenwel de 
boosdoener. Uitgebreide vrijwilligerstudies met 
verhoogde concentraties adrenaline hebben 
geen enkele necrose kunnen aantonen.

WALANT IN 
HANDCHIRURGIE

Onder lichte druk wordt een lokaal anestheti-
cum met adrenaline (!) in een vinger of 
handpalm ingespoten. Er wordt geen knelband 
aangelegd om de normale spierfunctie van de 
onderarm te behouden. Het resultaat is een 
verdoofde vinger of hand en bloedleegte.

Het grootste voordeel van deze techniek is dat 
motorische activiteit peroperatief bij de 
coöperatieve wakkere patiënt kan getest 
worden. De meest nuttige toepassingen zijn 
peeschirurgie zoals hechtingen en transfers. 
Zo kan bij een flexorpeeshechting onmiddellijk 
de correcte beweging van de vinger 
geëvalueerd worden en eventueel nog kleine 
bijsturingen in de heelkundige techniek 
uitgevoerd worden. 

Bij bepaalde peestransfers (waarbij een hand-
functie wordt hersteld door het verleggen van 
een pees) kan de correcte spanning optimaal 
geregeld worden. 

WALANT is een techniek 
in de handchirurgie die 
ontwikkeld is in Canada 
door Professor Lalonde.

Dr. Marc Mombert, hand en polsspecialist

Wide Awake Local Anaesthesia, No Tourniquet

Dr. Mombert gebruikt 
de WALANT techniek 
een 2-tal jaar met 
prima resultaat.
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WAT TE DOEN BIJ ?
Dr. Erik Vanlommel & Dr. William Colyn

HET VERMOEDEN VAN 

Wat te doen bij een 
geïnfecteerde totale 
knieprothese ?

Incidentie:
Infectie van een primaire knieprothese (TKP) 
0,5 – 1,9%

Anamnese:
1. Pijn ++, met continue toename van de pijn.
2. Algemene malaise
3. CAVE: diabetes (kan zeer incidieus  

opkomen), roken, immunosuppressieve  
patiënt, morbide obesitas, malnutritie,  
alcohol, actief leverfalen, actief nierfalen, 
HIV, slechte tandhygiëne, IV druggebruik,  
jongere leeftijd patiënt

Klinisch onderzoek (neem herhaalde klinische 
foto’s (met 12 uur interval))
1. Toename van roodheid, warmte en toename 

van zwelling
2. Verlengde wonddrainage ?
3. Is er een fisteltraject ? 

 
 

EEN GEINFECTEERDE 

PROTHESE

Technische onderzoeken:
1. Labo (sedimentatie / CRP)
2. Punctie (steeds onder strikt steriele omstan-

digheden (liefst in operatiekwartier)  
•  WBC , % neutrofielen, cultuur  
•  Alpha-defensinetest (synovasure)

3. Bij blijvende negatieve punctie: WBC –  
botscan

4. Weefselcultuur (per-operatief of pre-op  
biopsie (via arthroscopie of botbiopsie)) 

Behandeling :
1. Early-onset (< 4 weken tussen ontstaan van 

infectie (operatie of hematogene infectie) 
en diagnose) DAIR (debridement, irrigatie 
(spoeling) + poly-exchange)

2. Late-onset   
Revisie TKP

 •  One stage : Verwijderen + revisie   
 prothese in 1 tijd
 •  Two stage: In eerste tijd wordt spacer 
 geplaatst waarna antibiotica-interval met 
 eventueel herhalen van het debridement.  
 2e fase reïmplantatie ± 6 weken later. 



WAT TE DOEN BIJ ?
Dr. Erik Vanlommel & Dr. William Colyn

Let op: Het opstarten van antibiotica kan een 
punctie vals negatief maken. Voor een diagnos-
tische punctie dient er een antibiotica-vrij 
interval van tenminste 2 weken te zijn.

Een early-onset infectie op bvb 3 weken kan 
door blind opgestarte antibiotica een 
vertraging veroorzaken van de diagnose, 
waardoor de behandeling van een (minder 
uitgebreide) DAIR verandert naar een 
(volledige) revisie van de knieprothese.

BLIND OPSTARTEN VAN ANTIBIOTICA IS 
DUS TEGENAANGEWEZEN !

Bij twijfel graag contact op te nemen met de 
behandelende chirurg!
 
Secretariaat : 014/44.44.30 of 014/40.67.85 
Dr. Colyn: 014/44.46.75
Dr. Vanlommel: 014/44.67.87 
Wachtarts orthopedie 014/44.62.90
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