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17 topartsen, maar
helft werkt niet in UZ
Topchirurg Johan
Bellemans schreeuwde
het uit toen hij deze
week de deur van het
UZ Leuven achter zich
dichttrok: voor topge
neeskunde moet je
niet meer in een UZ
zijn. Dat blijkt ook uit
de oplijsting van
Sanconet.be, een
website waarop pati
enten hun behandelen
de artsen een score
kunnen geven.
KOEN BAUMERS
Het is een Vlaamse volkswijs
heid: is het echt erg, ga dan naar
Gasthuisberg. Behalve het UZ
Leuven genoten ook de andere
universitaire ziekenhuizen een
reputatie tot in de wijde omge
ving. Maar deze week ontkracht
te professor Johan Bellemans
die mythe. De vermaarde knie
chirurg kondigde aan dat hij
stopte als diensthoofd aan het
UZ Leuven en de overstap
maakte naar het ZOL in Genk.
Want daar is het team beter en
de technologie geavanceerder,
zei hij. En hij is niet de enige:
‘Vaak zie ik jonge talenten ver
trekken naar een ander zieken
huis omdat ze daar ook onder
zoek kunnen doen en omdat ze
daar meer verdienen.’

Goede reputatie
De brain drain heeft tot gevolg
dat patiënten voor de beste zor
gen niet meer naar de universi
taire ziekenhuizen moeten. Dat
blijkt ook uit de oplijsting die we
mede dankzij Sanconet.be kon
den maken. Op die website kun
nen patiënten een score geven
aan de behandeling die ze heb
ben gekregen. De artsen voor
wie patiënten met plezier dich
terbij gelegen ziekenhuizen
voorbijrijden, bevinden zich
vaak in gewone, nietuniversi
taire ziekenhuizen.
‘De algemene ziekenhuizen uit
de periferie hebben een enorm
goede reputatie opgebouwd’,
zegt Alain Segers van Sanconet.
‘Ook daar beschikken de artsen
over uitstekende apparatuur en
nieuwigheden, want de farma
ceutische industrie werkt graag
samen met die perifere zieken
huizen. De patiënten vinden de
persoonlijkere behandeling ook
leuker. Op financieel vlak maakt
het geen verschil voor de pa
tiënt.’
Officiële, objectieve statistie
ken over dokters zijn er nog niet,
maar de artsenwereld benadrukt
wel dat de gezondheidszorg
overal in België op een hoog ni
veau ligt en dat er nergens klun
gelaars aan het werk zijn.

WEL

WEL
b GEZICHTSTRANSPLANTATIE:
Benoît Lengelé (UCL SaintLuc in
Woluwe). Werkte mee aan de
eerste gezichtstransplantatie en
opereerde onder anderen koning
Albert II aan een gezwel op
zijn neus.

NIET
b SCHOUDER: Geert Declercq (AZ
Monica Antwerpen). Opereerde on
der anderen voetballers Steven
Defour aan de schouders en
Kaka aan de knie.

WEL
b BORSTRECONSTRUCTIE: Phillip
Blondeel (UZ Gent en een privé
ziekenhuis in Zwitserland). Voer
de de eerste gezichts
transplantatie in België
uit, maar bouwde voor
al een reputatie op met
reconstructies na een
borstamputatie.

NIET
b BUIK: Filip
Muysoms (AZ
Maria Middela
res, Gent). Krijgt
veel lof van zijn patiënten
voor de operaties.

NIET
b UROLOGIE: Alex Mottrie (OLV
Aalst). Ontwikkelde een uiterst precie
ze vorm van robotchirurgie, in zijn
vakgebied toepasbaar voor de prostaat,
en leidt nu collegachirurgen op om
met robotchirurgie om te gaan.

b MIGRAINE: Jacques De Vulder
(UZ Gent). Wordt wijd en zijd aan
geprezen voor zijn behandeling
van chronische pijn.

WEL

b OOG: Patrick De Coster (UCL Saint
Luc). Krijgt vanuit het hele land door
verwijzingen van andere oftalmologen
als het over oogkanker gaat.

WEL

b HART: Pedro Brugada
(vroeger OLVziekenhuis
Aalst, nu UZ Brussel in
Jette). Ontdekker van
het Brugadasyn
droom dat een plotse
dood kan veroorzaken.
Begeleidt enkele top
sporters met een inge
plante defibrillator.

WEL

b HART (2):
Hugo Vaner
men (vroeger
OLVzieken
huis Aalst, nu
UCL). Opereerde in
Aalst onder anderen
al koning Albert II.

NIET

b CHRONISCHE RUGPIJN: JeanPierre Van
Buyten en Iris Smet (AZ Nikolaas, SintNi
klaas). Ontwikkelden een implantaat dat de
pijn verlicht door elektrische stimulatie.

NIET
b DIABETES: Linsey
Winne (AZ Damiaan
Oostende). Wordt gepre
zen voor de manier waarop
ze haar patiënten benadert.

WEL
NIET
b HEUP: Koen De
Smet (Jan Pal
fijn Gent). Opereerde
onder anderen acteur
JeanClaude Van Damme en
Laurie Anderson, de vrouw
van Lou Reed.

NIET
b REVALIDATIE: Lieven
Maesschalck (Move to
Cure, Antwerpen). Bege
leidde onder anderen voet
baller Filipppo In
zaghi, tennisster
Justine Henin
en wielrenner
Tom Boonen.

b IN VITRO FERTILISATIE: Opvolgers
van Paul Devroey (UZ Brussel in
Jette). De reputatie van de in
tussen gepensioneerde we
reldpionier werkt nog al
tijd na op de groep die
hem opvolgt.

NIET

b KNIE: Johan
Bellemans (vroe
ger UZ Leuven,
voortaan ZOL
Genk). Ontdekker van
een nieuwe gewrichtsband in de
knie. Opereerde onder anderen
voetballer Ronald Vargas en was
medisch directeur van de Belgi
sche olympische delegatie in
Peking (2008).

NIET
b LEUKEMIE: Robrecht De
Bock (ZNA Mid
delheim). Geniet
hoog aanzien bij
voormalige pa
tiënten.

WEL

b PEDIATRIE: Frank Plas
schaert (AZ SintJan
in Brugge en UZ
Gent). Behandelt kin
deren met breuken en
andere orthopedische
problemen.

Foto's: pn, ig, rr, blg, pdk, ivan put, bdw,

Gemengde gevoelens
bij heraanwerving
werknemers
ArcelorMittal
De vakbonden bij Arce
lorMittal reageren zowel
met tevredenheid als met
onbegrip op de beslissing
van het bedrijf om 469
arbeiders opnieuw aan te
werven. Enerzijds zijn ze
opgetogen over het feit
dat er 469 extra arbeids
plaatsen behouden blij
ven. Maar anderzijds he
kelen de bonden ook de
‘onbekwaamheid’ bij de
verantwoordelijken van
ArcelorMittal.
De socialistische bond
FGTB stelt zich daar
naast ook ernstige vra
gen bij de werkwijze van
de directie ‘die aankon
digt dat ze 469 arbeiders
weer aanwerft, maar te
gelijk een tachtigtal per
soneelsleden ontslaat’.
(blg)

Oudste flamingo ter
wereld overleden
In het Australische Ade
laide is de volgens de be
trokken zoo oudste fla
mingo ter wereld overle
den. Greater (foto) werd
83. De roze vogel was al
een tijdje blind en moest
ook afrekenen met ou
derdomsklachten. De zoo
van Adelai
de heeft de
flamingo
doen insla
pen.
De vogel
experts van
de zoo be
kommeren
Foto: epa zich nu om
Chilly, de kompaan van
Greater. Beide flamingo's
stonden 65 jaar lang
broederlijk naast mekaar
in dezelfde vijver. (blg)

Spits van Eendracht
Aalst blijft in cel na
winkeldiefstal
Voetballer Stavros
Glouftsis (foto) blijft
aangehouden. Dat heeft
de raadkamer van Kort
rijk vrijdag beslist.
De 32jarige
Stavros
Glouftsis
werd vorige
week zater
dag op heter
daad betrapt
Foto: dsj toen hij in
Ingelmunster sport
schoenen probeerde te
stelen. Enkele weken ge
leden had hij in dezelfde
zaak al vijf paar schoe
nen buitgemaakt. De po
litie besloot de profvoet
baller aan te houden.
Eerder deze maand
werd Glouftsis door de
rechtbank van Brussel
bij verstek veroordeeld
tot zeven maanden cel
voor het stelen van een
laptop. Hij ging in be
roep tegen dat vonnis.
(blg)
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‘Iedereen heeft het recht om een
gat in de muur te kunnen boren’
je betalen. ‘Tot twee euro per
dag. Al hopen we dat niet te
vaak te moeten vragen.’ En wat
als je erin slaagt de slijpschijf
om zeep te helpen? ‘We hebben
een overeenkomst met een her
steldienst. En als dat niet lukt,
zoeken wij wel een nieuwe.’

Van schroevendraaiers tot
boormachines te leen in de eerste
‘bibliotheek’ voor werktuigen
Na de bibliotheek voor boeken is er nu ook een
bib voor schuurmachines en kettingzaag. In
Kortrijk startten zes vrienden de eerste Instru
mentheek van het land. ‘Verfbranders, boorma
chines of hogedrukreinigers: je kan ze hier alle
maal lenen. Maar breng je ze niet snel genoeg
terug, dan moet je ook hier een boete betalen.’
CHRIS SNICK
‘Wie een kader wil ophangen,
vindt misschien nog net een
boormachine in zijn werkhok of
bij de buren. Maar een hoge
drukreiniger, schuurmachine of
verfbrander? Dat is een heel an
der verhaal. Kopen dan maar?
Terwijl die aankoop vaak maar
goed is voor één klus in je hele
leven. Dat is toch verspilling?’
Met dat idee in het achter
hoofd startte Jelle SaintGer
main (23) samen met Jens
Goethals, Joost Vandeneede en
nog drie andere vrienden vorige

week de Instrumentheek. ‘Ie
dereen kan materiaal ontlenen.
Het enige wat we vragen is dat
je ons een machine schenkt of
jaarlijks 50 euro lidgeld betaalt.’
Maar het liefst hebben ze dat
eerste. ‘Hoe meer werktuigen,
hoe beter het zal marcheren.
We zitten al aan twintig leden
die ons toch al redelijk wat ge
rief geschonken hebben. Boor
of schuurmachines, een stel
lingladder, maar ook simpele
dingen zoals hamers, schroe
vendraaiers of sleutels.’

Ook gourmetstellen

Jens Goethals en Joost
Vandeneede: ‘Wie ons
een werktuig schenkt, is
automatisch lid van de
Instrumentheek.’ Foto: kds
Wie die wil gebruiken, moet
eerst vertellen waarom. ‘De uit
leentermijn verschilt namelijk
van klus tot klus. Wie hier een
slijpschijf vraagt om een buis
mee door te slijpen, zal die na
drie dagen moeten terugbren
gen. Wil je een volledige beton
nen vloer uitslijpen, dan krijg je
een paar weken de tijd.’ Over
schrijd je de termijn, dan moet

Verkrijgbaar in de
Instrumentheek:
b
b
b
b
b
b
b
b

Hogedrukreiniger
Kettingzaag
Boormachines
Accuschroevendraaiers
Verfbranders
Schuurmachine
Stellingladder
...

Om geld te verdienen is het de
zes dus niet te doen. ‘Helemaal
niet. Wij willen een halt toeroe
pen aan de verspilling en ook de
armsten toegang geven tot alle
mogelijke werktuigen. Iedereen
heeft het recht om een gat in de
muur te kunnen boren.’
En nog meer dan dat zelfs.
‘Daarom dat we in de toekomst
nog willen uitbreiden. Met keu
kentoestellen,
bijvoorbeeld.
Hoeveel mensen hebben er in
de kast een gourmetstel liggen
dat ze maar één keer per jaar
gebruiken? Geef het aan ons,
dan kan de rest van Kortrijk op
die andere dagen ook gourmet
eten.’
INFO De Instrumentheek vind je in de
Veldstraat 158 in Kortrijk.
www.instrumentheek.be.

