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Beste lezer, 

De eerste winterse zonnestralen met 
lente-allures gaven ons ‘goesting’ om 
er weer met volle kracht tegenaan te 
gaan.

Zowel aan de binnenkant als aan de 
buitenkant van Imelda wordt er stevig 
verder getimmerd aan de toekomst. 

Aan de buitenkant zien we het ont-
haal uit haar as herrijzen.

Wat er binnenin zoal gebeurt, vinden 
jullie verder in deze nieuwsbrief. 

We brengen twee cardiologische 
topics onder de aandacht: enerzijds 
willen we jullie laten kennismaken 
met het nieuwe concept van de Car-
diolounge. Patiënten komen niet 
meer in een ‘ziekenbed’ terecht bij 
hun opname maar in een comforta-
bele zetel en komen zo, al rollend, op 
de plaats terecht waar de interventie 
zal gebeuren. Het gevoel van ziek-zijn 
wordt hierdoor merkbaar minder. De 
patiënt brengt als het ware zijn hui-
selijke sfeer mee naar het ziekenhuis. 
Anderzijds worden er sinds geruime 
tijd Transcatheter Aortic Valve 
Implantation (TAVI)-procedures toe-
gepast in Imelda. Zo kunnen patiën-
ten met een te hoog operatief risico 
toch nog behandeld worden. Ook hier 
naar minder ‘ingrijpend en invasief’. 

Met de regelmaat van de klok horen 
we reclame, o.a. op de radio over het 
belang van een goede matras, zelfs 
aangepast aan ons slaap-DNA, voor 
een goede slaapkwaliteit. Verderop 
kunnen jullie lezen dat slapen… een 
ware kunst is. We lezen dat door cog-
nitieve gedragstherapie gemiddeld 
80% van de personen met slapeloos-
heid erin slaagt na een behandeling 
weer een normale slaap te ontwik-
kelen.

Anatomo-pathologie, één van de 
ondersteunende, medisch-technische 
diensten, krijgt in deze nieuwsbrief de 
volle aandacht. Wat gebeurt er na het 
wegnemen van een weefselstaal?

Het teamwork van nuclearist, gastro-
enteroloog, vasculair chirurg, radio-
loog en oncoloog is essentieel voor de 
complexe procedure van SIRT (selec-
tieve inwendige radiotherapie). Pati-
enten met niet- reseceerbare lever-
letsels kunnen door deze techniek 
behandeld worden met relatief weinig 
bijwerkingen en/of complicaties.

Dankzij het Colour Your Hospital-
project van Belfius Foundation kre-
gen we een mooi budget om met de 
aanleg van de Rusttuin te beginnen. 
Patiënten en familie, al dan in niet in 
aanwezigheid van de trouwe viervoe-

ter, kunnen tot rust komen in deze 
recent aangelegde tuin. 

Het Regenboogkoor van het WZC 
Den Olm is een contactkoor waarbij 
mensen met dementie en hun man-
telzorger/familielid of vrijwilliger in 
een een-op-een-relatie elke vrijdag 
samen zingen. Na eerdere optredens 
in Leuven, Mechelen en Gent, trekt 
het koor nu de grens over, richting 
Rome. De uitnodiging van het Vati-
caan is niet alleen voor het koor een 
eer, maar geeft bovendien ook een 
mogelijkheid om de visie van het 
woonzorgcentrum, met name te ver-
trekken vanuit de mogelijkheden van 
mensen met dementie, in het Vati-
caan bespreekbaar te maken.

Veel leesplezier!

Ilke Montag
Hoofdarts

Vormgeving:
Crossmark.be



Deze behandeling komt tot stand door de samenwerking tussen de diensten Nucleaire  
geneeskunde, Medische beeldvorming, Gastro-enterologie en Cadio-Vasculaire heelkunde.



Selectieve inwendige radiotherapie (SIRT) is een relatief nieuwe 
behandeling voor leverletsels die operatief niet verwijderd kunnen 
worden. Via katheterisatie langs de lies worden kleine, radioactief 
geladen partikels (microsferen) tot in de lever gebracht om daar de 
leverletsels inwendig te bestralen. Ook in Imelda maken we sinds 
september gebruik van deze procedure in samenwerking met professor 
Geert Maleux (UZ Leuven). 

INWENDIGE 
RADIOTHERAPIE 
VOOR KWAADAARDIGE 
TUMOREN IN DE LEVER
Alexandra De Waele, nucleariste

Sinds enkele jaren behoort radio-
embolisatie, ook wel selectieve 
inwendige radiotherapie (SIRT) 
genoemd, tot één van de behande-
lingsopties bij kwaadaardige lever-
letsels. Ook ons ziekenhuis voert de 
procedure al een tijdje uit. Zowel 
voor tumoren die in de lever begin-
nen (primaire leverkanker zoals hepa-
tocellulair carcinoom) alsook voor 

tumoren die vanuit een ander orgaan 
naar de lever zijn verspreid (metasta-
sen van onder meer dikkedarmkan-
ker, neuro-endocriene tumoren, e.a.). 
De procedure is alleen geschikt voor 
patiënten met tumoren waarbij de 
lever de enige of voornaamste plaats 
van ziekte is. Binnen Imelda werd de 
procedure voor het eerst uitgevoerd 
in het najaar van 2018.

5N˚03 | 2019



HOE WERKT HET?
Bestraling – vaak gebruikt 
om kanker te behandelen –  
wordt met de SIRT-procedure via 
microsferen (radioactieve bolletjes) 
rechtstreeks in de levertumoren 
ingebracht door gebruik te maken 
van de bloedtoevoer van de tumor. 
Levertumoren worden immers voor  
90% bevloeid vanuit de arteria hepa-
tica in tegenstelling tot gezond lever-
weefsel dat van bloed wordt voorzien 
door de vena porta. Door de sferen 
via de leverslagader hun doel te laten 
bereiken, kan er gerichter een hogere 
dosis straling gegeven worden ter 
hoogte van de tumor. Het omliggend 

leverweefsel kan op die manier relatief 
gespaard blijven. 

Bovendien zijn de sferen klein genoeg 
om door de leverslagader te stro-
men, maar te groot om door de kleine 
bloedvaten van de tumor te raken, 
zodat ze definitief komen vast te zit-
ten in de capillairen van de tumor. De 
microsferen bevatten het radioactieve 
element Yttrium-90 (90Y), dat bij zijn 
verval bèta-straling afgeeft over een 
kleine afstand, van gemiddeld 2.5 mm 
in weefsel. Zo wordt het tumorweef-
sel lokaal bestraald en kan het omlig-
gend gezonder leverweefsel vrij goed 
gespaard worden.

PROCEDURE
De SIRT-procedure wordt uitgevoerd 
door een multidisciplinair team en 
gebeurt in 2 fasen. In eerst instantie 
worden er foto’s met kleurstof geno-
men om de anatomie van de bloedva-
ten in de lever en de tumor zo gede-
tailleerd mogelijk in kaart te brengen. 
Het is ook belangrijk om te voorkomen 
dat de sferen terechtkomen in bloed-
vaten die andere organen bevloeien in 
de buik (vb. maag en galblaas) of die de 
sferen naar de longen kunnen spreiden 
aangezien ze daar schade kunnen ver-
oorzaken (radionecrose). Tijdens deze 
‘mapping’ kan dan ook beslist worden 
om op dat moment sommige bloedva-
ten preventief dicht te maken.

Tevens wordt er een test uitgevoerd 
met een dosis laagradioactieve simu-
latievloeistof (albumine microaggre-
gaten met 99Technetium) die wordt 
ingespoten op exact dezelfde plaats 
als waar de eigenlijke sferen nadien 
komen. Aansluitend worden beelden 
van de lever gemaakt op de dienst 
Nucleaire geneeskunde om te veri-
fiëren of het product inderdaad in de 
leverletsels terechtkomt en niet elders 
in het lichaam.

De resultaten van deze tests worden 
uitvoerig besproken in het overleg-
team. Bij groen licht wordt de exacte 
dosis sferen bepaald die wordt toege-
diend tijdens een tweede procedure 
enkele weken later. 

Tijdens de tweede fase volgt dan de 
eigenlijke therapie. Hierbij wordt de 
berekende dosis 90Y-sferen voorbereid 
in het hotlab van de dienst Nucleaire 
geneeskunde en in een speciale toedie-
ningsbox naar de angiozaal gebracht. 
Via een prik in de lies wordt een kleine, 

“Microsferen hebben een diameter 
tussen 20 en 60 micrometer. Dit is 

ongeveer een derde van de dikte van 
menselijk haar.”

6  Inwendige radiotherapie 



flexibele katheter doorheen de slagader 
tot in de lever geleid om zo de sferen 
in de leverletsels te kunnen brengen. 
De hele procedure duurt ongeveer 90 
minuten. Ter controle worden opnieuw 
beelden van de lever gemaakt.

BIJWERKINGEN EN 
COMPLICATIES
De procedure wordt algemeen goed 
verdragen. Soms zijn er beperkte 
klachten van vermoeidheid, koorts 
en lichte abdominale last, kaderend 
in het zogenaamde ‘post-embolisatie-
syndroom’. Dit is van tijdelijke aard en 
verdwijnt meestal vlot met ondersteu-
nende medicatie. 

In zeldzame gevallen is het moge-
lijk dat een klein aantal microsferen 
onbedoeld in andere organen buiten 
de lever terechtkomen. Zo kunnen ze 
cholecystitis, gastritis of duodenitis 
veroorzaken. Het risico op deze com-
plicaties wordt aanzienlijk verminderd 
door een goede patiëntenselectie en 
het nauwgezet uitvoeren van de pro-
cedure. 

Hierbij is een goede samenwerking van 
het hele team zeer belangrijk, vanaf 
de selectie van de patiënten over de 
voorbereiding van de behandeling en 
de dosisbepaling tot en met de daad-
werkelijke radio-embolisatie.

ONS TEAM:
Dr. Pieter-Jan Cuyle,  
gastro-enterologie
 
Dr. Yves De Bruecker,  
radiologie
 
Dr. Alexandra De Waele,  
nucleaire geneeskunde
 
Dr. Jurgen Verbist,  
cardio-vasculaire heelkunde

I.s.m professor Geert  
Maleux (UZ Leuven)

“Teamwork 
van nuclearist, 
gastro-enteroloog, 
vasculair chirurg, 
radioloog en 
oncoloog is 
essentieel voor 
deze complexe 
procedure.”
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Vernieuwen en vooruitgaan zijn nodig om blijvend de beste kwaliteit te kunnen bieden. Dat is zeker zo in 
de zorgsector. Daarom bekijkt ons ziekenhuis haar werking en procedures steeds met een kritisch oog. Zo 
ook de (dag-) opnames van cardiovasculaire patiënten die langskomen voor een korte ingreep. Hieruit 
ontstond het idee om voor patiënten die niet in bed moeten blijven, een gezellige plek te creëren waar ze 
zich comfortabel kunnen voorbereiden op hun ingreep en nadien kunnen worden opgevolgd. Het idee van 
een Cardiolounge was geboren.

CARDIOLOUNGE   
Dorien Vandenberghe



“We maakten de 
denkoefening: 
waarom patiënten 
nog langer in bed laten 
liggen en vervoeren als dit 
in principe niet nodig is? 
In de Cardiolounge kunnen 
we hen meer comfort en 
persoonlijke zorg bieden”

Luc Billen,  
hoofdverpleegkundige HAVA 1

Tijdens intens overleg tussen verple-
ging, artsen en onze technische dienst 
kreeg het idee meer en meer vorm. Er 
werd, naast de praktische uitwerking 
van de Cardiolounge, grondig nage-
dacht over de beste manier om deze 
patiënten op te volgen. Twee klassieke 
ziekenhuiskamers werden omgebouwd 
tot een huiselijke omgeving met zetels, 
eetruimte en salon. In de Cardiolounge 
kunnen er dagelijks 10 patiënten wor-
den opgevangen. Specifiek worden er 
patiënten opgevangen voor hartkathe-
terisaties. De laatste jaren is er namelijk 
een enorme verschuiving van femorale 
naar radiale procedures. Daarnaast 
kunnen er ook patiënten terecht voor 
een poortkatheterisatie, pacemaker-
vervanging, infuustoedieningen van 
korte duur, nier- en contrastvoorberei-
dingen …. 

De Cardiolounge speelt in op de snelle 
evolutie naar ‘minimaal invasieve 
behandelingen’ binnen de genees-
kunde: de behandeling zal ‘op maat’ van 
de patiënt gebeuren. Met deze lounge 

hoeven niet alle patiënten zich op het-
zelfde tijdstip aan te melden. De verple-
ging brengt hen vooraf, op basis van de 
planning, op de hoogte van het moment 
waarop ze worden verwacht. Ook na de 
behandeling komen patiënten terug in 
de Cardiolounge waar zij onder toezicht 
van het verplegend personeel bijkomen 
terwijl ze tv-kijken, internetten of een 
magazine lezen.

EFFICIËNTIE
Patiënten die langer moeten verblijven, 
worden verpleegd op de afdeling Hart-
en Vaatziekten of afdeling Bijzondere 
Zorgen. Beide afdelingen bevinden zich 
op dezelfde verdieping.  Daardoor kan er 
efficiënter worden omgegaan met bed-
den en verplegend personeel. Door het 
verhogen van flexibiliteit en efficiëntie 
kunnen meer patiënten geholpen wor-
den en verminderen de wachttijden. 

HOE WERKT DE 
CARDIOLOUNGE?
Bij aankomst ontvangt de verpleeg-
kundige de patiënt en overloopt samen 

de administratieve gegevens. Indien 
nodig kan de patiënt zich omkleden 
en (met een Imeldakamerjas én -slip-
pers) plaatsnemen in een van de com-
fortabele zetels in de lounge. Met een 
rolstoel brengt een verpleegkundige de 
patiënt naar de locatie (cathlab, opera-
tiekwartier, ….) waar de procedure zal 
worden uitgevoerd. Bij terugkomst kan 
er in de cardiolounge rustig een hapje 
worden gegeten, iets worden gedron-
ken en in alle rust en comfort worden 
gewacht op het ontslag. 

DIENST 
CARDIOLOGIE
Artsen:  
Dr. Filip Charlier,  
Dr. Philippe Debruyne,  
Dr. Willem Dewilde,  
Dr. Bavo Ector,  
Dr. Luc Janssens,  
Dr. John Roosen,  
Dr. Tom Rossenbacker,  
Dr. Bart Vankelecom

Contact afspraken: 015 50 51 11

CARDIOLOUNGE   
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Midden 2018 vormde ons ziekenhuis, samen met het Heilig Hartziekenhuis Lier, AZ Sint-Maarten en 
Jan Portaels Vilvoorde, het ziekenhuisnetwerk Briant. De diensten Cardiologie en Hartchirurgie van deze 
ziekenhuizen werken intens samen om hartpatiënten kwalitatieve, innovatieve en persoonlijke zorg te 
bieden. Samen plaatsten ze de eerste Symetis aortakunstklep via trans apicale weg. Dit gebeurde tevens in 
samenwerking met de Sint-Jozefkliniek Bornem.

PRIMEUR VOOR HARTPATIËNTEN 
EERSTE TRANS APICALE SYMETIS 
AORTAKLEPIMPLANTATIE IN BELGIË GEBEURT 
GEZAMENLIJK DOOR DE ARTSEN VAN BRIANT
Herbert De Praetere, cardiovasculair chirurg 



Sinds de eerste implantatie van de per-
cutane aortaklep (Rouen (Frankrijk), 
Cribier, 2002) is de TAVI-procedure 
anno 2019 een bewezen behandelings-
strategie voor de patiënt met ernstige 
aortaklepaantasting. TAVI staat voor 
“Transcatheter Aortic Valve Implanta-
tion”, dit betekent dat een aortakunst-
klep via een katheter in de bloedbaan 
wordt gebracht om dan ter hoogte van 
de lichaamseigen aortaklep opengezet 
te worden. Op deze manier wordt de 
oude klep ‘weggeduwd’ en vervangen 
door een nieuwe, goed functionerende 
klep. Tot de publicatie van twee grote 
internationale studies werd deze tech-
niek enkel voorbehouden voor patiën-
ten die niet operabel waren of die een 
zeer hoog operatief risico hadden. Sinds 
de recente resultaten van twee grote 
internationale publicaties zal de indi-
catie in de toekomst verder uitgebreid 
worden naar patiënten met een lager 
chirurgisch operatief risicoprofiel. 

VERBETERDE 
KUNSTKLEPPEN
Door de uitbreiding van de patiënten-
populatie is de ontwikkeling van nieuwe 
kunstkleppen geschikt voor deze mini-
maal invasieve aanpak in een stroomver-
snelling gekomen. Verschillende grote 
medische firma’s zetten volop in op de 
ontwikkeling van een verbeterd design 
en functie van huidige generaties. Zo 

werd er de laatste jaren duidelijk voor-
uitgang geboekt op de aanwezigheid 
van restlekkage langsheen de geïm-
planteerde aortaklep en op gebied van 
het aantal pacemakerimplantaties. Ook 
de dikte van de benodigde katheters 
kende een opvallende verbetering. Op 
dit ogenblik zijn de katheters bijna half 
zo dun als de eerste generatie. Meer dan 
95% van de patiënten kan via de liesslag-
ader/sleutelbeenslagader of direct via de 
grote lichaamsslagader geholpen wor-
den. Ondanks al deze verbeteringen is er 
toch een kleine groep van patiënten die, 
door aanwezige comorbiditeit (andere 
medische problemen dan de aortaklep 
zoals bv. slagaderverkalking) niet in aan-
merking komt voor een toegang via de 
bloedvaten. 

RISICO BEPERKEN
Wanneer de slagaders te klein of te ver-
kalkt zijn, of teveel stents bevatten is een 
veilige doorgang van de nieuwe kunst-
klep niet te garanderen. Voor deze pati-
enten wordt een toegang tot de aorta-
klep gemaakt langsheen de tip (apex) van 
het hart. Door een kleine insnijding (< 5 
cm) op de linkerborstkast (onder de borst) 
wordt er tussen de ribben een toegang 
gemaakt tot het hart. Daarlangs kan een 
katheter veilig opgevoerd worden tot in 
het hart (trans-apicaal) en kan de nieuwe 
aortaklep met minimaal risico voor com-
plicaties ter plaatse gebracht worden.

BRIANT  
PIONIER IN BELGIË
Door reeds jarenlange ervaring in deze 
materie, met ook trans apicale toegang 
voor onder andere mitralisklepbehan-
deling, kregen cardiologen dr. John 
Roosen, dr. Oscar Semeraro en hartchi-
rurg dr. Herbert De Praetere als eerste 
in België de mogelijkheid om de nieuwe 
Symetis aortaklep te implanteren via 
deze weg. Midden 2018 werden in ons 
ziekenhuis de eerste patiënten via deze 
techniek geopereerd, patiënten van 
89 en 92 jaar oud. Tijdens de ingreep 
stelden zich geen problemen. Alle pati-
enten konden direct na de plaatsing 
van de klep wakker gemaakt worden, 
waarna ze voor één nacht voor verdere 
opvolging naar de dienst Intensieve 
zorgen gebracht werden. Alle patiën-
ten konden het ziekenhuis vlot hersteld 
verlaten na respectievelijk 4 en 5 dagen.   

Naast de klassieke behandelingsme-
thoden voor aortakleplijden kan op 
deze manier terug een minimaal inva-
sief alternatief bijkomend opgenomen 
worden aan onze behandelingsboom. 
Met deze patiëntgeoriënteerde aan-
pak zullen we in de toekomst binnen 
het BRIANT-netwerk patiënten de best 
mogelijke zorg kunnen blijven aanbie-
den. Gezonde innovatie met als doel 
een kwalitatieve behandeling voor elke 
patiënt.

Dr. Herbert De Praetere
Dr. Hervé Deferm
Dr. Luc Haenen

Voor afspraken:  015 50 61 97

Dienst  
Cardiovasculaire Heelkunde

Dienst  
Cardiologie

Dr. Filip Charlier
Dr. Philippe Debruyne
Dr. Willem Dewilde
Dr. Bavo Ector
Dr. Luc Janssens

Dr. John Roosen
Dr. Tom Rossenbacker
Dr. Bart Vankelecom

Voor afspraken: 015 50 51 11
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Een dienst die voor de buitenwereld afgesloten lijkt maar waar heel wat 
zaken gebeuren: het labo van Anatomo-pathologie. We stellen graag 
deze dienst voor: 4 anatoom-pathologen, 10 laboratoriumtechnologen, 
1 logistiek medewerker, 1 secretaresse en 1 medewerker onderhoud 
maken deel uit van het team. 

ANATOMO-PATHOLOGIE 
STELT ZICH VOOR

VAN STAAL TOT MACRO- 
EN MICROSCOPIE 
In ons labo Anatomo-pathologie wordt 
weefselonderzoek gedaan tot op gen-
niveau. Weefsel wordt klaargemaakt 
om onder de microscoop te onderzoe-
ken. Geen enkel toestel produceert zelf 
een resultaat. Het is de patholoog die 
de finale interpretatie doet. Via een 
macroscopie wordt eerst een - soms 
nog compleet - orgaan onderzocht. In 
de snijzaal wordt het orgaan beschre-
ven, gemeten, gewogen, de snijranden 
gemarkeerd, de oriëntatie aangeduid 
en bepaald welk stuk weefsel wordt 
gebruikt voor verder onderzoek. Er 
wordt ook vastgesteld of er voldoende 
is weggesneden, zodat een juist beeld 
mogelijk is. Daarna volgt het microsco-
pisch weefsel- en celonderzoek. Om de 
stalen uit te bedden voor microscopisch 
onderzoek, worden heel wat stappen 
ondernomen. ’s Nachts worden de sta-
len in een weefselprocessor gefixeerd 
om de stofwisseling een halt toe te 
roepen. De eiwitten en het DNA/RNA 
worden wel gespaard. Na ontwatering 
wordt het staal ingebed met paraffine. 
Dit zorgt ervoor dat er hele dunne plak-
jes van gesneden kunnen worden.

KLEUR BEKENNEN
Deze plakjes worden door de labora-
toriumtechnologen op glaasjes aange-
bracht en gekleurd. Deze kleuring is 
belangrijk voor het identificeren van 
het weefsel. Twee soorten kleuring zijn 
standaard: hematoxyline en eosine. 
Hematoxyline kleurt de kernen van een 
cel blauw en eosine geeft de rest van 
de cel een rode kleur. Soms zijn ook nog 
aanvullende kleuringen noodzakelijk. 

Door middel van een set kleuringen 
wordt er verder onderzocht vanwaar de 
kanker komt en over welke specifieke 
kanker het gaat. Alle uitkomsten van 
die kleuringen worden dan naast elkaar 
gelegd en de patholoog besluit waar-
over het precies gaat.

Tot slot geeft de patholoog feedback 
over de therapie die hieraan gekoppeld 
kan worden. Bij de ene patiënt is hor-
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moontherapie aangewezen maar bij de 
andere misschien eerder chemothera-
pie. De patholoog maakt een verslag op 
en stuurt het naar de behandelende arts.

WEEFSELONDERZOEK 
TIJDENS HEELKUNDIGE 
INGREEP
Maar ook tijdens een heelkundige 
ingreep kan de hulp ingeschakeld wor-
den van een anatoom-patholoog. Dit 
gebeurt wanneer het verloop van de 
ingreep zal wijzigen naargelang het 
resultaat van het weefselonderzoek. 
Dit onderzoek gebeurt met vriescou-
pes, stukken weefsel die net weggesne-
den zijn en meteen ingevroren worden, 
zodat ze ook meteen versneden kunnen 
worden om kleuringen op uit te voeren. 
De anatoom-patholoog gaat ter plekke 
na of er voldoende is weggesneden, of 
het om een tumor gaat of om een uit-
zaaiing. Dit is belangrijk voor de chirurg 
om zijn operatie op de juiste manier af 
te ronden.

MOC-OVERLEG
Pathologen hebben geen rechtstreeks 
contact met de patiënt maar toch zete-
len zij in veel vergaderingen, waar pati-
enten worden besproken, onder andere 

de MOC-vergadering. Tijdens dit over-
leg met onder meer radiologen, chirur-
gen en oncologen, vormen de bevindin-
gen van de pathologen een beslissend 
onderdeel voor de therapiekeuze. 

ANATOOM-
PATHOLOOG, EEN 
BEROEP APART
Een anatoom-patholoog heeft om te 
beginnen een goede basiskennis histo-
logie nodig. Daarnaast vraagt het werk 
ook veel nauwgezetheid en systema-
tiek. Elke fout kan immers nadelige 
gevolgen hebben. Je moet eigenlijk een 
perfectionist zijn. En ook je persoonlijk-
heid moet er tegen kunnen dat je weinig 
tot geen rechtstreeks contact hebt met 
patiënten. Anatomo-pathologie is een 
uitermate snel veranderende wereld. 
Vaak zit de patholoog met het hand-
boek naast zich om diagnoses te stel-
len. Het is haast onmogelijk om alles 
van iedere cel te weten. Daarom heeft 
ook iedere patholoog zijn of haar eigen 
specialiteit en gaan ze vaak bij elkaar op 
consult. Ook voortdurend bijscholen 
is een must! De kennis rond anatomo-
pathologie is nu eenmaal snel verou-
derd. Maar ons ziekenhuis scoort goed 
bij alle kwaliteitscontroles.

KWALITEIT EN 
STATISTIEK
Op de dienst Anatomo-pathologie 
wordt kwaliteit heel hoog in het vaan-
del gedragen. Het is van groot belang 
dat alle producten en procedures die 
gebruikt worden, van uitmuntende 
kwaliteit zijn. De dienst Anatomo-
pathologie werkt ook mee aan kanker-
registratie. Zo kan er anoniem en op 
grote schaal bekeken worden hoe het 
zit met het aantal kankergevallen over 
de gehele bevolking.

NAAR DE TOEKOMST 
TOE
“Netwerken vormen met andere zie-
kenhuizen, maakt schaalvergroting 
mogelijk. En schaalvergroting levert 
een aantal voordelen voor zowel de 
kwaliteit als de kosten. Zo is er meer 
specialisatie mogelijk en ook overleg op 
afstand. Het materiaal voor moleculair 
onderzoek bijvoorbeeld is nogal prijzig, 
maar door samenwerking kan de kost 
gespreid worden.”, aldus dokter Bour-
gain.

Autopsies: 6
Biopsies: 15097
Cytologies: 1759
Cervico-vaginale cytologies: 9164
FISH +: 44
FISH -: 140

“Vervelen gaat de job nooit.” vertelt dokter 
Bourgain. “De onderzoeken zijn misschien 
vaak dezelfde maar ik heb nog nooit één 
en dezelfde kankercel gezien. Je moet zo 

gefocust werken dat het haast onmogelijk is 
om je aandacht te verliezen”.

Aantal onderzoeken in 2018:

14  Anatomo-pathologie



DR. CLAIRE 
BOURGAIN
 
Hoe lang werk je in Imelda? 
Sinds november 2011.

Waar heb je jouw opleiding 
gevolgd? VUB.

Hoe kwam je tot de keuze 
anatomo-pathologie? Door-
dat de combinatie van een 
meer analytisch-technische 
tak van geneeskunde met 
toch behoud van eigen diag-
nostische inbreng me erg 
aansprak.

Wat boeit jou in anatomo-
pathologie? De snelle diag-
nostische evolutie en de 
diversiteit.

DR. LIEVEN 
PEPERSTRAETE
 
Hoe lang werk je in Imelda? 
Ik werd 6 jaar geleden 
benoemd als staflid ana-
tomo-pathologie in het Imel-
daziekenhuis.

Waar heb je jouw opleiding 
gevolgd? UZ Leuven.

Hoe kwam je tot de keuze 
anatomo-pathologie? Het 
vak interesseerde me en 
ik wou er steeds meer van 
weten.

Wat boeit jou in anatomo-
pathologie? Het continu bij-
studeren en blijvend opvol-
gen van de continue snelle 
evolutie van de medische 
wetenschap.

DR. FLORENCE 
BALLAUX
 
Hoelang werk ik in Imelda? 
Sinds augustus 2009.

Waar heb je jouw opleiding 
gevolgd? UZ Leuven en 6 
maand ZOL Genk.

Wat boeit jou in anatomo-
pathologie?  Het is interes-
sant omdat het zeer divers 
is. Wij krijgen namelijk 
biopten van nagenoeg alle 
organen. Enkel de nier- en 
spierbiopten worden niet 
in Imelda zelf gedaan. Er is 
ook veel evolutie met bijko-
mende markers en technie-
ken, die vaker therapeutisch 
een rol spelen.

DR. ERWIN  
PIERRÉ
 
Hoe lang werk je in Imelda? 
Ik werd in 1995 benoemd als 
staflid anatomo-pathologie in 
het Imeldaziekenhuis.

Waar heb je jouw opleiding 
gevolgd? UZ Brussel.

Hoe kwam je tot de keuze 
anatomo-pathologie? Vanaf 
2e kandidatuur had ik inte-
resse in weefselleer.

Wat boeit jou in anatomo-
pathologie? De diversiteit 
van de analyses, geen enkel 
staal van ons labo is iden-
tiek.
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Maarten Dewil, neuroloog

SLAPEN …  
EEN WARE KUNST   

Sofie Maerevoet

Maarten Dewil



Slaap … de mysterieuze toestand tussen leven en dood. In een wereld 
van razen tegen de klok, het enige moment waarop we ons gewillig 
overleveren aan het grenzeloze grijze. Gekoesterd door de gewaden 
van het duister zinken we weg in de leegte, die ons elke nacht opnieuw 
verrast met haar kleurrijke inhoud: onze dromen. En als we dan 
terugkeren van onze reis, is het steeds weer herboren worden.

Jammer genoeg lezen meer en meer 
mensen bovenstaande alinea met 
groeiende ergernis. Ergernis, omdat 
het een vager wordende herinnering 
beschrijft van wat ook zij ooit mochten 
ervaren: een zorgeloze nachtrust.

Ongeveer één op drie volwassenen 
wordt in hun leven geconfronteerd met 
in- of doorslaapproblemen. Van deze 
groep ontwikkelt gemiddeld genomen 
nog eens 40% een chronische vorm 
van slapeloosheid of insomnia.

In onze dagdagelijkse praktijk wordt 
slaap wat te vaak als een periode van 
onproductiviteit gezien. We heb-
ben allemaal een druk professioneel 
leven dat bij voorkeur gecombineerd 
wordt met een florissant sociaal leven 
bovenop de tijd die we graag doorbren-
gen met ons gezin. Vaak komen we in 
de verleiding om te gaan knippen in 
onze slaap. Sluipend bouwt een chro-
nisch slaaptekort zich op. Het gevolg 
van een dergelijk gebrek aan slaap –of 
het nu intentioneel is of ten gevolge 
van een in/doorslaapstoornis- kan niet 
onderschat worden.

Tijdens de verschillende stadia van 
de slaap zijn er verschillende pro-
cessen die van essentieel belang zijn 
voor onze algemene gezondheid. Uit 
onderzoek blijkt dat alle informa-

tie die we overdag opslaan, vooral 
tijdens de slaap verwerkt wordt en 
weggeschreven wordt naar het lan-
getermijngeheugen. Er zijn aanwijzin-
gen dat er al negatieve effecten zijn 
op concentratie en geheugenfunc-
tie, wanneer iemand gedurende een 
week één uur minder slaapt dan hun 
slaapbehoefte. Steeds meer medische 
aandoeningen lijken rechtstreeks of 
onrechtstreeks in verband te staan 
met de slaapkwaliteit. De ziekte van 
Alzheimer, migraine, hoge bloeddruk, 
suikerziekte, hartinfarcten en  hersen-
beroertes … zijn slechts een greep uit 
deze steeds langer wordende lijst. 

In het verleden werden slaapstoornis-
sen te vaak en te snel behandeld met 
slaapmedicatie. Het slaapprobleem 
was iets dat terloops ter sprake kwam 
in het kader van een andere reden voor 
het doktersbezoek. Als gevolg werd er 
dan door gebrek aan tijd om ook op 
dat terloops vermelde probleem in te 
gaan, nog snel een voorschrift voor 
medicatie meegegeven. Deze behan-
deling werd dan meestal ook niet meer 
geherevalueerd en lange tijd verder 
gegeven. Sinds de introductie van de 
cognitieve gedragstherapie voor de 
behandeling van slapeloosheid, is het 
mogelijk geworden om het merendeel 
van de mensen weer te laten slapen 
zonder slaapmedicatie. 

De meerderheid van de personen met 
slapeloosheid lijden aan een zoge-
naamde ‘psychofysiologische insom-
nia’.  Kort uitgelegd betreft het een 
vorm van aangeleerde slapeloosheid. 
Het gaat hier om mensen die meestal in 
aansluiting met een bepaalde gebeurte-
nis in hun leven (scheiding, overlijden, 
ontslag, burn-out, ouderschap …) slape-
loosheid zijn gaan ervaren. De manier 
waarop iemand in die periode denkt 
over de slapeloosheid en er naar gaat 
handelen, is bepalend voor het voort-
bestaan van de slaapproblemen. Op de 
raadpleging horen we dat een belangrijk 
deel van deze mensen ’s avonds wel sla-
perig naar bed gaat, maar bij aankomst 
in de slaapkamer plots het gevoel krij-
gen dat de slaperigheid voorbij is. 

Gaan slapen wordt dan geassocieerd 
met een reeks van negatieve gedach-
ten en onaangename lichamelijke sen-
saties en gevoelens. Men komt in een 
staat van hoogspanning in plaats van 
rust. Over verschillende nachten heen, 
wordt de slapeloosheid geleidelijk aan 
geconditioneerd. 

SLAAPTRAININGEN IN 
HET IMELDAZIEKENHUIS
Aan de hand van cognitieve gedragsthe-
rapie kunnen we deze conditionering  
afbouwen. Verschillende onderzoeken 
hebben het gunstige effect van deze 
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therapie op slapeloosheid aangetoond. 
Gemiddeld 80% van de personen met 
slapeloosheid slaagt er na een behan-
deling in om weer een normale slaap te 
ontwikkelen. Sinds kort organiseren we 
in ons ziekenhuis slaaptrainingen.

Tijdens deze training verrijken we de 
kennis zodanig dat men realistische 
verwachtingen over slapen kan stellen. 
We onderzoeken het slaappatroon en 
staan stil bij wat de slaap kan bevorde-
ren. We leren opmerkzamer te worden 
voor wat men doet, denkt en voelt en 
gaan anders om met piekeren en niet-
helpend gedrag. Hierdoor kan de focus 
in het leven terug ruimer worden dan de 
nachtrust alleen.

Deze training biedt een unieke mix van 
de traditionele gedragstherapeutische 
interventies bij slapeloosheid en de 
meer recentere inzichten met betrek-
king tot acceptatie (Acceptance and 
Commitment Therapy). 

De training bestaat uit zes opeenvol-
gende sessies van twee uur. De groepen 
van maximaal 8 personen worden bege-
leid door Sofie Maerevoet, psycholoog 
– gedragstherapeut. Deelname kan op 
eigen initiatief of op verwijzing van een 
arts. Voorafgaand vindt een screening 
plaats door één van de neurologen of 
longartsen om andere problematiek uit 
te sluiten. Nadien volgt er een intake-
gesprek door de psycholoog. Het mul-

tidisciplinair centrum voor slaapgenees-
kunde van het Imeldaziekenhuis is één 
van de twaalf Vlaamse centra die door 
de CM erkend is voor (gedeeltelijke) 
terugbetaling van de trainingen. 

Door het opstarten van deze slaaptrai-
ningen proberen we in ons ziekenhuis 
de kwaliteit van zorg voor mensen met 
slapeloosheid verder uit te bouwen. 
We spelen hiermee in op de meest 
recente wetenschappelijke inzich-
ten over het ontstaansmechanisme 
van een belangrijke groep van slaap-
stoornissen. Slaap moet zo terug een 
natuurlijk proces worden en gepaard 
gaan met de positieve associatie die 
onze slaap verdient. 

CONTACT
Secretariaat Neurologie 015/50 46 09 
Secretariaat Slaaplabo 015/50 57 19
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Voor mensen met dementie en palliatieve 
patiënten is het extra moeilijk om een rus-
tige plaats te vinden. Zij zijn fysiek soms 
niet meer in staat een lange afstand af te 
leggen of kunnen enkel buitenkomen in 
een beschutte, afgesloten tuin. 

De diensten Oncologie, Verlengde zor-
gen en het Palliatief Support Team namen 
het initiatief om rond de tafel te gaan 
zitten met de medewerkers van onze 
groendienst. Samen werkten ze het plan 
uit voor een Rusttuin. Een plek van stilte 

en rust voor onze patiënten, die door de 
juiste beplanting ook voor de nodige pri-
vacy, beschutting en geborgenheid zorgt. 

Dankzij het Colour Your Hospital-project 
van Belfius Foundation kregen we een 
mooi budget om met de aanleg van de 
Rusttuin te beginnen. De tuin begint stil-
letjesaan vorm te krijgen: ze werd aan-
gelegd naast de diensten Oncologie en 
Verlengde zorgen. De paden zijn gelegd, 
de eerste banken en een tuinkamer zijn 
geplaatst en de beplanting is klaar.  

Het is een plek geworden waar mensen 
met dementie kunnen rondwandelen, 
kunnen genieten van de frisse lucht 
en op een veilige manier een wande-
lingetje kunnen maken. Patiënten die 
palliatief zijn kunnen ook even buiten 
zijn, zonder dat ze een grote afstand 
moeten afleggen. Het is zelfs mogelijk 
om met rolstoel of te bed de tuin te 
bezoeken. Een mooie plek om samen 
met familie, en eventueel huisdier, bui-
ten te genieten. In mei wordt de rust-
tuin geopend.

STILTE VOOR
PATIËNTEN 

Een ziekenhuis is een plaats waar veel 
emoties samenkomen. Vreugde om nieuw leven 
of herstel, verdriet om verlies of een slechte 
diagnose. Patiënten, hun familie en bezoekers 
hebben soms nood aan een plek waar ze even 
tot rust kunnen komen, los van de drukte en 
de vele mensen in het ziekenhuis. Een plaats 
om even op adem te komen.

Kathleen Vermeulen
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GOEDE PUNTEN   
VOOR ONZE KWALITEIT 
VAN ZORG EN 
PATIËNTVEILIGHEID!
Ilse Muylaert



MOOIE FEEDBACK 
VANUIT 
ZORGINSPECTIE! 
 
Zorginspectie is het agentschap 
van de Vlaamse overheid dat de 
Vlaamse gezondheidsvoorzieningen 
inspecteert. 

Zij toetsen de activiteiten in het 
ziekenhuis op kwaliteit van zorg en 
patiëntveiligheid. Het geeft de offi-
ciële toelating  aan een ziekenhuis 
om activiteiten te mogen uitvoeren.

Onaangekondigd komen inspecteurs 
van Zorginspectie kijken in het zie-
kenhuis voor specifieke zorgtrajec-
ten of de opgelegde normen, zoals 
bepaald, worden toegepast. 

Begin oktober 2018 kreeg Imeldazie-
kenhuis dit onverwacht bezoek in het 
kader van het heelkundige en inter-
nistische zorgtraject.

De inspecteurs bezochten Spoed, het 
Operatiekwartier, Intensieve zorgen 
en twee afdelingen Geneeskunde en 

Heelkunde. We scoorden goed op 
alle items waardoor er geen hervisi-
tatie nodig was.

In het Imeldaziekenhuis wordt elke 
dag hard gewerkt aan het verder 
uitbouwen van kwaliteitsvolle zorg 
door alle artsen en medewerkers. De 
mooie resultaten vanuit de zorgin-
spectie tonen aan dat we deze inge-
slagen weg verder moeten gaan.

De officiële resultaten worden gepu-
bliceerd op onze website.

PAY FOR 
PERFORMANCE (P4P)
“Pay for Performance” is het systeem 
dat de beloning voor geleverde zorg 
rechtstreeks in verband brengt met 
de bereikte resultaten van een zie-
kenhuis. 

P4P wordt in de hele wereld steeds 
meer toegepast om de kwaliteit van 
zorg te verbeteren. Sinds dit jaar is 
ook in België gestart met een derge-
lijk systeem voor volgende indicato-
ren:

Indicatoren ziekenhuisbreed

• Accreditatie 
• Klinische registraties en labels 
• Incidentenmeldingensysteem 
• Patiëntenervaringen

Pathologiegebonden indicatoren 

• Antibioticaprofylaxe bij chirurgi-
sche interventies (totale heuppro-
these, pacemaker, hysterectomie) 
• Borstkanker  
• Andere kwaadaardige tumoren 

Ook hier halen we mooie resultaten 
in ons ziekenhuis zowel voor de zie-
kenhuisbrede als de zorgprogram-
maspecifieke indicatoren.

De opvallende evolutie doorheen de 
jaren is misschien nog het belang-
rijkste. Gezien de informatie gehaald 
wordt over verschillende jaren, zien we 
duidelijk de verbetering op deze kwa-
liteitsindicatoren vanaf 2012 tot nu. 
Het harde werk van artsen en mede-
werkers hierrond gedurende de laatste 
jaren werpt duidelijk vruchten af.
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Dirk Van Herpe, directeur ouderenzorg

ALLE WEGEN  
LEIDEN NAAR 
ROME



Het Regenboogkoor is een contactkoor waarbij mensen met dementie en 
hun mantelzorger/familielid of vrijwilliger in een een-op-eenrelatie elke 
vrijdag samen zingen. Omdat muziek verbindt, werd het koor een 7-tal 
jaren geleden opgericht om mensen met dementie te laten genieten van 
zang en muziek. Samen met hun familieleden.

Omdat “houden van” in woorden soms 
niet meer voldoende kan uitgedrukt 
worden in de context van dementie, 
is het samen dingen kunnen doen, het 
samen beleven van muziek en zang in 
een ontspannende, gezellige sfeer des 
te belangrijker geworden. De warmte 
die de ontmoetingsruimte op vrijdag-
namiddag uitstraalt is ongezien. Dankzij 
het ambassadeurschap van Filip Zutter-
man, pastor en verantwoordelijke voor 

de vrijwilligerswerking, is een vaste 
ploeg van vrijwilligers wekelijks op de 
afspraak.

De repetities worden begeleid met 
muziekinstrumenten zoals piano, 
fluit en af en toe ook accordeon. 
Diverse getuigenissen van ontroe-
ring bij het zien en horen van deze 
muzieknamiddagen zijn voor ons een 
hart onder de riem.

PIONIERSROL VAN ONS 
WOONZORGCENTRUM 
IN DE OPRICHTING VAN 
CONTACTKOREN IN 
WOONZORGCENTRA
WZC Den Olm is medeoprichter van 
De Stem van ons Geheugen en is op 
deze manier medepionier in het ont-
staan van contactkoren in de woon-
zorgcentra in Vlaanderen, samen met 
VPSW Mol, Koor en Stem Vlaanderen 
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en het Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen.

Het koor is ook niet aan zijn proef-
stuk toe. Eerdere optredens kregen 
staande ovaties in Leuven, Mechelen 
en Gent. Op 21 december 2018 gaf 
het Regenboogkoor een gastoptre-
den in de Sint-Romboutskathedraal te 
Mechelen op het Kerstconcert geor-
ganiseerd door Foundation Mechelen.

OPTREDEN IN ROME
Toen we de  uitnodiging kregen om 
in Rome te gaan zingen, kwam er 
heel snel – en zonder veel nadenken 

– een “ja” vanuit de directie. Hoe we 
dit gingen organiseren, was een zorg 
voor later, maar deze opportuniteit 
lieten we niet aan ons voorbijgaan. Dit 
is niet alleen voor het koor een eer, 
maar geeft bovendien ook een moge-
lijkheid om de visie van het woon-
zorgcentrum, met name te vertrekken 
vanuit de mogelijkheden van mensen 
met dementie, ook in het Vaticaan 
bespreekbaar te maken. 

In overleg met de bewoners en leden 
van het koor bekijken we hoe we deze 
uitzonderlijke reis kunnen organise-
ren. Een prachtige kans, maar tegelijk 

ook een grote uitdaging. Het koor is 
enthousiast, en wij als organisatie zijn 
vereerd… Het staat nu in onze agen-
da’s: 2 tot 6 april 2019. Het wordt voor 
velen de reis van hun leven en die wil-
len we zo aangenaam mogelijk maken. 
Voor elke zanger van het koor zal een 
mantelzorger meereizen, maar ook 
vanuit ons woonzorgcentrum zal vol-
doende begeleiding aanwezig zijn. We 
doen ook ons best om deze reis gratis 
aan te bieden. 

Voor dit initiatief vonden we vrij 
snel het Expertisecentrum Demen-
tie Vlaanderen (EDV) bereid om 
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ons project mee te ondersteunen. 
Terecht, want het gaat ons inhoude-
lijk om twee belangrijke punten die we 
onder de maatschappelijke aandacht 
willen brengen: ten eerste willen we 
het belang van zingen en wat dat doet 
met mensen met dementie in de kij-
ker zetten, ten tweede willen we de 
samenleving wakker maken voor een 
soort engagement ‘kom op voor een 
mooie oude dag’ waar we willen aan-
tonen dat de mensen met dementie 
nog tot meer in staat zijn. ‘Het stereo-
tiepe beeld dat er met dementie niets 
meer mogelijk is, moeten we zo snel 

mogelijk bijstellen’ aldus Jurn Ver-
schraegen, directeur van het exper-
tisecentrum. Het Expertisecentrum 
werkt in het kader van het dementie-
plan van minister Jo Vandeurzen aan 
een genuanceerde beeldvorming over 
dementie. Dergelijke acties passen 
perfect in deze missie.

De reis wordt uiteraard geen sine-
cure. Wij vertrekken met de bus van-
uit Bonheiden naar Zaventem, nemen 
daar het vliegtuig naar Rome, waar we 
4 nachten verblijven. In totaal gaan we 
met een 15-tal mensen met demen-

tie - begeleid door een familielid, een 
vrijwilliger, een ploeg zorgkundigen/
verpleegkundigen, twee artsen, een 
tolk en een stadsgids - een belangrijke 
boodschap verkondigen in Rome. We 
gaan daar staan met een groep van 
50 mensen, vanuit een grenzeloos 
respect voor deze kwetsbare oude-
ren. Vanuit het besef dat elk van deze 
mensen een unieke persoon is met 
een enorme levenswijsheid, die we 
daarom ook erg waarderen. Ambassa-
deurs zullen het zijn, voor alle 132.000 
mensen met dementie die Vlaanderen 
momenteel telt. 

“Elk van deze mensen 
zijn unieke personen met 
een enorme rijkdom aan 

levenswijsheid”
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Mijn naam is Lynn Vercammen. Ik ben 
opgegroeid in Sint-Stevens-Woluwe 
en ben 32 jaar. Ik deed mijn opleiding 
geneeskunde aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Ik ben plusmama van 3 kinde-
ren en mama van 2 jongere kinderen. 
Doorheen de jaren ontwikkelde ik een 
specifieke interesse voor Gynaecolo-
gie en Verloskunde. De trigger werd 
gegeven door een buitenlandse stage 
in Parijs. In 2011 startte ik de speciali-

satie Gynaecologie - Verloskunde, die 
ik beëindigde in 2016. De opleiding 
bracht me van hartje Brussel tot in 
Limburg. De laatste twee jaren ben ik 
werkzaam geweest in UZ Brussel, waar 
ik me heb bekwaamd in opvolging van 
de hoogrisicozwangerschappen en de 
prenatale echografie. In de toekomst 
wens ik me ook verder te verdiepen 
in de pediatrische en adolescentengy-
naecologie.

Mijn opleiding heb ik genoten in Die-
penbeek, Leuven, Turnhout, Duffel, 
Dendermonde en Exeter. Ik heb 5 jaren 
als staflid in Gasthuisberg, Leuven 
gewerkt, daarna 18 jaren in het ZOL te 
Genk. Tevens werk ik als consulent in het 
brandwondencentrum van het Militair 
Hospitaal te Neder-Over-Heembeek. 
Er is een externe consultatie voor com-
plexe wondzorg (te Genk). Daarnaast 
ben ik, met enkele andere enthousiaste 
collega’s, werkzaam in een zelf opge-
richt hospitaaltje in Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso), waar we voornamelijk 
kinderen met brandwonden en contrac-

turen van brandwonden behandelen.  
In de afgelopen 25 jaar heb ik mij voor-
namelijk beziggehouden met recon-
structies (van alle aard), handchirurgie 
en complexe wonden. Op de vraag of ik 
naast collega’s dr. Anne Missotten en dr. 
Peter Ceulemans de post-bariatrische 
reconstructies (en in het algemeen de 
reconstructies) verder wilde uitbouwen 
in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden 
heb ik dan ook positief gereageerd.   
We gaan ervan uit dat we hiermee als 
dienst een constructieve bijdrage kun-
nen leveren voor problemen met een 
niet zo voor de hand liggende oplossing.

Ik volgde mijn opleiding tot nucleariste aan 
de KU Leuven, en breidde deze uit met een 
doctoraat over gerichte beeldvorming bij 
neuro-endocriene tumoren behandeld met 
radionuclidetherapie (‘Evaluation of mole-
cular, dosimetric and ultrastructural ima-
ging in the assessment of  neuro-endocrine 
tumors, treated with Peptide Receptor 
Radionuclide Therapy’). Sinds mijn afstude-
ren in 2015, werk ik als nucleariste in het 
AZ Jan Portaels ziekenhuis in Vilvoorde 

en tot voor kort ook nog 1 dag per week 
in het Sint Jan ziekenhuis in Brussel.  Door 
de netwerkvorming leek het mij een mooie 
opportuniteit om mijn activiteiten op de 
dienst Nucleaire geneeskunde van Vil-
voorde te combineren met deze van het 
Imeldaziekenhuis en het PET/CT-centrum 
van het Vesalius oncologisch netwerk. Het 
is dan ook met veel enthousiasme dat ik 
hier gestart ben, begin januari 2019! 

Lynn 
VERCAMMEN 

Gynaecologie   
(01/01/’19)

Bert  
VAN DEN 

HOF 
Plastische  

chirurgie 
 (01/01/’19)

Sofie VAN 
BINNEBEEK 

Nucleaire  
geneeskunde  

 (01/01/’19)
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Sinds eind februari 2019 ben ik werk-
zaam als uroloog in het Imeldazieken-
huis. Mijn opleiding geneeskunde vol-
tooide ik aan de KU Leuven in 2012. Als 
assistent urologie was ik achtereenvol-
gens werkzaam in het ZOL Genk, UZ 
Leuven en Jessa ziekenhuis te Hasselt. 
In Hasselt specialiseerde ik mij in de 
endoscopie en laparoscopie. Naast mijn 
algemene activiteiten zal ik mij binnen 

onze dienst vooral bezig houden met 
de endo-urologie. In de nabije toekomst 
zal ik verantwoordelijk zijn voor het 
opstarten van het HOLEP (Holmium 
laser enucleatie van de prostaat)-pro-
gramma. Een nieuwe techniek voor het 
behandelen van goedaardige prostaat 
vergroting met behulp van laser die een 
snellere recuperatie toelaat van de pati-
ent.

Ik ben werkzaam in verschillende ziekenhuizen. Ik ben staflid in St.-Augustinus Wil-
rijk en consulent in H.Hart Lier, St. Jozef Malle, AZ Turnhout, ZNA J. Palfijn Merksem, 
Klina Brasschaat en UZ Leuven. Ik behaalde mijn diploma geneeskunde in 1991 aan 
de VUB. In 1996 werd ik erkend als kinderarts. In Leiden volgde ik een opleiding in 
congenitale en pediatrische cardiologie. Ik vervolledigde dit in 1998. In 2006 docto-
reerde ik aan de Universiteit Antwerpen.

In 2005 behaalde ik mijn medisch 
diploma aan Kyung Hee University, Seoul, 
Zuid-Korea en mijn certificaat inwendige 
geneeskunde in 2015 met bijzondere 
bekwaming in de endocrinologie in 2018 
aan KU Leuven met een doctoraatspro-
ject getiteld “Restoring functional beta-
cell mass in patients with Type 1 Diabetes 
Mellitus“. Tussen 2016 en 2018 voltooide 
ik een klinisch fellowship in “Obstretric 
Medicine” in Mount Sinai Hospital, Uni-
versity of Toronto in Canada met een 
focus op internistische/endocrinologi-
sche problemen tijdens de zwangerschap.  

Binnen onze dienst zal ik me toeleg-
gen op alle aspecten van diabetes en 
algemene endocrinologie, met een bij-
zondere interesse voor vrouwen met 
internistische problemen tijdens de 
zwangerschap, pre- en postpartaal,  
om zo deze patiënten beter te kunnen 
ondersteunen. 

Het is met heel veel enthousiasme dat 
ik de dienst Endocrinologie vervoeg 
en mijn klinische en wetenschappelijke 
ervaring ten dienste stel van de patiën-
ten in Bonheiden en omstreken. 

Hendrik-Jan 
FLORIN 

Urologie  
(25/02/’19)

DaHae  
LEE 

Endocrinologie   
(06/02/’19)

Bert  
SUYS 

Kindercardiologie    
(07/02/’19)

NIEUWE TOEGELATEN ARTS:

Kevin Peters  31-12-2018
Sofie Stuyck  31-01-2019

André Valcke  31-08-2018
Lutgarde Lemmens  30-09-2018

Uit dienst Met pensioen
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Targeted therapy with a localised abluminal 
groove, low-dose sirolimus-eluting, biode-
gradable polymer coronary stent (TARGET 
All Comers): a multicentre, open-label, ran-
domised non-inferiority trial. Lansky A, Wijns 
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Safety of the Deferral of Coronary Revascula-
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and Acute Coronary Syndromes. Escaned J, 
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G, Nijjer SS, Olsson H, Olsson SE, Omerovic E, 
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E, van Royen N, Varenhorst C, Vinhas H, Vrints 
CJ, Walters D, Yokoi H, Fröbert O, Patel MR, 
Serruys P, Davies JE, Götberg M. JACC Cardio-
vasc Interv. 2018 Aug 13;11(15):1437-1449. doi: 
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Unifocal Right-Sided Ablation Treatment for 
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10.1111/cod.13026. Epub 2018 May 17. 

28  Publicaties



“Slime”: A new fashion among children causing 
severe hand dermatitis. Aerts O, De Fré C, van 
Hoof T, Ghys K, Ortopelea RA, Lambert J. Con-
tact Dermatitis. 2018 Dec;79(6):385-387. 

GASTRO-ENTEROLOGIE
Effectiveness of golimumab in ulcerative coli-
tis: A review of the real world evidence Olivera 
P, Danese S, Pouillon L, Bonovas S, Peyrin-
Biroulet L Dig Liver Dis 2018 (epub ahead of print)
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Le Roy I, Mathieu C, Laenen A, Enzlin P, Weyers 
S, Mol BWJ, Bosteels JJA. BJOG. 2018 Oct 16. 
doi: 10.1111/1471-0528.15504. 

A Modified Two-Step Screening Strategy for 
Gestational Diabetes Mellitus Based on the 
2013 WHO Criteria by Combining the Glu-
cose Challenge Test and Clinical Risk Factors. 

Benhalima K, Van Crombrugge P, Moyson C, 
Verhaeghe J, Vandeginste S, Verlaenen H, Ver-
cammen C, Maes T, Dufraimont E, De Block C, 
Jacquemyn Y, Mekahli F, De Clippel K, Van Den 
Bruel A, Loccufier A, Laenen A, Minschart C, 
Devlieger R, Mathieu C. J Clin Med. 2018 Oct 
13;7(10). pii: E351. doi: 10.3390/jcm7100351.

Case report: tick-borne encephalitis (TBE) in a 
Belgian traveller returning from Germany. Gils 
S, Frans J, Ho E, Smismans A, Vermylen P, Dewil 
M, Dejaegher L, Heyndrickx L, Ariën KK, Van 
Esbroeck M. J Travel Med. 2018 Jan 1;25(1). doi: 
10.1093/jtm/tay078. 

Lanreotide in the prevention and management 
of high-output ileostomy after colorectal can-
cer surgery. Cuyle PJ, Engelen A, Moons V, Tollens 
T, Carton S. J Drug Assess. 2018 May 23;7(1):28-
33. doi: 10.1080/21556660.2018.1467916. eCol-
lection 2018.

Post-transfusion hemoglobin values 
and patient blood management. Moer-
man J, Vermeulen E, Van Mullem M, Badts 
AM, Lybeert P, Compernolle V, Georg-
sen J. Acta Clin Belg. 2018 May 17:1-5. doi: 
10.1080/17843286.2018.1475939. 

The Sensitivity and Specificity of the Glu-
cose Challenge Test in a Universal Two-Step 
Screening Strategy for Gestational Diabetes 
Mellitus Using the 2013 World Health Organi-
zation Criteria. Benhalima K, Van Crombrugge 
P, Moyson C, Verhaeghe J, Vandeginste S, Ver-
laenen H, Vercammen C, Maes T, Dufraimont E, 
De Block C, Jacquemyn Y, Mekahli F, De Clip-
pel K, Van Den Bruel A, Loccufier A, Laenen 
A, Devlieger R, Mathieu C. Diabetes Care. 2018 
Jul;41(7):e111-e112. doi: 10.2337/dc18-0556. 
Epub 2018 May 10.

Transvaginal natural orifice transluminal endo-
scopic surgery (vNOTES) adnexectomy for 
benign pathology compared with laparoscopic 
excision (NOTABLE): a protocol for a rando-
mised controlled trial. Baekelandt JF, De Mul-
der PA, Le Roy I, Mathieu C, Laenen A, Enzlin 
P, Weyers S, Mol BWJ, Bosteels JJA. BMJ Open. 
2018 Jan 10;8(1):e018059. doi: 10.1136/bmjo-
pen-2017-018059.

OPAT: proof of concept in a peripheral Belgian 
hospital after review of the literature Smismans 
A, Vantrappen A, Verbiest F, Indevuyst C, Van 
den Poel B, von Winckelmann S, Peeters A, 
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Ombelet S, Lybeert P, Heremans A, Frans E, Ho 
E, Frans J Acta Clin Belg. 2018 Aug;73(4):257-267

An alternative cause of bile duct obstruction 
Bronswijk M, Laurent MR, van Olmen A Gas-
troenterology [accepted]

NEFROLOGIE
Reversal of Dialysis-Dependent Anti-Glo-
merular Basement Membrane Disease Using 
Plasma Exchange, Glucocorticosteroids, 
and Rituximab. Lemahieu W, Ombelet S, 
Lerut E, Jamar S, Sprangers B. Kidney Int Rep. 
2018 May 8;3(5):1229-1232. doi: 10.1016/j.
ekir.2018.04.015. eCollection 2018 Sep. No 
abstract available. 

NEUROLOGIE
The BELTRIMS registry: a unique Belgian regis-
try on real-world safety and efficacy data of MS 
patients treated with new DMTs in Belgium B. 
Willekens1,2 , V. Van Pesch3 , M. D’Hooghe4 
, D. Dive5 , B. Dubois6 , R. Bouton7 , M. Cam-
bron8,16 , B. Capron9 , R. Crols10 , B. Dachy11 , F. 
Debruyne12 , J. Debruyne13 , D. Decoo14 , V. Del-
vaux15 , O. Deryck 16, M. Dewil17 , I. Dhollander18 
, A. De Pauw19 , J.-A. Elosegi7 , S. El Sankari3 , A. 
Etxeberria Izal20 , S. Goffette21 , N. Govers22 , D. 
Guillaume23, A.-G. Herbaut24 , N. Jacquemotte25 
, P. Jacquerye26 , G. Laureys13 , N. Libbrecht27 
, E. Lommers28 , F. London29 , A. Maertens de 
Noordhout30 , G. Nagels4 , K. Peeters18 , G. Per-
rotta30 , R. Reznik23, S. Shalchian15, C. Swinnen31, 
E. Urbain32 , K. Van de Velde33 , D. Verhalle34, P. 
Seeldrayers9 , and on behalf of the Belgian Study 
Group for Multiple Sclerosis, BSGMS, Belgium

ONCOLOGIE
Brief Report on 3-Weekly Paclitaxel Carbopla-
tin Efficacy in Locally Advanced or Metastatic 
Squamous Vulvar Cancer. Amant F, Nooij L, 
Annibali D, van Rompuy AS, Han S, van den Bulck 
H, Goffin F. Gynecol Obstet Invest. 2018;83(6):620-
626. doi: 10.1159/000487435. Epub 2018 Sep 18.

Real-world use of granulocyte colony-sti-
mulating factor in ambulatory breast cancer 
patients: a cross-sectional study. Van Ryckeg-
hem F, Haverbeke C, Wynendaele W, Jerusalem 
G, Somers L, Van den Broeck A, Vingerhoedt S, 
Van Belle S. Support Care Cancer. 2018 Aug 11. 
doi: 10.1007/s00520-018-4399-3. 

Adherence to geriatric assessment-based 
recommendations in older patients with can-
cer: a multicenter prospective cohort study 

in Belgium. Kenis C, Decoster L, Flamaing J, 
Debruyne PR, De Groof I, Focan C, Cornélis 
F, Verschaeve V, Bachmann C, Bron D, Luce S, 
Debugne G, Van den Bulck H, Goeminne JC, 
Schrijvers D, Geboers K, Petit B, Langenaeken C, 
Van Rijswijk R, Specenier P, Jerusalem G, Praet 
JP, Vandenborre K, Lobelle JP, Lycke M, Milisen 
K, Wildiers H. Ann Oncol. 2018 Sep 1;29(9):1987-
1994. doi: 10.1093/annonc/mdy210.

Tamoxifen Metabolism and Efficacy in Breast 
Cancer: A Prospective Multicenter Trial. Neven 
P, Jongen L, Lintermans A, Van Asten K, Blomme 
C, Lambrechts D, Poppe A, Wildiers H, Dieudonné 
AS, Brouckaert O, Decloedt J, Berteloot P, Verhoe-
ven D, Joerger M, Vuylsteke P, Wynendaele W, 
Casteels M, Van Huffel S, Lybaert W, Van Ginder-
achter J, Paridaens R, Vergote I, Dezentjé VO, Van 
Calster B, Guchelaar HJ. Clin Cancer Res. 2018 May 
15;24(10):2312-2318. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-
17-3028. Epub 2018 Feb 19.

PNEUMOLOGIE
Does nivolumab for progressed metastatic 
lung cancer fulfill its promises? An efficacy and 
safety analysis in 20 general hospitals. Tournoy 
KG, Thomeer M, Germonpré P, Derijcke S, De 
Pauw R, Galdermans D, Govaert K, Govaerts E, 
Schildermans R, Declercq I, De Brucker N, Pat 
K, Van Herreweghe R, Van Zandweghe L, Van-
maele L, Van Damme V, Marien H, De Craene 
S, Fabry I, Alexander P, Vercauter P, Demedts I. 
Lung Cancer. 2018 Jan;115:49-55. doi: 10.1016/j.
lungcan.2017.11.008. Epub 2017 Nov 16.

THORACALE- EN VAATHEELKUNDE
Drug-Coated Balloon Treatment for Femoro-
popliteal Artery Disease. Scheinert D, Micari 
A, Brodmann M, Tepe G, Peeters P, Jaff MR, 
Wang H, Schmahl R, Zeller T; IN.PACT Global 
Study Investigators. Circ Cardiovasc Interv. 2018 
Oct;11(10):e005654. doi: 10.1161/CIRCINTER-
VENTIONS.117.005654.

Correlation of FFR-derived from CT and stress 
perfusion CMR with invasive FFR in intermedi-
ate-grade coronary artery stenosis. Ghekiere O, 
Bielen J, Leipsic J, Dewilde W, Mancini I, Hansen 
D, Dendale P, Nchimi A. Int J Cardiovasc Imaging. 
2018 Oct 3. doi: 10.1007/s10554-018-1464-4. 

How to compare results from open with endo-
vascular procedures? Bosiers M, Deloose K, 
Callaert J, Peeters P, Wauters J. J Cardiovasc 
Surg (Torino). 2018 May 9. doi: 10.23736/S0021-
9509.18.10525-8. 

Nine-Month Outcomes of the DURABI-
LITY Iliac Study on Self-Expanding Stents 
for Symptomatic Peripheral Artery Disease. 
Faries P, Jaff M, Peeters P, Khatib Y, Roberts D, 
Bosiers M, Malik R, Ravin R, Rundback J. Ann 
Vasc Surg. 2018 Aug;51:37-47. doi: 10.1016/j.
avsg.2018.02.020. Epub 2018 Apr 18.

Pre-Angioplasty Instantaneous Wave-Free 
Ratio Pullback Predicts Hemodynamic 
Outcome In Humans With Coronary Artery 
Disease: Primary Results of the Internati-
onal Multicenter iFR GRADIENT Registry. 
Kikuta Y, Cook CM, Sharp ASP, Salinas P, 
Kawase Y, Shiono Y, Giavarini A, Nakayama 
M, De Rosa S, Sen S, Nijjer SS, Al-Lamee R, 
Petraco R, Malik IS, Mikhail GW, Kaprielian 
RR, Wijntjens GWM, Mori S, Hagikura A, 
Mates M, Mizuno A, Hellig F, Lee K, Janssens 
L, Horie K, Mohdnazri S, Herrera R, Krack-
hardt F, Yamawaki M, Davies J, Takebayashi 
H, Keeble T, Haruta S, Ribichini F, Indolfi 
C, Mayet J, Francis DP, Piek JJ, Di Mario C, 
Escaned J, Matsuo H, Davies JE. JACC Car-
diovasc Interv. 2018 Apr 23;11(8):757-767. doi: 
10.1016/j.jcin.2018.03.005.

Stellarex drug-coated balloon for treatment 
of femoropopliteal arterial disease-The ILLU-
MENATE Global Study: 12-Month results 
from a prospective, multicenter, single-arm 
study. Schroë H, Holden AH, Goueffic Y, Jan-
sen SJ, Peeters P, Keirse K, Ito W, Vermassen F, 
Micari A, Blessing E, Jaff MR, Zeller T. Catheter 
Cardiovasc Interv. 2018 Feb 15;91(3):497-504. 
doi: 10.1002/ccd.27348. Epub 2017 Oct 31.

Drug-Coated Balloon Treatment of Femoro-
popliteal Lesions for Patients With Intermit-
tent Claudication and Ischemic Rest Pain: 
2-Year Results From the IN.PACT Global 
Study. Micari A, Brodmann M, Keirse K, Pee-
ters P, Tepe G, Frost M, Wang H, Zeller T; 
IN.PACT Global Study Investigators. JACC Car-
diovasc Interv. 2018 May 28;11(10):945-953. doi: 
10.1016/j.jcin.2018.02.019.

UROLOGIE
Castration-resistant prostate cancer-free 
survival in the Multicentric Prospective Local 
Treatment of Metastatic Prostate Cancer 
(LoMP) Trial Buelens S, Poelaert F, De Bleser E, 
Dhondt B, Verla W, Ost P, Rappe B, De Troyer 
B, Verbaeys C, Kimpe B, Billiet I, Plancke H, 
Fransis K, Willemen P, Ameye F, Decaestecker 
K, Lumen N.
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WIL JE ONZE NIEUWSBRIEVEN 
EN UITNODIGINGEN BLIJVEN 
ONTVANGEN? 
Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Europese privacyregelgeving 
in werking om je persoonsgegevens beter te beschermen. De 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (of de GDPR) 
legt de regels vast die organisaties en overheden moeten vol-
gen bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. 
We gebruiken momenteel je contactgegevens om je regelmatig 
op de hoogte te brengen van wat er in ons ziekenhuis gebeurt. 
Dit onder andere aan de hand van papieren en digitale nieuws-
brieven, uitnodigingen voor symposia en kaartjes met de voor-

stelling van nieuwe stafleden. We namen je op in onze contact-
lijst omdat je als huisarts verwijst naar en samenwerkt met ons 
ziekenhuis of arts bent in onze regio. We willen jou graag verder 
op de hoogte houden.

Jouw persoonsgegevens beheren en gebruiken we in alle vei-
ligheid, ze worden niet gebruikt voor andere doeleinden. 

Verkies je toch om geen nieuwsbrieven of 
uitnodigingen meer te ontvangen, dan kan 
je je uitschrijven via: https://bit.ly/2IfteFm 
of aan de hand van volgende QR-code.

Ipodium 
in 2019 

Bloed geven 
in 2019

Patiëntendag Crohn 
en Colitis Ulcerosa

Dankzij de inzet van bloeddonoren wor-
den mensenlevens gered en zieken gene-
zen. Kom ook jij bloed geven? Dat kan!  
Telkens van 18u tot 20u30, in de kapel 
van ons ziekenhuis:

• 25 maart  
• 24 juni 
• 30 september

27 april 2019, van 14u30 tot 17u 
Kapel ziekenhuis

Deelname is gratis maar we vragen wel 
om vooraf in te schrijven. Dit kan via 
IBDkliniek@imelda.be of 015/504868

Meer info over deze patiëntendag vind 
je op onze website www.imelda.be

Ook in 2019 organiseren wij Ipodia in 
de kapel van ons ziekenhuis. 

De invulling maken we later bekend, 
maar noteer alvast volgende data in de 
agenda.

• 15 juni  
• 12 oktober




