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Zo goed mogelijk voor u zorgen.
Dat is ons doel.
Beste lezer,
Een baken van vertrouwen, dat willen we in het Ziekenhuis Oost-Limburg voor u zijn. Een
plek waarvan u blij bent dat ze bestaat wanneer u ze nodig heeft. Waar u gewaardeerd
wordt. Waar men naar u luistert en u met de beste zorgen omringt. En waar we alles in
het werk stellen om u gezond weer terug naar huis te laten keren. Dát willen we voor u
betekenen, zó’n plek willen we voor u zijn.
In dit boekje stellen we onze medische diensten aan u voor. Wie onze artsen zijn en waarvoor u bij hen terecht kan. U zal merken dat het gamma aan medische disciplines in het
ZOL zeer uitgebreid is. Met specialisten die vaak outstanding zijn in een niche van hun
vakgebied. Orthopedisten in een bepaald gewricht, cardiologen in hartritmestoornissen,
gynaecologen in fertiliteit, ...
Tussendoor vindt u in deze publicatie heel wat nuttige informatie over onze organisatie.
Waar we voor staan, hoe we onze dienstverlening voortdurend verbeteren en waar we
onze blik in de toekomst op richten. We doen dit met steeds één doelstelling voor ogen:
zo goed mogelijk voor u zorgen.
Tom Arts
Voorzitter ZOL
Erwin Bormans
Algemeen directeur ZOL
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Abdominale Heelkunde
De afdeling Abdominale en Algemene Chirurgie van het
Ziekenhuis Oost-Limburg telt zeven chirurgen. Het team
behandelt aandoeningen in de buik en in het spijsverterings- en maagdarmstelsel. Daarnaast is er zorg voor de
opvang van kleine trauma’s op de dienst Spoedgevallen.
Onze abdominaal chirurgen voeren voornamelijk heelkundige ingrepen uit voor zowel goed- als kwaadaardige aandoeningen van onder andere de dikke en de dunne darm,
de galblaas, de alvleesklier, de maag en de slokdarm.
Buikwandchirurgie, voor het herstellen van lies- en littekenbreuken, en obesitaschirurgie zijn andere frequent voorkomende heelkundige ingrepen op de dienst Abdominale
Heelkunde. Net zoals uitgebreide oncologische chirurgie
om kankeraandoeningen operatief te behandelen. In specifieke gevallen is ook een HIPEC-behandeling mogelijk,
waarbij het uitgebreid wegnemen van kwaadaardig weefsel
gevolgd wordt door chemotherapische spoelingen.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 60 20
www.zol.be/abdominale-heelkunde
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ARTSEN
Dr. Bob Bloemendaal
Dr. Anne Dams
Dr. Kim Govaerts
Dr. Eric Niville
Dr. Kurt Van der Speeten
Dr. Hans Verhelst
Dr. Dennis André Wicherts

Algemeen Inwendige Geneeskunde Infectieziekten
De algemeen inwendige geneeskunde is een tak binnen de inwendige geneeskunde die zich bezig houdt
met eerder zeldzame ziektebeelden. Ziektebeelden die
zich niet zozeer toespitsen op één orgaansysteem maar
meerdere orgaansystemen treffen. Het gaat dan vaak
om zogenaamde ontstekingsziekten of systeemziekten.
Nauwgezette anamnese en klinisch onderzoek aangevuld
met vaak doorgedreven technisch onderzoek, zelfs biopsie-name van de aangetaste orgaansystemen, levert vaak
een diagnose op. Complexe ziektebeelden vragen ook om
een complexe behandeling met nauwgezette opvolging.

ARTSEN
Dr. Joris Meeuwissen

Infectiologie is een tak binnen de inwendige geneeskunde, die zich toespitst op de diagnose en behandeling van
ziektes veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels
of parasieten. Deze ziektebeelden kunnen eenvoudig zijn
maar ook complex en in relatie staan tot de aanwezigheid
van vreemd materiaal (pacemaker, kunstklep, kunstknie, ...),
een reis naar het buitenland (malaria, ...) of dergelijke.
De infectioloog houdt zich ook bezig met moeilijk te behandelen kiemen door resistentie ten opzichte van antibiotica en werkt ziekenhuisbreed mee aan preventieve
acties zoals griepvaccinatie en adequate handhygiëne.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 55 20
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Cardiochirurgie
HARTCHIRURGIE
Een modern hartchirurgisch centrum als het onze biedt
het volledige spectrum van mogelijke cardiochirurgische
interventies aan dat momenteel voorhanden is, gaande van
percutane ingrepen, over minimaal invasieve (robot-) chirurgie tot en met klassieke, meestal multicomponent chirurgie.
Al deze technieken hebben namelijk nog steeds hun eigen
specifieke indicaties. Het is voor de individuele patiënt dan
ook extreem belangrijk dat ‘zijn’ interventie door het hartteam, bestaande uit cardiologen en chirurgen, gekozen
wordt op basis van zijn pathologie(ën) en morbiditeitsrisico.
Sinds 2 jaar is er bovendien een nauwe samenwerking
met de dienst Cardiochirurgie van het UZ Leuven waarbij
chirurgen van onze dienst en van het UZ Leuven één dag
per week in het andere ziekenhuis opereren. De voordelen
van deze samenwerking zijn: enerzijds het samen verder
uitbouwen van technieken voor de behandeling van zeldzame pathologieën, en anderzijds het ‘poolen’ van patiënten
voor wetenschappelijke doeleinden.
De dienst Cardiochirurgie van het ZOL vierde in 2017 haar
25-jarig bestaan en publiceerde naar aanleiding van deze
verjaardag een uitvoerig en transparant overzicht van haar
activiteiten en resultaten van de voorbije 5 jaar. U vindt
dit rapport op hun website www.zol.be/cardiochirurgie.

CONTACT
Secretariaat T 089 32 70 70
www.zol.be/cardiochirurgie
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ARTSEN
Dr. Herbert Gutermann
Dr. Matteo Pettinari
Dr. Christiaan Van Kerrebroeck

Cardiologie
HARTCENTRUM GENK
Op de dienst Cardiologie kan u terecht met hart- en vaatziekten.
Onze dienst bestaat uit 14 stafleden, elk met hun eigen
subspecialismes, die dag en nacht paraat staan om u op
een snelle manier te helpen in geval van urgenties. Wij
dragen kwaliteit en patiëntvriendelijkheid hoog in het
vaandel. Met meer dan 30.000 raadplegingen per jaar
kunnen we bogen op een zeer grote ervaring, en dit gekaderd binnen een vriendelijke en professionele opvang
en zorg door onze verpleegkundigen, paramedici en
secretariaatsmedewerkers.
In het nieuwe interventiecentrum, waar zeer nauw wordt
samengewerkt met de diensten Vaatheelkunde, Interventionele Radiologie en Anesthesie, worden alle interventionele procedures volgens de nieuwste inzichten
uitgevoerd. Onze zeer grote expertise en sterke interdisciplinaire samenwerking staat garant voor een optimale
behandeling van onze patiënten.

ARTSEN
Dr. Koen Ameloot
Dr. Derize Boshoff
Dr. Daan Cottens
Prof dr. Jo Dens
Dr. Matthias Dupont
Dr. Bert Ferdinande
Prof. dr. Wilfried Mullens
Dr. Patrick Noyens
Prof. dr. Dieter Nuyens
Dr. Laurent Pison
Dr. Maximo Rivero-Ayerza
Dr. Hugo Van Herendael
Dr. Johan Van Lierde
Dr. Pieter Vandervoort
Dr. David Verhaert
Dr. Mathias Vrolix

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 71 10
www.zol.be/hartcentrum-genk
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Historiek
1928 - 2018

Oprichting André Dumontkliniek in Waterschei voor
slachtoffers van werkongevallen en voor medische en
chirurgische zorgen voor
medewerkers van de koolmijn
en hun familie.
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Oprichting van het Medisch
Instituut Sint-Barbara in Lanaken. Het ziekenhuis diende
aanvankelijk voor de behandeling van mijnwerkers met
stoflong.

1983

Ingebruikname van het
nieuwe gebouw ziekenhuis André Dumont in
Waterschei.

1976

1957

1936

1928

Inhuldiging Sint-Jansziekenhuis in Genk
met 134 bedden. Het ziekenhuis werd opgericht door de Commissie van Openbare
Onderstand van de gemeente Genk, de
voorloper van het huidige OCMW-Genk.

Patiëntenverhuis vanuit
Sint-Jansziekenhuis naar
campus Schiepse Bos. Op 7
uur tijd werden meer dan 200
patiënten van oud naar nieuw
overgebracht.

Inhuldiging op 3 december van de J-blok
op campus Sint-Jan, aan de voorkant van
het ziekenhuis. Het gebouw huisvest een
ruime inkomhal, een cafetaria, een geschenkenwinkel, de kraamafdeling en de
afdeling pediatrie.

Ingebruikname van
het Medisch Centrum
André Dumont met
enkele raadplegingen
en een afdeling van de
dienst Medische Beeldvorming.

2015

Opening van het nieuwe
Multidisciplinair Pijncentrum op campus
Sint-Barbara. De capaciteitsuitbreiding bracht
met zich mee dat er het
jaar nadien 30 percent
meer pijnpatiënten konden behandeld worden.

2013

2004

1995

Oprichting Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) als resultaat van de
fusie tussen het André Dumont
ziekenhuis, het Sint-Barbaraziekenhuis en het Sint-Jansziekenhuis. Deze fusie was een logisch
gevolg van de nauwe samenwerking die reeds sedert 1992 bestond tussen de ziekenhuizen.

Verhuis van de verpleegafdelingen van
campus André Dumont
naar de nagelnieuwe
K-blok op campus SintJan aan de voorkant van
het ziekenhuis.

Ziekenhuis Oost-Limburg
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Missie van het ZOL
Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een supraregionaal algemeen ziekenhuis dat een
volledig zorgenpakket aanbiedt, van basis- tot topklinische geneeskunde, in goede
samenwerking met alle partners in de zorg, waarbij de patiënt steeds centraal staat.
Patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid zijn centrale waarden in het beleid.

PATIËNTVRIENDELIJKHEID

KWALITEIT

TOEGANKELIJKHEID
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Directiecomité
Dr. Griet Vander Velpen, Medisch directeur 1
Erwin Bormans, Algemeen directeur 2
Steven Knuts, Bedrijfskundig directeur 3
Elke Panis, Financieel-administratief directeur 4
Kurt Surmont, Verpleegkundig-paramedisch directeur
Peter Hermans, Personeelsdirecteur 6
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Dermatologie
HUIDZIEKTEN
De dermatoloog of huidspecialist voorziet zorg voor patiënten die geconfronteerd worden met problemen van
de huid, de slijmvliezen, de haren en de nagels.
De dermatoloog beoefent een zeer brede medische specialiteit voor de behandeling van een groot aantal ziekten
van de huid. Daarnaast ook een heelkundige specialiteit
die toelaat om genezend, preventief of esthetisch tussen
te komen. Dit in de eerste plaats voor de behandeling van
goedaardige en kwaadaardige tumoren.
Onze dienst Dermatologie biedt een algemene raadpleging huidziekten aan, maar beschikt eveneens over
de nodige expertise bij onder andere de behandeling
van huidkanker, dermatologische chirurgie, wondzorg,
allergieën, hidradenitis suppurativa, huidproblemen bij
kinderen, systeemziekten en esthetische huidproblemen.
Wij zijn een erkende stageplaats voor de opleiding van
jonge dermatologen in samenwerking met het UZ Leuven.
De artsen van onze dienst vormen een team van gespecialiseerde dermatologen. Ze worden ondersteund
door deskundige en vriendelijke verpleegkundigen en
secretariaatsmedewerkers.

CONTACT
Afspraken & secretariaat * T 089 36 17 09
Afspraken & secretariaat ** T 089 41 08 60
www.zol.be/huidziekten
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ARTSEN
Dr. Hilde Deleu *
Dr. Marloes Fransen **
Dr. Liliane Kerkhofs **
Dr. Pamela Poblete Gutièrrez **
Dr. Hilde Stals **
Dr. An Vandepitte **

Endocrinologie
Endocrinologie is een subspecialisatie binnen de inwendige geneeskunde. Het is de leer van de klieren met inwendige afscheiding die een divers en breed ziektepalet
kunnen veroorzaken. Zo staan we onder meer in voor de
zorg van diabetespatiënten: ons centrum beheert niet
alleen een diabetesconventie maar eveneens een pompen glucosesensorconventie.

ARTSEN
Dr. Yves Kockaerts
Dr. Ine Lowyck
Dr. Kirsten Stinkens
Dr. Jos Tits
Dr. Heddy Van Leeuwen-Wintjens

Patiënten met diabetesvoetwonden kunnen terecht in
onze multidisciplinaire diabetesvoetkliniek.
Ook andere pathologieën worden met de nodige zorg en
competentie aangepakt: schildklieraandoeningen, overgewicht/obesitas, bijnierproblemen, hypofysetumoren,
bijschildklierziekten,…
Het medisch team wordt bijgestaan en ondersteund door
een enthousiast team van secretaressen, diabetesverpleegkundigen, diëtisten, podologen en een psycholoog.
Via onze ruime raadplegingseenheid kan u bij ons dagelijks
terecht via een afspraak.

CONTACT
Afspraken & secretariaat T 089 32 55 32
www.zol.be/endocrinologie
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Fertiliteitscentrum
IVF
Ongeveer 10 tot 15% van de Belgische koppels ondervindt
hinder om zwanger te worden. Wanneer koppels toch willen
voldoen aan de kinderwens kunnen zij zich wenden tot ons
Fertiliteitscentrum. Onderzoek en vooral behandeling van de
infertiliteit vereisen een zeer goede samenwerking tussen
de behandelende arts, het fertiliteitsteam en het koppel.
In Vitro Fertilisatie (IVF) en intra-uteriene inseminaties (IUI)
zijn de meest toegepaste vormen van medisch geassisteerde voortplanting. Bij IVF bedraagt de kans op normale
zwangerschap gemiddeld 25% per gestarte cyclus. Sinds
de opstart van ons centrum, werden er al ruim 7.000
kinderen verwekt via geassisteerde reproductie (IVF en
inseminaties). Jaarlijks worden in het ZOL ongeveer 2.000
nieuwe cycli opgestart. De resultaten van een behandeling
met IUI en donorinseminaties zijn uitstekend in het ZOL,
en hoger dan het Belgisch gemiddelde.
Het fertiliteitsteam van het ZOL bestaat uit 4 gynaecologen,
5 consulenten, een psychologe, 2 klinisch embryologen,
5 laborantes, 4 secretariaatsmedewerkers en een wetenschappelijk medewerker. Het IVF-centrum is nog steeds in
volle ontwikkeling. Zo werd er intussen een spermabank
én een eicelbank opgericht. Er werd ook een techniek
voor ‘betaalbare’ IVF ontwikkeld, samen met internationale onderzoekers, om IVF ook toegankelijk te maken in
derdewereldlanden.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 77 28
www.zol.be/fertiliteitscentrum
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ARTSEN
Dr. Rudi Campo
Dr. Nathalie Dhont
Dr. Greet Mestdagh
Prof. dr. Willem Ombelet

Fysische Geneeskunde & Revalidatie
Van tenniselleboog, slapende hand tot aanhoudende
rug- en nekklachten. De dienst Fysische Geneeskunde &
Revalidatie onderzoekt en behandelt een breed spectrum
aan klachten met betrekking tot de spieren, de pezen, de
zenuwbanen en het beendergestel.
Naast een uitgebreid klinisch onderzoek kunnen aanvullende spier- en zenuwtesten of echografie nodig zijn.
Onze behandelingen bestaan uit bewegingsadvies met zo
nodig aanvullende echografiegeleide puncties en andere
niet-chirurgische behandelingen.

ARTSEN
Dr. Eric De Smet
Dr. Leonie Geukens
Dr. Filip Gheysen
Dr. Peter Hallet
Dr. Bert Jennes
Dr. Dirk Mergeay
Dr. Ann Van Goethem

Recreatieve tot (semi-)professionele sporters kunnen bij ons
terecht voor advies over en behandeling van sportletsels.
De dienst Fysische Geneeskunde staat ook in voor de
revalidatie van patiënten na een ongeval, ziekte of ingreep. Onze revalidatie-artsen werken nauw samen met
de kinesist, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en
sociaal verpleegkundige. Tijdens het revalidatieproces
werken de revalidant, zijn omgeving en het multidisciplinair team samen om opnieuw een zo groot mogelijke
zelfstandigheid en re-integratie in het leven te bekomen.
Ook voor advies in verband met ondersteunende hulpmiddelen en mobiliteitsalternatieven kunnen patiënten
terecht bij onze therapeuten en artsen.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 71 48
www.zol.be/fysische-geneeskunde-en-revalidatie

Ziekenhuis Oost-Limburg
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1 ziekenhuis, 3 campussen
Het ZOL telt 3 campussen. Campus Sint-Jan in Genk is de grootste, acute campus waar
naast raadplegingen en verpleegafdelingen ook de verschillende intensieve diensten,
een operatiekwartier met 18 operatiezalen en de dienst Spoedgevallen gevestigd zijn.
Campus Sint-Barbara in Lanaken focust op dagklinische, chronische en short-stay
pathologie en op revalidatie. De vele raadplegingen die er plaatsvinden maken van
het ziekenhuis een aantrekkingspool voor de regio.
In het Medisch Centrum André Dumont zijn er sinds 2015 verschillende raadplegingen
en een afdeling van Medische Beeldvorming.

Ziekenhuis Oost-Limburg
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Derdelijnsziekenhuis
In de gezondheidszorg wordt vaak gesproken over 1ste, 2de, 3de en 4de lijnszorg. De
activiteiten van het ZOL situeren zich binnen de 3de lijn. Patiënten kunnen voor de
behandeling van de meeste aandoeningen in het ZOL terecht. Onze medische specialismes zijn supergespecialiseerd. We trachten steeds met de meest hoogtechnologische apparatuur en in een uiterst moderne infrastructuur topzorg aan te bieden.
1ste lijnszorg. Huisartsen, tandartsen, thuiszorg, ...
2de lijnszorg. Regionale ziekenhuizen voor basiszorg
		

3de lijnszorg. Supraregionale expertziekenhuizen (ZOL)

			

4de lijnszorg. Universitaire ziekenhuizen

Ziekenhuis Oost-Limburg
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Gastro-enterologie
MAAG-, DARM- EN LEVERZIEKTEN
Op de dienst Gastro-enterologie kan u terecht met maagen darmproblemen. Wij luisteren naar uw klachten, onderzoeken u, bespreken uw probleem en voeren zo nodig
een endoscopisch onderzoek uit.
Veel voorkomende onderzoeken zijn een gastroscopie
en een coloscopie waarbij we de slokdarm, maag, dunne
darm en dikke darm bekijken. Het uitzicht en de werking
van het darmstelsel maar ook van de lever, galblaas en
galwegen en pancreas worden op onze afdeling bestudeerd. Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit de
preventie van dikke darm tumoren.
De infrastructuur van onze dienst Gastro-enterologie is
recent gerenoveerd en ultramodern uitgerust. De dienst
beschikt over aangename wachtruimtes, rustige raadplegingskamers, een veilige desinfectie-wasstraat voor
de endoscopen, ruime behandelingszalen en individuele
uitrustruimtes in de dagzaal.
De artsen op onze afdeling zijn maag-, darm- en leverartsen (MDL-artsen) met bijkomende superspecialisaties
in de verschillende domeinen van de maag-, darm en
leverziekten. Ons secretariaat organiseert de aanpak van
uw problemen en onze verpleging helpt u op een vlotte
manier doorheen de endoscopische onderzoeken.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 65 12
www.zol.be/gastro-enterologie
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ARTSEN
Dr. Philip Caenepeel
Dr. Annemie Gevers
Dr. Evelien Humblet
Dr. Bart Neuville
Dr. Geert Robaeys
Dr. Mathieu Struyve
Dr. Jaarke Vannoote

Geriatrie
INWENDIGE GENEESKUNDE VOOR DE OUDERE PATIËNT
De geriater probeert om een totaalbeeld te krijgen van
de gezondheidstoestand van de patiënt en een behandeling in te stellen met aandacht voor de revalidatie, het
psychisch welbevinden en de woonsituatie.
De acute verpleegafdelingen geriatrie zijn gelegen op
campus Sint-Jan. Op campus Sint-Barbara bevindt zich de
afdeling Orthogeriatrie. Hier legt men zich, samen met de
dienst Orthopedie, toe op de behandeling en revalidatie
van ouderen die een breuk opliepen. Patiënten krijgen een
aangepast revalidatieprogramma. Tegelijkertijd worden
de mogelijke oorzaken van de val onderzocht en wordt er
een valpreventie-programma opgestart. Eventueel wordt
aanwezige osteoporose behandeld.

ARTSEN
Dr. Johan Caenen
Dr. Hugo Daniels
Dr. Joris Meeuwissen
Dr. Ronny Van Loon

De dienst Geriatrie beschikt over een dagziekenhuis. Hier
kunnen senioren terecht met geheugenproblemen of recidiverend vallen en voor pre-operatieve oppuntstelling,
medicatietoediening of een bloedtransfusie. Eveneens
kan de patiënt er multidisciplinair revalideren.
De dienst beschikt ook over een multidisciplinaire geheugenkliniek voor diagnosestelling, behandeling, revalidatie
en begeleiding van personen met cognitieve stoornissen.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 55 20
www.zol.be/geriatrie

Ziekenhuis Oost-Limburg
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Gynaecologie
Gynaecologie is een zeer uitgebreid vakgebied met verschillende subspecialismen. Het is een medische discipline die
zich ontfermt over vrouwenziekten en oncologie en anderzijds over zwangerschappen en mogelijke verwikkelingen.
Ons team bestaat uit 17 gynaecologen elk met hun bijzondere bekwaming. De dienst heeft in eerste instantie
een zorgverlenende en medische functie maar ook een
Europees erkende opleidingsopdracht en een belangrijke
onderzoeksactiviteit.
Jaarlijks worden meer dan 60.000 patiënten op de raadpleging gezien. De verloskundige dienst waakt jaarlijks over
meer dan 2.000 bevallingen en is daarmee de grootste
in Limburg.
In zowel de verloskunde als de behandeling van vrouwenziekten is er een nauwe samenwerking met andere
medische disciplines en met uw huisarts om de kwaliteit
van de zorg te optimaliseren en te personaliseren.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 75 24
www.zol.be/gynaecologie
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ARTSEN
Dr. Rudi Campo
Dr. Eva De Cuyper
Prof. dr. Eric de Jonge
Dr. Nathalie Dhondt
Dr. Julie Faes
Prof. dr. Wilfried Gyselaers
Dr. Tine Mesens
Dr. Greet Mestdagh
Prof. dr. Willem Ombelet

Dr. Jean-Christophe
Schobbens
Dr. Peter Sieprath
Dr. Anke Thaens
Dr. Gregg Van De Putte
Dr. Caroline Van Holsbeke
Dr. Helena Van Kerrebroeck
Dr. Jos Vlasselaer
Dr. Ingrid Witters

Geboortes in het ZOL 2017

2.100 GEBOORTES

1

53
1.019

+

TWEELINGEN
1.081

+

172
KUNSTMATIG

1.928
SPONTAAN

+

456
KEIZERSNEDES

1.644
NATUURLIJK

16

GYNAECOLOGEN

95

VROEDKUNDIGEN

+

DRIELING

DRUKSTE
BEVALLINGSDAG

7 DECEMBER

EVOLUTIE
GEBOORTECIJFERS

2.140
15 BEVALLINGEN
16 BABY’S

2.119

2015

2.100

2016

2017
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Robotchirurgie in het ZOL
Sinds enkele jaren heeft de robottechnologie haar intrede gedaan in het operatiekwartier van het ZOL.
De da Vinci Xi robot stelt chirurgen in staat om preciezer en minder invasief te werk te
gaan. De toegang tot het lichaam gebeurt via kleine gaatjes in plaats van een grotere
incisie. Dit zorgt ervoor dat de patiënt minder bloed verliest, minder pijn heeft, een
beter cosmetisch resultaat bekomt en sneller recupereert met een kortere hospitalisatie tot gevolg.
De ultramoderne da Vinci robot wordt gebruikt door de diensten Abdominale Heelkunde, Cardiochirurgie, Gynaecologie, Urologie en Vaatheelkunde.
Meer info? www.zol.be/robotchirurgie of scan deze QR code.

Ziekenhuis Oost-Limburg
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Interventioneel
hart- en vaatcentrum
Begin 2016 namen we in de kleurrijke K-blok op campus Sint-Jan in Genk een gloednieuw Interventioneel hart- en vaatcentrum in gebruik. Dit hoogtechnologisch platform
bestaat uit 7 interventiezalen, een recovery en een dagkliniek. Het behoort in ons land
tot de meest moderne centra in haar soort.
In het Interventioneel hart- en vaatcentrum worden zowel diagnostische als minimaal
invasieve (via lies of pols) behandelingen uitgevoerd. Het gaat hoofdzakelijk om aandoeningen in de bloedvaten van het hart, de hersenen en de ledematen. Ook minimaal
invasieve ingrepen voor hartritmestoornissen en implantatie van defibrillatoren en
pacemakers worden in het Interventioneel centrum uitgevoerd.
In het centrum werken de disciplines Cardiologie, Interventionele Radiologie en
Vaatheelkunde interdisciplinair samen. Dit biedt vele voordelen voor de behandeling
van patiënten met diverse aandoeningen. Het is immers vaak zo dat patiënten met
vasculaire problemen, zowel hart- als cerebrale aandoeningen ontwikkelen. Omdat
de verschillende disciplines samen aanwezig zijn in één centrum, biedt dit snelle
doorverwijs- en adviesmogelijkheden.
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Klinisch Laboratorium
In het Klinisch Laboratorium worden dagelijks analyses uitgevoerd op bloed, urine, sperma, stoelgang en andere lichaamsvochten. Voor de uitvoering van deze onderzoeken wordt
gebruikt gemaakt van een groot aantal analysemethoden
waarbij gestreefd wordt naar het rapporteren van kwaliteitsvolle en betrouwbare resultaten op een zo kort mogelijke tijd.
Het laboratorium staat 24 uur op 24 ten dienste van onze
patiënten én van de aanvragende artsen inzake interpretatie
en meerwaarde van elke labotest.
Het laboratorium heeft een accreditatiecertificaat wat aantoont dat er consistent en conform internationale standaarden
gewerkt wordt. Het laboratorium ondersteunt ook diagnostische testen die door de verpleegkundigen bij de patiënt zelf
uitgevoerd worden (point-of-care testen; POCT).
Elk jaar leiden we verschillende laboratoriumprofessionals op,
gaande van laboranten tot artsen en apothekers die hun opleiding tot klinisch bioloog gedeeltelijk volgen op onze dienst.
Op elk van de drie campussen van het ZOL is het mogelijk
je aan te melden voor een bloedafname of het afgeven van
stalen. Openingsuren en alle andere relevante informatie vindt
u op onze website. We werken zonder afspraak, uitgezonderd
voor enkele speciale testen. Uw behandelende arts stelt u
hiervan op de hoogte.

CONTACT
Labo T 089 32 46 70
www.zol.be/klinisch-laboratorium
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ARTSEN
Dr. Jean-Marie Desmarets
Dr. Els Oris
Dr. Joris Penders
Dr. Ben Percy
Dr. Kristien Van Pelt
Apr. Deborah Steensels

KNO (Keel-Neus-Oren)
GELAATS- EN HALSCHIRURGIE
Ziekten van keel, neus en oren gaan dikwijls samen. Daarom worden ze behandeld door één specialist, namelijk
de keel-neus-oorarts. Minder bekend is dat de KNO-arts
ook de chirurg is van gelaat en hals. Zo voert de KNO-arts
operaties uit aan de schildklier, de speekselklieren en de
lymfeklieren, en zal de KNO-arts verdachte huidletsels
in het aangezicht wegnemen of esthetische operaties
uitvoeren van onder andere de neus of de oren. Ook
kinderen kunnen bij de KNO-arts terecht.

ARTSEN
Dr. Frans Indesteege
Dr. Jan Indesteege
Dr. Griet Laureyns
Dr. Nele Lemkens
Dr. Peter Lemkens
Dr. Winde Lemmens
Dr. Kristof Menten
Dr. Maarten Rosseel

De artsen van de dienst KNO, Gelaat- en halschirurgie van
het ZOL hebben zich ieder bekwaamd in verschillende
subdisciplines (stem, neus en sinussen, oor, hoofd en
hals (oncologie)) om zo de best mogelijke zorg te kunnen
bieden. Op de raadpleging worden zij bijgestaan door
een deskundig team van twee audiologen, een verpleegkundige en een secretaresse. Moeilijke casussen worden
steeds onderling besproken.
In de operatiezaal maakt het operatieteam gebruik van onder andere computergestuurde navigatie bij sinusoperaties,
zenuwmonitoring tijdens operaties in de hals, alsook een
laser voor behandeling van keeltumoren en slikklachten.
In het najaar van 2018 neemt de dienst KNO zijn intrek in
het splinternieuwe zintuigenplatform van het ZOL.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 60 62
www.zol.be/kno
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Medische Beeldvorming
RADIOLOGIE
Het team van Medische Beeldvorming bestaat uit 24
radiologen, meer dan 70 paramedici (verpleegkundigen,
technologen MBV, logistiek medewerkers en ICT), 22
medical management assistents en een wetenschappelijk departement.
Naast radiografie (RX) en echografie op de drie ZOL-campussen, kan je op onze dienst ook terecht voor computertomografie (CT) op de campussen Sint-Jan en Sint-Barbara.
Voor een botdensitometrisch onderzoek kan je terecht
op campus Sint-Jan en in het Medisch Centrum André
Dumont. Magnetische Resonantie (MR), interventionele
radiologie, mammografie en stereotaxie kunnen enkel
op campus Sint-Jan uitgevoerd worden.
Ook beschikt de dienst Spoedgevallen sinds 2013 over
een vernieuwde, aparte radiologie-eenheid die uitgerust is met toestellen van de laatste generatie. Daarbij
werd bijzondere aandacht besteed aan dosisreductie
en patiëntbeleving. Deze lijn werd verder doorgetrokken
naar de hele afdeling. Recent werd de dienst Medische
Beeldvorming op campus Sint-Jan en André Dumont
uitgebreid en gerenoveerd. Kortelings krijgt de dienst op
campus Sint-Barbara ook nog een opfrisbeurt.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 45 57
www.zol.be/medische-beeldvorming
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ARTSEN
Dr. Charlotte Bevernage
Dr. Thierry Boulanger
Dr. Paul Colla
Dr. Bruno De Peuter
Dr. Jan Geens
Dr. Geert Gelin
Dr. Johan Gelin
Dr. Patrick Gillardin
Dr. Martijn Grieten
Prof. dr. Sam Heye
Dr. Monique Horvath
Dr. Isabelle Lefere

Dr. Pieter Marchal
Dr. Hendrik Mertens
Dr. Liesbeth Meylaerts
Dr. Wim. Siemons
Dr. Jan Smits
Dr. Luc Stockx
Dr. Hans Van Boven
Dr. Sofie Van Cauter
Prof. dr. Jan Vandevenne
Dr. Beatrijs Velghe
Dr. Geert Verswijvel
Dr. Endry Willems

MKA
MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSHEELKUNDE
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgen zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van aandoeningen
aan de tanden, de kaken en het aangezicht.
Wij leggen ons toe op gespecialiseerde zorg voor het gebit, zoals mondheelkundige behandelingen van wijsheids
tanden of ingesloten (hoek)tanden, en op tandvervangende oplossingen zoals tandheelkundige implantaten.

ARTSEN
Dr. Guido Heijsters
Dr. Joeri Meyns
Prof. dr. Serge Schepers
Dr. Sarah Van Slycke
Dr. Luc Vrielinck

Daarnaast heeft ons team een uitzonderlijke expertise
opgebouwd in kaakcorrecties (orthognatische chirurgie)
maar ook in hoofd-hals oncologie. Tot slot kunt u bij ons
terecht met breuken in het aangezicht maar evenzeer
voor esthetische aangezichtschirurgie.
Voor tandheelkundige behandelingen verwijzen wij u
graag door naar uw tandarts.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 61 60
www.zol.be/mka
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Werken in het ZOL:
een gezonde ambitie
Om onze patiënten met de allerbeste zorgen te omringen,
beschikken we over ruim 280 artsen en ruim 3.250 medewerkers, elk gespecialiseerd in hun eigen vakgebied.
Deze medewerkers koesteren we bewust, want zij zijn de drijvende kracht achter onze dienstverlening. En daar gaan we als
werkgever best ver in. Want enkel door een goed evenwicht
te creëren tussen werk en privéleven blijven onze mensen
elke dag tevreden, loyaal en optimaal presteren.
Als dat geen gezonde ambitie is!

Ziekenhuis Oost-Limburg
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Wat bieden wij
aan onze medewerkers ...
WERK EN GROEI IN BALANS
 Kans op een gevarieerde loopbaan waarin je je eigen talent kan ontplooien.
 Ruim aanbod aan interne en externe opleidingsmogelijkheden.

WERK EN GEZIN IN BALANS
 Hospitalisatieverzekering aan gunstvoorwaarden.
 Mogelijkheid tot loopbaanvermindering en ouderschapsverlof.

WERK EN LICHAAM IN BALANS
 Gratis deelname aan sportevenementen via ‘ZOL beweegt’.
 Vergoeding voor woon-werkverkeer met fiets, openbaar vervoer of te voet.

WERK EN VRIJE TIJD IN BALANS
 12 extra verlofdagen in het kader van arbeidsduurvermindering (38u/week).
 Groepsverzekering in het kader van pensioensparen.
Ontdek onze vacatures en mogelijkheden om spontaan te solliciteren op: www.eengezondeambitie.be

Ziekenhuis Oost-Limburg
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Multidisciplinair PijnCentrum (MPC)
Het Multidisciplinair PijnCentrum (MPC) en het Rug- en
Nekrevalidatiecentrum zijn gehuisvest in een gloednieuw
gebouw op campus Sint-Barbara in Lanaken. We beschikken er over de meest moderne infrastructuur. Onze
pijnspecialisten doen naast hun klinisch werk heel wat
wetenschappelijk onderzoek waardoor ons pijncentrum
een internationale uitstraling heeft. Het MPC is een derdelijnscentrum. Om die reden gebeurt de verwijzing steeds
via de huisarts of een geneesheer-specialist. Jaarlijks zien
onze pijnspecialisten 2.000 nieuwe patiënten met voornamelijk rug-, nek- of zenuwpijn. Daarnaast behandelen
we ook aangezichtspijn en kankerpijn.
Afhankelijk van de duur en de ernst van de klachten,
wordt een therapeutisch plan op maat van de patiënt
voorgesteld. Een behandeling kan bestaan uit medicatie,
infiltraties of zenuwblokkades. Dit kan aangevuld worden
met een multidisciplinair behandelplan waarbij de kinesi
therapeut, de psychotherapeut, de pijnverpleegkundige,
de ergotherapeut en de sociaal werker betrokken zijn. Er is
bovendien een geïntegreerd samenwerkingsverband met
de diensten Neurochirurgie, Revalidatie, Neurologie, Orthopedie, Radiologie, Psychiatrie en de Palliatieve Eenheid.
Onze doelstelling is om op multidisciplinaire wijze de pijn
van onze patiënten te verminderen of draaglijker te maken
en hen te ondersteunen in het leven met chronische pijn.

CONTACT
Secretariaat T 089 32 54 40
www.zol.be/mpc
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ARTSEN
Dr. Klaas Buyse
Dr. Pieter De Vooght
Dr. Roel Mestrum
Dr. Martine Puylaert
Dr. Koen Van Boxem
Dr. Astrid Van Lantschoot
Dr. Thibaut Vanneste
Prof. dr. Jan Van Zundert

Nefrologie
NIERZIEKTEN
Op de dienst Nefrologie helpen we patiënten met een acuut
of chronisch verminderde nierfunctie, patiënten die een niertransplantatie ondergingen, patiënten met een systeemziekte,
hoge bloeddruk of stoornissen in de water- en zoutbalans.
Om onze patiënten zo dicht mogelijk bij huis op te volgen,
werken we op verschillende locaties. Op campus Sint-Jan in
Genk bevindt zich onze hoofdactiviteit. Naast de raadpleging
hebben we hier een goed uitgeruste hospitalisatie-afdeling
en bieden we verschillende vormen van nierfunctievervangende therapie aan. Daarnaast doen we consultaties in het
Mariaziekenhuis in Overpelt waar ook een low care dialyse-eenheid aanwezig is. We houden ook consultaties in de
ziekenhuizen van Lanaken en Maaseik. In de geaffilieerde
ziekenhuizen werken we nauw samen met de internisten.

ARTSEN
Dr. Liesbet Hendrickx
Dr. Eline Macken
Dr. Christoph Metalidis
Dr. Jacques Peeters
Dr. Ann Van Mieghem
Prof. dr. Luc Verresen

Wij behandelen gemiddeld 280 chronische dialysepatiënten.
Hierdoor is er in ons centrum een grote expertise opgebouwd.
Ons team van zes nefrologen hecht veel belang aan stipte
opvolging en multidisciplinaire zorg voor onze patiënten.
We werken samen met ervaren verpleegkundigen, sociaal
werkers en een diëtiste en overleggen waar nodig met de vasculaire chirurgen, cardiologen en interventioneel radiologen.
Omdat lotgenoten beter dan wie ook begrijpen wat het is
om te leven met een nierziekte, brengen we onze patiënten
ook graag in contact met onze Nierstichting.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 65 30
www.zol.be/nierziekten
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Neonative Intensive Care Unit (NICU)
NEONATALE ZORGEN
Wanneer een kindje te vroeg geboren wordt of aanpassingsproblemen heeft na de geboorte, zal het worden
opgenomen op de dienst Neonatale Zorgen. De dienst omvat drie onderverdelingen met elk hun eigen zorgniveau.
De baby’s liggen in een couveuse en zijn door verschillende kabeltjes en buisjes verbonden met bewakingsapparatuur. Is er geen intensieve zorg meer nodig, dan wordt
het kindje verplatst naar de N*-afdeling.
De dienst Neonatale Zorgen bestaat uit een multidisciplinair team dat steeds ter beschikking staat van ouders
en hun kindje. Onze vier neonatologen worden bijgestaan
door een groot team van verpleegkundigen dat de dagelijkse zorgen behartigt. Een lactatiekundige begeleidt
moeders met borstvoeding. Ouders die dit wensen kunnen
ook een beroep doen op een psycholoog.

CONTACT
Secretariaat T 089 32 76 79
www.zol.be/neonatologie
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ARTSEN
Dr. Els Bruneel
Dr. Willem Gysemans
Dr. Claire Theyskens
Dr. Marie-Rose Van Hoestenberghe

Neurochirurgie
De pathologie die onze neurochirurgen behandelen is
divers en gevarieerd en meestal ook zeer complex. De
ingrepen worden uitgevoerd ter hoogte van de hersenen,
de wervelkolom, het ruggenmerg en de perifere zenuwen.
De neurochirurg behandelt tumoren, infecties, trauma’s,
hernia’s en neurologische aandoeningen en dit zowel bij
kinderen als bij volwassenen. De meeste van de neurochirurgische ingrepen worden microchirurgisch uitgevoerd.

ARTSEN
Dr. Eveleen Buelens
Dr. Thomas Daenekindt
Dr. Jens Deckers
Dr. Koen Engelborghs
Dr. Diedrik Peuskens
Dr. Frank Weyns
Dr. Jan Wuyts

De associatie Neurochirurgie Genk is actief in Turnhout
in samenwerking met de dienst Neurologie, in Overpelt
en Tongeren in samenwerking met de dienst Orthopedie
en in Geel in het Sint-Dimpna Ziekenhuis. Op deze manier
bestrijkt onze neurochirurgische dienstverlening een zeer
groot geografisch gebied, wat de expertise zowel in aantal
procedures als in subspecialisatie ten goede komt.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 60 41
www.zol.be/neurochirurgie

Ziekenhuis Oost-Limburg

43

44

Ziekenhuis Oost-Limburg

Klantvriendelijkheid
Klantvriendelijkheid is een belangrijk aandachtspunt in het beleid van het ZOL. De
patiënt staat steeds centraal. We doen ons uiterste best om mensen empathisch en
vriendelijk te onthalen, hen correct te informeren en bij het zorgproces te betrekken.
Uw tevredenheid als patiënt en bezoeker, daar gaan we voor!
Dit zijn enkele recente realisaties:
 Betere toegankelijkheid fietsers
 Nieuwe winkel met mini-superette, koffiecorner en cadeaushop
 Zorgverleners stellen zich steeds correct voor aan de patiënt
 Gratis wifi
 Verminderen wachttijden aan telefoon
 Uitbreiding staf vrijwilligers
 Optimalisatie bewegwijzering
Heeft u zelf ook een idee of een suggestie om uw bezoek of verblijf in het ZOL aangenamer te maken, stuur dan een e-mail naar klantiskoning@zol.be.

Ziekenhuis Oost-Limburg
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Bar Bouffe Atrium

Atrium Inschrijvingshal
Bar Bouffe Van Harte
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Het ZOL als
ontmoetingsplaats
Het ZOL biedt naast uitmuntende zorg ook diverse randfaciliteiten aan. Zo kan je terecht bij brasserie Bar Bouffe (campus Sint-Jan en Sint-Barbara) en de nieuwe winkel
‘Van Harte’ (campus Sint-Jan) om je honger en dorst te stillen of om een geschenk of
een krant te kopen.
In de vernieuwde kapel en moskee op campus Sint-Jan kan je bidden of een kaarsje
branden voor een ziek familielid of kennis. In de inschrijvingshal op campus Sint-Jan
vind je een geldautomaat en in het gloednieuwe Atrium - waarrond de meeste raadplegingen zich bevinden - kan je rustig een magazine lezen of TV kijken terwijl je op
je doktersafspraak wacht.
Omdat we willen tegemoet komen aan de zorgnoden van onze patiënten, bieden we
weldra ook een apotheek en andere zorggerelateerde diensten aan.

Ziekenhuis Oost-Limburg
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Aandacht voor mens en omgeving
In het ZOL gaan we bewust om met de ruimte en het welzijn van de mensen rondom ons. Ook hebben we oog voor projecten die de levenskwaliteit verhogen van mensen die daar nood aan hebben.
Enkele voorbeelden:

WORK-LIFE BALANCE
Een goed evenwicht faciliteren voor onze medewerkers tussen werk en privéleven is een echte prioriteit
in ons personeelsbeleid. Alleen zo blijven onze mensen elke dag tevreden, loyaal en optimaal presteren.

ZOL BEWEEGT
De werkgroep ‘ZOL beweegt’ motiveert medewerkers om meer te bewegen. Het ZOL is samen met
de stad Genk ook bedenker en organisator van de succesvolle stratenloop Genk Loopt. Zo willen we
onze preventieve rol opnemen want wie sport blijft langer fit.

BOKONZI
Sinds 2003 werven we fondsen voor ons partnerziekenhuis in het ontwikkelingsgebied Bokonzi, Congo. Vanuit de jaarlijkse winst van het ZOL wordt telkens een bedrag naar het ziekenhuis van Bokonzi
afgedragen. Een werkgroep zet initiatieven op touw om extra fondsen te werven.

ECOLOGIE
De 1.946 zonnepanelen op het dak van de personeelsparking van campus Sint-Jan leveren 460 MWh
energie per jaar, vergelijkbaar met het verbruik van 115 gezinswoningen.

Ziekenhuis Oost-Limburg
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Neurologie
Het vakgebied neurologie spitst zich toe op de diagnostiek
en aanpak van aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en van het perifere zenuwstelsel (alle andere zenuwen), alsook van spierziekten.
Er bestaat een uitgebreid spectrum aan neurologische
aandoeningen, waarbij technische onderzoeken alleen
vaak niet volstaan voor de diagnostiek. Daarom wordt er
ook steeds veel aandacht besteed aan de anamnese of
het vraaggesprek en aan het klinisch onderzoek.
Vaak voorkomende neurologische aandoeningen zijn
beroertes, dementie en geheugenstoornissen, epilepsie
en bewustzijnsstoornissen, migraine en andere hoofd- en
gelaatspijn, zenuwletsels en spierziektes en tot slot de
Ziekte van Parkinson en bewegingsstoornissen.
Ons team van neurologen werkt nauw samen met de dienst
Neurochirurgie. Patiënten worden geregeld door artsen van
beide disciplines samen besproken waarbij gezamenlijk
beslist wordt over de te volgen therapie of behandeling.
Sinds de vernieuwing van de infrastructuur van beide afdelingen tot het neuroplatform, liggen de raadplegingen
Neurologie en Neurochirurgie samen.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 60 82
www.zol.be/neurologie
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ARTSEN
Dr. An Driesen
Dr. Ludovic Ernon
Dr. Suzan Hendrikx
Dr. Ivan Raets
Dr. Riet Vangheluwe
Dr. Erwin Vanroose
Dr. Alain Wibail

Nucleaire Geneeskunde
Nucleaire geneeskunde is een minder bekende medische
discipline. De nuclearisten doen vooral onderzoeken waarbij er met behulp van een licht radioactieve stof allerlei
functies in het licht gesteld worden.
De sterkte van nucleaire geneeskunde ligt niet zozeer in
het detecteren van anatomische afwijkingen maar wel in
het opsporen van functionele veranderingen.

ARTSEN
Dr. Rawaha Ahmad
Dr. Nathalie De Raedt
Dr. Bart Dehaes
Dr. Olivier Drieskens
Dr. Erik Merckx
Dr. Liesbet Mesotten
Dr. Stijn Van Hecke

Het meest uitgevoerde onderzoek is een botscan om zones
van verhoogde botaanmaak op te sporen zoals bij bv. sportletsels, reuma, aanhoudende rugklachten of bij tumoren.
Daarnaast zijn er nog tal van andere functionele scans,
zoals voor onderzoek bij een te sterk werkende schildklier
en ter beoordeling van de nierwerking of de doorbloeding
en pompfunctie van het hart bij inspanning, enz.
De dienst Nucleaire Geneeskunde verhuisde recent naar
een nieuwe locatie op campus Sint-Jan.
Eind 2017 opende het Limburgs PET-centrum campus
Genk de deuren. Met PET-CT worden tumoren en hun
uitzaaiingen opgespoord en wordt het tumormetabolisme
beoordeeld voor en na therapie.

CONTACT
Afspraken & secretariaat T 089 32 46 40
www.zol.be/nucleaire-geneeskunde
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Oftalmologie
OOGZIEKTEN
De dienst Oogziekten of Oftalmologie is een gespecialiseerde dienst die zich toelegt op de diagnostiek en
behandeling van aandoeningen van de ogen, oogleden
en traanwegen.
Patiënten kunnen bij ons terecht voor al hun oogproblemen. Het aanbod omvat behalve de algemene oogheelkunde onder andere cataractheelkunde (staar),
strabismechirurgie (scheelzien), vitreoretinale chirurgie
(netvlieschirurgie), traanwegheelkunde, ooglidchirurgie,
hoornvlieschirurgie, refractieve lens- en laserchirurgie.
Daarnaast wordt er bijzondere aandacht besteed aan de
medische retinapathologie, glaucoom en (retinaal) prematurenonderzoek. Onze dienst beschikt over de modernste
apparatuur voor zowel raadpleging als chirurgie.
Het team bestaat uit negen oogartsen met elk hun eigen specialisme binnen het vakgebied, één orthoptiste
(paramedicus gespecialiseerd in scheelzien), twee verpleegkundigen en twee secretaresses. Raadplegingen
gaan door op campus Sint-Jan (Genk) en op campus
Sint-Barbara (Lanaken). Alle operaties gebeuren op campus Sint-Barbara. Jaarlijks vinden er meer dan 6.000 ingrepen plaats.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 61 41
www.zol.be/oogziekten
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ARTSEN
Dr. Catherine Deghislage
Dr. Sacha Gast
Dr. Nathalie Houben
Dr. Huib Lodewijks
Dr. Johan Maleux
Dr. Ivo Nijs
Dr. Xenia Roggen
Dr. Valérie Verhelle
Dr. Mieke Wirix

Oncologie-Hematologie-Radiotherapie
De dienst omvat medische oncologie, radiotherapieoncologie (of bestralingsoncologie) en hematologie. De
medische oncologie richt zich op de diagnose, behandeling en opvolging van kanker met behulp van medicijnen
(chemotherapie/doelgerichte therapie/hormoontherapie/
immuuntherapie).
De hematologen behandelen zowel goedaardige als
kwaadaardige afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfeklieren.
De radiotherapie-oncologie gebruikt ioniserende stralen
om patiënten te behandelen. In de meeste gevallen gaat
het over patiënten met kanker, maar ook enkele goedaardige aandoeningen worden behandeld met radiotherapie.
Onze dienst beschikt over een ruime en moderne dagkliniek voor medische oncologie en hematologie en over
een vernieuwde bestralingsafdeling met de meest moderne apparatuur. Er wordt veel aandacht besteed aan
het comfort van de patiënt.

ARTSEN
Medische Oncologie
Dr. Guy Debrock
Dr. Wendy De Roock
Medische Oncologie-Hematologie
Dr. Mia Janssen
Dr. Liesbet Lammertijn
Dr. Natalie Put
Radiotherapie
Dr. Ruth Alen
Dr. Mieke Govers
Dr. Annelies Maes
Dr. Yves Staelens
Dr. Laura Van den Bergh
Dr. Evelyn Van de Werf

We werken binnen het Limburgs Oncologisch Centrum
(LOC) samen met het Jessa ziekenhuis. Naast de kernopdracht - de exploitatie van de bestralingsafdeling - is de
vzw een overlegplatform voor oncologie. Op deze manier
draagt het LOC bij tot het realiseren van een kwalitatief
hoogstaand behandelingsaanbod in de provincie Limburg.

CONTACT
Secretariaat T 089 32 65 50
www.zol.be/oncologie
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Modernisering
infrastructuur
Het ZOL onderging de voorbije jaren een ware gedaanteverwisseling. Nieuwe gebouwen werden opgetrokken en bestaande afdelingen, diensten en ruimtes kregen een
totale make-over. De vernieuwings- en moderniseringsoefening is zichtbaar op onze
3 campussen. Een overzicht op de volgende pagina’s.
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CENTRALE HAL
Campus Sint-Jan
In de centrale hal vind je de winkel ‘Van
Harte’ met koffiehoek en de dienst Bloed‑
afname. De grote, lichtrijke ruimte is zo ingericht dat je er even tot rust kan komen.

ZINTUIGENPLATFORM
Campus Sint-Jan
Als je de trappen in de centrale hal neemt,
beland je bij de raadplegingen Oftalmologie
(Oogziekten), KNO (Keel-Neus-Oorziekten)
en MKA (Mond, Kaak- en Aangezichtsheelkunde). KNO en MKA delen de wachtzaal,
Oogziekten heeft een eigen wachtzaal.
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MEDISCHE BEELDVORMING
Campus Sint-Jan
Deze ruime afdeling naast het Zintuigenplatform biedt onderdak aan wachtruimtes van
de modaliteiten Echografie, Mammografie,
RX en CT. Elke modaliteit beschikt over een
aantal protocolruimtes.

LABORATORIUM KLINISCHE BIOLOGIE
Campus Sint-Jan
Eind november 2014 nam het labo haar intrek in de nieuwbouw achter het hoofdgebouw. Dankzij de nieuwste technologieën
gebeuren bloedanalyses nu grotendeels
geautomatiseerd.
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APOTHEEK
Campus Sint-Jan
Efficiëntie is het sleutelwoord: shuttleliften
voor opslag, een rollenbaan om de afgewerkte producten voor vervoer door te
geven en een automaat voor de opslag en
verdeling van medicatiedoosjes.

INTERVENTIONEEL CENTRUM
Campus Sint-Jan
Dit hoogtechnologisch hart- en vaatcentrum
bestaat uit 7 interventiezalen, een recovery
en een dagkliniek, met veel aandacht voor
de privacy van de patiënt. Het Interventioneel Centrum behoort in ons land tot de
meest moderne in haar soort.
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NUCLEAIRE GENEESKUNDE
Campus Sint-Jan
De ruimte kreeg een volledige make-over
met veel licht, frisse kleuren en eigentijdse,
warme materialen. De dienst beschikt over
aparte onderzoeksruimtes en kreeg twee
extra gamma camera’s en een PET-CT.

GASTRO-ENTEROLOGIE
Campus Sint-Jan
De gerenoveerde dienst beschikt over de
meest moderne apparatuur en bestaat uit vijf
endoscopiezalen, een desinfectie-eenheid of
wasstraat, een dagziekenhuis, raadplegingsruimtes, wachtruimtes en een secretariaat.
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NIEUWE OPERATIEZALEN
Campus Sint-Jan
De vier nieuwe OK-zalen zijn uitgerust met
de nieuwste apparatuur volgens de laatste
medische standaarden. Ze worden voornamelijk gebruikt voor orthopedische ingrepen.

GERENOVEERDE EN NIEUWE
VERPLEEGAFDELINGEN
Campus Sint-Jan
De nieuwe patiëntenkamers beschikken
over een transportlift, valdetectie, plafondkoeling, rooming-in mogelijkheid en bedside terminals voor de bediening van het
licht en de bel, internet en TV. Het sanitair is
voorzien van antislipvloeren en wegschuifbare deuren.

60

Ziekenhuis Oost-Limburg

GERENOVEERDE RAADPLEGINGEN
Campus Sint-Jan
De meeste raadplegingen rond het Atrium
kregen een totale make-over. Bij de renovatie
werd rekening gehouden met het comfort
van de patiënt. De ruimtes zijn modern en
stralen warmte en rust uit.

RAADPLEGING PEDIATRIE
Campus Sint-Jan
Kleurrijke en speelse figuurtjes sieren de
muren van de wachtzaal en van de raadpleging Pediatrie. De vernieuwde kinderwebsite, de patiëntenbrochures, de
verpleegkundige uniformen en de dapperheidsdiploma’s maken de eigen huisstijl
van de dienst Pediatrie compleet.
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MPC EN REVALIDATIECENTRUM
Campus Sint-Barbara
Het Multidisciplinair Pijncentrum en het Rugen Nekrevalidatiecentrum beschikken sinds
2013 over de meest moderne infrastructuur
met 2 ruime behandelzalen en afzonderlijke
patiëntenruimtes.

WACHTZAAL DAGKLINIEK HEELKUNDE
Campus Sint-Barbara
De grote ramen van de nieuwe wachtruimte
zorgen voor veel lichtinval en zicht op de
groene omgeving. Het voorbereidingslokaal werd verplaatst en voorzien van scheidingsmuurtjes.
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ONTHAAL EN CAFETARIA
Campus Sint-Barbara
De onthaalbalie kreeg een grondige renovatiebeurt zodat de patiënten ook op onze
campus in Lanaken op een professionele
en aangename manier ontvangen worden.
Hetzelfde geldt voor Bar Bouffe, het cafetaria waar het gezellig vertoeven is bij een
smakelijke hap of drankje.

MEDISCH CENTRUM ANDRÉ DUMONT
Medisch Centrum André Dumont
In het nieuwe Medisch Centrum André Dumont zijn sinds 2015 verschillende raadplegingen en een afdeling van Medische
Beeldvorming gevestigd. Onder andere de
artsen van de diensten Cardiologie, Gynaecologie en Pediatrie houden er zitdagen.
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Orthopedie
Het vakgebied orthopedie behandelt problemen met
de bot-, spier-, pees- en gewrichtstructuur van het menselijk lichaam. De dienst Orthopedie in het ZOL is sterk
gesubspecialiseerd met artsen die naast hun algemene
kennis ook elk een specifek onderdeel van het vak orthopedie tot in de puntjes beheersen. Meer info hierover
vindt u via de website www.zol.be/orthopedie.
Onze artsen maken gebruik van de meest innovatieve
chirurgische en behandelingstechnieken bij zowel eenvoudige als meer gecompliceerde ingrepen. Zo werd
recent de MAKO robot in gebruik genomen om met nog
meer precisie heup- en knieoperaties te kunnen uitvoeren.
Aan patiënten wordt aangeboden om via het ‘weWalk’
programma een gestandaardiseerd behandelings- en nazorgprogramma te volgen. Het groepsgevoel zorgt onder
meer voor uitstekende resultaten tijdens het revalideren.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 61 01
www.zol.be/orthopedie
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ARTSEN
Dr. Ludwig Anné
Prof. dr. Johan Bellemans
Dr. Pieter Caekebeke
Prof. dr. Kristoff Corten
Dr. Ronald Driesen
Dr. Joris Duerinckx
Dr. Ben Molenaers
Dr. Jan Oosterbosch
Dr. Jan Truijen
Dr. Jo Wierinckx
Dr. Richard Witvrouw

Ouderenpsychiatrie
GERONTOPSYCHIATRIE
Op de dienst Ouderenpsychiatrie kunnen 65-plussers terecht voor de diagnose en behandeling van psychiatrische
problemen. Ook voor geheugenmoeilijkheden verwikkeld
met gedragsproblemen kunnen zij zich aanmelden.

ARTSEN
Dr. Lore Lambrichts
Dr. Martine Burin

Onze raadpleging vindt plaats op campus Sint-Jan. Op
deze raadpleging werken we nauw samen met onze
collega’s geriaters. Samen met hen organiseren we een
multidisciplinaire geheugenraadpleging.
Onze opnameafdeling is gelegen op campus Sint-Barbara. Ook hier werken we met een multidisciplinair behandelteam dat bestaat uit een ouderenpsychiater, een
geriater, psychologen, een sociaal verpleegkundige, een
ergotherapeut, een kinesist, een logopedist, een diëtist en
afdelingsverpleegkundigen. Onze afdeling heeft niet het
uitzicht van een gewone ziekenhuisafdeling aangezien we
verwachten dat mensen niet de hele dag op hun kamer
verblijven. Daardoor is de sfeer er erg gemoedelijk.
Daarnaast verrichten we nog consulten aan bed bij patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis voor andere
problemen, wanneer er een vraag komt van de patiënt,
de behandelende arts of de familie.

CONTACT
Secretariaat T 089 32 55 20
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Palliatieve Zorgen
De belangrijkste opdracht van onze Palliatieve eenheid is
comfortzorg bieden aan mensen in hun laatste levensfase.
Pijn en symptomen worden zo goed mogelijk bestreden
en de ongemakken worden in de mate van het mogelijke
verminderd. Zo wordt er ruimte gecreëerd om zo comfortabel mogelijk naar het afscheid toe te leven.
In 2015 werd een volledig nieuwe Palliatieve eenheid in
dienst genomen op campus Sint-Jan in Genk. De dienst
heeft een aparte ingang, is huiselijk ingericht en beschikt
over een groot terras met tuin. Momenteel zijn er 9 bedden
in gebruik. Er wordt ruimte gemaakt voor de spirituele en
psychosociale noden van de patiënt. Wat zijn de bezorgdheden, wie wil men nog graag zien, welke zorgen zijn er
nog voor wie achter blijft? Op deze vragen trachten onze
zorgverleners mee antwoorden te zoeken.
De Palliatieve Eenheid werkt op multidisciplinair niveau
samen met de dienst Patiëntenbegeleiding, de Pastorale
Dienst, het Palliatief Support Team, de kinesisten, logopedisten, psychologen en een muziektherapeut.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
www.zol.be/geriatrie
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ARTSEN
Dr. Hugo Daniels
Dr. Johan Caenen

Pathologische Ontleedkunde
ANATOMOPATHOLOGIE
De pathologen van de dienst Pathologische Ontleedkunde
onderzoeken organen, weefselfragmentjes en cellen. Een
groot gedeelte van het werk van de patholoog bestaat
uit de diagnose van tumoren. Deze diagnose is de basis
voor de oncologische behandeling.
Een ander gedeelte van het werk van de patholoog heeft te
maken met de diagnose van ontstekingen, zoals huidaandoeningen, ontstekingen van de maag of ontstekingen
van de darm. Het microscopisch onderzoek helpt om deze
aandoeningen te klasseren of om de oorzaak op te sporen.

ARTSEN
Dr. Karen Deraedt
Dr. Sabine Fransis
Dr. Linde Stessens
Dr. Stephanie Van Aelst
Dr. Peter Van Eyken
Dr. Sanne Verbeek

Soms worden ook tijdens een heelkundige ingreep stukjes
weefsel onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek is
reeds na een vijftiental minuten beschikbaar en helpt de
chirurg bij het verdere verloop van de ingreep.
Het onderzoek van de baarmoederhalsuitstrijkjes is een
preventief onderzoek waarbij afwijkende cellen worden
opgezocht die een voorloper kunnen zijn van baarmoederhalskanker.
Ten slotte worden er ook autopsies uitgevoerd. Deze hebben tot doel de oorzaak van het overlijden op te sporen.
Meermaals worden afwijkingen gevonden die men tijdens
het leven van de patiënt niet vermoed had.

CONTACT
Secretariaat T 089 32 47 50
www.zol.be/pathologische-ontleedkunde
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Kritieke diensten
Ons ziekenhuis beschikt over een aantal Kritieke diensten. Dit zijn:
 de Spoedafdeling (p. 70)
 de dienst Intensieve Zorgen (p. 71)
 het Operatiekwartier (p. 72)
 het Dagziekenhuis Heelkunde (p. 73)
De Kritieke diensten worden geleid door de anesthesisten van het ziekenhuis. Zij zijn
gespecialiseerd in verdoving, pijnbeheersing en reanimatie, en het in slaap brengen
van de patiënt.
Naast het toedienen van anesthesie staat de anesthesist in voor vitaal bedreigde patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben. Anesthesisten zijn in dit kader ook actief
buiten het ziekenhuis en rijden mee met de MUG wanneer deze opgeroepen wordt voor
een urgentie of een ongeval.
In het ZOL bieden de anesthesisten preoperatieve raadplegingen aan. Vóór de ingreep
kan de patiënt met de anesthesist spreken en zal een definitieve toestemming voor de
geplande anesthesie en eventuele pijnstilling besproken worden.
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ANESTHESISTEN
Dr. Maud Beran
Dr. Willem Boer
Dr. Klaas Buyse
Dr. Lieven Buyse
Dr. Bernadette Claessens
Prof. dr. Cathy De Deyne
Prof. dr. Raf De Jongh
Dr. Pieter De Vooght
Dr. Dimitri Dylst
Dr. Kim Engelen
Dr. Tom Fivez
Dr. Tom Fret
Prof. dr. Admir Hadzic
Dr. René Heylen
Prof. dr. Frank Jans
Dr. Mouloud Kalaai
Dr. Ana Lopez
Dr. Luc Merckx
Prof. Dr. Dieter Mesotten
Dr. Roel Mestrum
Dr. Martine Puylaert
Dr. Koen Van Boxem
Dr. Sam Van Boxstael
Dr. Ben Van Bylen
Dr. Johan Van Canneyt
Dr. Catherine Vandepitte
Dr. Margot Vander Laenen
Prof. dr. Pascal Vanelderen
Dr. Astrid Van Lantschoot
Dr. Luc Van Keer
Dr. Jeroen Van Melkebeek
Dr. Thibaut Vanneste
Dr. Sven Van Poucke
Prof. dr. Jan Van Zundert
Dr. Joris Vundelinckx
Dr. Xavier Willaert
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Spoedgevallen
Patiënten die dringende medische hulp nodig hebben, kunnen 24u op 24 terecht op
onze dienst Spoedgevallen op campus Sint-Jan. Wie de mogelijkheid heeft, raadpleegt
best wel eerst zijn of haar huisarts en brengt een verwijsbrief mee.
Op de Spoedgevallendienst werken spoedartsen, anesthesisten en gespecialiseerde
verpleegkundigen. Zij staan ook in voor de spoedeisende hulp op het terrein met de
MUG, de PIT (paramedisch interventie team) en de ambulance. Bij specifieke problemen wordt een beroep gedaan op andere specialisten, zoals onder andere internisten
en chirurgen.
Afgelopen jaar bezochten bijna 52.000 patiënten de Spoedgevallendienst. Om de
instroom van patiënten zo goed mogelijk te managen wordt het Manchester Triage
Systeem gebruikt. Dit betekent dat een verpleegkundige bij aankomst de medische
prioriteit van de patiënt bepaalt zodat dringende patiënten voorrang krijgen en snel
geholpen worden.

MUG
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Onthaal

PIT

Intensieve Zorgen
De dienst Intensieve Zorgen behandelt patiënten met ernstige acute en levensbedreigende aandoeningen, vaak na een
ongeval, een ernstige ziekte of bij ernstige complicaties na
een operatie of een procedure. Ook na zware ingrepen zoals
een hartoperatie worden patiënten op de dienst opgenomen.
Intensieve Zorgen is een gespecialiseerde afdeling waar veel
gebruik gemaakt wordt van hoogtechnologische apparatuur.
Een multidisciplinair, hoog opgeleid team van artsen en andere
zorgverleners staat er dag en nacht klaar om de patiënt de
beste zorgen te geven.
Op de dienst Intensieve Zorgen wordt de gezondheidstoestand van de patiënt dag en nacht nauwlettend bewaakt.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een monitor die het
hartritme, de bloeddruk, de ademhaling en de zuurstof in
het bloed registreert.
De meeste patiënten hebben tijdens hun opname nood aan
ondersteuning van de ademhaling. Daarnaast maakt men op
de dienst Intensieve Zorgen vaak gebruik van apparaten die,
indien nodig, de functie van de nieren, hart en longen tijdelijk
overnemen.
Voor het comfort van de patiënt en om het genezingsproces in
de beste omstandigheden te laten verlopen en om de intensieve behandelingen mogelijk te maken, zal de arts er dikwijls
voor kiezen de patiënt in een kunstmatig coma te houden.
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Operatiekwartier
Het Operatiekwartier bestaat uit een opvangruimte voor
patiënten die moeten geopereerd worden, operatiekamers
en een recovery waar patiënten rustig kunnen wakker worden na een ingreep. Op campus Sint-Jan telt het ZOL 18
operatiekamers, inclusief een urgentiezaal en een sectiozaal
voor dringende keizersnedes. Op campus Sint-Barbara zijn
er 5 operatiekamers.

Operatiekamer

De operatiekamer is een afgesloten ruimte waar met behulp van verschillende technieken zoals luchtbehandeling,
koeling en overdruk een zo hoog mogelijke steriliteit wordt
nagestreefd. Een operatiekamer is uitgerust met hoogtechnologische apparatuur voor anesthesie, monitoring en
beademing en chirurgische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld
een operatierobot.
Brainlab

Het operatieteam bestaat uit verschillende specialisten
waaronder chirurgen, anesthesisten en verpleegkundigen. Bij hartoperaties zijn perfusionisten aanwezig die de
hart-long-machine bedienen. Indien nodig worden ook
andere specialisten betrokken.
Het chirurgisch team draagt aangepaste kleding, mutsen,
maskers en steriele handschoenen en schorten om het besmettingsgevaar voor de patiënt zo laag mogelijk te houden.
Recovery
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Dagkliniek Heelkunde
Onze beide Operatiekwartieren - op campus Sint-Jan in Genk en op campus Sint-Barbara in Lanaken - beschikken over een Dagkliniek Heelkunde. Hier verblijven patiënten
die een kleine heelkundige ingreep ondergaan zonder dat daarvoor een overnachting
nodig is.
Frequent voorkomende voorbeelden van dagklinische ingrepen zijn het verwijderen
van wijsheidstanden, cataractbehandelingen aan de ogen en het herstellen van liesbreuken. Bij kinderen gaat het vaak om het plaatsen van oorbuisjes en het verwijderen
van de voorhuid bij jongens.
De dagkliniek Heelkunde beschikt op onze 2 campussen over een eigen recovery-afdeling en over persoonlijke kamers en herstelruimtes waar patiënten op krachten
kunnen komen alvorens ze naar huis terug kunnen keren.

Campus Sint-Barbara

Campus Sint-Jan

Campus Sint-Jan
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Pediatrie
KINDERGENEESKUNDE
Op onze raadpleging en verpleegafdeling Pediatrie behandelen we kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Onze kinderartsen zijn expert in de algemene kindergeneeskunde,
maar zij hebben zich eveneens extra gespecialiseerd in
diverse deelgebieden. Daarbij werken zij vaak nauw samen
met andere specialisten.
Bij deze subspecialismes zijn de deelgebieden Kinderneurologie, de Plaskliniek (waarbij kinderen met bedwaterproblemen behandeld worden) en de eetkliniek (Rond
de Tafel) multidisciplinair uitgebouwd.
Onze dienst Pediatrie kreeg recent een geheel eigen
look. Raadpleging, brochures, website, werkkledij, en
zelfs de kinderrecovery in het operatiekwartier werden
uitgerust en op elkaar afgestemd met speciaal ontworpen
kindertekeningen. Dit verhoogt de herkenbaarheid voor
kinderen tijdens hun traject doorheen het ziekenhuis en
heeft een rustgevend effect.

CONTACT
Afspraken & secretariaat T 089 32 76 21
www.zol.be/kinderen
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ARTSEN
Dr. Wim Arts
Dr. Derize Boshoff
Dr. Gwendolyn de Bruyn
Dr. Jan De Koster
Dr. Kim Eerdekens
Dr. Francis Lemmens
Dr. An-Sofie Lemmens
Dr. Nele Reynaert
Dr. Elke Van Hoyweghen

Plastische Heelkunde
Door hun gemeenschappelijke academische en universitaire opleiding en carrière en toch uiteenlopende
persoonlijke interessegebieden, vullen onze plastisch
chirurgen elkaar perfect aan. Zij bieden een enorme
zorgdiversiteit aan met een kwalitatief hoogstaand en
persoonlijk karakter.

ARTSEN
Dr. Bert Van den hof
Dr. Nicolas Verhelle
Dr. Bob Vermeulen

De plastisch chirurgen van het ZOL zijn gespecialiseerd in
de twee pijlers van de plastische heelkunde: reconstructieve en esthetische heelkunde. Onder reconstructieve heelkunde vallen vele aangeboren en ontwikkelingsgebonden
afwijkingen waarbij mutualiteiten volledig of gedeeltelijk
kunnen tussenkomen. De esthetische heelkunde omvat
schoonheidsingrepen die worden aangeboden in een
uiterst professionele omkadering.
Dr. Van den hof, dr. Verhelle en dr. Vermeulen hebben elk
hun eigen specialisatie mede door hun eigen academische
en privépraktijk ervaring. Hun doorgedreven samenwerking zorgt voor een optimale behandeling binnen hun
uitgebreid vakgebied.

CONTACT
Afspraken & secretariaat T 089 32 61 91 (buiten kantooruren T 089 32 51 51)
www.zol.be/plastische-heelkunde
www.zol.be/multidisciplinair-borstcentrum
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Pneumologie
LONGZIEKTEN
De dienst Pneumologie onderzoekt en behandelt patiënten met longaandoeningen en problemen van de
luchtwegen. Dit van raadpleging tot ziekenhuisopname
en van dagkliniek tot ambulant onderzoek.
Daarnaast spitst de praktijk zich toe op aandoeningen
van de longen: COPD (Chronic obstructive pulmonary
disease) en revalidatie, long(vlies)kanker, astma en allergieën, longfibrose en sarcoïdose. Voor het onderzoek van
slaapstoornissen beschikt de dienst over een volledig
uitgeruste slaapkliniek (zie p. 83).
Voor de diagnose en behandeling van longkanker willen
we sterk zijn in het aanbieden van een op maat gemaakte
persoonlijke zorg. Door samenwerking met het LCRP aan
de UHasselt ontwikkelen we strategieën om kanker vroegtijdig op te sporen en om behandelingen te verbeteren
om betere overlevingskansen te realiseren.
Tot slot worden ook pulmonale hypertensie en ziekten
van de bloedvaten van de longen behandeld. De dienst
is een satellietexpertcentrum pulmonale hypertensie van
UZLeuven, in het kader van de Europese referentienetwerken voor zeldzame aandoeningen.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 71 71
www.zol.be/pneumologie
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ARTSEN
Dr. Marc Daenen
Dr. Hendrik Gubbelmans
Dr. Eddy Janssens
Dr. Susie Klerkx
Dr. Els Michiels
Dr. David Ruttens
Prof. dr. Michiel Thomeer
Dr. Jan Verhaert

Psychiatrie
De dienst Psychiatrie biedt psychiatrische ondersteuning
aan op drie zorgeenheden: PAAZ, TEPSI en Dagkliniek.
De Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
is een opnameafdeling die een therapeutisch klimaat
aanbiedt voor mensen in crisis. Het doel is enerzijds om
tot rust te komen en anderzijds om te werken aan de problematiek die de reden is voor de opname. De afdeling is
georganiseerd als een leefgemeenschap waaraan patiënten actief deelnemen. De opnameduur is beperkt in tijd.

ARTSEN
Dr. Johan Barbier
Dr. Jef De Bie
Dr. Hendrik Verslegers

De Toxicomanie-Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie (TEPSI) is een crisisopvangdienst voor personen die
dringende psychiatrische hulp nodig hebben omwille van
middelen gerelateerde problemen.
De dagkliniek biedt intensieve groepstherapie aan in verschillende behandelgroepen waarbij rekening gehouden
wordt met hulpvraag en draagkracht. Doelstellingen kunnen zijn: structuur bieden, werken aan herstel, verklaren
van eigen functioneren.
In samenwerking met de Sociale Dienst en de dienst Psychologie bestaat er ook een liaisonpsychiatrische dienstverlening naar de andere afdelingen van het ziekenhuis.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
www.zol.be/psychiatrie
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Financiële gezondheid
Het ZOL zet in op betaalbare gezondheidszorg. In een regio die het economisch niet
altijd makkelijk heeft, besteden we er veel aandacht aan dat mensen omwille van
financiële redenen nooit verstoken blijven van uitmuntende zorg. Zo hanteren we nog
steeds een maximum supplement van 100% op het ereloon in een éénpersoonskamer,
waarmee we het best scoren in Limburg.
Het ZOL is een financieel gezond ziekenhuis. We trachten onze budgetten te beheren
als een goede huisvader. We besparen waar het kan, zonder evenwel in te boeten
aan kwaliteit. En we blijven investeren in groei en innovatie. Alleen zo kunnen we onze
maatschappelijke rol ten volle blijven waarmaken.
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Genk Loopt
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Belli App

Fibricheck®

Future Health Connecting Innovation
Future Health is het ZOL-platform waar klinische zorg de brug slaat met onderzoek,
opleiding en ondernemerschap met het oog op de ontwikkeling en de toepassing van
klinische zorginnovatie, in en buiten het ZOL. We doen dat via het samenbrengen en
consolideren van expertises in het ZOL, en door het uitbouwen van een breed netwerk
erbuiten, zoals onze structurele samenwerking met de UHasselt, het onderzoekscentrum imec, BlueHealth Innovation Center en QBIC.
Met Future Health geeft het ZOL structuur aan de innovatie die haar kenmerkt. Door
de patiënt te betrekken. Door het netwerk van zorgactoren, academici, onderzoekers
en ondernemers te verruimen. Door de vinger aan de pols te houden wat betreft
technologie en vernieuwing in de zorg. Door ervoor te zorgen dat waardevolle onderzoeksresultaten belanden in nieuwe zorgprocessen.
Meer info? www.futurehealth.be
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Reumatologie & Immunologie
Reumatologie is een zeer breed specialisme en omhelst
veel meer dan alleen de ontstekingen van het bewegingsapparaat, met bot-, spier- of gewrichtspijnen. ‘Reuma’ is eigenlijk een verzamelnaam voor meer dan 200
aandoeningen die te maken hebben met aantasting of
ontregeling van het immuunsysteem.
Binnen het ZOL heeft de dienst Reumatologie specifieke
aandacht voor en kennis over immunologie en systeemziekten. Daarom zijn de reumatologen ook een belangrijke
aanvulling wanneer reumagerelateerde ziektes aan het
licht komen bij onderzoeken van andere specialismes.
Naast de algemene onderzoekstechnieken binnen het
ziekenhuis, voert dr. Kristof Thevissen ook zelfstandig capillaroscopie uit. Dit is een pijnloos en risicoloos onderzoek om
de hele kleine bloedvaten (haarvaten) in beeld te brengen,
wat bij systeemziekten en bij het fenomeen van Raynaud
(‘dode’ of ‘witte’ vingers) een noodzakelijk onderzoek is
voor diagnostiek en opvolging van patiënten.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
www.zol.be/reumatologie
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ARTSEN
Dr. Philip Remans
Dr. Kristof Thevissen

Slaapcentrum
In het Slaapcentrum worden patiënten geobserveerd die
kampen met een slaapapneusyndroom, met rusteloze
benen of met parasomnie (slaapstoornissen). Ook patiënten
die slaapwandelen of tandenknarsen worden er onderzocht.
Tijdens het slaaponderzoek worden de ademhalingsbeweging, de ademhalingsgeluiden (snurken) en de nachtelijke
saturatie gemeten om ademstops op te sporen. Om de
verschillende slaapstadia te kunnen onderscheiden, wordt
informatie over de hersengolven, de oogbewegingen en de
spieractiviteit ter hoogte van de kinspieren gecombineerd.

ARTSEN
Dr. Eddy Janssens
Dr. Susie Klerkx
Dr. Els Michiels
Dr. Jan Verhaert

Al deze gegevens worden gebundeld, samen met een
nachtelijke video-opname, waardoor de medewerkers van
het slaapcentrum een betrouwbaar beeld over de slaap
van de patiënt krijgen.
Doordat de activiteiten in het slaapcentrum de laatste
jaren een enorme groei kennen, werd het labo begin 2017
uitgebreid van 8 naar 12 bedden.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 71 75
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Thoracovasculaire Heelkunde
VAATCENTRUM
Op de dienst Thoracovasculaire Heelkunde worden patiënten behandeld met alle vormen van vaatpathologie:
arterieel, veneus, lymfepathologie. In nauwe samenwerking met verwijzende disciplines wordt voor de individuele
patiënt steeds de beste behandeling gekozen.
We kunnen de meest geavanceerde behandelingen
aanbieden in open en endovasculaire chirurgie, gaande
van endoveneuze laser tot ingewikkelde gefenestreerde
endoprothesen en dilataties. Ook in de open chirurgie
kan het ganse pallet van behandelingen worden aangeboden: van varicectomie tot heelkundig herstel van
thoracale aneurysmata.
Steeds kunnen we beschikken over de modernste technologieën zoals ook blijkt uit de thorax chirurgie waar
we gebruik maken van robotchirurgie en 3D thoracoscopie. Accesschirurgie is ook een van onze speerpunten
met plaatsen van poorten, Hikmann-catheters en alle
mogelijke AV-fistels. Hiervoor hebben de artsen in onze
dienst zich gesuperspecialiseerd zodanig dat ook in de
deelgebieden de nieuwste wetenschappelijke evoluties
gevolgd kunnen worden.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Infobalie T 089 32 70 51
www.zol.be/limburgs-vaatcentrum
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ARTSEN
Dr. Wouter Lansink
Dr. Geert Lauwers
Dr. Sigi Nauwelaers
Dr. Herman Schroë
Dr. Katelijne Vanslembroek

Urologie
De uroloog behandelt stoornissen en ziektes aan het urine- en voortplantingsstelsel. Meer specifiek gaat het over
afwijkingen aan de nieren, de urineleiders, de urineblaas,
de plasbuis, de prostaat en de geslachtsorganen.
De aandoeningen die het meest frequent voorkomen
op de dienst Urologie zijn nierstenen, tumoren van het
urinewegstelsel (prostaat, blaas, nieren, teelballen, ...)
en impotentieproblematiek. Een groot deel van onze
activiteit behelst ook de behandeling van urologische
kinderaandoeningen zoals niet ingedaalde teelballetjes,
vernauwde voorhuid en besnijdenis. Daarnaast is er een
grote expertise in de behandeling van urinestoornissen
bij dames zoals urineverlies en bekkenbodemproblemen.
Zowel bij mannen als bij vrouwen behandelen wij functionele stoornissen van de lagere urinewegen, onder andere
door de implantatie van blaasstimulatoren.

ARTSEN
Dr. Bernard Bynens
Dr. Thomas De Sutter
Dr. Hans Goethuys
Dr. Joyce Pennings
Dr. Jan Van Nueten

Onze urologen zijn zeer ervaren in het chirurgisch behandelen van tumoren aan de prostaat met de da Vinci
Xi operatierobot. Deze techniek zorgt voor een meer
nauwkeurige verwijdering van het aangetaste weefsel,
een kleiner litteken en een sneller herstel.
Kwaadaardige letsels worden multidisciplinair besproken
met de oncologen en radiotherapeuten om een therapie
op maat van de patiënt op te stellen.

CONTACT
Afspraken T 089 32 51 51
Secretariaat T 089 32 65 42 of T 089 32 65 45
www.zol.be/urologie
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Synaps Park:
zorgcampus van de toekomst
‘Synaps Park’. Dat is de naam van de site die ontwikkeld wordt in het gebied rond het
Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Het Synaps Park wordt een dynamische en levendige
hotspot waar zorg, stad en landschap verweven worden in een aantrekkelijke, gezonde
en duurzame plek. Door de aanwezige expertise, faciliteiten en groene beschikbare
ruimte wordt het Synaps Park een ideale habitat voor innovatieve bedrijven.
De Limburse Zorgacademie (LiZa), Het Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC) en kinderdagverblijf Wombat zijn naast campus Sint-Jan van het ZOL de huidige bewoners
van het Synapspark.
Meer info? www.synapspark.be

Limburse Zorgacademie (LiZa)

Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC)

Kinderdagverblijf Wombat
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Nieuwbouw
met nieuwe
afdelingen

Park stimuleert
herstel en
een gezonde
levensstijl

Ruimte voor
start-ups en
bedrijven in de
zorg

Nieuw entree‑
gebouw
verbetert de
toegankelijkheid

Shuttle
verbinding
ZOL-station

Duurzaam en
toekomst‑
bestendig
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Nieuwe afrit
en parkeer‑
gebouw

Zorgboulevard
gericht op
comfort
en beleving

Sportmedisch
Centrum in
ontwikkeling

ZORGBOULEVARD

CAMPUS

ZIEKENHUIS

Een zorgboulevard
biedt ruimte voor
diensten en producten
gericht op zorg, gezondheid en een comfortabel verblijf voor
patiënten, bezoekers en
professionals in een
ontspannen en aantrekkelijke omgeving.

Een centraal gelegen
park dat ingepland
wordt op de huidige
bezoekersparking vormt
het hart van de zorgen innovatiecampus.
Rondom is er ruimte
voor innovatie, productontwikkeling, start-ups
en kennisontwikkeling
op het gebied van zorg
en gezondheid.

Het Synaps Park biedt
ruimte voor de verdere
uitbouw van (sub)klinische zorg.
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Interesse
in onze
fietskledij?
Bekijk de collectie
en de tarieven op:
www.zol.be/fietskledij
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Colofon
xxx
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www.zol.be
www.facebook.com/ZOLzh
www.twitter.com/ZOLziekenhuis
www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.
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£ Campus Sint-Jan
Schiepse bos 6
B 3600 Genk

£ Campus Sint-Barbara
Bessemerstraat 478
B 3620 Lanaken

£ Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk
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Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Campus André Dumont

