Aankondigin
Nieuwe Artsen

DR. LINE HEYLEN

DR. GRIET SWENNEN

Nefrologie

Hematologie

Dr. Line Heylen behaalde haar diploma geneeskunde met grootste onderscheiding
met felicitaties van de jury aan de KU Leuven
in 2011. Haar specialistenopleiding inwendige geneeskunde volbracht ze in Leuven onder leiding van prof. dr. Peetermans gevolgd
door de voortgezette opleiding nefrologie
onder leiding van prof. dr. Kuypers.

Dr. Griet Swennen behaalde haar diploma
geneeskunde met grote onderscheiding aan
de KU Leuven in 2013. Haar vorming tot algemeen internist volgde ze in het St-Nikolaus
Hospital in onder leiding van dr. P. Jousten,
het Mariaziekenhuis Noord-Limburg in Pelt
onder leiding van dr. G. De Hondt en UZ Leuven onder leiding van prof. W. Peetermans.
Haar specialisatieopleiding tot hematoloog
tot slot behaalde dr. Swennen in UZ Leuven,
onder leiding van prof. Verhoef.

Ze combineerde dit met een doctoraat getiteld ‘Ischemia in kidney transplantation:
clinical risk factor & epigenetic modifier’.
In november 2019 volgde ze een klinische
stage in de Mayo Clinic (Rochester, VS) o.l.v.
dr. Fernando Fervenza en dr. Nelson Leung,
ter verdieping in glomerulonefritis en renale
aandoeningen geassocieerd met monoclonale gammopathie. In januari 2020 is ze
gestart als nefroloog in het ZOL.
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In het ZOL zal dr. Swennen actief zijn op de
dienst Hematologie-Oncologie. Ze zal zich
toeleggen op algemene hematologie, met
inbegrip van stollingsziekten. Haar bijzondere interesse gaat uit naar lymfoproliferatieve
aandoeningen.

ng

NIEUWE ZOL ARTSEN
Het beheer, de directie en de artsen van het Ziekenhuis Oost-Limburg
hebben het genoegen u de uitbreiding van de medische staf aan te
kondigen. Volgende artsen zijn in het ZOL gestart.

DR. MARIA DESMEDT

DR. JAN VERDUYCKT

Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde

Medische beeldvorming

Dr. Maria Desmedt behaalde haar artsendiploma aan de Universiteit Antwerpen in
2003 en haar tandartsendiploma aan de
Université Catholique de Louvain in 2006.

Dr. Jan Verduyckt behaalde zijn artsendiploma in 2013. Zijn specialistenopleiding volgde
hij in Sint-Lucas Brugge onder leiding van
dr. Kristof Ramboer en in UZ Leuven onder
leiding van prof. dr. R. Oyen.

Haar specialistenopleiding MKA volgde ze
aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
in Tilburg, UCL Brussel, de KU Leuven en de
Eeuwfeestkliniek (AZ Monica) in Antwerpen
onder leiding van prof. dr. J. Schoenaers.
Dr. Desmedt werkte tot begin 2018 in de
Fachklinik Hornheide in Münster (Duitsland)
en tot juni 2019 in het MUMC Maastricht.
In het ZOL zal dr. Desmedt werken op de
dienst MKA waar ze zich zal focussen op
weke delen chirurgie. Daarnaast is ze actief
in AZ Vesalius in Tongeren.

Dr. Verduyckt werkte eerder als resident
in het ZOL en als staflid in het Sint-Trudo
Ziekenhuis van Sint-Truiden.
In het ZOL zal dr. Verduyckt actief zijn op
de dienst Medische Beeldvorming. Hij zal
zich focussen op hoofd-halsradiologie en
foetale beeldvorming.
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Nieuwe Artsen

DR. OLIVIER BECKERS

DR. FADI BAKAL

Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde

Plastische heelkunde

Dr. Olivier Beckers behaalde zijn
artsendiploma in 2011 en zijn
tandartsendiploma in 2014 aan
de KU Leuven. Zijn specialistenopleiding MKA volgde hij in
UZ Leuven onder leiding van
prof. dr. J. Schoenaers en UZ
Brussel onder leiding van prof.
dr. M. Mommaerts.

Dr. Fadi Bakal behaalde zijn diploma geneeskunde met onderscheiding aan de KU Leuven
in 2011. Zijn specialistenopleiding volgde hij in
UZ Brussel onder leiding van prof. dr. Moustapha Hamdi, in CHU Tivoli La Louvière onder
leiding van dr. M. Abboud en in het Catharina
Ziekenhuis Eindhoven onder leiding van dr.
Maarten Hoogbergen. Hij studeerde af in 2019
met grote onderscheiding.

Na zijn opleiding was dr. Beckers één jaar actief als fellow hoofd- en halsoncologie
in de Technischen Universität
Munchen (TUM) – Klinikum
rechts der Isar onder leiding van
prof. dr. K-D. Wolff. Hij behaalde
het ‘diplome d’université’ (DU) in
plastische aangezichtschirurgie
aan de universiteit van Lyon.
Onder promotorschap van de
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wereldbefaamde prof. dr. Mult.
M. Mommaerts werkt dr. Beckers aan zijn doctoraatsthesis ‘Towards a genderspecific approach
in malar (re)construction surgery’
in het European Face Centre van
UZ Brussel, waar hij nog twee
dagen per week actief is.
In het ZOL werkt dr. Beckers op
de dienst MKA waar hij zich zal
focussen op hoofd- en halsoncologie, reconstructieve en esthetische aangezichtschirurgie en
kaakorthopedische afwijkingen.
Tot slot is dr. Beckers oprichter
en medisch adviseur bij ‘Meddition’, een start-up die medische
software ontwikkelt om de gezondheidszorg te optimaliseren
(www.meddition.com).

Hij wordt hierna fellow van het Collegium
Chirurgicum Plasticum (CCP) en fellow van
de European Board of Plastic, Reconstructive
& Aesthetic Surgery (EBOPRAS). Vervolgens
was hij actief als internationale Fellow Plastic
& Aesthetic Surgery bij dr. Rafic Kuzbari in Wenen gedurende 3 maanden na zijn opleiding.
Dr. Bakal zal werken op de dienst Plastische,
Reconstructieve en Esthetische Heelkunde
waar hij zich hoofdzakelijk zal focussen op
borstreconstructies, esthetische chirurgie.

