
De departementen Endocrinologie, Nucleaire Geneeskunde, KNO en 
Oncologie bespreken gezamenlijk hun schildklierpatiënten en werken 
een unaniem goedgekeurd behandelingsplan uit voor elke patiënt. 
Moeilijke casussen worden op een geregeld interdisciplinair overleg 
besproken.
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SCHILDKLIERCENTRUM ZOL 
OPGESTART

Sinds september 2015 beschikt het ZOL over een multidisciplinair schildkliercentrum.

Het is geen overbodige luxe om verschillende artsendisciplines intenser te laten samenwerken bij schildklierproblematiek. Immers, schildklierziekten 

zijn erg divers en patiënten kunnen kampen met diverse klachten en zich op verschillende medische diensten presenteren.

Schildklierziekten zijn erg divers. Je hebt de zuiver endocrinologi-
sche ziekten, waarbij het labo stoornissen in de schildklierfunctie 
in het licht stelt, zoals bij de ziekte van Graves of andere vormen 
van hyperthyroïdie, de ziekte van Hashimoto of euthyroid sickness. 
Anderzijds is er de problematiek van de schildkliernoduli, waar het 
vooral van belang is om de zeldzame schildkliercarcinomen te onder-
scheiden van de veel voorkomende benigne adenomen. Tot slot zijn 
er de multinodulaire goiters waarbij vooral lokale structurele klach-
ten bij het ademen of het slikken of stemproblemen op de voorgrond 
staan. Voeg hier nog de diagnostiek met echografie en schildklier- 
scintigrafie en de therapie met radioactief jodium aan toe en het is te 
begrijpen dat patiënten met schildklierziekten zich op basis van hun 
klachten op talrijke diensten in het ziekenhuis kunnen presenteren. 
Afhankelijk van het ziektebeeld zal natuurlijk Endocinologie, Nucleai-
re Geneeskunde of KNO een voornamere rol spelen dan de andere.

Om deze reden is het een meerwaarde om een patiënt met schild-
klierziekten multidisciplinair te benaderen. De verhuis van de dienst 
Endocrinologie van André Dumont naar campus St.-Jan in Genk was 
de ideale aanleiding om dit multidisciplinair schildkliercentrum op te 
starten.

De departementen Endocrinologie, Nucleaire Geneeskunde en KNO 
bespreken nu gezamenlijk hun schildklierpatiënten en werken een 
unaniem goedgekeurd behandelingsplan uit voor elke patiënt.

Moeilijke casussen worden op een geregeld interdisciplinair overleg 
besproken. Wanneer er ook patiënten met een schildkliertumor op 
de lijst staan vervoegt dr. Staelens van de dienst Oncologie de be-

spreking. In afwachting van de inrichting van therapiekamers voor 
radioactief I-131 behandeling in het ZOL wordt voor I-131-ablatie 
bij schildkliertumoren samengewerkt met dr. Coolens in Hasselt 
(Salvator).

Recent werden interdisciplinaire schildklierkanker-guidelines uitgewerkt 
en deze werden toegevoegd aan het oncologisch handboek van het 
ZOL. Ze kunnen online geraadpleegd worden via www.zol.be/pro-
fessionals/oncologisch-handboek. Schildklierraadplegingen zijn 
quasi iedere werkdag mogelijk. Patiënten of verwijzende artsen 
kunnen naar een specifieke arts verwijzen, doch er wordt met 
een overkoepelende agenda gewerkt zodat voor urgente gevallen 
steeds een snelle service geboden kan worden.

We zijn ervan overtuigd dat deze multidisciplinaire samenwerking 
de schildklierzorg in ons ziekenhuis ten goede komt. Een uniek 
schildklierlogo werd gecreëerd ter visualisatie van dit centrum.

Een afspraak voor schildklierziekten kan worden geboekt via: 
	Dienst Endocrinologie T 089 32 55 32       
 dr. Yves Kockaerts, dr. Ine Lowyck, dr. Heddy Wintjens.
	Dienst Nucleaire Geneeskunde T 089 32 46 40    
 dr. Olivier Drieskens.
	Dienst KNO T 089 32 60 62       
 dr. Griet Laureyns, dr. Peter Lemkens.
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