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Tijdens de CORE-meeting in het ZOL werden patiënten op een minimaal 
invasieve manier behandeld via de lies (a. femoralis) of pols (a. radialis) 
met zeer gespecialiseerde technieken die alleen in uitzonderlijke, complexe 
situaties worden toegepast.
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INTERVENTIONEEL 
CARDIOLOGEN KOMEN 

SAMEN IN HET ZOL VOOR 
DEMONSTRATIES 

VAN COMPLEXE STENTING 
Een zestigtal interventioneel cardiologen uit de Benelux en Groot-Brittannië waren op 22 en 23 maart in het ZOL voor besprekingen en 

demonstraties van cutting-edge behandelingen bij geselecteerde patiënten met zeer complexe letsels aan de kransslagader. Deze meeting was 
de eerste CORE (COmplete REvascularisation) meeting die georganiseerd werd op BENELUX-niveau, dankzij de samenwerking tussen diverse 

Belgische, Nederlandse en Luxemburgse hartcentra. 

Interventionele Cardiologie
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Interventionele Cardiologie

“Samen met enkele Belgische en Nederlandse centra is 
de dienst Cardiologie van het ZOL voortrekker wat be-
treft de behandeling van complexe, chronische totale 
occlusies.”

Dr. Bert Ferdinande (links) en prof. dr. Jo Dens

Prof. dr. Jo Dens, cardioloog
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Dat deze meeting plaatsvindt in het ZOL heeft te maken 
met de internationale reputatie die prof. dr. Jo Dens en 
zijn collega’s dr. Daan Cottens, dr. Bert Ferdinande en 
dr. Koen Ameloot in de loop der jaren hebben opgebouwd. 
Samen met enkele Belgische en Nederlandse centra is de 
dienst Cardiologie van het ZOL voortrekker wat betreft de 
behandeling van complexe, chronische totale occlusies. 

Prof. dr. Jo Dens: “In het verleden werden reeds meerdere 
kleinschaliger workshops georganiseerd met de focus op 
de behandeling van deze complexe letsels en de plaats 
van intracoronaire beeldvorming bij deze ingrepen. Onze 
prima verpleegkundigen, logistieke medewerkers en 
voorzieningen laten toe dat dergelijke meetings in het 
ZOL kunnen georganiseerd worden.”

In totaal werden er 8 interventies via live-streaming 
gedemonstreerd. 

Prof. dr. Jo Dens: “Het gaat hierbij om geselecteerde 
patiënten die behoren tot de groep van 5 tot 10 percent 
zeer moeilijk te behandelen patiënten die meestal door 
middel van een hartoperatie moeten behandeld worden of 
die omwille van co-morbiditeit zelfs niet kunnen behandeld 
worden. Indien we patiënten via een percutane manier 
behandelen moeten we ook zorgen dat de uitkomst 
vergelijkbaar is met de chirurgische benadering. Het 
beter voorbereiden van de ingreep alvorens een stent te 
plaatsen en het gebruik van geavanceerde beeldvorming 
resulteren in een beter resultaat zowel op korte als op 
lange termijn, waardoor het verschil met de chirurgische 
ingreep bij een meertaksziekte of complexe aantasting 
kleiner wordt.”

De patiënten worden op minimaal invasieve manier via 
de lies (a. femoralis) of pols (a. radialis) behandeld met 
zeer gespecialiseerde technieken die alleen in deze uit-
zonderlijke situaties toegepast worden. 

Dr. Koen Ameloot: “Bedoeling is dat we van elkaar leren. 
Omdat niemand deze technieken vaak gebruikt, is het 
belangrijk dat dit soort van congressen georganiseerd 
worden en veel cardiologen met deze casussen op een 
gecondenseerde manier kunnen kennismaken.”

Dr. Bert Ferdinande: “De voordelen van deze behandelin-
gen voor de patiënt zijn groot. Na een minimaal invasieve 
ingreep kan de patiënt de dag nadien al naar huis. Vroeger 
moest de patiënt een zware hartoperatie ondergaan met 
een lange revalidatie en meer risico’s tot gevolg.”

Naast de livestreaming waren er verschillende interessante 
voordrachten van gerenommeerde sprekers, experts in 
hun subdiscipline. 

De feedback van de deelnemers was positief en er was 
duidelijk enthousiasme omtrent het gestarte initiatief: de 
meeting zal zeker de volgende jaren binnen de BENELUX 
worden verdergezet. V.l.n.r. cardiologen dr. Daan Cottens, prof. dr. Jo Dens, dr. Bert Ferdinande, dr. Koen Ameloot 

en hoofdverpleegkundige hartcatheterisatie Freddy Vanhees


