
30      Ziekenhuis Oost-Limburg | ZOLarium 2016 nr.62

Prof. dr. Philip Caenepeel: “In het ZOL worden jaarlijks ruim 10.000 
endoscopies uitgevoerd, waarvan de helft coloscopies. Bij twee procent 
van de coloscopies, of een honderdtal patiënten per jaar, wordt 
darmkanker als diagnose gesteld.”

Het team van de dienst Gastro-enterologie (enkele medewerkers ontbreken op de foto).
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ZOL OPENT NIEUWE DIENST 
GASTRO-ENTEROLOGIE

Begin juli werd de gerenoveerde dienst Gastro-enterologie in gebruik genomen. De vernieuwde dienst streeft ernaar de best mogelijke zorg te 

verstrekken, op een efficiënte manier in een context die rust uitstraalt. De basis hiervoor ligt bij de nauwe samenwerking tussen het secretari-

aat, de verpleegkundigen en de artsen.

Jullie beschikken nu over de meest moderne apparatuur 
voor de opsporing van darmkanker?
Medisch diensthoofd prof. dr. Philip Caenepeel: “In het ZOL 
worden jaarlijks ruim 10.000 endoscopies uitgevoerd, waarvan 
de helft coloscopies. Bij twee procent van de coloscopies, of een 
honderdtal patiënten per jaar, wordt darmkanker als diagnose 
gesteld. Met onze vernieuwde endoscopie-infrastructuur, die zeer 
performant is en een zeer hoge resolutie heeft, zijn we perfect 
uitgerust om darmkanker in een vroegtijdig stadium op te sporen. 
Dit is ook het doel van het colonkanker screeningsprogramma van 
de overheid.”

“Op basis van cijfers uit het Belgisch kankerregister weten we dat 
onze vijfjaarsoverlevingscijfers (2009-2013) overeen komen met die 
van Vlaanderen en België: ongeveer 90-95 % voor stadium I, 85-90 
% voor stadium II, 70 % voor stadium III en 20 % voor stadium IV 
(gemetastaseerde darmkanker).”

De gerenoveerde afdeling straalt rust uit zodat de 
patiënt zich veilig en op zijn gemak voelt.  
“Alles hier is opgebouwd rond efficiëntie en tegelijk rust, privacy 
en tegelijk strikte monitoring. We streven naar een uitstraling van 
professionaliteit en sereniteit.” 

Hoe is de nieuwe afdeling ingericht?
“De nieuwe afdeling is heel wat groter dan de oude en bestaat uit vijf 
endoscopiezalen, een desinfectie-eenheid of wasstraat, een dagzie-
kenhuis, raadplegingsruimtes, wachtruimtes en een secretariaat.”

De nieuwe endoscopiezalen en de wasstraat voor de 
endoscopen zijn echt wel het neusje van de zalm!
“Onze vijf endoscopiezalen zijn ingericht als operatiezalen. Samen 
met het ziekenhuisbeheer werd ook geïnvesteerd in hoog performant 
endoscopiemateriaal. De aanwezigheid van dubbele monitoren verbe-
tert de samenwerking tussen verpleging en artsen. In de toekomst 
zullen de endoscopische beelden opgeslagen worden in het elek-
tronisch patiëntendossier. Van elk endoscopisch onderzoek wordt 
onmiddellijk een uitgebreid verslag geschreven.”

“De desinfectie-eenheid is high-tech ingericht met een duidelijk 
gescheiden vuile en propere kant. Het traject van de endoscopen is 
volledig traceerbaar. De droogkasten zorgen voor een prima bewaring 
van de gedesinfecteerde endoscopen.”

Is er veel aandacht voor het comfort van de patiënt?
“De endoscopen zijn van de nieuwste soort en zijn veel flexibeler, dunner 
en dus pijnlozer voor de patiënt.”

Gastro-enterologie
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Gastro-enterologie

“In het dagziekenhuis Endoscopie wordt gestreefd naar een evenwicht 
tussen privacy, met afgescheiden uitrustruimtes, en continue, centrale 
monitoring. Om dit mogelijk te maken, wordt verpleegpermanentie 
voorzien.”

Ook de raadplegingsruimten werden volledig vernieuwd?
 “De raadplegingsruimtes zijn modern en functioneel ingericht. 
Onze zes gastro-enterologen kunnen elke pathologie aan maar 
subspecialisatie maakt ook de behandeling van zeldzame ziekten 
mogelijk. In onze dienst zijn er de subspecialisaties hepatologie, 
functionele maag-darm ziekten, inflammatoire darmziekten, thera-
peutische endoscopie en gastro-intestinale oncologie, gelijklopend 
met de consulentschappen in het UZ Leuven.  Een aantal van onze 
artsen zijn ook nauw verbonden met Universiteit Hasselt voor 
lesopdrachten en wetenschappelijk werk.”

Hoe proberen jullie de wachttijden voor patiënten tot 
een minimum te beperken?
“Het secretariaat helpt bij een efficiënte organisatie van de patiënten-
stroom met als doel de wachtlijsten tot een minimum te beperken. Het 
systeem van urgentieraadplegingen zorgt ervoor dat verwijzende huis-

artsen op dezelfde dag een dringende raadpleging voor hun patiënten 
kunnen bekomen. Hierdoor vermindert ook de druk op de dienst Spoed-
gevallen.”  

Jullie werken ook samen met een heel aantal diensten 
uit het ziekenhuis?
 “De aanpak van darmkanker is multidisciplinair en vergt een profes-
sionele samenwerking tussen de diensten Gastro-enterologie, Abdo-
minale Heelkunde, Anesthesie, Oncologie-Radiotherapie, Anatom-
opathologie, het dagziekenhuis, verpleegeenheden, oncocoaches ...”

Hoe zien jullie de toekomst?
 “In de toekomst is het de bedoeling om de therapeutische endoscopie 
verder uit te bouwen. We specialiseren ons in ingewikkelde echo-en-
doscopische procedures,  ingewikkelde galweg-pancreas procedures 
(ERCP), de behandeling van bloedingen en in stentprocedures.  
We rekenen het immers tot onze opdracht om, als ziekenhuis met 
ruim 800 bedden, derdelijns pathologie adequaat te behandelen. 
Ook deze behandelingen vereisen trouwens een multidisciplinaire 
aanpak en een goede samenwerking met de diensten Anesthesie, 
Abdominale Heelkunde en Interventionele Radiologie.”


