
DIENST 
PNEUMOLOGIE
STELT ZICH VOOR
De dienst Pneumologie heeft van alle disciplines in de het Imeldaziekenhuis 
eigenlijk de langste geschiedenis. Het huidige ziekenhuis is immers in 1961 
ontstaan uit het toenmalig sanatorium voor vrouwelijke TBC-patiënten dat in de 
jaren 1930 werd opgericht door de Duffelse zusters van het Convent van Bethlehem. 
De eerste artsen hier waren dus pneumologen :-) !  

Tekst: dr. André Heremans (pneumologie)



Zo werkte dokter Frans Lenaerts hier al in 1953, dus acht 
jaar voor de instelling een algemeen ziekenhuis werd. 
Hij was ook jarenlang de enige pneumoloog in de wijde 
omtrek (nu zijn we met vijf in één ziekenhuis!) en werd 
zo gevraagd om bronchoscopie te gaan doen in de zie-
kenhuizen van Mechelen en Duffel. ‘Netwerking avant 
la lettre’ dus door de pneumologen. Dokter Lenaerts 
werkte hier nog toen ik in het Imeldaziekenhuis arts-
stagiair en arts-assistent was in de jaren 1980, en ik 
heb het voorrecht gehad in zijn voetsporen te mogen 
treden toen hij met pensioen ging in 1991. Samen met 
dokter Jan Roelandts (met pensioen gegaan in 2016) 
heb ik de dienst voor longziekten verder zien evolueren 
tot wat hij nu is. 

We konden na jaren goede samenwerking met de colle-
ga’s anesthesisten de acute en intensieve zorg verder uit-
bouwen met de komst van onze collega dokter Eric Frans, 
algemeen internist-intensivist in 2001. Zo is bijvoorbeeld 
niet-invasieve ventilatie, door de dienst Pneumologie 
ingevoerd, nu een standaardbehandeling voor de patiënt 
met acute ademnood. Dokter Frans bracht een jarenlang 
opgebouwde ervaring mee vanuit de dienst Medische 
intensieve zorgen en Algemene interne ziekten van het 
UZ Leuven. Zijn kennis van infectiologie, trombo-embo-
lie en systeemziekten zijn een bijkomende aanwinst voor 
onze dienst. Dokter Frans maakt als algemeen internist-
intensivist deel uit van de groep intensivisten.

Ondertussen werd sinds 2001 het slaaplabo uitge-
bouwd, waarbij we ook onze collega’s van neurologie 
hebben betrokken. In het slaaplabo worden alle aspec-
ten van de slaap onderzocht. Longartsen houden zich 
vooral bezig met de diagnose en behandeling van 
ademhalingsproblemen verbonden aan de slaap, zoals 
slaapapneu. De collega’s van neurologie leggen zich 
toe op de eigenlijke slaapstoornissen zoals narcolep-
sie, insomnia, parasomnieën en zo meer.

De meerderheid van de mensen, die lijden aan slaapap-
neu, hebben obstructieve slaapapneu. (Woordje uitleg: 
door de slaap ontspannen onze spieren, ook in keel en 
huig. Bij sommige mensen vernauwt hierdoor de keel 
en gaan ze snurken, bij mensen met slaapapneu gaat 
dit een stapje verder en valt de keel dicht en kunnen ze 
even niet meer ademen: apneu. Dit verstoort de slaap, 
waardoor deze mensen niet uitgerust opstaan en sla-
perig zijn overdag). De standaardbehandeling hiervoor 
is nasale CPAP (via een neuskapje wordt lichte druk 
gegeven in de luchtwegen zodat die niet meer kun-
nen dichtvallen – CPAP staat voor continuous posi-
tive airway pressure). Ondertussen hebben we zowat 
1000 tevreden mensen met een CPAP-behandeling. 
Voor lichte vormen van slaapapneu kan soms in plaats 
van CPAP een speciale mondbeugel gebruikt worden. 
Hiervoor werken we samen met de collega’s van neus-
keel-oorziekten en maxillofaciale chirurgie.

Echo-bronchoscopie
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Een belangrijke onderdeel van de pneumologie is de respi-
ratoire oncologie (kankers met betrekking tot de ademha-
ling). Een exacte diagnose en staging (de bepaling van de 
uitgebreidheid van de ziekte) is essentieel voor een goede 
behandeling. Hiervoor is in de huidige tijd de echo-endo-
scopie een belangrijk onderzoek geworden. Wij zijn er 
trots op dat we sinds 2007, als één van de eerste diensten 
in Vlaanderen, deze techniek konden aanbieden aan onze 
patiënten. De techniek helpt ons de diagnose te stellen 
bij perifeer gelegen longletsels (echogeleide biopsiename 
door middel van een zogenaamde echo miniprobe). Met 
een speciale punctie-echo-endoscoop kunnen we dan 
weer weefselstalen nemen uit lymfeklieren of letsels die 
gelegen zijn langsheen de grote luchtwegen (echogeleide 
transbronchiale naaldaspiratie of EBUS-TBNA. EBUS 
staat voor endobronchial ultrasound).

De laatste jaren is de behandeling van longkanker in een 
stroomversnelling geraakt. Er zijn nieuwe behandelopties 
gekomen zoals doelgerichte therapie op basis van DNA-
analyse van de tumorcellen en immunotherapie. Deze 
evoluties worden op de voet gevolgd door onze collega 
dokter Nele De Brucker, respiratoir oncoloog.

Voor de behandeling van vroege stadia van longkanker 
kunnen we een beroep doen op dokter Jürgen Verbist 
voor minimaal-invasieve longoperaties (VATS of video 

assisted thoracic surgery). We werken ook samen met zijn 
dienst voor diagnostiek en behandeling van pleurale aan-
doeningen (pleuroscopie).

Een andere veel voorkomende aandoening in de pneu-
mologie is COPD (obstructieve longziekte, wereldwijd 
vierde op de lijst van meest frequente doodsoorzaken). 
Roken is de belangrijkste oorzaak van deze aandoening. 
Naast medicinale behandeling en in gevorderde gevallen 
zuurstoftherapie is de longrevalidatie een belangrijk deel 
van de behandeling. De COPD-patiënten komen hiervoor 
driemaal per week oefenen onder leiding van een gespe-
cialiseerd kinesist, volgens een gepersonaliseerd schema 
op maat van hun beperkte ademcapaciteit. 

Werderom zijn we er trots op dat onze dienst een van 
de weinige niet-universitaire pneumodiensten is die 
een gestructureerde longrevalidatie aanbiedt aan de 
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“De laatste jaren is 
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longkanker in een 
stroomversnelling geraakt.”



longpatiënten. Dokter Tine Lauwerier, longarts-revalida-
tiearts, leidt het project in samenwerking met de dienst 
Fysische geneeskunde en revalidatie.

Omdat voorkomen beter is dan genezen moedigen we 
patiënten aan om te stoppen met roken. Onze hoofd-
verpleegkundige Wendy De Boeck en onze COPD-
verpleegkundige Aline Delbaere zijn geschoolde tabako-
logen en bieden de patiënten hierbij ondersteuning aan.

Vaak zijn het de pneumologen die in niet-universitaire 
ziekenhuizen worden geraadpleegd bij allergologische en 
immunologische problemen. Dit komt voort uit het feit 
dat de zogenaamde type 1-allergie zich vaak uit in aan-
doeningen van de luchtwegen (hooikoorts of door allergi-
sche neusontsteking en astma). Dokter Annelies Van Den 
Bergh legt zich in onze associatie toe op dit domein. Ze 

verdiept haar kennis hiervan verder door een consulent-
schap in de dienst Allergologie-Immunologie van het UZ 
Leuven. Zo werd het opstarten van desensibilisatie voor 
frequent voorkomende allergieën (huisstofmijt, gras- of 
boompollen) geïntroduceerd, en kunnen allergieën voor 
voeding of medicatie (o.a. penicillines, contrastmiddelen) 
gericht opgespoord worden door middel van huidtesten 
en/of een provocatietest via het dagziekenhuis.

In de loop van de jaren is onze dienst Pneumologie uit-
gegroeid tot een dienst die in een geest van samenwer-
king optimale zorg biedt aan de longpatiënt in een breed 
domein van de pneumologie. 

Als je nu de indruk hebt gekregen dat ik trots ben op mijn 
ziekenhuis en mijn dienst Longziekten, dan heb je dat 
helemaal goed begrepen!
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Het draadloos uitlezen en verwerken van  tachograafgegevens en chauffeurskaarten maakt nu al een 
belangrijk deel uit van Orditool. De vrachtwagen mag zich hierbij om het even waar in Europa bevinden. 
Onze nieuwe Track & Trace service is nu ook beschikbaar voor gemengde vloten van vrachtwagens en 
lichte bedrijfswagens, die we op een merkonafhankelijke wijze kunnen ondersteunen over heel Europa.
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DR. ANDRÉ HEREMANS
Hoe lang werk je in het Imeldaziekenhuis? 
Ik ben hier in de jaren 1980 een jaar arts-stagiair en twee jaar 
arts-assistent geweest, en ik ben in 1991 in opvolging van 
dokter Lenaerts staflid geworden in associatie met dokter 
Roelandts. Je kan dus wel zeggen dat ik een belangrijk deel 
van mijn leven in Imelda heb doorgebracht.

Waar heb je je opleiding gevolgd?
Ik heb gestudeerd aan de universiteit van Leuven. Mijn 
verdere opleiding tot specialist heb ik gekregen in het 
Imeldaziekenhuis en in het UZ Leuven. 

Hoe kwam je tot de keuze voor pneumologie?
Ik ben begonnen aan mijn studies geneeskunde met het idee 
huisarts te worden. In mijn stagejaar heb ik ingezien dat dit 

toch niet mijn roeping was. De specialisatie inwendige ziek-
ten leek mij het meest aan te sluiten bij mijn oorspronkelijke 
keuze, en het is het inspirerend voorbeeld van mijn leermees-
ters in Imelda, dokter Lenaerts en dokter Roelandts, dat mij 
naar de pneumologie getrokken heeft. Ik ben me er wel 
bewust van gebleven dat zorgen voor een patiënt teamwerk 
moet zijn tussen de verschillende ‘lijnen’, eerste, tweede en 
derde lijn. Ik probeer dit te doen door goed met alle collega’s 
te communiceren over onze gezamenlijke patiënt.

Wat boeit jou in pneumologie?
De pneumologie biedt mij een ruim spectrum aan van inte-
ressante gebieden. Zo zit er in de pneumologie zowel acute 
geneeskunde (zoals opvang van patiënten met acute adem-
nood, kunstmatige ventilatie, niet-invasieve ventilatie) als 
zorg voor patiënten met chronische aandoeningen (zoals 
COPD). Er zijn technische vaardigheden die je moet beheer-
sen zoals bronchoscopie en thoraxdrainage. Er zijn verschil-
lende deelgebieden van de geneeskunde zoals oncolo-
gie, infectiologie, allergologie, systeemziekten die aan bod 
komen. Ik word ook geboeid door fysiologie, bijvoorbeeld 
de longwerking zoals die gemeten wordt met longfunctie-
testen, gasuitwisseling, inspanningsfysiologie en zo meer.

DR. ERIC FRANS
Mijn interesse ging uit naar Algemene Inwendige geneeskunde, vooral het deelgebied spoedgeval-
len en intensieve zorgen. Na mijn opleiding pneumologie ben ik zo terechtgekomen op de dienst 
Algemene Inwendige  geneeskunde in UZ Leuven, met hoofdactiviteit op de afdeling Medisch 
intensieve zorgen, waar de pulmonale pathologie frequent op de voorgrond staat.  

In 2001 maakte ik de overstap naar het Imeldaziekenhuis, Longziekten en Intensieve zorgen. 
Alhier ben ik vooral werkzaam op de  dienst Intensieve zorgen, een multidisciplinaire afde-
ling alwaar ik deel uitmaak van  het medisch team samen met de anesthesist-intensivisten. 

In de pneumologie gaat mijn interesse uit naar de infectiologie en longembolen. Daarnaast 
doe ik ook nog Algemene Inwendige geneeskunde, vooral algemene infectieziekten en 
koorts van ongekende ethiologie.
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Wat is jouw specialisatie?
Ik heb de speciale endoscopische technieken zoals echo-
endoscopie in onze dienst geïntroduceerd, en ik leid mijn 
jongere collega’s hierin op. Als longarts van de oudere 
generatie beheers ik ook nog de rigide bronchoscopie, die 
bijvoorbeeld van pas kan komen bij het verwijderen van 
vreemde voorwerpen uit de luchtwegen. Ik heb van dokter 
Roelandts en dokter Lenaerts ook veel kennis meegekre-
gen in het interpreteren van standaard longradiografie.

DR. TINE LAUWERIER 
Hoe lang werk je in het Imeldaziekenhuis?
In 2007 ben ik begonnen als staflid Longziekten in het 
Imeldaziekenhuis, naast collega’s Roelandts, Frans en 
Heremans. De eerste twee jaren werkte ik deeltijds in het 
Imeldaziekenhuis en deeltijds op de dienst Respiratoire 
Revalidatie en het Slaaplabo in UZ Gasthuisberg Leuven. 
Sedert 2009 werk ik uitsluitend in het Imeldaziekenhuis.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?
Ik studeerde geneeskunde aan de KU Leuven en startte 
in 2001 mijn opleiding Inwendige Geneeskunde in het 
UZ Gasthuisberg te Leuven. Van 2002 tot 2004 werkte 
ik twee jaren als assistent inwendige ziekten in Imelda, 
jaren waarin ik kon kennismaken met fijne, bekwame en 
gedreven arts-supervisors en waarin ik kon proeven van 
de warme, gemoedelijke werksfeer in ons ziekenhuis. 
Stiekem droomde ik er toen al van mijn professionele toe-
komst hier te kunnen uitbouwen. Voor mijn 4de, 5de en 
6de jaar assistentschap trok ik terug naar Gasthuisberg in 
Leuven, waar ik in 2007 afstudeerde als pneumoloog en 
mij van 2007 tot 2009 verder specialiseerde in respiratoire 
revalidatie en slaap.

Hoe kwam je tot de keuze voor pneumologie?
Initieel vond ik het moeilijk om binnen inwendige ziek-
ten een specialisatie te kiezen. Als arts-assistent vond ik 
heel wat deelspecialismen boeiend. Omdat ik een ‘brede 
kijk’ wou behouden dacht ik initieel aan geriatrie, maar 
mijn assistentschap op de dienst Pneumologie in het 
Imeldaziekenhuis deed mij uiteindelijk kiezen voor pneu-
mologie, een keuze waar ik nog steeds heel blij mee ben. 

Wat boeit jou in pneumologie?
Het is de variatie in pathologieën en de afwisseling in ons 
dagelijks werk wat pneumologie voor mij zo boeiend maakt: 
je komt als longarts in contact met patiënten van alle leef-
tijden en met allerlei aandoeningen. Sommige patiënten-
contacten zijn eenmalig, met andere patiënten bouw je een 
jarenlange band op; soms kan je patiënten op korte tijd veel 
beter maken, soms lukt dit helemaal niet en moet je na een 
korte of langere periode afscheid nemen, wat altijd intens 
is. Ons werk brengt ook een mooi evenwicht tussen ‘con-
tact met patiënten’ en ‘werk achter de schermen’ (letterlijk 
te nemen: vb. uitlezen van slaapstudies, protocolleren van 
thoraxfoto’s) en tussen ‘denkwerk’ en ‘techniciteiten’ (zoals 
bronchoscopie, pleurapunctie …) met zich mee.

Wat is jouw specialisatie?
Ik specialiseerde mij na mijn opleiding tot pneumoloog in 
Leuven verder in de respiratoire revalidatie. Met deze kennis 
kon ik het longrevalidatieprogramma dat dokter Heremans 
enkele jaren voor mijn komst reeds in het leven riep, verder 
uitbouwen. Het belang van longrevalidatie kan ik niet genoeg 
benadrukken. Veel longpatiënten kampen met ademnood bij 
inspanningen en gaan uit angst voor deze kortademigheid 
inspanningen vermijden. Hierdoor verminderen hun alge-
mene conditie en spierkracht, 
waardoor inspanningen nog 
moeilijker zullen verlopen. 
Op deze manier beland je 
als longpatiënt gemakkelijk 
in een neerwaartse spiraal, 
die naast deconditionering, 
spierzwakte en toenemende 
ademnood ook aanleiding kan 
geven tot sociale isolatie en 
depressie. Een gestructureerd 
revalidatieprogramma 
heeft tot doel patiën-
ten opnieuw beter 
te laten functione-
ren in hun dage-
lijks leven. 
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In ons ziekenhuis begeleiden kinesisten Stefaan Vreys en 
Ann Baetens COPD-, astma-, longfibrose- en longtrans-
plantpatiënten 3 keer per week bij het heropbouwen 
van conditie en spierkracht. Deze trainingssessies wor-
den mee gesuperviseerd door mezelf en arts Fysische 
geneeskunde en revalidatie Stijn Gysenbergs. Naast 
fysieke training (stappen op loopband, fietsen op home-
trainer, spierkrachtoefeningen …) wordt in ons longre-
validatieprogramma aandacht besteed aan educatie 
(ziekte-inzicht, correct medicatiegebruik, gezonde voe-
ding, aanleren van ademoefeningen en technieken om 
slijmen op te hoesten,…).  Er wordt zo gewenst rookstop-
begeleiding voorzien door onze tabacologen. Indien nodig 
wordt dieetbegeleiding gegeven (nuttig zowel bij over- als 
ondergewicht). Ook psychologische begeleiding (werken 
aan ‘aanvaarden van’ en ‘leren omgaan met’ beperkingen) 
of begeleiding door een sociaal assistent of ergotherapeut 
kan worden voorzien. Deze multidisciplinaire aanpak, die 
we hoog in het vaandel dragen, leidt vaak tot verbetering 
van levenskwaliteit en inspanningsvermogen van patiën-
ten met chronische longziekten, en tot minder gebruik 
van medische zorgen. Patiënten vinden steun bij elkaar en 
plezier in herwonnen sociale contacten, leren hun ziekte 
beter onder controle houden en krijgen opnieuw vertrou-
wen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

DR. NELE DE 
BRUCKER

Hoe lang werk je in Imelda?
Sinds 2015 werk ik in 
Imelda als pneumoloog. 
Eerder deed ik stage en een 
jaar assistentschap interne 
geneeskunde in Imelda.

Waar heb je jouw oplei-
ding gevolgd?

De opleiding tot 
arts volgde ik in 

UZ Leuven. De 
eerste jaren 

a l g e m e n e 

interne volbracht ik in Kortrijk, Leuven en Bonheiden. 
Mijn specialisatiejaren pneumologie deed ik in OLV 
Aalst en UZ Leuven. Na het afstuderen tot pneumo-
loog, volgde ik de bijkomende subspecialisatie respira-
toire oncologie in UZ Leuven.

Hoe kwam je tot de keuze voor pneumologie?
Tijdens mijn theoretische opleiding dacht ik initieel 
aan huisarts. Maar tijdens mijn stage interne werd mijn 
interesse voor de interne geneeskunde sterk aange-
wakkerd, door de combinatie van acute en chronische 
pathologie, de mogelijkheid tot uitvoeren van techni-
sche onderzoeken, interdisciplinair overleg ... De fines-
ses van de longauscultatie werden mij toen bijgebracht 
door dokter Jan Roelandts. Tijdens het assistentschap 
interne geneeskunde werd duidelijk dat het pneumo-
logie zou worden. 

Wat boeit je in pneumologie?
Net als sommigen van mijn collega’s koos ik voor pneu-
mologie gezien de verscheidenheid aan longpatholo-
gie, acuut versus chronische patiënten, jong versus 
oud … Ook de technische prestaties trokken mij aan, 
evenals de zorg voor oncologische patiënten.

Wat is jouw specialisatie?
In 2014-2015 volgde ik een extra specialisatiejaar res-
piratoire oncologie. Het onderzoek naar longkanker 
en de behandelingsmogelijkheden, wierp de voorbije 
jaren vruchten af. De behandeling is enorm geëvolu-
eerd. Zo kunnen we sommige patiënten, waarvan de 
longkankercellen specifieke genetische afwijkingen 
hebben, met perorale therapie behandelen. Ook de 
behandeling met immuuntherapie, al dan niet in com-
binatie met chemotherapie, is de voorbije jaren goed 
geïntegreerd in de dagdagelijkse praktijk. 

Overleg tussen de verschillende hulpverleners is voor 
onze oncologische patiënten zeer belangrijk, zowel 
met de huisarts als onze collega’s binnen het zieken-
huis . Maar ook teamwork met onze verpleegkundigen 
en de paramedische diensten is cruciaal.
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DR. ANNELIES VAN DEN BERGH
Hoe lang werk je in het Imeldaziekenhuis?
Ik ben als arts-assistent in het Imeldaziekenhuis begon-
nen en voelde me oprecht gewaardeerd door dit warme 
pneumo-team. Toen er in 2017 een vacature vrijkwam, 
heb ik geen seconde getwijfeld om te solliciteren. 

Waar heb je je opleiding gehad?
Mijn opleiding heb ik grotendeels in het UZ Leuven 
genoten, maar klinische ervaring heb ik opgedaan in 
3 grote perifere centra in Vlaanderen: AZ Turnhout, 
Jessaziekenhuis in Hasselt en... het Imeldaziekenhuis 
in Bonheiden.

Hoe kwam je tot de keuze voor pneumologie?
Als arts-stagiair geraakte ik reeds in de eerste maand 
van mijn praktijkopleiding geboeid door dit levens-
belangrijke orgaan met een fascinerende fysiologie, 
een brede waaier aan pathologie, tal van technische 
mogelijkheden en een gevarieerde patiëntenpopulatie. 
Hoewel ik met open geest de rest van mijn opleiding 
heb volgemaakt, stond de keuze voor pneumologie 
eigenlijk al snel vast.

Wat boeit jou in pneumologie?
De brede waaier aan pathologie maakt dat elke dag 
anders en boeiend wordt. Je wordt getriggerd om 
alert te zijn bij elk nieuw patiëntencontact, of dit nu 
op raadpleging is, op de afdeling, op Spoedgevallen, 
Endoscopie of Intensieve zorgen. Soms moet je kor-
daat reageren, op andere momenten empathisch of 
pragmatisch. Ik ben fier om elke dag door deze mooie 
job uitgedaagd te worden!

Wat is jouw specialisatie?
Binnen de associatie ben ik het aanspreekpunt voor 
allerhande allergieën. Hiertoe behoort de indicatiestel-
ling voor desensibilisatie (wespengif, huisstofmijt, gras- 
en boompollen), onderzoek naar medicatie-allergieën 
(antibiotica, contrastmiddelen, peroperatieve shock) 
of voedingsallergieën (vb. pinda). Aangezien dit soms 
gepaard gaat met ernstig astma, volg ik ook de litera-
tuur hierover op de voet.
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