Netwerk stamceltransplantatie
De afdeling hematologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV vervult sinds jaar en dag de rol van referentiecentrum voor
intensieve hematologische zorg in West-Vlaanderen. Met 30 allogene en 40 autologe stamceltransplantaties in 2013 situeert
de transplantatieactiviteit van de afdeling zich bij de top in Vlaanderen. Deze concentratie van zorg is mogelijk dankzij een
stevig verankerd en goed functionerend netwerk van artsen en ziekenhuizen die patiënten voor intensieve hematologische
zorg verwijzen.
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niet aan kwaliteit ingeboet wordt. De stafleden van de afdeling
hematologie trachten aan dit aspect tegemoet te komen door
het uitoefenen van consulentschappen binnen het netwerk,
waardoor de hematologische zorg waar mogelijk in een
nabijgelegen centrum kan plaatsvinden.
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