
Nieuwe Artsen

Het beheer, de direc-

tie en de artsen van het 

Ziekenhuis Oost- Limburg 

hebben het genoegen u de 

uitbreiding van de me-

dische staf aan te kon-

digen. Volgende artsen 

zijn in ZOL gestart.

NIEUWE 
ZOL ARTSEN 
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DR. CUSTERS  DEEPANJALI
Pediatrie

Dr. Custers behaalde haar diploma genees-
kunde aan de KU Leuven in 2013 met grote 
onderscheiding.  Ook haar specialisatie kin-
dergeneeskunde volgde ze aan UZ Leuven.

Dr. Custer subspecialiseerde zich in kinder- 
gastro-enterologie aan UZ Antwerpen. 

In ZOL zal dr. Custers actief zijn op de dien-
sten Pediatrie, Neonatologie, Materniteit  
en Spoedgevallen. 

Haar hoofdactiviteit vindt plaats op campus 
Maas en Kempen in Maaseik. Ze zal één dag 
per week aanwezig zijn op campus Sint-Jan 
in Genk.
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DR. DEN HONDT  MARGOT
Plastische heelkunde

Dr. Margot Den Hondt behaalde haar diploma 
geneeskunde met grootste onderscheiding in 
2011 aan de KU Leuven. 

Haar specialistenopleiding plastische heelkun-
de volgde ze in UZ Leuven onder leiding van 
prof. dr. Jan Vranckx en in MUMC Maastricht 
onder leiding van prof. Rene Van der Hulst. 

Dr. Den Hondt volgde een ‘travel’ fellowship 
aan de universitaire ziekenhuizen in Helsinki 
(Finland), Palermo (Sicilië) en Barcelona (Span-
je). Vervolgens een fellowship complexe aan-
gezichtschirurgie aan Chris O’Brien Lifehouse 
en Melanoma Institute Australia in Sydney 
(Australië) en tot slot een fellowship estheti-
sche (aangezichts)chirurgie bij het Coupure 
Centrum in Gent.

In 2018 verdedigde dr. Den Hondt een PhD aan 
de KU Leuven met als titel: ‘Van de kliniek terug 
naar het labo: naar de ontwikkeling van een 
tissue-engineered trachea’. Ze behaalde in 2018 
eveneens de master ‘Management en Beleid 
van de Gezondheidszorg’ aan de KU Leuven.

In het ZOL zal dr. Den Hondt actief zijn op de 
dienst Plastische Heelkunde. Daar zal ze zich 
subspecialiseren in hoofd-hals chirurgie, esthe-
tische gelaatschirurgie, huidtumoren (oncop-
lastisch), chirurgie van de aangezichtszenuw 
(nervus facialis) en migrainechirurgie.

DR. GRIETENS  JENTE
Anesthesie

Dr. Jente Grietens behaalde zijn diploma ge-
neeskunde aan de KU Leuven in 2014 met 
onderscheiding. 

Zijn specialistenopleiding anesthesie volgde 
hij in UZ Leuven bij prof. dr. Marc Van de Vel-
de, in Hôpital Kirchberg Luxemburg bij dr. Ivo 
Baeckelmans (locoregionale anesthesie) en 
in UCL Brussel bij prof. dr. Christine Watremez 
(cardio-anesthesie).

Dr. Grietens volgde een bijkomende opleiding 
Intensieve Zorgen.

In het ZOL zal dr. Grietens actief zijn op de 
Kritieke Diensten en voornamelijk in het Ope-
ratiekwartier.  Zijn bijzondere interesses gaan 
naar locoregionale anesthesie, abdominale 
anesthesie  en cardioanesthesie.
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DR. HABIBI RAHELA
Psychiatrie

Dr. Rahela Habibi behaalde haar diploma ge-
neeskunde met onderscheiding aan de KU 
Leuven in 2012. Haar specialistenopleiding 
volgde ze in UZ Leuven, UPC Kortenberg 
en UPC Bierbeek bij prof. dr. Rudi Vermote, 
prof. dr. Demyttenaere en prof. dr. Bouckaert. 

In ZOL is dr. Habibi actief op de dienst 
Psychiatrie. Ze is gesubspecialiseerd in 
psychotraumatherapie. 

DR. RASKIN YANNICK
Urologie 

Dr. Yannic Raskin behaalde zijn diploma ge-
neeskunde aan de KU Leuven in 2012. In 2018 
rondde hij zijn specialisatie Urologie af aan het 
UZ Leuven en werd hij tevens Fellow of the 
European Board of Urology. 

Van 2018 tot 2020 volgde dr. Raskin een vervolg-
opleiding als fellow onco-urologie aan het UZ 
Leuven onder leiding van prof. dr. Joniau. In 2019 
legde hij zich toe op de Retzius-sparende tech-
niek voor robot-geassisteerde prostatectomie 
bij dr. Assenmacher in het Europaziekenhuis in 
Brussel. Deze techniek kon hij nadien in Leuven 
opstarten samen met prof. dr. Joniau. Daarnaast 
verwierf hij onder andere ook de robottechniek 
voor radicale cystectomie bij prof. dr. Everaerts, 
en dit zowel met Brickerstoma als met neoblaas. 
Een alternatieve aanpak van deze ingreep leer-
de hij ook kennen bij dr. Assenmacher in Brussel 
en prof. dr. Minervini in Firenze.

In ZOL zal dr. Raskin werken op de dienst 
Urologie waar hij zich voornamelijk zal toe-
leggen op onco-urologie en robotchirurgie. 
Daarnaast blijft hij één dag per week actief 
als consulent onco-urologie aan het UZ-Leu-
ven. Hij zal zijn onderzoek in verband met 
minimaal invasieve en sparende robot-geas-
sisteerde onco-urologische behandelingen 
dan ook verderzetten.
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DR. STRAGIER HENDRIK
Anesthesie

Dr. Hendrik Stragier behaalde zijn diploma 
geneeskunde met grote onderscheiding aan 
de KU Leuven in 2014. Zijn specialistenoplei-
ding anesthesie-reanimatie behaalde hij in 
ZOL onder leiding van dr. Heylen en in het 
UZ Leuven onder leiding van prof. dr. Van de 
Velde en prof. dr. Van den Berghe. 

Hij volgde een fellowship in ZOL onder leiding 
van dr. Margot Vander Laenen en behaalde 
de bijzondere beroepstitel Intensieve Zorgen. 
Dr. Stragier volgde ook een verdiepend jaar 
Intensieve Geneeskunde aan UZ Leuven. 

In ZOL zal dr. Stragier werken op de Kritieke 
Diensten, namelijk het Operatiekwartier, Inten-
sieve Zorgen en Spoedgevallen. Daarnaast zal 
hij zich toeleggen op de verdere uitbouw en 
ondersteuning van de opleidingsactiviteiten 
van de assistenten in het Operatiekwartier en 
het simulatieonderwijs voor medewerkers en 
assistenten van de Kritieke Diensten. 

Dr. Stragier heeft bijzondere interesse voor 
complexe beademing, infectiologie, hemo-
dynamische monitoring, Extra Corporeal Life 
Support en echocardiografie.

WERKEN 
NIET MEER 
IN ZOL
DR. ERIC DE SMET, 
fysische geneeskunde (pensioen)

DR. SARAH HERDEWIJN
neurologie 

DR. LUC MERCKX
anesthesie (pensioen) 

DR. LINDE STESSENS
anatomopathologie (pensioen)

DR. WILLY VAN DE CASSEYE
pediater (pensioen)
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