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Van Pandemie naar endemie
Reisgids naar een normaal leven
We bereiken langzamerhand de dag dat corona wel nog circuleert, maar ons niet meer verrast.  
Voor de maatschappij is dit hardnekkige virus al even geen prioriteit meer: alle adviesraden en 
andere overheidscomités werden opgeheven. De meeste coronaregels werden overboord gekieperd. 
Maar voor de ziekenhuizen en de huisartsen blijft het nog een hobbelig pad naar de uitgang. Hoewel 
het aantal patiënten met COVID stelselmatig daalt, zien we nu de nevenschade van een jarenlange 
epidemie. Vele zorgverleners zijn aan het einde van hun Latijn en geven er soms zelfs de brui aan. 
Als in een verzorgingsstaat de beschikbaarheid van zorgverleners onzeker wordt, ontstaat er 
spanning. Nog een stap verder dreigt een zorginfarct. Voorbeelden hiervan waren legio bij het begin 
van de pandemie in Italië. We willen ten allen tijde vermijden in zulke toestanden te verzeilen en 
daarom moeten we vandaag samen nadenken hoe we morgen aan geneeskunde willen doen. Op 
alle niveaus en in alle lijnen zullen onze artsen de uitdaging moeten aangaan en de zorgverlening 
herbekijken in functie van de toenemende vraag naar zorg, maar met een verminderd aanbod.

De naweeën van de corona-epidemie geven soms de indruk dat het glas halfleeg is. Maar een 
halfleeg glas is tegelijk halfvol. De activiteiten in het ziekenhuis zitten in de lift, nieuwe stafleden 
vinden hun weg naar ons ziekenhuis en innovatieve ideeën vinden ingang op de werkvloer. Ik laat 
de collega’s dit verderop in dit nummer uitgebreid toelichten. Ondertussen 
dient de zomer zich aan en hebben we al uitvoerig kunnen genieten van 
de eerste terrasjes in de zon. De work-life balans mag stilaan weer in 
evenwicht komen. Na twee jaar hebben we immers heel wat Quality 
time met onze vrienden en collega’s in te halen. Op ons ‘Feest 
in het Bos’ konden de aanwezige collega’s, na enkele uitgestelde 
edities van de nieuwjaarsreceptie, in onze groene omgeving uitvoerig 
kennismaken met onze nieuwe stafleden en de banden met de meer 
gevestigde collega’s opnieuw aanhalen. Iedereen die er bij was, kan met 
mij beamen dat dit een geslaagd initiatief was, waarbij ook de kinderen 
een fijne namiddag beleefden. Met dit frisse concept werd een nieuw elan 
gegeven aan de al uitstekende samenwerking tussen de artsen van 
het Imeldziekenhuis en de huisartsen.

Tot slot wil ik ieder van jullie een aangename deugddoende 
zomervakantie toewensen, vol zonnige dagen en gezellige 
momenten met familie en vrienden. 

Philip Rijkers
Hoofdarts



Reuma, artritis en artrose worden vaak door elkaar gehaald en in één adem 
genoemd. Meestal wil men hiermee vooral zeggen dat men geplaagd wordt 
door gewrichtsklachten. Maar wat is eigenlijk het verschil? 

Tekst: reumatologen Imeldaziekenhuis

REUMA, ARTRITIS 
OF ARTROSE? 



Wanneer je bij de reumatoloog 
komt zal die steeds het verschil pro-
beren te maken tussen klachten die 
passen bij artritis of bij artrose. Als 
er sprake is van artritis is er vermoe-
delijk ook sprake van ‘reuma’. Maar 
dit is niet één ziekte, het is een ver-
zamelnaam voor een hele groep van 
reumatische aandoeningen.

ARTRITIS VERSUS 
ARTROSE
Artritis betekent ontsteking van het 
gewricht. Het is geen diagnose maar 
het beschrijft dat een gewricht ont-
stoken is, het is een symptoom van 
een reumatische ziekte. De oorzaak 
hiervan zijn meestal afwijkingen 
van het immuunsysteem. Typische 
tekens van artritis zijn nachtelijke 
pijn tijdens het tweede deel van de 
nacht met langdurige ochtendstijf-
heid die gemiddeld één uur of lan-
ger blijft aanhouden.

Artrose daarentegen betekent 
zoveel als ‘sleet op het gewricht’, en 
dit meer bepaald van het kraakbeen 
van het gewricht. Dit gewrichts-
kraakbeen zorgt in normale omstan-
digheden voor een schokdempend 
effect. Bij artrose zijn er in tegen-
stelling tot artritis geen afwijkin-
gen van het immuunsysteem die 
de oorzaak vormen, maar ontstaat 
de beschadiging van de gewrichten 
door langdurige zware belasting bij-
voorbeeld door 20 jaar in de bouw-
sector te werken. Daarnaast wordt 
artrose ook voor een groot stuk 
genetisch bepaald. Bij artrose wor-
den de klachten typisch uitgelokt 
door belasting en na wat rusten is 
er vaak wat moeite om opnieuw op 

gang te komen. Veel patiënten met 
artrose voelen ook een invloed van 
de weersomstandigheden.

Eens je artrose hebt is de belang-
rijkste maatregel het verminde-
ren van belasting op het gewricht. 
Men zegt ‘rust roest’ en dit klopt 
helemaal. Het blijven bewegen is 
goed voor zowel de versteviging 
van de omgevende spieren als voor 
de voeding van het gewricht, maar 
overbelasting moet worden verme-
den. Soms worden ook pijnstillers 
of ontstekingsremmers gebruikt.

ARTRITIS EN REUMA
Onder de term ‘reuma’ schuilen vele 
aandoeningen die behoren tot het 
werkdomein van de reumatologie. 
Het betreffen vaak auto-immuun-
aandoeningen.

Auto-immuunziektes zijn ziektes 
waarbij ons afweersysteem als het 
ware op hol slaat, en zich niet alleen 
meer verweert tegen externe ‘vij-
anden’ zoals infecties, maar zich 
ook keert tegen bepaalde orga-
nen in het eigen lichaam. Wanneer 
deze reactie zich richt tegen de 
gewrichten, dan ontstaat er artri-
tis als uiting van een reumatische 
aandoeningen zoals reumatoïde 
artritis, spondylartropathieën of 
polymyalgia rheumatica. Maar een 
auto-immuunreactie kan zich ook 
tegen andere organen richten zoals 
tegen de darm bij de ziekte van 
Crohn of tegen de schildklier bij de 
ziekte van Hashimoto. In zeldzame 
gevallen richt zo’n auto-immuunre-
actie zich niet op één orgaan, maar 
op meerdere organen, als het ware 
tegen het hele systeem (lichaam), 
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in dit geval spreken we over sys-
teemziektes. Hierbij kunnen naast 
de gewrichten ook huid, hart, lon-
gen, nieren, klieren, darmen, bloed-
vaten, … betrokken zijn.

Ook sommige andere ziekten, zon-
der een auto-immune oorzaak, wor-
den behandeld op onze dienst Reu-
matologie. Denk hierbij aan artrose, 
osteoporose en kristalartropa-
thieën zoals jicht.

REUMATOÏDE ARTRITIS
Reumatoïde artritis is de meest 
voorkomende artritis. Deze aan-
doening komt voor bij ongeveer 
1% van de bevolking en start vaak 
tussen de 40 en 60 jaar. Meer vrou-
wen dan mannen worden hierdoor 
getroffen. Kenmerkend is het sym-

metrisch voorkomen van de artritis, 
vaak in hand- en voetgewrichten, 
maar in principe kan ieder gewricht 
getroffen worden. Bij reumatoïde 
artritis kunnen er reumafactoren 
in het bloed voorkomen, maar er 
bestaan ook vormen ‘die niet in het 
bloed te zien zijn’. De exacte reden 
van de ontregeling van het immuun-
systeem is niet volledig gekend. Wel 
weten we ondertussen dat zowel 
omgevingsfactoren zoals roken en 
genetische factoren een rol spelen.

De diagnosestelling berust bijna 
altijd op een goed klinisch onderzoek 
door een reumatoloog, aangevuld 
met bijkomende onderzoeken zoals 
bloedafname en beeldvorming. 
Een snelle diagnose en opstart van 
behandeling is aangewezen, liefst 

binnen de drie maanden na de start 
van de klachten, dit om het risico op 
blijvende gewrichtsbeschadiging in 
te perken, wat na verloop van tijd 
onvermijdelijk leidt tot functionele 
beperkingen in het dagelijkse leven 
van de patiënt. Als huisarts speel je 
hierin vaak een cruciale rol gezien jij 
vaak als eerste persoon geconfron-
teerd wordt met de klachten van je 
patiënt. Gezien het belang van een 
snelle diagnose bieden we binnen 
het Imeldaziekenhuis reeds geruime 
tijd de mogelijkheid aan de huisarts 
om de patiënt snel te verwijzen naar
onze dienst via de ‘Early Arthritis’-
raadpleging. 

De behandeling is gericht tegen het 
ontregelde immuunsysteem. Door 
specifieke medicatie wordt getracht 
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OSTEOPOROSE DE 
‘STILLE KILLER’
Osteoporose wordt ook 
wel eens de ‘stille killer’ 
genoemd, dit omdat het een 
sluimerende aandoening van 
het bot is die je niet voelt, 
maar die gekenmerkt wordt 
door een langzaam ver-
lies van botkwaliteit waar-
door gemakkelijker breuken 
optreden bijvoorbeeld thv 
heup, wervel of pols. Deze 
breuken kunnen aanleiding 
geven tot een verlies in 
levenskwaliteit of erger nog 
tot overlijden.

Het vroegtijdig opsporen en 
zo nodig behandeling van 
osteoporose is dan ook sterk 
aan te bevelen. De botkwa-
liteit kan worden nagekeken 
met een botdensitometrie 
die in ons ziekenhuis op de 
afdeling nucleaire genees-
kunde gebeurt. 

Eens er reeds sprake is van 
een eerste breuk is een spe-
cialistisch advies aanbevolen 
om de verschillende behan-
delingsopties te bekijken 
met als doel een volgende 
breuk ter vermijden. 

het afweersysteem opnieuw tot 
‘rust’ te brengen. In eerste instantie 
zal vaak een klassieke basistherapie 
type methotrexate of leflunomide 
worden gestart, maar in geval van 
falen van deze therapie kan er snel 
geschakeld worden naar de nieu-
were therapieën. Deze therapieën 
richten zich meer op de specifieke 
ontstekingsstoffen die een rol spe-
len in de immuunrespons. 

SPONDYLARTROPATHIE
De term spondylartropathie slaat 
op een groep van reumatische aan-
doeningen met een gelijkaardige 
genetische basis, maar die zich op 
andere manieren uiten. 

Deze aandoeningen kunnen 
gewrichtsaantasting geven op axi-
aal niveau (nek, rug en bekken), 
op perifeer niveau (alle andere 
gewrichten) of op beide niveaus. 
Vaak komen er ook peesontstekin-
gen voor, bijvoorbeeld ter hoogte 
van de achillespees of het ontstaan 
van worstvingers of -tenen. 

Wanneer vooral het bekken en 
de rug betrokken zijn spreken we 
over een ankyloserende spondyli-
tis, ook wel de ziekte van Bechte-
rew genoemd. Komen daarentegen 
perifere gewrichtsklachten voor bij 
mensen die lijden aan psoriasis dan 
spreken we over een psoriasisartri-
tis. Dit komt voor bij ongeveer 1 op 
de 8 patiënten met psoriasis. Daar-
naast bestaat er ook nog een vorm 
van spondylartropathie die gerela-
teerd is met inflammatoire darm-

ziekten zoals de ziekte van Crohn 
of colitis ulcerosa.

De keuze van behandeling wordt 
hier bepaald door de betrokken 
fronten van gewrichtsaantasting 
en rekening houdende met de al 
dan niet aanwezigheid van andere 
factoren zoals psoriasis of inflam-
matoire darmziekten.

POLYMYALGIA 
RHEUMATICA OF 
‘SPIERREUMA’
Polymyalgia rheumatica is een 
ziekte die enkel voorkomt bij 
50-plussers. Patiënten hebben 
typisch last van pijn en stijfheid 
rond de nek, schouders en heupen 
en dit gepaard met verhoogde ont-
stekingsparameters in het bloed. 
De diagnosestelling berust op een 
goed klinisch onderzoek door een 
reumatoloog.

De ziekte dooft meestal over ver-
loop van 1 à 2 jaar zelf weer uit, 
bij sommige mensen duurt het lan-
ger. Polymyalgia rheumatica wordt 
behandeld met een lage dosis cor-
tisonen, maar voldoende lang.

SYSTEEMZIEKTEN
Systeemziekten zijn de groep 
van auto-immuunziekten waarbij 
de auto-immuunreactie zich niet 
tegen één, maar tegen meerdere 
organen richt. Hierbij kunnen dus 
naast gewrichten ook vele andere 
organen betrokken zijn zoals: hart, 
longen, huid, nieren, klieren, dar-
men, bloedvaten, … De ziektever-
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De dienst 
Reumatologie 

stelt zich 
voor!

Iana Willems

In september 2015 ben ik afgestu-
deerd als Bachelor in de Verpleeg-
kunde en ondertussen werk ik al meer 
dan zes jaar als verpleegkundige. Tij-
dens mijn studies heb ik stage gelopen 

Christel Van Goethem

Hoelang werk je in het Imelda?
30 jaar geleden (wat vliegt de tijd) ben 
ik begonnen in het Imeldaziekenhuis 
als sociaal verpleegkundige op de 
dienst Cardiologie en Cardiale revali-
datie. Ik combineerde verpleegkundig 
werk met de begeleiding van hartpati-
enten op de afdeling en in het cardiaal 
revalidatiecentrum. Ik koester mooie 
herinneringen aan deze periode en 
heb zelfs mijn echtgenoot, tijdens zijn 
cardiaal revalidatieproces, zo leren 
kennen. De kers op de taart! Ik heb 

MISVATTING: ‘REUMA IS EEN ZIEKTE 
VOOR OUDE MENSEN’
Ondanks de foute perceptie hierrond is reuma helemaal geen 
ziekte van alleen oude mensen. Reuma is immers niet één 
ziekte, maar een groep van ziekten. De meeste mensen asso-
ciëren reuma met artrose, wat inderdaad meer voorkomt bij 
oudere mensen. Maar reumatoïde artritis start meestal tussen 
de 40- en 60-jarige leeftijd en de ziekte van Bechterew start 
zelfs bijna altijd onder de 45 jaar. De enige ontstekingsziekte 
die voornamelijk bij ouderen voorkomt is polymyalgie rheu-
matica of ‘spierreuma’. 

schijnselen zijn erg uiteenlopend.

Voorbeelden van deze ziekten zijn: 
lupus, systeemsclerose (vroeger 
sclerodermie), Sjögrensyndroom, 
dermatomyositis, vasculitis, …

De reumatoloog volgt patiënten 
met deze ziekten op en coördineert 
het verdere beleid. Dit gebeurt in 
een netwerk met de andere orgaan-
specialisten.

8  Voorstelling dienst Reumatologie



ook een aantal jaren meegewerkt aan 
klinische studies op de dienst Cardio-
logie, gevolgd door enkele fijne jaren 
op het dagziekenhuis en de dienst 
Medische registratie. Ik hou wel van 
uitdagingen en nieuwe horizonten 
ontdekken, dus zette ik in februari 
2016 de stap om mij te engageren 
voor de functie van reumacoach bin-
nen de dienst Reumatologie. 

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?
Mijn verpleegkundige opleiding heb 
ik gevolgd in het Sint-Norbertusinsti-
tuut voor Verpleegkunde te Duffel, 
mijn bachelor Sociale verpleegkunde 
behaalde ik in het Sint-Aloysiusinsti-
tuut te Lier. In 2016-2017 volgde ik 
de opleiding tot reumaverpleegkun-
dige in het Sint-Antoniusziekenhuis 
te Utrecht. Samen met twee reu-
maverpleegkundigen uit Turnhout, 

zakte ik elke maand een paar dagen 
af naar Utrecht om deze opleiding 
te voltooien. Het werd een pittig en 
boeiend jaar!

Hoe kwam je bij reumatologie terecht?
Per toeval passeerde de vacature 
voor reumacoach mijn ooghoek zes 
jaar geleden en mijn interesse werd 
onmiddellijk aangewakkerd. Het prik-
kelde om een nieuwe weg in te slaan. 
In samenwerking met dr. Declerck 
en dr. Van Essche kreeg ik de moge-
lijkheid om mijn taak als reumacoach 
in te kleuren en met de komst van 
dr. Michiels werd mijn takenpakket 
nog uitgebreid. De aanwerving van 
een tweede reumacoach was dan 
ook geen overbodige luxe en op 1 
augustus 2022 werd Iana Willems 
mijn nieuwe collega. Samen zijn we 
het aanspreekpunt voor onze patiën-

tengroep en, toch ook een beetje, de 
rechterhanden van de reumatologen.       

Wat boeit jou in de reumatologie?
Als reumacoach heb ik een gevarieerd 
takenpakket: anamneses afnemen, 
contacten leggen met patiënten, art-
sen, vertegenwoordigers, ziekenfond-
sen, patiëntenverenigingen, patiënten-
begeleiding & -educatie, uitvoeren van 
capillaroscopies, een hoop administra-
tieve taken, … Kortom, mijn werkda-
gen vliegen voorbij maar zo heb ik het 
graag. Variatie in mijn job en iets kun-
nen betekenen voor onze patiënten. 
Dat geeft voldoening. Een reumatische 
aandoening betekent meestal ‘levens-
lang’, dat is niet altijd gemakkelijk om 
mee te leven. Dat gebeurt met vallen 
en opstaan. Mensen met reuma bege-
leiden en steunen in dit proces daar wil 
ik mij graag voor inzetten. 

op verschillende afdelingen, ook hier 
in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden. 
De verantwoordelijkheden, werksfeer 
en patiëntenpopulatie gaven mij heel 
veel voldoening. Tijdens mijn oplei-
ding ben ik voor een periode van zes 
weken op buitenlandse stage geweest 
in Kenia. In het ziekenhuis waar ik 
stage liep, verbleven verschillende 
patiënten met een orthopedische 
aandoening. Daar heb ik geleerd om 
enerzijds met weinig middelen patiën-
ten met complexe problemen en loco-
motorische aandoeningen zo goed 

mogelijk te verzorgen en te helpen. In 
2016 startte ik als verpleegkundige op 
een afdeling Neurologie. Vervolgens 
werd de dienst omgevormd tot een 
dienst gespecialiseerd in geriatrische 
orthopedie. Raadplegingen en eerste-
lijnszorg sprak mij ook aan. Ik startte 
in september 2020 met een postgra-
duaat “verpleegkundige in een huis-
artsenpraktijk“ aan Universiteit van 
Antwerpen. 

In mijn vrije tijd heb ik al meermaals 
een reumatoloog bijgestaan in de 

behandeling van patiënten met reuma-
tische aandoeningen. Daarnaast staat 
het jaarlijks Belgisch Congres voor 
Reumatologie ook al verschillende 
jaren op mijn agenda om mij verder in 
te werken. Hierdoor is mijn interesse in 
de reumatologie alleen maar gegroeid. 
Het verloop van het ziekteproces van 
dichtbij opvolgen en ondertussen een 
vertrouwensband opbouwen met en 
zorg bieden aan de patiënten geven mij 
heel veel voldoening. “Werken als reu-
macoach biedt mij de mogelijkheid om 
al deze interesses te combineren.”

Onze reumacoaches
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Dr. Stijn Michiels

Hoelang werk je in het Imelda?
In 2018 studeerde ik af als reumato-
loog en sindsdien werk ik op woensdag 
en donderdag in het Imeldaziekenhuis. 
Op maandag en dinsdag werk ik op 
mijn privépraktijk in Mechelen.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?
Ik studeerde geneeskunde aan de KU 
Leuven. Nadien startte ik mijn assis-
tentschap in de interne geneeskunde 
met later een verdere specialisatie 
in de reumatologie. Deze opleiding 
volgde ik hoofdzakelijk in UZ Leuven, 
maar ook een deel binnen het AZ 
Sint-Lucas te Brugge.

Hoe kwam je tot de keuze reumatologie?
Wat me van het begin aansprak in reu-
matologie, is dat het een specialisme 
is waarbij, om tot een diagnose te 

komen, vaak een puzzel moet worden 
gelegd. Hierbij moeten omzichtig puz-
zelstukjes worden geselecteerd die 
we bekomen door een goede bevra-
ging van het verhaal van de patiënt, 
een grondig klinisch onderzoek, en 
dit aangevuld met laboresultaten en 
beeldvorming. Eens deze puzzelstuk-
jes op tafel liggen proberen we dan het 
beeld te herkennen, en leuk hierbij is 
dat de boeken vaak ook eens opnieuw 
open moeten. Telkens leren we wat 
bij. Eens de diagnose dan is gesteld 
en een behandeling wordt opgestart, 

Dr. Kathleen Declerck

Hoelang werk je in het Imelda?
Ik startte in het ziekenhuis in 2003 als 
eerste reumatoloog. Ik werkte voor-
heen nog deels in het MCH te Leuven 
gecombineerd met mijn privépraktijk. 
Ik was al vertrouwd met het zieken-
huis, want als stagiaire roteerde ik drie 
maanden op de internistische afdeling. 
De collegiale sfeer en goede samen-
werking met andere disciplines blijven 
elke dag een belangrijke motivatie. 

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?
Ik volgde mijn opleiding interne genees-
kunde aan de KU Leuven. Mijn tweede 

jaar opleiding doorliep ik in Mechelen. 
Hierdoor ben ik ook in deze stad blij-
ven wonen. Mijn eerste jaar reuma-
tologie volgde ik in het UZ Maastricht 
en na het voltooien van mijn opleiding 
kreeg ik de mogelijkheid universitair te 
blijven werken als staflid. Na een jaar 
residentschap kriebelde het echter om 
toch in de periferie te gaan werken 
hetgeen ik de eerste vijf jaar combi-
neerde met een dag per week klinische 
studies in Diepenbeek. 

Hoe kwam je tot de keuze reumatologie?
Reeds tijdens mijn opleiding interne 
geneeskunde was ik aangetrokken 
tot de reumatologie, omwille van de 
complexiteit van de aandoeningen. Je 
kan het vergelijken met een ‘detective’ 
waar je verschillende denkpistes moet 
bewandelen om de dader te vatten. 

Wat boeit jou in de reumatologie?
Reumatologie is een zeer brede dis-

cipline waarbij onze opleiding interne 
geneeskunde meer centraal komt te 
staan door de evolutie in de behan-
delingen van inflammatoire reuma-
tische aandoeningen. De overlap 
met andere disciplines zoals derma-
tologie, oogziekten, gastro-entero-
logie, nefrologie, maar ook fysische 
geneeskunde en orthopedie maakt 
de zoektocht naar de juiste diagnose 
complex maar ook uitermate interes-
sant. 

Wat is jouw specialisatie?
Reumatologie is een kleine discipline 
die echter de laatste decennia een 
enorme boost heeft gekregen zowel 
in diagnostiek als behandelingen. 
Mijn interessegebied is dan ook de 
inflammatoire reumatische aandoe-
ningen en systeemaandoeningen, 
maar daarnaast heb ik ook interesse 
voor degeneratieve en metabole reu-
matische aandoeningen.

Onze reumatologen
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Dr. Els Van Essche

Hoelang werk je in het Imelda?
Ik ben werkzaam in het Imeldazieken-
huis sinds 2008. Deze plaats ligt me 
nauw aan het hart gezien ik hier niet 
alleen geboren ben, maar ook een deel 
van mijn opleiding genoot, eerst als 
stagiaire en later als assistente. Voor-
dien was ik een aantal jaren werkzaam 
in het Dodoensziekenhuis te Meche-
len alsook op een polikliniek te Mol.

Waar heb je jouw opleiding gevolgd?
Ik volgde mijn opleiding geneeskunde 
aan de KU Leuven en volbracht daar 
ook mijn specialisatie Reumatologie. 

Nadien volgde ik een korte opleiding 
bij dokter S. Poriau in het revalidatie-
centrum Sint-Elisabeth te Damme.

Hoe kwam je tot de keuze reumatologie?
Van jongs af aan was ik geïnteres-
seerd in geneeskunde. Vooral de 
‘gewrichten’ vond ik boeiend. Tijdens 
mijn verblijf op heelkunde in het sta-
gejaar kwam ik tot het besef dat het 
operatieluik niet echt datgene was 
waarnaar ik op zoek was. Mijn inte-
resse gaat voornamelijk uit naar de 
inwendige geneeskunde waar een 
grote diversiteit aan ziekteaandoe-
ningen vraagt om alles tot in detail uit 
te pluizen. Gedurende mijn opleiding 
inwendige heeft de reumatologie mijn 
hart gewonnen en vielen alle puzzel-
stukken op hun plaats.

Wat boeit jou in de reumatologie?
Het fijne aan deze discipline is de 
combinatie tussen de internistische 

alsook de locomotorische pathologie. 
Vooral de werking van het immuun-
systeem en de interacties met speci-
fieke aandoeningen blijven fascine-
rend. Gezien de verscheidenheid aan 
symptomen is er een nauwe samen-
werking met vele andere medische 
disciplines zoals inwendige ziekten, 
dermatologie, fysiotherapie, orthope-
die, … wat deze discipline nog boei-
ender maakt. Daarenboven is het een 
specialiteit waarbij men zeer dicht bij 
de patiënt staat. Gezien het vaak een 
chronische pathologie betreft volgen 
we meestal onze patiënten voor lange 
tijd op, hetgeen een band schept.

Wat is jouw specialisatie?
Ik kan mezelf bestempelen als een “all-
round” reumatoloog. Zowel de inflam-
matoire als de systeempathologie 
maar ook andere domeinen binnen de 
reumatologie zoals osteoporose vind 
ik uitermate interessant.

volgt een fase van chronische patiën-
tenzorg waarbij een lange termijn arts-
patiëntrelatie wordt opgebouwd met 
aandacht voor een totaalzorg. Ook dit 
vind ik een fijn aspect van de job.

Wat boeit jou in de reumatologie?
Ik vind het boeiend dat ik als reu-
matoloog, naast gewrichtsklachten, 
vaak ook geïnteresseerd kan zijn in 
een aantal andere organen waarmee 
auto-immune ziekten kunnen gepaard 
gaan. Dit resulteert soms in situaties 
waarbij een patiënt niet goed begrijpt 

waarom hij voor een bepaalde klacht 
zoals bijvoorbeeld droge ogen of wit-
vingers tot bij de reumatoloog moet 
komen of waarom de reumatoloog 
tijdens zijn klinisch onderzoek soms 
tot in de bilspleet op zoek gaat naar 
tekens van psoriasis. Elke diagnose is 
opnieuw een puzzel leggen. Om tot 
een diagnose te komen en ook voor 
de opvolging van dit type ziektes is er 
vaak overleg nodig met de specifieke 
orgaanspecialisten zoals dermato-
logen, longartsen, nierspecialisten, 
maag-darmspecialisten, oogartsen, … 

en nog vele anderen. Ook dit multi-
disciplinair werken waarbij we dingen 
leren van elkaar vind ik een enorme 
verrijking.

Wat is jouw specialisatie?
Ik leg me in het bijzonder toe op de 
diagnostiek en behandeling van zeld-
zamere systeemziekten zoals lupus, 
systeemsclerose, dermatomyositis, 
Sjögrensyndroom, … Dit zijn auto-
immuunziekten die naast de gewrich-
ten ook meerdere andere organen 
kunnen treffen. 
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Rondom de schouder zitten een aantal peesaanhechtingen die veel klachten kunnen geven. Een 
voorbeeld daarvan is de “rotatorcuff”. Deze bestaat uit een viertal pezen die allen hun oorsprong 
hebben op het schouderblad en aanhechten aan de boveneinde van de arm rond de schouderkop. 
Dit zijn de supraspinatus, infraspinatus, subscapularis en de teres minor. Samen zorgen deze 
spieren voor de actieve beweging van het schoudergewricht en dat hij in balans blijft. Daarnaast 
beweegt het schouderblad ook nog ten opzichte van de ribben. Dit is het scapulothoracale ritme. 
Het scapulothoracale ritme is van essentieel belang in zowel het conservatieve en postoperatieve 
traject bij alle schouderpathologie. De symbiose tussen de articulaire en scapulothoracale range 
of motion zorgt ervoor dat we een grote beweeglijkheid hebben met de armen waarbij we zowel 
langs onder als boven ons eigen schouderblad kunnen aanraken met dezelfde hand. Helaas kan 
deze symbiose verstoord raken en veel klachten geven. Een reden kan een scheur in een van de 
rotatorcuff-pezen zijn. 

Tekst: dr. Bas van Dun (orthopedist)

CUFF-PATHOLOGIE 
VAN DE SCHOUDER



Een cuff-scheur kan op verschil-
lende plaatsen zitten, maar bevindt 
zich meestal in de aanhechting van 
de supraspinatus pees die voor-
namelijk voor abductie zorgt. Het 
komt voor dat de beweging echter 
nog wel lukt, maar dat het pijnlijk 
is. In dit geval is meestal sprake 
van degeneratie van de pees die 
met de tijd is gaan rafelen. Je kan 
dit zien als grijze haren maar dan 
van de schouder. Dit zijn klachten 
die vaak goed reageren op kine-
therapie met aandacht voor het 

scapulothoracale ritme eventueel 
met een ondersteunende cortiso-
neninspuiting. Soms zit daar een 
partiële inscheuring bij die niet 
volledig doorloopt waar we soms 
toch een kijkoperatie moeten doen 
om te beoordelen of we dit moe-
ten debrideren of hechten. Het is 
afhankelijk van de kwaliteit van 
de pees of deze nog kan genezen. 
Vaak komt het voor dat de biceps 
secundair klachten vertoont bij 
dergelijke letsels. Bij een goede 
kracht van de supraspinatus maar 

een pijnlijke caput longum van de 
bicepspees doet een echogeleide 
inspuiting in de bicepsgroeve vaak 
wonderen. Als dit onvoldoende 
helpt is een bicepstenotomie met 
een debridering vaak de volgende 
stap met goede resultaten bij een 
degeneratief letsel. Bij de jongere 
populatie, mensen met een fysiek 
zwaar beroep of tengere dames 
wordt, bij een geïsoleerd bicepslij-
den, een bicepstenodese of bicep-
stransfer overwogen. Dit is een 
langer herstel maar in selecte 
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ANKER CUFF

CUFFHECHTING

CUFFSCHEUR

populatie soms meer wenselijk om 
te doen. Dit is uiteraard patiënt 
afhankelijk.

Als door een val of verkeerde bewe-
ging een cuff-laesie ontstaat vraagt 
dit vaak een agressievere behan-
deling en kan deze best gehecht 
worden. Dit betreffen meestal 
volledige diktescheuren waarbij 
mensen merken dat ze de arm niet 
meer goed kunnen abduceren. In 

het verleden werd dit geopereerd 
met een open procedure maar 
tegenwoordig is het gebruikelijk 
dit arthroscopisch te herstellen. 
We kunnen deze pezen herstellen 
onder direct zicht van een camera. 
Een groot voordeel van deze pro-
cedure is dat we dan eerst de rest 
van de schouder kunnen inspecte-
ren omdat we met de camera goed 
zicht hebben op het kraakbeen, 
kapsel en pezen van de schouder. 

Met speciale instrumenten kun-
nen we dan via die kleine snee-
tjes botankers plaatsen met daarin 
draden en zo de pees terug op zijn 
footprint hechten. Bij een goede 
kwaliteit pees zijn deze resultaten 
goed en het herstel hiervan duurt 
ongeveer 3 tot 6 maanden. 

Iedere scheur heeft zijn eigen 
patroon en behoeft een à-la-carte-
behandeling. Daarbij kunnen we de 
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pees terug op zijn anatomische foo-
tprint knopen met een anker, maar 
ook is het soms nodig om deze side-
to-side met enkel draden aan elkaar 
te knopen. Dit zijn niet oplosbare 
draden. Om deze pees terug te laten 
ingroeien frezen we de toplaag van 
het bot af waar de oorspronkelijke 
aanhechting zat zodat hier stam-
cellen uit het bot kunnen komen 
om de genezing te bevorderen. De 
pees dient 6 weken rust te krijgen 
om goed te hechten. Daarom is het 
noodzakelijk in die tijd een brace 
te dragen en aan bepaalde leefre-
gels te houden. We proberen dan 
NSAIDs te vermijden, indien moge-
lijk, om de kans van slagen zo groot 
mogelijk te maken. Echter bij veel 
pijn en ontbreken van alternatieven 
is er geen absolute contra-indicatie 
voor NSAIDs. Als die zes weken 

gepasseerd zijn volgt een intensief 
kinesitherapeutisch traject om de 
beweeglijkheid en kracht terug te 

krijgen. Als alles ongecompliceerd 
verloopt krijgt de patiënt een volle-
dige functie terug zonder pijn. 

dr. Bas van Dun

DIENST 
ORTHOPEDIE
Route 343

Dr. Hans Casteur
Dr. Erik Fiévez
Dr. Benjamin Mattelaer
Dr. Bas van Dun
Dr. Lise Van Gestel

Afspraken: 015 50 51 11  
of www.mynexuzhealth.be
Secretariaat: 015 50 55 18
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Wist je dat 6,5% van de bevolking 
ooit last heeft van duizeligheid?

Tekst: dr. Nathalie Peeters (neus-keel-oorarts)

NIEUW EVENWICHTS- 
ONDERZOEK: 
VIDEO-OCULOSCOPIE EN 
VIDEO HEAD IMPULSE TEST 

Duizeligheid komt vaak voor en heeft 
een behoorlijke invloed op de kwa-
liteit van leven. Je weet pas wat je 
evenwichtsorgaantjes doen, als er 
iets mis mee gaat. Een grote internati-
onale studie van enkele jaren geleden 
toonde aan dat 6,5% van de mensen 
ooit te maken heeft met duizeligheid, 
meer vrouwen dan mannen. Het stel-
len van een juiste diagnose vormt 
soms een uitdaging, net omdat er ver-
schillende delen van ons lichaam bij-
dragen tot een goed evenwicht. 

Ik zeg vaak aan patiënten dat je voor 
een goed evenwicht nood hebt aan 
een samenwerking tussen de even-
wichtsorgaantjes, de ogen, een goede 
spierkracht en gevoel in de benen én 
alerte hersenen. Als één van deze sys-
temen minder goed werkt, kan je dui-
zelig of instabiel worden. 

Als neus-keel-oorarts onderzoeken 
we de werking van de evenwichts-
orgaantjes. Naast een uitgebreide 
bevraging over het soort duizelig 
gevoel, doen we tijdens een raadple-
ging een klinisch nazicht. We kijken 
hierbij veel naar de ogen, omdat deze 
kunnen gaan schokken (nystagmus) 
als er een evenwichtsprobleem is. 
Om deze oogschokken beter te ana-
lyseren, maken we sinds kort in het 
Imeldaziekenhuis gebruik van de 
video-oculoscopie of videobril. We 
zetten een soort ‘skibril’ op bij de 
patiënt en vragen om de ogen goed 
open te houden. In deze bril zit een 
camera die de ogen filmt. Het beeld 
van de ogen wordt meteen weerge-
geven op een groot beeldscherm, 
waardoor we de oogbewegingen 
goed kunnen bekijken. Dit helpt 
enorm bij het stellen van een juiste 

diagnose, waarbij het kan gaan over 
‘een probleem van de kristallen’ of 
BPPV (benigne paroxysmale positie-
duizeligheid), migraineuze duizelig-
heid, de ziekte van Ménière,... 

Naast het klinisch onderzoek met 
de videobril kunnen we de wer-
king van de evenwichtsorganen 
ook meten of kwantificeren en 
hierbij onderzoeken hoe goed het 
linker- ten opzichte van het rechte-
revenwichtsorgaan werkt. Dit kan 
enerzijds getest worden met calo-
rische proeven of waterproeven, 
waarbij er water in het oor wordt 
gebracht wat een prikkeling van 
het evenwichtsorgaan veroorzaakt. 
Patiënten worden hierdoor soms erg 
duizelig en je meet slechts één deel-
tje van het evenwichtsorgaan, ter-
wijl dit eigenlijk uit 5 delen bestaat.  
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Sinds januari maken we in het Imel-
daziekenhuis ook gebruik van de 
video head impulse test (vHIT) 
waarbij we een bril opzetten bij de 
patiënt, die voorzien is van een ver-
snellingsmeter en videocamera. Met 
dit snel en vrij eenvoudig onderzoek, 
kunnen we de werking van 3 van de 
5 deeltjes van het evenwichtsor-
gaan meten, zonder dat de patiënt 
erg duizelig wordt. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door onze audio-
logen, waarbij het hoofd van de pati-
ent door de onderzoeker kortdurend 
en zeer snel een aantal keren in een 
bepaalde richting wordt bewogen. 
De hoofdbeweging wordt geanaly-
seerd met de versnellingsmeter en 
de reflectoire oogbeweging wordt 
gefilmd met de videocamera. Wan-
neer het evenwichtsorgaan goed 
werkt, komen de snelheid van oog- 

en hoofdbeweging goed met elkaar 
overeen. Wanneer het evenwichts-
orgaan niet goed werkt, zal de oog-
beweging een tragere reactie ver-
tonen dan de hoofdbeweging, wat 
resulteert in een andere grafiek. 
Patiënten krijgen dan het idee dat de 
wereld (of omgeving) in beweging is 
wanneer het hoofd bewogen wordt. 

Door een uitgebreide bevraging van 
de klachten te combineren met deze 
hoogtechnologische onderzoeks-
technieken, kunnen we een nauwge-
zette diagnose stellen en de patiën-
ten beter behandelen. Dankzij een 
goede samenwerking met de dienst 
Fysische geneeskunde en revalida-
tie en de kinesisten hier werkzaam, 
alsook met de neurologen, proberen 
we duizeligheidsproblemen zo goed 
mogelijk te behandelen. 

DIENST NEUS-
KEEL-OORZIEKTEN
Route 342

Dr. Hilde Heulens
Dr. Nathalie Peeters
Dr. Mieke Sauer
Dr. Tine Van Becelaere

Afspraken: 015 50 51 11 of  
via mynexuzhealth.be

Als je een afspraak maakt 
voor duizeligheids-
problemen, gelieve dit dan 
te vermelden bij het maken 
van de afspraak.
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In november 2021 zijn we in ons ziekenhuis gestart 
met een nieuw trainingstraject voor mensen met 
cognitieve problemen. Dit project kreeg de toepasselijke 
naam ‘Bolwerk’. 

Tekst: Dorien Timmers (neuropsychologe) en Caroline De Schutter 
(ergotherapeute)

BOLWERK, 
HULP WANNEER 
HET HOOFD NIET 
KAN VOLGEN

VANWAAR DE NAAM 
‘BOLWERK’?
Cognitieve problemen worden ver-
oorzaakt door het minder of moei-
lijk functioneren van onze hersenen. 
Met ‘Bolwerk’ gaan we aan de slag 
met ons hoofd, meer bepaald met 
onze hersenen, van waaruit al de 
cognitieve functies gestuurd wor-
den. Cognitieve problemen komen 
regelmatig voor. Bij patiënten die in 
ons ziekenhuis verblijven, krijgen we 
hiervan niet altijd een juist beeld, 
omdat het ziekenhuis een gestructu-
reerde omgeving is.

Wanneer mensen hun eigen leven 
terug opnemen, komen deze proble-
men meer tot uiting. Mensen begrij-
pen vaak niet wat er aan de hand is 
en hebben veel vragen. Met Bolwerk 
willen we hen hierbij helpen. Dit door 
een beeld te krijgen van wat er aan de 
hand is, dit toe te lichten, hen inzicht 
te geven in de knelpunten en te leren 
hoe ze hiermee kunnen omgaan. 
 
WAT IS ‘BOLWERK’?
Bolwerk is een trainingsprogramma 
voor mensen met cognitieve proble-
men. Deze problemen kunnen, hoe-
wel ze vaak minder zichtbaar zijn dan 
de motorische problemen, een belang-
rijke invloed hebben op het dagdage-
lijks functioneren van mensen.

Veel voorkomende problemen zijn: 
• problemen met de aandacht
• het sneller vergeten van afspraken
• minder goed kunnen plannen en 

organiseren
• moeite om een gesprek te volgen
• sneller geestelijk vermoeid zijn

 Bolwerk



WIE ZIJN WIJ? 
Graag stellen wij ons voor:

 
Dorien Timmers, neuropsychologe 
Ik ben Dorien, als neuropsycholoog 
doe ik de neuropsychologische testen. 
De resultaten hiervan bespreek ik met 
de neurologen en de ergotherapeut en 
samen gaan we na wie in aanmerking 
komt voor Bolwerk. Ik stel op basis van 
de testen een sterkte- en zwakteprofiel 
op met als doel tijdens de therapieses-
sies gericht te kunnen oefenen op de 
vastgestelde cognitieve moeilijkheden. 

Caroline De Schutter, ergotherapeute
Ik ben Caroline, ergotherapeute en 
heb jarenlange ervaring met cogni-
tieve revalidatie. Vanuit deze ervaring 
en aanvullende opleidingen stelde ik 
inhoudelijk dit psycho-educatiepro-
gramma op. Ik begeleid deze wekelijkse 
sessies waarin ik de deelnemers uitleg 
geef over de verschillende cognitieve 
functies, ze train via oefeningen en hen 

tips, tricks en strategieën aanleer,… Indien nodig worden er hulpmidde-
len en omgevingsaanpassingen geadviseerd. Dit alles om hun functione-
ren te optimaliseren. Ik gebruik powerpoints, videomateriaal en creëer 
situaties gelijkend aan het dagelijks leven zodat de deelnemers zelf hun 
problemen kunnen herkennen en er mee aan de slag gaan.

Deze kunnen verschillende oorza-
ken hebben: 
• Een hersenletsel zoals een onge-

luk, een bloeding of een hersen-
infarct. 

• Een aandoening of ziekte zoals MS, 
de ziekte van Parkinson, na che-
motherapie, postcorona ... 

Ook kunnen er cognitieve klach-
ten ontstaan zonder dat hier een 
aantoonbare medische aandoening 
aan ten grondslag ligt. 

WAT HOUDT ONS 
PROGRAMMA IN?
In 10 sessies, die wekelijks aan-
geboden worden, proberen we 
inzicht te geven in de werking van 
het geheugen, de verschillende 
aandachtsprocessen in ons brein 
en de rol van ons probleemoplos-
send denken. De training is er niet 
op gericht om alle problemen vol-
ledig op te heffen. Het doel is wel 
om anders te leren omgaan met de 
beperkingen en om het functione-
ren in het dagelijks leven, ondanks 
de klachten, te optimaliseren. In de 
eerste plaats gebeurt dit door het 
geven van informatie. 

Aan de hand van oefeningen 
maken patiënten kennis met 
nieuwe geheugenstrategieën, tips 
en technieken. Men leert taken op 
een andere manier uit te voeren. 
We houden hierbij rekening met 
de sterktes en  beperkingen van de 
patient. Zo nodig zetten we hulp-
middelen in om het functioneren 
nog meer te optimaliseren. 

HOE KOM JE BIJ ONS TERECHT?

Om aan te sluiten bij onze Bolwerk-sessies, maak je eerst 
een afspraak bij één van onze neurologen via de algemene 
afsprakendienst (015 50 51 11) met vermelding van het traject 
Bolwerk. Voor meer informatie kan je terecht op het e-mailadres 
bolwerk@imelda.be
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Buikpijn bij kinderen is een heel frequent 
voorkomende klacht, zo niet de meest 
frequente. Buikpijn is echter een relatief 
begrip. Kinderen refereren namelijk pijn 
van andere delen van het lichaam ook 
naar hun buik. Zo kan een longontsteking 
zich uiten als hevige buikpijn (gepaard 
gaande met koorts en hoest). 

Tekst: dr. Marijke De Keukelaere,  
(kindergastro-enterologie)

DOSSIER GASTRO-
ENTEROLOGIE
BUIKPIJN BIJ 
KINDEREN 



Bij buikpijn maken we steeds een 
verschil tussen acute en chronische 
pijn. Bij acute buikpijn is een acute 
appendicitis de meest gekende 
aandoening. Dit gaat gepaard met 
hevige pijn in de rechter zij, vaak 
ook koorts en verhoogde infectie-
waarden in het bloed. Hoe jonger 
het kind, hoe moeilijker de diag-
nose te stellen. Ook als de appendix 
niet op de typische plaats ligt, maar 
meer naar achter gekronkeld, kan 
het soms moeilijk zijn om de diag-
nose tijdig en correct te stellen. Er 
zal steeds een bloedname en echo-
grafie gebeuren om dit verder op 
punt te stellen. 

Andere oorzaken van acute buikpijn 
zijn een obstructiebeeld, dit wil zeg-
gen een vernauwing ergens in de 
darm (door vreemd voorwerp, dar-
men rondom elkaar gedraaid of in 
elkaar geschoven) gepaard gaande 
met braken. Dit geeft vaak heel 
hevige buikpijn waarbij het kind 
dubbel geplooid ligt van de pijn. 
 
Chronische buikpijn is frequen-
ter dan acute buikpijn en vaak rijst 
hierbij de vraag of er echt iets aan 
de hand is of niet. Veel kinderen en 

vooral kleuters gaan buikpijn ook als 
een excuus gebruiken om iets niet te 
moeten eten of een handeling niet 
te moeten uitvoeren. Als de buikpijn 
beter is in het weekend of tijdens de 
vakantie, kan dit al een belangrijk en 
geruststellend gegeven zijn. 

Daarnaast klagen ook heel wat kin-
deren van buikpijn door constipatie. 
Door onze sedentaire levensstijl, 
in combinatie met ongezonde voe-
dingsgewoonten, komt dit steeds 
vaker voor. Hierbij gaat het meestal 
om kinderen die niet dagelijks stoel-
gang maken, en vaak ook harde en 
pijnlijke stoelgang hebben. Ook een 
verkeerde perstechniek kan hiertoe 

bijdragen. Soms maakt het kind wel 
dagelijks stoelgang, maar niet vol-
ledig, waardoor de darmen ook ver-
stopt raken. Constipatie komt vaak 
voor rondom de potjestraining, 
waarbij het kind angst heeft om 
stoelgang op het potje te maken, te 
lang gaat ophouden en hierdoor in 
een vicieuze cirkel terechtkomt. Het 
is belangrijk om deze te doorbreken 
door enerzijds de stoelgang zacht 
te maken met laxativa en anderzijds 
ook regelmatig toiletmomenten 
in te bouwen. Na een infectieuze 
periode of na Pasen en Sinterklaas, 
waarbij een overdaad aan choco-
lade gegeten wordt, kan constipatie 
optreden. 

BOWEL OBSTRUCTION

Abdominal adhesions Hernia Intussusception Volvulus
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Bij chronische (langer dan drie maan-
den) buikpijn is het wel belangrijk om 
een aantal onderliggende aandoe-
ningen uit te sluiten waaronder glu-
tenenteropathie en schildklierpro-
blemen (snel en traagwerkend). 

Glutenenteropathie komt voor bij 
ongeveer 1/300 Europeanen en 
heeft dus een heel hoge incidentie. 
Het kan familiaal voorkomen, maar 
dit is niet altijd het geval. Het gaat 
vaak gepaard met eerder sluime-
rende buikpijn en vage klachten, 
waardoor het soms een tijdje duurt 
alvorens de diagnose gesteld wordt. 

De diagnose wordt eerst gesteld 
op basis van een bloedonderzoek, 
waarna een gastroscopie dient ver-

richt te worden ter bevestiging. Deze 
gastroscopie is niet alleen nodig voor 
de zekerheidsdiagnose, maar ook om 
de terugbetaling van glutenvrije voe-
ding in orde te maken. 

Een traag of snel werkende schildklier 
geven eerder problemen van diarree 
of constipatie, omdat dit een invloed 
heeft op de transit van de darm. 

Daarnaast gaan buikpijn en voe-
dingsmoeilijkheden ook hand in 
hand. Daar waar bij oudere kinde-
ren maagpijn gepaard kan gaan met 
verminderde intake, is het bij jonge 
kinderen moeilijker te achterhalen 
waarom zij niet goed willen eten. 
Vooral bij zuigelingen en peuters 
kan het soms uitdagend zijn om te 

achterhalen waarom de eetmo-
menten moeilijk verlopen. Enerzijds 
zien we in de kleuter-peuterpuber-
teit kinderen die selectief worden 
en hun eigen willetje doordrijven, 
waarbij het belangrijk is om hier niet 
te snel aan toe te geven. Anderzijds 
zijn er natuurlijk ook kinderen die 
iets onderliggend hebben waardoor 
ze niet willen/kunnen eten. Hierbij 
is het soms nodig een gastroscopie 
uit te voeren voor verdere diagnos-
tiek. Zo is er recent steeds meer 
aandacht voor een allergische ont-
steking van de slokdarm, ook wel 
eosinofiele oesophagitis genaamd. 

Dit is een aandoening waarbij we 
een verhoogd aantal eosinofielen 
zien in de slokdarm. Deze veroorza-
ken daar ontsteking en pijn, waar-
door de kinderen moeilijker eten. 
De meest frequente triggers hier-
van zijn koemelk en tarwe, maar via 
een bloedname kan dit meestal niet 
aangetoond worden. De behande-
ling bestaat uit medicatie of een 
aangepast dieet. 

Relatief frequent wordt er al eens 
een vreemd voorwerp ingeslikt, 
dat dan in de slokdarm of maag 
blijft vaststeken en via gastroscopie 
dient verwijderd te worden. Hierbij 
is er meestal een vermoeden van 
ingestie, waarbij snel ingegrepen 
kan worden. Vooral geldstukken 
kunnen vastzitten in de slokdarm 
en ook batterijen zijn zeer gevaarlijk 
omwille van lekkage van chemica-
liën. Het is belangrijk dat ze zo snel 
mogelijk verwijderd worden. 

Ook aanslepende refluxklachten 
zijn een belangrijke reden voor het 
uitvoeren van een gastroscopie bij 

22  Dossier Gastro-enterologie



DIENST PEDIATRIE
Route 230

DIENST GASTRO-
ENTEROLOGIE
Route 234

Afspraken: 015 50 51 11 of 
via www.mynexuzhealth.be

kinderen. De overgang van slok-
darm naar maag mag openstaan 
tot de leeftijd van een jaar. Nadien 
gaat deze overgang geleidelijk nau-
wer worden, waardoor er een soort 
‘maagklepje’ ontstaat. Als dit op 
latere leeftijd open blijft, kan dit lij-
den tot terugvloei van maaginhoud 
naar de slokdarm en hierdoor aan-
tasting van de slokdarm onder de 
vorm van reflux veroorzaken. 

Tot slot komen inflammatoire darm-
ziekten ook bij kinderen voor. Zeker 
als er een familiale voorbeschiktheid 
is, dient men hiervoor attent te zijn. 

Bloed in de stoelgang, gewichtsver-
lies of moeilijk bijkomen in gewicht, 
bloedarmoede, ... zijn klachten die 
kunnen wijzen op een onderlig-
gende inflammatoire darmziekte. 
Echografie en bloedonderzoek kun-
nen reeds helpen bij de diagnose, 

maar uiteindelijk zal steeds een 
gastro- en coloscopie nodig zijn om 
de definitieve diagnose te stellen. 
Ook in de opvolging na diagnose is 
er nog regelmatig een endoscopie 
nodig om de ernst en uitgebreid-
heid van de aantasting te kunnen 
opvolgen. 

Hierbij heb ik je in een notendop 
een aantal belangrijke en frequente 
oorzaken van buikpijn bij kinderen 
proberen toelichten. Bij vragen of
ongerustheid omtrent buikpijn bij
kinderen, kan men steeds terecht 
op de raadpleging kindergastro-
enterologie op dinsdagvoormiddag. 

CROHN’S DISEASE
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Ons Hartcentrum bestaat bijna 30 jaar en ons team telt ondertussen 9 
cardiologen, 3 hartchirurgen en 20 cathlabverpleegkundigen. Met trots stellen 
we onze nieuwe elektrofysiologiezaal of EFO-zaal voor. Nog gesofisticeerder en 
innovatiever dan de vorige.

Tekst: dr. Philippe Debruyne en dr. Tom Rossenbacker (cardiologen)

ONZE VOLLEDIG NIEUWE
ELEKTRO- 
FYSIOLOGIEZAAL 



In onze EFO-zaal behandelen we 
patiënten met hartritmestoornissen. 
Dit gebeurt door het aanbrengen 
van een elektrodekatheter, die via 
een bloedvat in de lies tot in het hart 
wordt opgeschoven. Dan wordt een 
gedetailleerde 3D-weergave van de 
hartkamer, waarin de ritmestoornis-
sen ontstaan, gemaakt en wordt de 
lokale elektrische activiteit in kaart 
gebracht via een elektro-anatomi-
sche map. De plaatsen, verantwoor-
delijk voor de ritmestoornissen, 
worden gelokaliseerd en aanslui-
tend behandeld door een specifieke 
katheter die aan het uiteinde wordt 
verhit en zo kleine brandwondjes 
maakt. Precisiewerk is hierbij dus van 
het allergrootste belang.

Tijdens de behandeling hebben we 
als arts veel informatie nodig: elek-
trische signalen, 3D-elektroanatomi-
sche beelden maar ook echocardio-
grafische en RX-beelden, slokdarm-, 
temperatuur- en bloeddrukmonito-
ring. Dankzij het modulair 58 inch 
beeldscherm kan alle informatie met 
betrekking tot de patiënt in één beeld 
getoond worden, wat een ongeëve-
naard comfort biedt. Tijdens de pro-
cedures staan we als arts visueel in 
contact met het team in de ‘cockpit’. 
Vanuit deze bestuurskamer is er een 
direct en duidelijk zicht op de patiënt. 
Het dragen van headsets zorgt voor 
een feilloze communicatie tussen de 
verschillende teamleden.

Onze nieuwe EFO-zaal maakt 
samenwerking met collega-artsen 
nog makkelijker en efficiënter. De 
zaal zit ingebed in een cluster van 
andere cardiologische onderzoeks- 
en behandelkamers zoals een shock 
room, echografielokalen, enzovoort. 

Er kan onmiddellijk overlegd worden 
met andere collega’s en zo kan ade-
quaat de juiste behandeling gekozen 
worden. 

Ook met het comfort van de patiënt 
werd rekening gehouden. Patiënten 
komen hier in een veel aangenamere 
ruimte terecht. De omgevingstempe-
ratuur in onze zaal kan verhoogd wor-
den tot 22 graden naar het einde van 
een procedure toe zodat de patiënt 
na een narcose rustig kan wakker 
worden zonder een ‘koudegevoel’. 
Ook de verlichting kan worden aan-
gepast. We kunnen kiezen voor een 
warm wit licht wanneer de patiënt 
ontwaakt. Dit verlaagt het stressni-
veau aanzienlijk. Maar ook voor ons 
als team zorgt het licht ervoor dat het 
aangenamer werken is. Wanneer we 
aan een complexe procedure begin-
nen, kan het licht in een combinatie 
van warm oranje en groen ingesteld 
worden. Deze kleurcombinatie zorgt 
ervoor dat we ontspannen kunnen 
werken. De verschillende ramen in 
de EFO-zaal geven dan weer vol-
doende lichtinval en ook zicht op de 
groene omgeving van ons ziekenhuis.

Ons ziekenhuis investeert verder in 
innovatie van infrastructuur en appa-
ratuur. Met deze nieuwe EFO-zaal is 
ons Hartcentrum toonaangevend als 
ultramodern gespecialiseerd behan-
delingscentrum voor cardiologische 
aandoeningen. Ook kunnen we met 
deze nieuwe zaal toekomstige artsen 
en verpleegkundigen opleiden zodat 
we kwalitatieve en hartelijke zorg 
voor alle patiënten in de ruime regio 
kunnen blijven aanbieden.

DIENST 
CARDIOLOGIE
Route 237

Dr. Filip Charlier
Dr. Kenneth De Wilder
Dr. Philippe Debruyne
Dr. Willem Dewilde
Dr. Bavo Ector
Dr. Luc Janssens
Dr. John Roosen
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STEPHANIE VAN AELST  Anatomopathologie • sinds 1 februari 2022 

Graag stel ik me kort voor als nieuwe patho-
loog binnen het Imeldaziekenhuis. Ik behaalde 
mijn diploma geneeskunde aan de KU Leuven 
in 2013. Daarna koos ik voor pathologische 
ontleedkunde als specialisatie. De uitdaging 
qua diagnostiek waarbij samenwerking met 
andere disciplines essentieel is, de uitgebreid-
heid van het vakgebied en de mogelijkheid om 
te blijven bijleren vind ik fantastisch. 

In 2018 beëindigde ik mijn opleiding tot 
anatoom-patholoog. Ondertussen heb ik 
al enkele jaren werkervaring opgedaan in 
het Ziekenhuis Oost-Limburg. Hier heb ik 

me verder kunnen ontwikkelen als patho-
loog.Daarnaast ben ik ook consulent in UZ 
Leuven. Het consulentschap in UZ Leuven is 
een ideale gelegenheid om extra ervaring op 
te doen in deeldomeinen zoals gastro-ente-
rologie, gynaecologie en urologie, teaching 
te geven aan assistenten en de nieuwste ont-
wikkelingen in het vakgebied op te volgen.

In het Imeldaziekenhuis is er een ruim en 
gevarieerd aanbod aan stalen en bovendien 
een ervaren team van pathologen. Daarom 
ben er ervan overtuigd dat het Imeldazieken-
huis een stimulerende werkomgeving is. 

BAS VAN DUN  Orthopedie • sinds 1 februari 2022 

Ik stel me graag voor als nieuwe orthopedisch 
chirurg met speciale aandacht voor 
schouderpathologie. 

Na mijn opleiding tot basisarts te hebben genoten 
bij het Erasmus MC te Rotterdam heb ik in maart 
2020 mijn diploma tot Orthopedisch Chirurg 
behaald. Tijdens deze opleiding heb ik gewerkt 
in het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard/
Heerlen en in het Maastrichts Universiteit 
Medisch Centrum. Tijdens mijn opleiding ben ik lid 
geweest van de kwaliteit- en veiligheidsraad waar 
ik veel kennis heb opgedaan in veiligheid voor 
de patiënt, maar ook voor het zorgpersoneel. In 
verlengde hiervan ben ik betrokken geweest in de 
oprichting van de Orthogeriatrische Trauma unit 
in het Zuyderland Medisch Centrum en heb ik deel 
uitgemaakt van het regionale opleidingsbestuur. 
Tijdens mijn academische stage ben ik in 2018 
geselecteerd om op traumastage naar het 
St. John of God Hospital in Ghana (Afrika) te 
gaan. Hier heb ik leren omgaan met medische 
omstandigheden met beperkingen. Aansluitend 

heb ik in 2020-2021 een fellowship in AZ Monica 
gedaan met specialisatie knie-, schouder- en 
sport -pathologie. Dit was het andere uiterste: 
het leren werken met de nieuwste technieken. 
Dit alles heeft me gemaakt tot wie ik nu ben als 
persoon.

Met veel enthousiasme ben ik 1 februari gestart 
als Orthopedist in het Imeldaziekenhuis. De 
rust die het ziekenhuis uitstraalt spreekt me erg 
aan. Er heerst een positieve werksfeer door de 
aangename mensen die er werken. Je voelt dat 
als je hier rondloopt, het is een ‘familieziekenhuis’.
In Bonheiden en omstreken wonen fijne mensen, 
met een goed hart en ze zijn erg behulpzaam. Dat 
is hetgeen me aanspreekt om in deze omgeving 
te komen wonen en werken. Dat is ook wat ik 
wil zijn, behulpzaam, bereikbaar en benaderbaar 
voor jou. Ik wil er zijn voor de jonge sporter met 
zijn schouder uit de kom op zondag tijdens het 
voetballen, en voor de bakker die vervroegde 
slijtage in zijn schouder krijgt door de zware 
arbeid. Kortom de schouder van A tot Z. 

Imelda Nieuwe stafleden
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ERIK FIÉVEZ  Orthopedie • sinds 1 juni 2022 

Met veel enthousiasme ben ik op per 1 juni 
2022 gestart als nieuwe orthopedisch chirurg 
in het Imeldaziekenhuis. Binnen de orthope-
die richt ik me met name op de volgende sub-
specialismen: schouder, knie, sport en trauma. 

Om het maximale uit de zorg voor de patiënt 
te halen is een goede intercollegiale com-
municatie mijns inziens onmisbaar. Ik werk 
graag mee aan deze samenwerking en ben 
laagdrempelig benaderbaar voor overleg of 
vragen. Zowel voor algemene orthopedische 
pathologie als over inhoudelijke vragen met 
betrekking tot jouw patiënten. Graag leer ik 
jullie kennen om samen de zorg te optimalise-
ren. Alleen samen kunnen we de beste zorg 
op maat leveren in deze groene omgeving. 
Schroom niet om van jou te laten horen, ik zal 
hetzelfde doen!

De opleiding geneeskunde heb ik behaald 
aan het Erasmus MC te Rotterdam. Waarna 

ik mijn opleiding orthopedie voltooid heb in 
ROGO-zuid in Nederland in maart 2018. Tij-
dens mijn opleiding heb ik me tevens bezigge-
houden met optimalisatie van processen bin-
nen en buiten de orthopedie. Daarnaast ben 
ik actief geweest in de werkgroep (Ont)Regel 
de Zorg binnen de orthopedische beroeps-
vereniging. Rondom mijn opleiding tot ortho-
pedische chirurg heb ik mijn kennis en kunde 
aangescherpt door diverse fellowships. Ter 
verbreding van mijn opleiding ben ik naar Sri 
Ramachandra Medical Centre, Chennia, India 
geweest. Het aanbod van orthopedie en 
traumatologie dat hier binnenkomt is enorm, 
zowel qua diversiteit als in aantallen. Nadien 
heb ik me verdiept in verschillende subspe-
cialisaties op plekken als Nuffield Orthopae-
dic Centre (Oxford, Engeland), The Steadman 
Clinic (Vail, VS), AZ Monica (Antwerpen) en 
Sint-Trudo ziekenhuis (Sint-Truiden). Dit heeft 
me gebracht waar ik nu ben. Een orthopeed 
met een groot spectrum aan kennis en kunde.

MICHIEL MARYNISSEN  Cardiochirurgie • sinds 1 juni 2022 

Het is met veel plezier dat ik me voorstel als 
nieuwe hartchirurg in het Imeldaziekenhuis

Mijn opleiding tot chirurg begon in 2012 
aan het UZ Leuven en de hartchirurgie 
interesseerde me al snel mateloos. De 
functie van het hart als motor van het 
lichaam is gewoonweg fascinerend. 
Na stages in Knokke, Tilburg en het 
Middelheimziekenhuis Antwerpen keerde 
ik terug naar Leuven en werd toegelaten tot 
de opleiding hartchirurgie. In die laatste 5 
jaar leerde ik de kracht van samenwerken, 
lokaal maar ook buiten het ziekenhuis en zo 
prijs ik me onder meer gelukkig dat ik kon 
kennismaken met hartritmechirurgie in het 
UZ Brussel.

Ik ben dankbaar dat ik tijdens mijn opleiding 
in Leuven, via de goede samenwerking, de 

dienst Hartchirurgie in Bonheiden heb leren 
kennen en ik ben fier er nu deel van uit te 
mogen maken.

Het Imeldaziekenhuis is voor mij een 
ziekenhuis dat - in een mooie omgeving - 
perfect de balans kan maken tussen nabijheid, 
bereikbaarheid en tegelijkertijd ook een zeer 
hoge kwaliteit van zorg. Het is dit dat me hier 
enorm aanspreekt; hoge kwaliteit van zorg 
kunnen leveren, samen in een geweldige 
omgeving, team en werksfeer, dicht bij de 
patiënt. 

Als consulent zal ik ook verbonden blijven met 
het UZ Leuven en UZ Brussel, perfect voor 
het volgen van de nieuwste ontwikkelingen. 
Naast overbruggings- en klepoperaties 
zal mijn focus ook liggen op aorta- en 
ritmechirurgie.
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Event kalender

… je ons woon-
zorgcentrum Den 
Olm nu ook kan 
volgen via Face-
book? Zo blijf je op de hoogte 
van het reilen en zeilen in ons 
woonzorgcentrum. Like en volg 
dus zeker deze pagina door deze 
QR-code te scannen. Post je zelf 
een foto van Den Olm op Face-
book vergeet ze dan niet te tag-
gen met “@DenOlmBonheiden”. 

... je de cardiologen van ons zie-
kenhuis een specifiek telefoon-
nummer hebben waarop huisart-
sen kunnen bellen? Zo kunnen 
huisartsen tijdens de week elke 
dag en zaterdag- en zondagoch-
tend een cardioloog (staflid intra 
muros) bereiken. Bel hiervoor het 
nummer 015 50 56 00.

… het Imeldajaarverslag van 
2021 nu online te lezen is op 
onze website? Je vindt het via 
www.imelda.be/over-imelda/
jaarverslag

22 oktober 2022 • in de namiddag

Infodag screening darmkanker 

Loop samen met de gastro-enterologen van ons ziekenhuis door 
een opblaasbaar colon. Meer info volgt.

15 oktober 2022

Ipodium

Kapel Imeldaziekenhuis

26 september 2022

Bloed geven

Telkens van 17.30 tot 
20.30 uur in de Kapel 
van ons ziekenhuis. 
Inschrijven vooraf is 
verplicht.
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