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Beste lezer,
We staan aan het einde van een wel heel uitzonderlijk jaar. Een moeilijk jaar met onzekerheid 

en angst. Maar ook een jaar met warme solidariteit over de grenzen van ziekenhuizen, 

zorgcentra en huisartsenpraktijken heen. Een jaar waarin “Samen Sterk” meer dan ooit het 

motto was. 

Eenieder in de zorg werd de voorbije maanden geconfronteerd met vragen waarop we niet 

onmiddellijk een antwoord hadden, met een nood aan beschermingsmateriaal dat niet 

steeds beschikbaar was, met twijfel en met ongerustheid, ook over de eigen veiligheid en 

gezondheid. 

Wat in een sneltempo op ons afkwam, werd met een ongeziene solidariteit en 

samenhorigheid aangepakt, de krachten werden gebundeld en de kennis werd gedeeld. 

We willen jullie, als huisartsen, oprecht bedanken voor de goede samenwerking in het 

voorbije jaar. 10 maanden COVID-19 heeft meer dan ooit aangetoond hoe 

belangrijk en levensnoodzakelijk een goede samenwerking is tussen alle 

actoren in de zorg.

Samen met jullie een glas drinken op een nieuw en hoopgevend 

jaar is, gezien de omstandigheden, nu niet mogelijk. Daarom 

komen wij dit jaar virtueel naar jullie toe. Onze vijf nieuwe 

artsen én een aantal diensten stellen zich in een filmpje graag 

aan jullie voor. 

Aan de vooravond van een heel nieuw jaar wens ik jullie en 

al wie je lief is een gelukkig en vooral gezond 2021 toe!

Philip Rijkers

Hoofdarts



Want wat begin 2020 op ons afkwam 
was op zijn minst beangstigend, nie-
mand had enig idee. Wat echter zeer 
opvallend was: het gevoel van onze-
kerheid, de angst voor het onbe-
kende, van de collega’s die de eerste 
vaak heel ernstig zieke patiënten 
verzorgden. In een van de eerste cri-
sisvergaderingen zei iemand openlijk 
“ga ik dit wel overleven…”.  

En naarmate de tijd vorderde en 
wij als organisatie meer en meer 
door mekaars steun vertrouwen 
opbouwden wisten we het: “wij 
kunnen dit aan!” En ja, we hebben 
dit overleefd – geen collega-COVID-
arts of zorgverstrekker werd ernstig 
ziek. Hebben we dan de hel gezien? 
Ik denk van wel, maar niet alleen het 

ziekenhuis, ook iedereen die ver of 
dichtbij betrokken was bij de pri-
maire of de neveneffecten van de 
patiënten, diens familie tot en met 
alle schakels ertussen.

Ondertussen maakten de bevolking 
en de media van de zorgverleners 
helden. Voelden we ons zo? Ik denk 
van niet. We waren de soldaten die 
iedere dag over verlaten snelwegen 
naar onze loopgraven trokken, en net 
zoals tijdens de Groote Oorlog snak-
ten we naar een Kerstbestand, het 
moment dat ik dit schrijf. 

Laat ons het eerlijk bekennen, ieder 
van ons -alle geledingen- hebben onze 
grenzen op vlak van weerbaarheid, 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen 

afgetast en overschreden. De 
omschakeling van gewone afdeling 
naar speciale respiratoire eenheden, 
de uitbreiding van de voor ons 
ziekenhuis bijzonder groot aantal 
erkende intensieve zorgbedden 
(34) naar nog meer en nadien de 
nog moeilijker door te voeren 
exitstrategie, één die dan nog 
voorlopig was. De mentale moeheid 
was bij iedereen te merken, ook 
bij mezelf, maar steun bij mekaar 
en het besef dat we niet anders 
kunnen dan wat we moeten doen als 
zorgverlener duwde ons verder.

We probeerden zo veel mogelijk  
‘business as usual’ te behouden – het 
ziekenhuis te laten verderwerken  
alsof er niets aan de hand was.  

Tekst: dr. Luc Haenen, voorzitter Medische Raad
Foto’s: Hilde Collier

Tot maart waande de wereld zich immuun, 
onkwetsbaar, de mens als heerser op deze 
planeet, met al onze technologie: internet, 
smartphones en AI. En toen kwam de 
grootste darwinistisch sociologische 
studie van de eeuw, psychisch, fysisch en 
financieel. Het is op dat ogenblik dat we 
ons realiseerden dat niemand gespaard 
zou blijven. 

TERUGBLIK 
OP WAT IS 
GEWEEST  

AAN HET EIND  

VAN EEN WEL HEEL 

BIJZONDER JAAR
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Niet eenvoudig om onze flexibiliteit 
nog flexibeler te maken, met onder-
tussen de wekelijks wisselende direc-
tieven van de overheid, die we typisch 
ontvingen op een vrijdagavond, liefst 
na kantooruren, om dan ingevoerd te 
moeten worden na het weekend.

En toch tijdens deze poging tot  
‘business as usual’, zijn we ook nieuwe 
artsen blijven aantrekken, zijn we ook 
verder blijven investeren in hardware 
en software om een performant en 
gezond ziekenhuis te zijn waar het 
voor de zorgverleners en de patiën-
ten veilig en aangenaam vertoeven is. 
We zijn verder blijven bouwen aan dit 
ziekenhuis van de toekomst, met zeer 
duidelijk een versneld besef dat een 
andere manier van zorgverstrekking 
en -aanbod zich aan ons zal opdrin-
gen. Dit alles binnen een budgettair 
keurslijf, een netwerk dat er nog niet 
is en een nieuwe minister van Volks-
gezondheid die de ziekenhuisfinan-
ciering wil hervormen.

Binnen deze budgettaire context 
had de overheid terecht een grote 
bekommernis rond de overleefbaar-
heid van ons gezondheidssysteem. 
We kunnen en zullen de financiële 
steun van de federale regering dan 
ook goed benutten om ons nog 
beter voor te bereiden op een moge-
lijke volgende crisis. We beseffen 
ten volle het voorrecht dat we als 
ziekenhuissector deze steun krijgen: 
veel eerstelijnszorg en andere deel-
gebieden van de gezondheidszorg 

krijgen deze aandacht niet, of na veel 
aandringen.

Communicatief werd deze sanitaire 
crisis ook een uitdaging. De omstan-
digheden hebben ons verplicht 
afstanden te creëren, grenzen in te 
bouwen. Het rechtstreeks interpro-
fessioneel contact werd een Zoom, 
Teams, of Facetime – zo hebben we 
mekaar toch niet losgelaten. De tele-
foon kreeg een andere betekenis, als 
een uitvinding vanuit ver vervlogen 
tijden. 

Maar toch moesten we communice-
ren, daar hebben we ook uit geleerd, 
want dat kan en moet beter. Laat ons 
ook de nieuwe communicatiesyste-
men gebruiken voor patiëntencon-
tacten, voor transmuraal overleg met 
eerste lijn en thuisverzorging. We 
beseffen dat we als organisatie com-
municatief beter moeten kunnen – 
we zullen daar werk van maken.

Op het einde van dit jaar rijst de 
vraag of we als organisatie deze 
fase van intense veranderingen en 
druk op ons zorgsysteem goed heb-
ben doorstaan? Het antwoord is 
duidelijk ja!

Hebben we het dan niet mentaal 
moeilijk gehad? Uiteraard. Wat heeft 
ons dan rechtgehouden? Over-
duidelijk de steun aan mekaar, en 
onze ongelofelijke medewerkers. 
De momenten dat de medewer-
kers opnieuw de COVID-afdelingen 

konden verlaten om naar hun ver-
trouwde werkplek terug te keren gaf 
ons moed, en dan was er de niet pre-
cies gedefinieerde Imelda-spirit. Wat 
is dat voor iets?

Ik denk dat deze spirit gebaseerd is 
op respect voor en vertrouwen in 
mekaar als collega’s, binnen en bui-
ten het ziekenhuis, de eerste lijn. De 
persoonlijke relatie met patiënt en 
familie; respect voor de maatschap-
pelijke positie die een ziekenhuis 
als het onze inneemt en in de toe-
komst nog meer zal innemen in een 
zorg-strategisch systeem. Niemand 
kan ten volle inschatten wat wij, en 
iedereen betrokken in de patiën-
tenzorg, gerealiseerd hebben in het 
voorbije jaar.

Zelden heeft een mensheid zo 
gesnakt naar het afsluiten van een 
periode, al is het symbolisch, tussen 
hoop en valse hoop. De waan van de 
dag: COVID-19 leidde ons bestaan 
en zal dat, wellicht niet in die mate, 
zoals eerste en tweede golf, nog in 
2021 even blijven doorwerken. Net 
zoals na de financiële crisis van 2008 
wacht er ons een golf van zowel psy-
chische als oncologische en cardio-
vasculaire pathologie.

We laten 2020 achter ons, we fumige-
ren de voorbije 366 dagen (het was een 
schrikkeljaar). Met het besef dat als we 
dit aankunnen, we alles aankunnen; 
met een nooit geziene grinta, gretig-
heid en hoop: 2021 mag beginnen!
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Tekst: dr. Christophe Orye en dr. Hendrik-Jan Florin (urologen)

NIEUWE LASERS
VOOR DE DIENST UROLOGIE

De oude Holmiumlaser, waarmee 

enkel nier- en blaasstenen behan-

deld konden worden, wordt hiermee 

vervangen door twee hoogtechnolo-

gische apparaten, namelijk een hoog 

vermogen Holmium:YAG-laser en 

een Thulium:YAG-laser. 

Een lasertoestel is een energiebron 

waarmee een lichtsignaal wordt 

opgewekt. Dit lichtsignaal wordt 

met een heel fijne glasvezel tot in de 

patiënt gebracht. Met de energie die 

vrijkomt aan het uiteinde van deze 

glasvezel kunnen weefsels en bloed-

vaten in het lichaam van de patiënt 

worden doorgesneden, losgemaakt 

en dichtgebrand. Met diezelfde ener-

gie kunnen ook nier- en blaasstenen 

tot stof of gruis worden herleid.

Jullie vragen zich misschien af 

waarom 2 toestellen ter vervanging 

van 1? Elke laser heeft zijn specifiek 

doel en biedt op zich tal van mogelijk-

heden. Met de nieuwe Holmiumlaser 

kunnen zowel nier- en blaasstenen 

als goedaardige prostaatvergroting 

van meer dan 50 gram behandeld 

worden. Deze techniek is beter 

bekend onder de naam HoLEP wat 

een afkorting is voor “Holmium Laser 

enucleatie van de prostaat”.  Met de 

andere laser, de Thulium:YAG, kun-

nen we zowel goedaardige prostaten 

van alle groottes behandelen (Thu-

LEP: Thulium Laser Enucleatie van de 

prostaat) als ook vernauwingen en 

tumoren van de urinewegen. Al deze 

ingrepen gebeuren via de plasbuis en 

zijn hierdoor minimaal invasief. 

Ons vorig lasertoestel was 
ondertussen 14 jaar oud en 
stilaan aan vervanging toe. 

Samen met onze directie zijn 
we op zoek gegaan hoe we 
deze infrastructuur op een 
zo goed mogelijke manier 
konden verbeteren. Vanuit 

een gemeenschappelijke visie 
volgde dan ook deze belangrijke 

investering. Met enige trots 
kunnen we onze twee nieuwe 

lasertoestellen voorstellen. 
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Bij een laserbehandeling (HoLEP of 

ThuLEP) van een goedaardige pros-

taatvergroting wordt het binnenste 

van de prostaat via de plasbuis uitge-

hold in 1 of 2 stukken. Deze stukken 

worden op hun beurt versnipperd en 

verwijderd uit de blaas met behulp 

van een morcellator. Deze ingreep 

kan zowel onder volledige als onder 

plaatselijke verdoving worden uit-

gevoerd. Eén of twee nachten na de 

ingreep kunnen de patiënten al het 

ziekenhuis verlaten. Andere belang-

rijke voordelen voor de patiënt zijn 

een kortere operatieduur, minder 

bloedverlies en een incisie in de huid 

die vermeden kan worden. Door de 

specifieke eigenschappen van deze 

lasers is het eveneens mogelijk om 

patiënten onder bloedverdunners 

op een veilige manier te behandelen. 

Voor de komst van de nieuwe lasers 

werden prostaten lichter dan 80 

gram via de plasbuis afgekrabd met 

een lusje op elektriciteit. Prostaten 

zwaarder dan 80 gram werden uit-

gehold via een snede in de onder-

buik waarbij de blaas geopend werd. 

Een dergelijke ingreep ging frequent 

gepaard met fors bloedverlies. De 

sonde bleef meestal een vijftal 

dagen ter plaatse, waardoor de pati-

ent vaak een week in het ziekenhuis 

moest verblijven.

Wie komt er in aanmerking voor 

een dergelijke prostaatingreep? 

Iedere man, die storende plasklach-

ten ondervindt van een goedaar-

dige prostaatvergroting, waarbij de 

klachten niet onder controle geraken 

met het dagelijks innemen van pros-

taatmedicatie, komt in aanmerking. 

Deze klachten kunnen zeer uiteen-

lopend zijn. Ze kunnen gaan van een 

zwakke straal tot frequent plassen, 

nachtelijk plassen, dringend plas-

sen, het traag op gang komen van de 

plasstraal, onderbroken plassen, het 

niet volledig kunnen ledigen van de 

blaas, niet meer kunnen plassen, …

Bij een laserbehandeling van nier- of 

blaasstenen wordt een camera via 

de plasbuis opgevoerd tot aan de 

steen die dient behandeld te wor-

den. Door een werkkanaal in de 

camera kan een zeer fijne glasvezel 

ingebracht worden. Met behulp van 

de laserenergie, die vrijkomt aan het 

uiteinde van de glasvezel, kan de 

steen tot microscopische stofdeel-

tjes of in grotere stukken kapotge-

schoten worden. Het voordeel van 

de nieuwe holmiumlaser is dat er 

op kortere tijd grotere stenen kun-

nen behandeld worden. Concreet 

voor de patiënt betekent dit dat de 

meeste ingrepen via een dagopname 

kunnen gebeuren, dat het grootste 

deel van de steenpatiënten via de 

plasbuis kunnen behandeld worden 

en dat de operatieduur korter is.

Eén op de twee mannen boven de 

vijftig jaar krijgt te maken met plas-

klachten door goedaardige pros-

taatvergroting. Jaarlijks krijgt 10 à 

20% van de populatie in Europa te 

maken met nierstenen. Deze cijfers 

illustreren dat het aandoeningen 

zijn waar we frequent mee worden 

geconfronteerd op de raadpleging. 

Deze lasertoestellen worden dan 

ook bijna dagelijks gebruikt in onze 

praktijk. 

De aankoop van deze lasertoestel-

len past binnen de visie van onze 

dienst om de beste zorg te leveren 

op maat van iedere patiënt en dit 

steeds volgens de huidige richtlij-

nen. Binnen onze praktijk hebben 

we sinds 2015 de mogelijkheid om 

op een zeer minimaal invasieve 

manier oncologische ingrepen uit te 

voeren met een Da Vinci robot. Met 

de komst van deze twee lasers zor-

gen we nu ook dat we op het vlak 

van steen- en goedaardige prostaat-

chirurgie onze patiënten de meest 

moderne operatietechnieken kun-

nen aanbieden. 

Binnen de dienst Urologie zullen voor-

namelijk  dokter Orye en dokter Florin 

zich toeleggen op de laserbehandeling 

van goedaardige prostaatvergroting. 

Voor de laserbehandeling van nier- en 

blaasstenen kan je bij iedere uroloog 

in ons ziekenhuis terecht.
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Dr. Hendrik Plancke

Hoe lang werk je in het Imeldazie-

kenhuis? 

Sinds 1/2/2009, dus al heel lang SMILE

Waar heb je jouw opleiding gevolgd? 

Geneeskunde in Gent, urologie in 

Heerlen en Gent, opleidingen in 

Bordeaux , Leipzig, Straatsburg…

Hoe kwam je tot de keuze urologie?

De mix van pathologie, leeftijden 

(van baby tot bejaarde) en heel-

kunde, micro-, open, laparosco-

pisch, endoscopisch en robotchirur-

gie spreken mij aan. 

Wat boeit jou in urologie? 

Wat ik hierboven net zei maar last 

but not least ook de mogelijkheid 

om een superteam met geweldige 

collega’s te kunnen uitbouwen. Plus 

de enorme technologische evolu-

tie die onze specialiteit doormaakt, 

robot, laser… Natuurlijk ook niet te 

vergeten het heel belangrijke psy-

cho-sociaal luik van onze job.

Wat is jouw specialisatie? 

Algemene urologie maar de laatste 

tijd meer Robotchirurgie (RALP) 

en kinderurologie (bed- en broek-

plassen).

Dr. Thibault Meert

Hoe lang werk je in het Imeldazie-

kenhuis?

Sinds augustus 2017 ben ik uroloog 

in het Imeldaziekenhuis. 

Waar heb je jouw opleiding 

gevolgd?

Mijn opleiding geneeskunde 

voltooide ik aan de KU Leuven 

in 2011. Van 2011 tot 2017 

specialiseerde ik mij verder in 

urologie in de Europaziekenhuizen in 

Brussel, het Zuyderland ziekenhuis 

in Heerlen (Nederland), het Jessa 

Ziekenhuis in Hasselt en in het UZ in 

Leuven. Ik kreeg op die manier een 

opleiding in zowel de algemene als 

de endoscopische, laparoscopische 

en robotische heelkunde. Over 

de verschillende jaren heen 

specialiseerde ik mij in de uro-

oncologie om tijdens het laatste jaar, 

in het UZ Leuven, een uitgebreide 

training te krijgen in de open- en 

robotische urologische heekunde. 

Specifiek in de robotische chirurgie 

deed ik bijkomende ervaring op in 

het ORSI centrum onder begeleiding 

van professor Mottrie.

Hoe kwam je tot de keuze urologie?

Het was voor mij snel duidelijk dat ik 

voor een chirurgische discipline zou 

kiezen. Tijdens de lessen urologie en 

mijn stage heelkunde in het 6e jaar 

groeide mijn interesse voor urologie. 

Toen ik mijn definitieve keuze moest 

doorgeven was er geen twijfel meer 

dat ik voor deze veelzijdige en inte-

ressante discipline zou kiezen.

Wat boeit jou in urologie?

Enerzijds de diversiteit van de pati-

enten: kinderen, vrouwen, mannen, 

éénvoudige en complexe proble-

men, oncologische en functionele 

pathologie… maar anderzijds ook 

de mogelijkheid om een patiënt van 

diagnose, oppuntstelling, behan-

deling tot nazorg te blijven volgen. 

Deze “totaalzorg” is nog steeds het-

gene dat me elke dag het meeste 

motiveert. We zien de laatste jaren 

echter meer en meer een trend naar 

subspecialisatie.

Wat is jouw specialiteit?

Zoals hierboven reeds vermeld, is 

er ook in onze dienst sprake van 

subspecialisatie. Dit komt de zorg 

voor de patiënt alleen maar ten 

goede met artsen die een betere 

kennis hebben van de pathologie 

en actuele richtlijnen, maar ook 

bepaalde chirurgische technieken 

vaker uitvoeren. Ik hou me vooral 

bezig met de urologische oncologie 

en de behandeling hiervan. Daar-

naast voer ik ook andere robotische 

ingrepen uit, en net zoals mijn col-

lega’s natuurlijk de basis urologische 

ingrepen.

Onze urologen stellen  
zich graag aan je voor!
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Dr. Christophe Orye

Hoelang werk je in het 

Imeldaziekenhuis?

Ik ben werkzaam in het Imeldaziekenhuis 

sinds september 2019. 

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?

Mijn artsendiploma behaalde ik aan 

de Katholieke Universiteit Leuven 

in 2011. Hierna specialiseerde ik mij 

verder in de urologie. Tijdens mijn 

opleiding was ik werkzaam in het H.-

Hartziekenhuis te Lier, het ZOL te 

Genk, het Jessa te Hasselt, het SFZ te 

Heusden-Zolder en het UZ Leuven. 

Ik behaalde mijn erkenning als uro-

Hoe lang werk je in het 

Imeldaziekenhuis? 

Ik ben werkzaam in het Imeldazie-

kenhuis sinds maart 2019. 

Waar heb je jouw opleiding gevolgd? 

Mijn opleiding geneeskunde vol-

tooide ik aan de Katholieke Univer-

siteit Leuven in 2012. Van 2012 tot 

2019 specialiseerde ik mij verder in 

urologie in het AZ Turnhout, AZ Sint-

Maarten, Zol te Genk, UZ Leuven, 

Jessa ziekenhuis te Hasselt, Sint-

Fransiscus ziekenhuis te Heusden, 

Sint-Trudo te Sint-Truiden en het AZ 

Vesalius te Tongeren. Ik kreeg op 

deze manier de kans om op verschil-

lende plaatsen ervaring op te doen 

in zowel de algemene urologie als 

de verschillende subdisciplines van 

ons vakgebied. Tijdens mijn oplei-

ding kreeg ik de kans om bij dok-

ter Stragier (SFZ Heusden Zolder) 

ondergedompeld te worden in de 

behandeling van goedaardige pros-

taatvergroting met lasertechnologie.

Hoe kwam je tot de keuze urologie? 

Tijdens mijn opleiding geneeskunde 

werd één van mijn favoriete scouts-

leiders helaas getroffen door teel-

balkanker. Door van dichtbij zijn 

ziekteproces te zien doormaken, was 

mijn interesse in de urologie gewekt. 

Door deze ervaring zag ik dat urolo-

gie een zeer divers specialisme is met 

vele aspecten. Het is een specialisme 

waar samenwerken met collega’s en 

andere disciplines zeer sterk op de 

voorgrond staat. Het samen zorgen 

loog in 2017. Aansluitend deed ik nog 

bijkomende fellowships. Zo werkte 

ik in het UZ Leuven, in het North 

Shore Hospital te Auckland (Nieuw-

Zeeland) en nadien in het Royal Mel-

bourne Hospital (Australië). Via deze 

bijkomende opleidingen speciali-

seerde ik mij verder in minimaal inva-

sieve chirurgie waaronder robot- en 

steenchirurgie. 

Hoe kwam je tot de keuze urologie?

Ik wist al vrij vroeg in mijn opleiding 

dat ik graag uroloog wilde worden. 

De belangrijkste reden hiervoor is 

dat we in ons vakdomein zowel inter-

nist als chirurg zijn. Een andere reden 

is dat ons vakgebied zeer divers is. 

Wat is jouw specialiteit?

Mijn bijzondere interesse gaat uit 

naar minimaal invasieve chirurgie en 

ERAS (versnelt herstel na chirurgie). 

Een logisch gevolg hieruit is dat ik mij 

vooral gespecialiseerd heb in robot- 

en laserchirurgie. Binnen onze dienst 

houd ik me vooral bezig met onco-

logische nierchirurgie en nierste-

nen.  Ook met algemene urologische 

problemen kunnen patiënten bij mij 

terecht.

als team voor een patiënt (zowel jong 

als oud, vrouw als man, met goedaar-

dige aandoening als kwaadaardige 

aandoening) maakt voor mij dat het 

een van de mooiste disciplines bin-

nen de geneeskunde is.

Wat boeit jou in urologie? 

De boeiende en uitdagende mix van 

pathologie, diagnostiek, technische 

onderzoeken, operaties en opvol-

ging van je eigen patiënten.

Wat is jouw specialisatie? 

Binnen ons team hou ik me speci-

fiek bezig met de minimaal inva-

sieve behandeling van nierstenen 

en de chirurgische behandeling van 

goedaardige prostaatvergroting met 

lasertechnologie. Net zoals mijn 

andere collega’s leg ik me eveneens 

toe op de algemene urologie.

DIENST UROLOGIE 
route 341

Afspraken via 015 50 51 11

Dokter Orye 

en dokter 

Florin geven 

in deze 

video graag 

wat meer uitleg. Scan hier-

voor de QR-code.

Dr. Hendrik-Jan Florin
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Tekst: dr. Annick Smismans (klinisch bioloog)

DE IMPLEMENTATIE VAN EEN INFECTIEPREVENTIESTRATEGIE 
VANUIT ONS ZIEKENHUIS NAAR RESIDENTIËLE 
ZORGINSTELLINGEN TIJDENS DE COVID-19-CRISIS.

Begin maart werden we als zie-

kenhuis voor het eerst gecon-

fronteerd met COVID-19. Met de 

informatie die we kregen van de 

overheid en die we deelden met 

collega’s uit andere ziekenhui-

zen, gingen we het gevecht aan. 

Een grote zorg in de eerste fase 

was het materiaal: er was al gauw 

een schaarste, dankzij de inspan-

ning van heel velen bleef het toch 

mogelijk om iedereen voldoende 

beschermd te laten werken. 

Al gauw bleek er ook een grote 

nood aan informatie, materiaal 

en ondersteuning bij de omlig-

gende woonzorgcentra. Binnen 

het ziekenhuis werd onmiddel-

lijk bekeken hoe we hen hierin, 

samen met de CR A’s, konden 

helpen. Bewoners van zorgin-

stellingen zijn zeer kwetsbaar; 

het falen van infectiepreventie-

maatregelen heeft een nefaste 

impact op de morbiditeit en 

mortaliteit van de bewoners. 

Ondersteuning en herhaalde 

kennisdeling van een zieken-

huishygiëneteam met expertise 

kan dit voorkomen. Het aantal 

COVID-19-infecties kon hier-

door beperkt  worden binnen 

deze zorginstellingen ondanks 

de hoge COVID-19-prevalentie 

in de regio. Meer dan 15 zor-

ginstellingen werden en worden 

begeleid vanuit ons ziekenhuis. 

Dankzij de Koning Boudewijn-

stichting kunnen gedurende een 

jaar een aantal uur per week 

ziekenhuishygiënisten vrijge-

maakt worden voor consulten 

en plaatsbezoeken én stellen wij 

materiaal ter beschikking. Ons 

laboratorium ondersteunt 24/7 

onder meer door het verwerken 

van de COVID-PCR-testen. 

De voorbije maanden gingen col-

lega’s van ons team Ziekenhuis-

hygiëne regelmatig langs voor 

audits in omliggende zorgcentra, 

werd ondersteuning gegeven bij 

outbreakmanagement en werden 

bescherm- en testmateriaal ter 

beschikking gesteld. We hebben 

ook geholpen bij het testen in de 

instellingen, we zorgden ervoor 

dat het resultaat binnen de dag 

gekend was, zodat er snel kon 

gehandeld worden. 

Wat we uit dit project leren?  

Samen Sterk! Nog meer dan 

anders leert deze pandemie ons 

hoe krachten bundelen de sleu-

tel tot succes is. Zorgen voor 

gaat veel verder dan de grenzen 

van het ziekenhuis, het zorgcen-

trum, de huisartsenpraktijk. Ons 

krachten en kennis bundelen is de 

manier om tot het beste resultaat 

te komen. 

ONS LABO IN 
CORONATIJDEN
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ISO 15169 
KWALITEITSNORM 
VOOR SARS-COV-2 
PCR TESTEN WERD 
DOOR BELAC 
TOEGEKEND AAN 
HET LABO VAN HET 
IMELDAZIEKENHUIS.

DIANE WARNINK
Directeur Woonzorgcentrum Zonneweelde
“COVID-19 heeft het leven in ons WZC drastisch veranderd de voorbije 

maanden. Mede door de accurate en snelle aanpak van de klinisch 

biologen en laboranten van het Imeldaziekenhuis zijn wij er tot op heden 

in geslaagd een uitbraak in Zonneweelde te voorkomen. 24/7 staan ze 

er voor ons klaar. Dringende testresultaten mogen we binnen de 3 uur 

opvragen. Voor opleidingen en individuele casussen kunnen we er steeds 

terecht. Corona heeft op korte termijn, zonder vooraf opgestelde klinische 

paden, geleid tot een zeer aangename professionele samenwerking. Wij 

zijn alle medewerkers van het Imeldaziekenhuis oprecht dankbaar voor 

hun warme betrokkenheid en inzet.”

VALERIE DE WINTER
Directeur Seniorenresidentie De Nootelaer Keerbergen
“In de eerste golf, hadden we in onze residentie een outbreak van 

COVID-19. De procedures stonden toen nog niet zozeer op punt als 

ze nu wel staan en we moesten onze weg zoeken. De support vanuit 

het Imeldaziekenhuis was één van onze rotsen in de branding. We 

konden steeds op hen rekenen voor het snel verwerken van stalen, 

zodat onze acties op de werkvloer efficiënt konden volgen. Ook bij de 

triage van bewoners en bij eventuele opnamenood, was er een zeer 

sterke samenwerking. Onze CRA overlegde met de artsen van het 

ziekenhuis over welke bewoners in aanmerking kwamen voor opname. 

Deze opnames werden dadelijk doorgevoerd en hebben letterlijk levens 

gered. Daarnaast kwamen ze ook ter plaatse voor een audit van onze 

werking en procedures. De collega’s van de dienst ziekenhuishygiëne 

gaven niet enkel tips, maar staken ons ook een hart onder de riem 

over de reeds zeer goed ontwikkelde werking en de aanwezige kennis. 

Gelukkig zijn we voorlopig gespaard in de tweede golf, mede dankzij 

de optimale samenwerking met het labo van het Imeldaziekenhuis. De 

samenwerking was voor de crisis al zeer goed. Ze is echter ook één 

van de weinige dingen die nog verder verbeterd zijn doorheen deze 

Coronaperiode. We betreuren dat de media andere beelden schiep 

van de samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC. Onze realiteit was 

anders, béter en wij zijn en blijven hier dankbaar voor.”

ONS LABO IN 
CORONATIJDEN

ENKELE GETUIGENISSEN

We zijn verheugd om te melden dat 

we als één van de eerste laboratoria 

de ISO 15169-norm voor twee 

van onze PCR SARS-CoV-2 testen 

behaalden. We maken hierbij sinds 

4 maart 2020 gebruik van dezelfde 

test platformen of set-up als het 

nationaal referentiecentrum 

(NRC) UZ Leuven (Panther, 

Hologic en Aries, Luminex).  De 

Aries-test laat toe om 24/7 binnen 

de 2 uur resultaten te genereren. 

Inmiddels heeft het ziekenhuis, 

om aan de stijgende urgente vraag 

te voldoen, bijkomende toestellen 

aangekocht. We ondersteunen 

onder andere het labo van Somedi 

om hun testcapaciteit bij een 

overflow aan stalen te vergroten. 

Tijdens wekelijkse gezamenlijke 

overlegmomenten met het NRC 

wordt de performantie (onder 

andere de impact van mutaties) 

en teststrategie van de SARS-

CoV-2 PCR testen besproken. Op 

vandaag werden 45.000 testen 

uitgevoerd.
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Welke nieuwe indicaties zijn er voor 

echo-endoscopie en wat is hun plaats? 

ECHO-ENDOSCOPISCHE 
GALBLAASDRAINAGE
De conservatieve behandeling van 

een acute calculeuze cholecystitis ver-

loopt nogal eens gecompliceerd met 

het ontwikkelen van galblaashydrops 

en/of ongunstige evolutie onder anti-

microbiële therapie. Waar percutane 

galblaasdrainage nog steeds de gouden 

standaard is met betrekking tot decom-

pressie van de galblaas, lijkt het tech-

nisch en klinisch succes vergelijkbaar 

met echo-endoscopische galblaasdrai-

nage (Afbeelding 1). De echo-endosco-

pische aanpak heeft vooral een grote 

meerwaarde gebracht op het gebied 

van voorkomen van recurrente cho-

lecystitis en heropnames1. Alhoewel 

deze techniek initieel voorbehouden 

was aan vooral universitaire centra en 

werd aangeboden aan een zeer breed 

publiek, neemt de ervaring ook buiten 

de academische setting toe en lijken de 

indicaties op dit moment beter afge-

lijnd. Vooral de oncologische patiënt, 

patiënten met ernstige comorbiditei-

ten of contra-indicatie voor cholecys-

tectomie zijn op dit moment de meest 

ideale kandidaten. De patiënt met een 

bewaarde levensverwachting en uit-

zicht op een cholecystectomie op korte 

termijn lijkt, met de huidige evidentie, 

beter geholpen met een tijdelijke per-

cutane drainage.  

INVASIEVE PORTALE 
DRUKMETING
Alhoewel echo-endoscopische punctie 

van de vena porta op het eerste zicht 

niet iets lijkt om na te streven, hebben 

de eerste exploratieve humane studies 

een uitstekende veiligheid en effecti-

viteit aangetoond op het gebied van 

portale drukmetingen als alternatief 

voor de transjugulaire weg2. Door mid-

del van een 25-gauge aspiratienaald 

ECHO-ENDOSCOPIE:  
EEN LANDSCHAP IN BEWEGING!

Tekst: dr. Michiel Bronswijk (gastro-enteroloog)

Sinds de eerste rigide sigmoïdoscoop in 1805 is er veel veranderd in de wereld van de endoscopie: 
ontwikkeling van de flexibele fiberendoscoop, continue innovaties op het gebied van poliepresectietechnieken 
en onder andere de komst van de echo-endoscopie. Nét bij deze laatste techniek zien we de laatste jaren 
een sterke toename in nieuwe indicaties en nieuwe klinische toepassingen. De ontwikkelingen binnen deze 
innovaties zijn soms moeilijk te volgen en dient men te onderscheiden van het initiële enthousiasme, eigen 
aan medische innovaties. 

Dokter 
Michiel Brons-

wijk stelt zich graag 
nog even aan je voor. 

Bekijk zijn video door de 
QR-code te scannen.
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word er sequentieel de vena porta en 

de hepatische vene aangeprikt, gevolgd 

door een drukmeting via een geijkte 

transducer (Afbeelding 2). Deze tech-

niek staat duidelijk in de kinderschoe-

nen, maar is zeker te overwegen bij 

patiënten met gevorderd leverlijden 

die bijvoorbeeld reeds een echo-

endoscopisch leverbiopt of diagnos-

tisch echo-endoscopisch onderzoek  

moeten ondergaan. Studies samen met 

onder andere professor Schalk van der 

Merwe in het UZ Leuven, zullen ons 

leiden naar de juist praktische overwe-

gingen en maturatie van deze techniek. 

EUS-GELEIDE GASTRO-
ENTEROSTOMIE
Obstructie van de gastroduode-

nale overgang, ofwel gastric outlet 

obstructie, kan leiden tot belangrijke 

klachten, zoals braken, anorexie, 

noodzaak tot continue nasogastrische 

aspiratie en gewichtsverlies, alsook 

verlies van kwaliteit van leven en 

autonomie bij patiënten met onderlig-

gende maligniteit. Pancreatitis (chro-

nisch of acuut) en uitgebreid ulceratief 

maaglijden, zijn hierbij de meest fre-

quente mogelijke benigne oorzaken. 

Het aanleggen van een chirurgische 

gastro-enterostomie is een duidelijke 

verbetering geweest in de zorg voor 

deze patiënten. Dit jaar presenteerde 

ik de grootste internationale studie op 

het gebied van echo-endoscopische 

gastroenterostomie3. Bij deze tech-

niek wordt er via echo-endoscopische 

weg een diabolo-stent geplaatst tus-

sen het maagcorpus en het jejunum, 

met herstel van de gastroduodenale 

transit (Afbeelding 3)4. Deze analyse 

vergeleek een echo-endoscopische 

aanpak met de gouden standaard, 

laparoscopische gastro-enterostomie. 

Patiënten konden gemiddeld reeds 

na 1 dag een beperkte maaltijd inne-

men, waren significant korter gehos-

pitaliseerd en vertoonden significant 

minder complicaties. Bovendien werd 

dit niet alleen aangetoond bij de onco-

logische patiënt,  maar ook bij de pati-

ent met benigne pathologie, waarbij 

op termijn de stent makkelijk verwij-

derd kon worden na resolutie van het 

onderliggende probleem. Tot verdere 

gerandomiseerde studies beschikbaar 

worden, zijn deze bevindingen cruciaal 

in het management van patiënten met 

gastric outlet obstructie. 

Concluderend kunnen we stellen dat  

de indicaties voor diagnostische en 

therapeutische echo-endoscopie 

alleen maar zullen toenemen. Waar 

steeds meer patiënten kandidaat lij-

ken voor EUS-geleide gastro-ente-

rostomie, lijkt een strengere patiën-

tselectie voor echo-endoscopische 

galblaasdrainage op zijn plaats. Studies 

in Vlaanderen en ook binnen het Imel-

daziekenhuis zullen ons in de toekomst 

de weg wijzen naar de ideale match 

tussen procedure en patiënt. 

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3
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De dienst Vaatheelkunde van het Imeldaziekenhuis behoorde ruim dertig jaar geleden reeds 
tot de pioniers op vlak van minimaal invasieve behandeling van vooral arterieel vaatlijden. 
In het begin beperkte zich dit vooral tot het “dotteren” of dus dilateren van vernauwingen. 
Gaandeweg evolueerden zowel het materiaal als de technische vaardigheden. 

NIEUWE 
HYBRIDE ZAAL

Tekst: dr. Jürgen Verbist, dr. Fien Gryffroy en dr. Wouter Van den Eynde (vaatchirurgen)
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Cruciaal in dit endovasculaire gebeu-

ren was echter van meet af aan de 

beeldvorming, het in beeld brengen 

van de bloedvaten met contraststof en 

röntgenstralen. Naarmate het aantal 

en de complexiteit van de ingrepen toe-

namen, werd stilaan de limiet bereikt 

van wat met een gewone C-boog kon 

worden verwezenlijkt. 

In 2004 ging de toenmalige directie 

akkoord om de grenzen te verleggen 

en te investeren in een zogenaamde 

hybride zaal. Dit betekende dus het 

installeren van een hoogwaardig 

vast angiografie-toestel in een volle-

dig functionele operatiezaal van het 

operatiekwartier. Het beste van twee 

werelden. Het was toen de eerste 

hybride zaal van zijn soort in België. 

De resultaten bleven niet uit. Dankzij 

deze enorme stap vooruit op vlak van 

beeldvorming, namen de endovas-

culaire behandelingsmogelijkheden 

een enorme vlucht. Behandeling van 

aorta-aneurysma’s met endoprothe-

sen (EVAR) zelfs in geval van ruptuur, 

behandeling van complex perifeer 

vaatlijden in het bijzonder in onder-

beenarteries, emboliseren van onder 

andere bloedingen ... . Het maakte een 

wereld van verschil. Daarnaast kon 

hiermee ook interventieradioloog 

dokter Luc Stockx worden aangetrok-

ken voor het uitvoeren van neuro-

interventies zoals het coilen van her-

senaneurysma’s.

Vandaag de dag gebruiken we onder-

tussen voor maar liefst 80% van alle 

arteriële vaatingrepen endovascu-

laire behandelingstechnieken. Dit ter-

wijl met o.a. de introductie van gefe-

nestreerde (FEVAR) en gebranchte 

endoprothesen (BEVAR) voor com-

plexe aorta-aneurysma’s en het 

opstarten van een programma voor 

endovasculair aanleggen van AV-fis-

tels voor dialyse de limieten van deze 

hybride zaal stilaan terug werden 

bereikt. 

Vorig jaar werd door onze directie uit-

eindelijk het licht op groen gezet om 

de bestaande hybride zaal te vervan-

gen. Boven de vroegere garage van de 

ambulances werd hiervoor een vol-

ledig nieuwe operatiezaal gebouwd, 

in onmiddellijke aansluiting op het 

bestaande operatiekwartier.
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Het eerste grote verschil met de oude 

zaal is de grootte. Destijds moest de 

angiografie-installatie worden inge-

bouwd in een bestaande operatiezaal, 

die hiervoor maar net groot genoeg 

was. Gaandeweg was de hybride zaal 

gewoon te klein geworden om op een 

vlotte en veilige manier te kunnen 

werken tussen alle andere appara-

tuur die de huidige complexe ingrepen 

vereisen. Door nu te opteren voor 

een nieuwbouw, kon deze zaal volle-

dig worden afgestemd op de huidige 

behoeften qua ruimte.

Het belangrijkste verschil is even-

wel het nieuwe angiografietoestel 

van Philips, de innovatieve Azurion 

Flexarm. De huidige generatie van 

toestellen slaagt er om te beginnen 

in om, ondanks duidelijk lagere stra-

lingsdossissen toch een ongeëve-

naarde beeldkwaliteit te komen. Dit 

is niet alleen een goede zaak voor de 

patiënt, maar ook voor iedereen die 

dagelijks in de onmiddellijke nabij-

heid van de stralen moet werken. 

“Flexarm” betekent dat de aan het pla-

fond opgehangen C-boog niet enkel in 

de lengte van de zaal kan verschuiven, 

maar ook voor een stuk in de breedte. 

Deze extra bewegingsvrijheid zal een 

grote meerwaarde betekenen voor 

onder meer procedures waarbij in of 

via de arm wordt gewerkt.

Het kloppende hart van de instal-

latie is de bedieningsruimte waar 

een aantal nieuwe softwaretoepas-

singen voor hele nieuwe mogelijk-

heden zullen zorgen. Zo zal vooraf 

gemaakt beeldmateriaal op voorhand 

in 3D geanalyseerd kunnen worden 

en samengevoegd kunnen worden 

met de beelden die het systeem zelf 

maakt (fusion imaging). Ook dit bete-

kent dat we met veel minder straling 

en contrast toch veel beter weten 

waar we precies moeten zijn in het 

lichaam. Andere software helpt dan 

bijvoorbeeld weer om te analyseren 

welk bloedvaatje je moet volgen als 

je een bepaald (deel van een) orgaan 

wil emboliseren of hoe je een gerichte 

punctie kan uitvoeren. Tenslotte kan 

door het maken van een angiografie, 

terwijl de C-arm rond de patiënt draait 

een 3D-beeld worden gegenereerd 

(conebeam CT). Dit betekent letterlijk 

een extra dimensie in beeldvorming.

De verwachting is dus dat we niet 

enkel ons huidige werk kwalitatief 

beter, ergonomischer en veiliger kun-

nen doen, maar dat we de deur terug 

openzetten om nieuwe domeinen in 

de vaatheelkunde te verkennen. Niet 

te vergeten echter, dat dit alles enkel 

mogelijk is dankzij een heel team van 

toegewijde medewerkers die ons elke 

dag met hun enthousiasme, kennis en 

kunde bijstaan.

DIENST THORAX- EN 
VAATHEELKUNDE
Route 343

Dr. Fien Gryffroy 

Dr. Wouter Van den Eynde 

Dr. Jürgen Verbist

Afspraken en secretariaat:  

015 50 61 97

Deze dienst 

brengt de 

hybride zaal 

met plezier in 

beeld.  

Voor de voorstellingsvideo, scan 

de QR-code.
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DE DIENST MEDISCHE 
BEELDVORMING
STELT ZICH VOOR
De dienst Medische beeldvorming is de laatste jaren gestaag gegroeid en bestaat momenteel uit 11 stafleden. 
Deze groei is gepaard gegaan met subspecialisatie binnen de verschillende domeinen van de beeldvorming. 
Subspecialisatie welke meer en meer noodzakelijk is om ook interdisciplinair een meerwaarde te betekenen 
voor onze verwijzende clinici. We proberen ons dan ook te profileren als ‘klinische’ radiologen, waar overleg 
en actieve participatie de norm is.

Tekst: dr. Yves De Bruecker (medisch diensthoofd Medische beeldvorming)

Dr. Dirk Perdieus

Hoe lang werk je in het 

Imeldaziekenhuis?

Sinds 1992.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?

UZ Leuven 1987/1991.

Hoe kwam je tot de keuze radiologie?

Ik was en ben erg geïnteresseerd in de 

diagnostiek.

Wat boeit jou in de radiologie?

De voortdurende innovatie en veelzij-

digheid van de medische beeldvorming.

Mijn specialisatie?

Specialist in de röntgendiagnose. Getuig-

schrift kwaliteitszorg in een biomedische 

en farmaceutische omgeving.
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Dr. Lode Janssen

Hoe lang werk je in het 

Imeldaziekenhuis?

Ik ben in augustus 2000 begonnen in 

het Imeldaziekenhuis als resident en 

werd vast benoemd in januari 2001.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?

Mijn specialisatie radiologie startte in 

het Sint-Lucasziekenhuis te Assebroek in 

de jaren 1995 en 1996, hier legde ik een 

enorme belangrijke basis. Nadien vervol-

ledigde ik deze opleiding tot juli 2000 op 

de dienst Radiologie van het UZ Leuven.

Hoe kwam je tot de keuze radiologie?

Ik herinner mij levendig het moment 

dat ik besefte dat radiologie wel eens 

de job van mijn leven kon zijn. Tijdens 

mijn eerste stageperiode in mijn zesde 

Dr. Sofie De Vuysere

Hoe lang werk je in het 

Imeldaziekenhuis?

Ik ben gestart op 1 januari 2000.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?

Ik heb mijn opleiding Geneeskunde 

gevolgd aan de KU Leuven, alsook de 

specialisatie radiologie, waarvan 2 jaar 

assistentschap in het Imeldaziekenhuis.

Hoe kwam je tot de keuze radiologie?

Anatomie en diagnostiek hebben 

mij steeds geboeid. In het stagejaar 

geneeskunde ontwikkelde ik een sterke 

interesse voor medische beeldvorming 

en heb ik zo veel mogelijk tijd doorge-

bracht op de radiologische afdelingen, 

wat mijn interesse alleen maar verder 

heeft aangewakkerd.

Wat boeit jou in de radiologie?

Er wordt vaak niet op die manier naar 

een radioloog gekeken, maar een radio-

loog is een centrale persoon in de diag-

nostiek van velerlei aandoeningen. Mij 

vastbijten in een moeilijke diagnose en 

zo de clinicus en patiënt op het juiste 

spoor brengen, geeft mij veel voldoe-

ning. Verder is medische beeldvorming 

zeer ruim, en blijf je op die manier een 

brede kennis behouden.

Mijn specialisatie?

Ik ben enerzijds gespecialiseerd in de 

senologische beeldvorming, met het 

verder uitwerken van mammografische 

afwijkingen, al dan niet met echogeleide 

of mammogeleide biopsie. Anderzijds 

ben ik gespecialiseerd in de hepatobili-

aire beeldvorming. Oncologische beeld-

vorming in het algemeen, zowel op CT 

als op MRI, met in het bijzonder whole 

body diffusie imaging boeien mij uiter-

mate. Deze specialisaties brengen mij 

als radioloog op meerdere multidiscipli-

naire patiëntenbesprekingen, waarbij ik 

als “klinisch radioloog” mee denk met de 

clinicus, d.w.z. of het radiologische beeld 

past bij het klinische beeld, biochemie, 

tumormarkers, anatomopathologie etc. 

en hoe eventueel een definitieve diag-

nose kan worden bekomen.

jaar geneeskunde (1994) kwam er een 

vrouw binnen op spoedgevallen (van 

het toen nog Virga Jesseziekenhuis te 

Hasselt) met acute buikpijn. Ik vond 

het, als stagiair heelkunde, indrukwek-

kend dat een radioloog door middel van 

een niet invasief, ‘schijnbaar eenvoudig’ 

echografisch onderzoek de levens-

bedreigende diagnose van een lever-

scheur vaststelde. Ik heb toen mogen 

assisteren bij de zeer urgente, levens-

reddende operatie bij die patiënte, 

maar het snel handelen en de correcte 

diagnose van de radioloog heeft deels 

haar leven gered. Echografie wilde ik 

ontdekken en ik volgde vele echografi-

sche onderzoeken op de dienst Radio-

logie tijdens mijn verschillende stage-

periodes, en de kiem was er.

Wat boeit jou in de radiologie?

De betrokkenheid en de bijdrage in de 

zoektocht naar het onderliggend pro-

bleem bij een zieke patiënt. Ook het 

contact met zeer veel verschillende dis-

ciplines binnen het ziekenhuis is hier-

bij heel interessant daar beeldvorming 

in veel disciplines noodzakelijk is voor 

een volledige diagnostiek bij en opti-

male behandeling van een patiënt. Als 

radioloog zijn er weinig echte contact-

momenten met de patiënten, daarom 

streef ik ernaar dat, bij (voor de patiënt 

vaak ingrijpende) radiologische inter-

venties, de patiënt deze op een rustige 

en pijnloze manier kan ondergaan in zijn 

diagnostische en genezingsproces.

Mijn specialisatie?

Naast mijn algemene ervaring en inte-

resses in de radiologie, heb ik mij in het 

verloop van mijn carrière ook meer toe-

gelegd op de neurologische en cardio-

vasculaire beeldvorming op CT en MRI. 

Ook in echogeleide en CT-geleide inter-

venties bouwde ik veel ervaring op.
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Dr. Mathieu Lefere

Hoe lang werk je in het 

Imeldaziekenhuis?

Sinds 2016.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?

Ik volgde mijn specialisatie radiolo-

gie in UZ Leuven van 2010 tot 2015. 

Nadien ben ik nog een half jaar werk-

zaam geweest in het ZOL als resident, 

met focus op abdominale beeldvor-

ming. Ik volgde bijkomende opleidin-

gen musculoskeletale radiologie aan 

de UCL in Brussel, alsook in San Diego. 

Na mijn opleiding was ik nog een jaar 

deeltijds actief als consulent in UZ  

Leuven. 

Hoe kwam je tot de keuze radiologie?

Die keuze is er gekomen tijdens het 

stagejaar. Ik kreeg toen de kans om 

mee te volgen met enthousiaste radio-

logen in verschillende ziekenhuizen.

Wat boeit jou in de radiologie?

Het werken in teamverband, en dit 

met collega’s van binnen en buiten de 

eigen specialisatie. 

Dr. Isabelle Lambrechts

Hoe lang werk je in het 

Imeldaziekenhuis?

Sinds augustus 2001.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?

Aan de KU Leuven, zowel de volledige 

opleiding geneeskunde als 5 jaar spe-

cialisatie radiologie in Gasthuisberg 

Leuven.

Hoe kwam je tot de keuze radiologie?

Tijdens de ziekenhuisstages bracht ik 

veel tijd door op de dienst Radiologie: 

ik ging regelmatig mee met patiënten 

voor echografische onderzoeken en 

CT, kreeg veel uitleg van de radiologen 

en hierdoor ben ik gaan beseffen dat 

radiologie een zeer boeiende tak van 

de geneeskunde is.

Wat boeit jou in de radiologie?

Het speurwerk... er alles aan doen om 

tot een correcte diagnose te komen, 

met de bedoeling de patiënt een zo 

efficiënt mogelijke behandeling te laten 

ondergaan. 

Mijn specialisatie?

Algemene radiologie met meer uitge-

sproken specialisatie in neuroradiolo-

gie en mammografie.

Dr. Yoeri Vankan

Hoe lang werk je in het 

Imeldaziekenhuis?

Sinds september 2007 werk ik in het 

Imeldaziekenhuis.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?

Ik specialiseerde van 2001 tot 2006 in 

radiologie aan UZ Leuven en deed een 

tweejaarstage in het Imeldazieken-

huis. Parallel heb ik een masteroplei-

ding in ziekenhuisbeleid en manage-

ment gevolgd aan UZ Leuven. Na mijn 

specialisatiejaren heb ik één jaar van 

2006 tot 2007 in het AZ St.-Jozef 

Malle gewerkt als radioloog.

Hoe kwam je tot de keuze 

radiologie?

In het tweede jaar artsenopleiding 

kregen wij anatomielessen en een 

kennismaking in de radiologie. Beide 

deelgebieden van de geneeskunde 

hebben mij uitermate geboeid. Tijdens 

de masteropleiding werd de radiologi-

sche beeldvorming verder uitgediept 

en mijn passie hiervoor verder aan-

gewakkerd. Mijn beslissing was toen 

gemaakt.

Wat boeit jou in de radiologie?

De veelzijdigheid en alomvattend 

aspect van het alledaagse werk. Je 

bent als radioloog betrokken in de 

opbouw van de diagnostiek van een 

klinisch probleem alsook soms in the-

rapeutische handelingen en dat in elk 

gebied van het menselijk lichaam.

Mijn specialisatie?

Ik ben aangenomen voor het muscu-

loskeletale deelgebied van de beeld-

vorming. Hiernaast zijn mijn interesses 

doorheen de jaren verder doorgegroeid 

in de virtuele coloscopie, oncologische- 

en prostaatbeeldvorming.

Mijn specialisatie?

Naast de algemene radiologie, leg ik 

mij in het bijzonder toe op de abdomi-

nale (inclusief MR prostaat) en muscu-

loskeletale beeldvorming.
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Dr. Yves De Bruecker

Hoe lang werk je in het 

Imeldaziekenhuis?

Sinds september 2007 werk ik in het 

Imeldaziekenhuis.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?

Ik specialiseerde van 2001 tot 2006 in 

radiologie aan UZ Leuven. Twee van 

deze vijf assistentenjaren speelden 

zich af in het Imeldaziekenhuis. Na mijn 

specialisatiejaren heb ik mij gedurende 

één jaar (van 2006 tot 2007) verder 

bekwaamd in de cardiale beeldvorming, 

respectievelijk in het OLV Ziekenhuis te 

Aalst en het Maria Middelares zieken-

huis te Gent. 

Hoe kwam je tot de keuze radiologie?

Radiologie is een veelzijdige discipline, 

gaande van basiszorg (beeldvorming op 

de spoedgevallen) tot high-end oncolo-

gische beeldvorming. Deze veelzijdig-

heid heeft mijn keuze voor een groot 

stuk bepaald.

Wat boeit jou in de radiologie?

De continue veranderingen. Onze dage-

lijkse praktijk verschilt nu reeds in grote 

mate van de opleiding die we genoten 

hebben en de radiologie zal er binnen 10 

jaar ongetwijfeld nog helemaal anders 

uitzien.

Mijn specialisatie?

Abdominale, cardiovasculaire en NKO 

beeldvorming. Interventioneel radio-

loog.

Dr. Rolf Symons

Hoe lang werk je in het 

Imeldaziekenhuis?

Ik werk sinds augustus 2019 in het Imel-

daziekenhuis.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?

Ik ben opgeleid aan de KU Leuven. 

Gedurende mijn specialisatie radiologie 

heb ik een doctoraat gehaald in de Ver-

enigde Staten aan Johns Hopkins Uni-

versity/National Institutes of Health. Na 

mijn opleiding heb ik een bijkomend fel-

lowship cardiale beeldvorming gevolgd 

in Barts Heart Centre in Londen.

Hoe kwam je tot de keuze radiologie?

De technologische mogelijkheden bin-

nen de radiologie hebben me altijd 

enorm geïnteresseerd. Als radioloog 

hebben we meer en meer mogelijkhe-

den om de juiste diagnose te stellen en 

zo patiënten zo goed mogelijk te helpen.

Wat boeit jou in de radiologie?

Radiologie is een erg snel evoluerende 

discipline. Voortdurend bijleren is dan 

ook nodig om mee te blijven met de 

meest recente ontwikkelingen. Het 

gevoel steeds jezelf te moeten verbe-

teren maakt radiologie erg uitdagend 

voor me.

Mijn specialisatie?

Mijn specialisatie is cardiale en neu-

robeeldvorming met focus op nieuwe 

beeldvormingstechnieken binnen CT 

en MRI.

Dr. Christopher Gieraerts

Hoe lang werk je in het 

Imeldaziekenhuis?

Ik ben reeds 3 jaar werkzaam in het 

Imeldaziekenhuis.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?

Mijn vijfjarige specialisatie radiologie 

werd opgedeeld in twee jaar opleiding 

in het St. Lucasziekenhuis te Brugge 

en drie jaar in het UZ Leuven. Hierna 

volgde ik nog een korte bijkomende 

opleiding in het Erasmusziekenhuis te 

Rotterdam.

Hoe kwam je tot de keuze radiologie?

Het technische aspect en het probleem-

oplossend denken hebben mij steeds 

aangetrokken tot radiologie, mijn keuze 

was dus snel gemaakt.

Wat boeit jou in radiologie?

In de medische beeldvorming beschik-

ken we over een heel aantal beeldvor-

mingstechnieken, elk met hun speci-

fieke voor- en nadelen. Door meteen 

de juiste modaliteit te kiezen of door 

het samenleggen van de verschil-

lende modaliteiten proberen we op elk  

probleem een antwoord te voorzien. 

Verder zorgen de verschillende tech-

nieken voor een aangename variatie in 

het werk.

Mijn specialisatie?

Thoracale en cardiovasculaire beeld-

vorming. Daarnaast ook de niet-endo-

vasculaire interventionele technieken.
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Dr. Stéphanie Braspenningx

Hoe lang werk je in het 
Imeldaziekenhuis?
Net iets meer dan een jaar, sinds novem-
ber 2019.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?
Mijn studies geneeskunde volbracht ik 
aan de Universiteit Antwerpen, waar ik 
in 2014 mijn diploma van arts behaalde. 
Vervolgens bracht ik de eerste 3 jaren 
van mijn opleiding tot radioloog door in 
het OLV Ziekenhuis te Aalst, waar ik een 
goede basis meekreeg in alle domeinen 
van de radiologie. Dit werd gevolgd door 
een opleidingsperiode van 2 jaar in het 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
(UZA), waar ik me verder kon verdiepen 
in de verschillende subdisciplines, in het 
bijzonder de senologische beeldvorming.

Hoe kwam je tot de keuze radiologie?
De anatomie van het menselijk lichaam 
heeft me steeds heel erg geboeid, en als 
radioloog leg je hier uiteraard een sterke 
focus op. Ook de lessen radiologie hebben 
me vanaf het begin sterk geïnteresseerd. 
Deze interesse zette ik maar al te graag 
verder in de rest van mijn opleiding.

Wat boeit jou in radiologie?
Vooral het brede spectrum aan patholo-
gie en het brede doelpubliek waarmee we 
te maken krijgen, spraken mij altijd al erg 
aan. Als radioloog bekijk je alle verschil-
lende orgaansystemen, bij alle verschil-
lende leeftijdscategorieën. Dit maakt 
ons werk zeer divers en boeiend. Ook de 

Dr. Annick Demeyere

Hoe lang werk je in het 
 Imeldaziekenhuis? 
Sinds augustus 2002 werk ik in het 
Imeldaziekenhuis.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?
Ik specialiseerde van 1997 tot 2001 in 
radiologie aan UZ-Leuven waarvan 2 jaar 
stage in het Imeldaziekenhuis. In aansluiting 
heb ik nog bijkomende opleiding musculo-
skeletale radiologie gevolgd bij professor 
S. Pomeranz in Cincinnati en bij professor 
D. Resnick in San Diego. Nadien heb ik nog 
de cursus ‘Management voor geneesheer-
specialisten’ in de EHSAL gevolgd (2013).

Hoe kwam je tot de keuze radiologie?
Enerzijds spreekt het technisch-prakti-
sche gedeelte van de radiologie mij aan en 
anderzijds is er ook nog steeds patiënten-
contact. Een goede mix!

Wat boeit jou in de radiologie?
Radiologie is voor mij als een puzzel 
oplossen. Die knoop ontwarren boeit mij 
enorm. Ook de interventionele akten zijn 

mogelijkheid tot stellen van therapeu-
tische handelingen maakt ons dagelijks 
takenpakket erg afwisselend.

Mijn specialisatie ?
Enerzijds de beeldvorming van de borst 
(d.m.v. mammografie, echografie en MRI), 
waarbij ik uiteraard ook de interventio-
nele procedures verzorg, en anderzijds de 
pediatrische beeldvorming.

mijn ding daar ik graag met mijn ‘handen’ 
bezig ben. In de radiologie kom je ook in 
contact met meerdere disciplines; zeer 
gevarieerd dus. Het samenspel van de 
technisch-praktische benadering, patiën-
tencontact en de denkoefeningen zijn de 
ideale combinatie voor mij.

Mijn specialisatie?
Ik ben aangenomen voor het musculoske-
letale deelgebied van de beeldvorming. 
Hiernaast zijn mijn interesses doorheen 
de jaren verder doorgegroeid in de mam-
mografie, oncologische beeldvorming en 
interventionele activiteiten.

We hopen dat dit artikel ervoor 
gezorgd heeft dat de drempel tot de 
medische beeldvorming verlaagd 
is. Nu jullie vertrouwd zijn met onze 
gezichten en onze subspecialisaties 
staat het jullie vrij ons te contacte-
ren voor gericht advies.

Wil je nog 
meer weten 
over onze 
werking? 
Bekijk dan 

zeker ons voorstellingsfilmpje.

Onze dienstverlening in 2021 wordt 
geoptimaliseerd en hiervoor wordt 
er vanaf januari een extra telefoon-
lijn in gebruik genomen exclusief 
voor externe verwijzers. Je kan ons 
vanaf dan bereiken op het num-
mer 015 50 49 99 tijdens de week- 
dagen tussen 8 en 19 uur en op 
zaterdag tussen 8 en 12 uur. 

We zijn steeds bereid om jullie te  
ondersteunen bij LOK-vergaderingen. 
Ook hiervoor kan je ons dus contacteren. 
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Bijna een jaar strijden we tegen het coronavirus. Met man en macht stonden al 
onze medewerkers paraat om coronapatiënten op te vangen en te verzorgen.  
Deze momenten van hartelijke zorg werden op beeld vastgelegd. Kijk maar mee…

COVID-19 IN IMELDA:
MET EEN KOEL HOOFD 
EN EEN WARM HART

Foto’s: Dirk Waem/Belgaimage en Carine Claesens
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NEXUZHEALTH.PRO  
VOOR HUISARTSEN

Tekst: Wilfried Vanden Eynden (Informatica)

Vele huisartsen hebben jarenlang dankbaar gebruik gemaakt van de toepassing Mona waardoor jullie 
een rechtstreeks zicht kregen op een groot deel van het medisch dossier van uw patiënt in ons ziekenhuis. 
Aangezien het Imeldaziekenhuis vanaf begin 2020 een transitie heeft doorgemaakt van het oude EPD 
(C2M) naar een nieuw, nog meer geïntegreerd, medisch- en verpleegkundig patiëntdossier (KWS), werd 
Mona vervangen door de toepassing/app nexuzhealth.pro

Klik hier om u 
via itsme® aan te 

melden als gekende 

gebruiker.

Klik hier voor 
een éénmalige 

registratie als nieuwe 

gebruiker.



Momenteel heb je, als huisarts, 

reeds toegang tot nexuzhealth.pro 

en binnen zeer korte termijn zul-

len ook andere zorgverstrekkers 

(apothekers, tandartsen, kinesis-

ten, verpleging, vroedvrouwen) 

een (beperkte) toegang kunnen 

krijgen tot het EPD via deze toe-

passing.

En sinds 1 december 2020 werd 

het programma, door onze leve-

rancier nexuzhealth, in een nieuw 

jasje gestoken. Ook het inter-

netadres werd gewijzigd naar  

https://nexuzhealth.pro

Je kan gratis een account active-

ren door een eenvoudige proce-

dure te doorlopen. Klik voor de 

éénmalige registratie op het icoon 

van nexuzhealth.pro, linksboven 

en volg de procedure.

Tevens vermelden we graag dat de 

toegang voor gekende gebruikers 

bij voorkeur wordt uitgevoerd via 

‘itsme®’. Klik op ‘aanmelden’ op de 

startpagina in het vakje ‘CSAM’ en 

kies vervolgens voor ‘itsme®’.

Met nexuzhealth.pro kan je het 

medisch dossier van jouw patiënt 

raadplegen, radiologische beel-

den en verslagen bekijken. His-

torische verslagen kan je terug-

vinden onder ‘Externe bronnen’. 

Ook onze labo-resultaten zijn daar 

ondergebracht. En sinds kort kan 

je ook de beelden van onze afde-

ling Medische beeldvorming 

raadplegen via nexuzhealth.pro.

Niet alleen het EPD is omgescha-

keld naar KWS, ook de afspra-

kenmodule is hiernaartoe gemi-

greerd. 

Sinds 15 november worden alle 

poliklinische disciplines gradueel 

omgezet en vrijgegeven in nexuz-

health.pro. Hierdoor krijg je, als 

huisarts, de mogelijkheid om 

online afspraken te boeken voor 

jouw patiënt.

Via de module ‘Maak afspraak’ 

kan je op een gebruiksvriende-

lijke wijze voor de meeste disci-

plines een afspraak in het Imel-

daziekenhuis boeken. Je kiest 

het urgentietype en vervolgens 

wordt er een keuzemenu voor-

gesteld op basis van de reeds 

beschikbare (deel)disciplines en/

of artsen-specialisten.  Tenslotte 

kies je in samenspraak met de 

patiënt het vrije tijdslot dat het 

beste past. 

Nog niet alle onderzoeken wor-

den op dit moment beschikbaar 

gesteld, we verwachten dat tegen 

eind januari 2021 de omschakeling 

voor de meeste disciplines zal zijn 

doorgevoerd.

Voor de medische beeldvorming 

verwachten we dat dit tegen eind 

2021 ook mogelijk zal zijn.
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KENNETH DE WILDER Cardiologie • sinds 1/09/2020 

Mijn diploma arts behaalde ik in 2011 

aan de KU Leuven. Nadien koos ik voor 

een specialisatie in de cardiologie en 

in juli 2017 werd ik aan de Katholieke 

Universiteit van Leuven erkend als 

algemeen cardioloog. Vervolgens 

volgde ik een tweejarig fellowship 

tot interventioneel cardioloog in het 

Imeldaziekenhuis te Bonheiden van 

augustus 2017 tot augustus 2019. 

Sinds oktober 2019 ben ik staflid in 

het ziekenhuis CHR Citadelle te Luik 

(B3 hartcentrum) als interventioneel 

cardioloog. Deze activiteit werd van 

oktober 2019 t.e.m. maart 2020 deeltijds 

gecombineerd met een vervolgopleiding 

(advanced fellowship) “complex PCI en 

CTO procedures” bij Prof Dr. Jo Dens in 

het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk. 

Vanaf september 2020 werd ik aangesteld 

als staflid interventionele cardiologie in het 

Imeldaziekenhuis, een functie die deeltijds 

gecombineerd wordt met de activiteiten in 

CHR Citadelle.

MICHIEL BRONSWIJK Gastro-enterologie • sinds 1/09/2020 

Ik studeerde geneeskunde aan de KU 

Leuven en promoveerde magna cum laude 

in 2014. Mijn opleiding tot maagdarmspe-

cialist volgde ik o.a. in Turnhout, Hasselt, 

Leuven en Bonheiden. Buiten mijn promo-

tie tot gastro-enteroloog in juli 2020, heb 

ik mij verder gespecialiseerd in interven-

tionele endoscopie. Mijn interessegebied 

omvat onder andere geavanceerde tech-

nieken voor poliepwegname (EMR/ESD), 

galweg- en pancreasonderzoeken (ERCP 

en echo-endoscopie) en de behandeling 

van Barrettslokdarm. Ik werd bovendien 

toegelaten tot een fellowship in Japan voor 

het volgen van een bijkomende bekwaming 

in poliepresectietechnieken (ESD) in de 

nabije toekomst.

Verder ben ik vaste reviewer van het Ame-

rikaanse blad VideoGIE, lid van de Europese 

vereniging voor endoscopie (ESGE) en mede 

verantwoordelijk voor de onderzoeksgroe-

pen van respectievelijk de Belgian young GI 

Endoscopists (BygGIE) en de ESGE Young 

Endoscopists. Ik publiceerde meer dan 30 

onderzoeksartikels in internationale tijd-

schriften, ben hoofdonderzoeker van enkele 

internationale studies en presenteerde 

wetenschappelijk onderzoek op menig 

internationaal congres.

Imelda Nieuwe stafleden
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STEFANIE VERHELST Gynaecologie/verloskunde • sinds 23/09/2020 

Sinds midden september 2020 versterk 

ik het team gynaecologie-verloskunde.

Ik behaalde mijn diploma arts aan de KU 

Leuven in 2013. Hierna koos ik voor een 

specialisatie gynaecologie-verloskunde. 

Tijdens mijn opleiding was ik werkzaam in 

het UZ Leuven, het AZ Turnhout, het AZ 

Sint Lucas te Brugge, het Imeldazieken-

huis te Bonheiden en het Sint-Augustinus 

ziekenhuis te Wilrijk. Ik behaalde mijn 

erkenning als gynaecoloog in 2018. 

Nadien deed ik een tweejarig fellowship te 

UZ Leuven, dienst reproductieve genees-

kunde, waar ik mij verder bekwaamde 

in de vruchtbaarheidsproblematiek. Tot 

op heden ben ik daar op donderdag nog 

steeds werkzaam als consulent. Je kan bij 

mij terecht voor algemene gynaecologie 

en verloskunde en voor onderzoek en 

behandeling van fertiliteitsproblemen.

TINE VAN BECELAERE Neus-, keel- en oorziekten • sinds 1/11/2020 

Vanaf begin november heb ik me bij de 

reeds aanwezige NKO-artsen gevoegd. 

Ik behaalde mijn diploma geneeskunde 

in Maastricht en zette daarna mijn oplei-

ding tot NKO-arts in aan de Katholieke 

Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL) 

in Brussel. Ik deed ook een jaar opleiding 

in Mont-Godinne en enkele maanden in 

het UZ Gent. Ik behaalde mijn diploma dit 

jaar en zal me nog verder bekwamen in de 

rhinologie en snurkproblematiek. Je kan bij 

mij terecht voor algemene en pediatrische 

NKO-aandoeningen, allergieën, geur- en/of 

smaakverlies, neus- en sinusproblemen en 

snurken. Het Imeldaziekenhuis wil altijd top-

kwaliteit en zorg bieden voor zijn patiënten, 

door innovatief, betrokken en state-of-the-

art te zijn en dat wil ik als jonge arts ook! 

Vol enthousiasme kijk ik er naar uit om mijn 

carrière hier verder uit te bouwen!

MARIJKE DE KEUKELAERE Kindergeneeskunde • sinds 18/11/2020 

Ik ben Marijke De Keukelaere, nieuwe 

kinderarts met een subspecialisatie in de 

kindergastro-enterologie binnen het Imel-

daziekenhuis. Tijdens mijn opleiding aan de 

KU Leuven en het stagejaar werd al snel 

duidelijk dat ik kinderarts wou worden. Na 

mijn opleiding tot basisarts, ben ik in 2014 

dan ook gestart met de specialisatie pedi-

atrie, waarbij ik o.a.  in Brasschaat, Brugge, 

Oostende en UZ Leuven heb gewerkt. 

Tijdens mijn opleiding tot kinderarts heb 

ik bovendien een bijkomende interesse 

ontwikkeld voor de gastro-enterologie. 

Gastro-enterologie bij kinderen is namelijk 

heel breed, gaande van voedingsproble-

men bij de zuigeling tot inflammatoire 

darmziekten en functionele buikpijn. Ik 

hoop dan ook in het Imeldaziekenhuis de 

IBD-kliniek verder uit te breiden met een 

pediatrische populatie. Anderzijds zal ik 

ook algemene pediatrische raadpleging 

en wachten doen. Mijn keuze voor het 

Imeldaziekenhuis is grotendeels te danken 

aan de goede reputatie van het ziekenhuis, 

met moderne apparatuur en anderzijds een 

artsenteam met een brede wetenschap-

pelijke basis. De waarden van Imelda, 

zoals patiëntgerichtheid, open commu-

nicatie, toekomstgerichte geneeskunde, 

spreken me dan ook enorm aan. Ik hoop 

in het Imeldaziekenhuis als kindergastro-

enteroloog een brug te vormen met de 

universitaire ziekenhuizen waartoe ook 

een consulentschap zal bijdragen.
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