Nieuwe Artsen

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 ZOL gestart.
DR. ELIEN BROUWERS
Geriatrie - Inwendige Ziekten
Dr. Brouwers behaalde haar diploma geneeskunde aan de KU Leuven in 2015 met grote
onderscheiding. Haar specialisatie algemeen
inwendige geneeskunde (2015-2018) volgde
ze in UZ Leuven, AZ Turnhout en Jessa ziekenhuis Hasselt. Haar verdere specialisatie
in de geriatrie (2018-2021) volgde ze in ZOL
Genk, UZ Leuven en Jessa ziekenhuis Hasselt.
In ZOL is dr. Brouwers actief op de dienst
Geriatrie – Inwendige Ziekten. Ze zal zich toeleggen op alle deelaspecten van de geriatrie
waaronder acute geriatrie, liaison geriatrie,
orthogeriatrie en geheugenraadpleging. Dr
Brouwers is ook actief binnen het dagziekenhuis Geriatrie.

Aankondigin
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DR. KIRSTEN DE SCHAETZEN

DR. NATALIE HAEX

Pediatrie

Neurologie

Dr. de Schaetzen behaalde haar diploma
geneeskunde aan Universiteit Antwerpen in
2016 met grote onderscheiding. Haar specialistenopleiding volgde ze in UZ Antwerpen,
AZ Monica Deurne, Jeroen Bosch Ziekenhuis
's-Hertogenbosch en AZ Sint-Jozef Malle onder
leiding van prof. dr. Koen Norga.

Dr. Haex behaalde haar diploma geneeskunde aan de
KU Leuven in 2005 met onderscheiding. Haar specialistenopleiding psychiatrie volgde ze aan de KU Leuven. Ze
werkte van 2011 tot 2012 als psychiater in het UPC Sint-Kamillus Bierbeek op de afdeling cognitieve revalidatie
bij mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. In
2012 behaalde ze de master na master ‘gedragstherapie’
aan de KU Leuven.

In ZOL is dr. de Schaetzen actief op de dienst
Pediatrie, voornamelijk op campus Maas
en Kempen.

ng

In 2021 behaalde dr. Haex ook het diploma neurologie
aan UMC Maastricht onder leiding van prof. dr. Robert
Van Oostenbrugge en dr. Marielle Vlooswijk.
Binnen de opleiding neurologie volgde dr. Haex verdere
verdiepingsstages epilepsie, hoofd- en aangezichtspijn
en klinische neurofysiologie.
Sinds 2017 legt dr. Haex zich ook toe op wetenschappelijk onderzoek in UMC Maastricht in verband met ‘de
predictie van de WHO-graad en het gedrag van meningeomen aan de hand van radiologische kenmerken en
radiomics’ onder supervisie van neuroloog dr. Anten en
neuroradioloog dr. Jacobi.
In ZOL is dr. Haex actief op de dienst Neurologie waar ze
zich zal toeleggen op algemene neurologie met speciale aandacht voor hoofdpijn, evaluatie stemmings- en
gedragsstoornissen bij neurologische aandoeningen
en neurologische manifestaties bij systeemaandoeningen. Dr. Haex werkt één dag per week op campus
Maas en Kempen.
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DR. LEVI JANNIS

DR. CELINE PERCEVAL

Anatomopathologie

Neonatologie

Dr. Jannis behaalde zijn diploma geneeskunde aan de KU Leuven in 2016 met grote
onderscheiding. Zijn specialistenopleiding
volgde hij in UZ Leuven en ZOL Genk onder
leiding van prof. dr. Birgit Weynand.

Dr. Perceval behaalde haar diploma geneeskunde aan de KUL in 2014 met onderscheiding.
Haar specialistenopleiding volgde ze aan de VU
Brussel onder leiding van prof. dr. Yvan Vandenplas. Ze was actief in UZ Brussel en ZOL Genk.
In het Erasmusziekenhuis in Anderlecht deed ze
ervaring op op de dienst Neonatale Intensieve
Zorgen (NICU).

In ZOL is dr. Jannis actief op de dienst Anatomopathologie.

Dr. Perceval deed een kort fellowship op de Pediatrische Intensieve Zorgen (PICU) van het UZ
Brussel om zich te verdiepen in de opvang van
intensieve pediatrische patiënten, procedurele
analgosedatie en het plaatsen van echogeleide diepe en arteriële lijnen. Na een fellowship
op de NICU van UZ Brussel behaalde ze haar
erkenning neonatologie.
In ZOL zal dr. Perceval werken op de dienst
Neonatologie. Ze heeft bijzondere interesse in
de toepassing van echografie en de ventilatie en
circulatie van de prematuur en de zieke neonaat.
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DR. WENDELINE RENIERS

DR. ANNE-SOPHIE VANHOENACKER

Neurologie

Medische beeldvorming

Dr. Reniers behaalde haar diploma geneeskunde aan de KU Leuven in 2016 met grote
onderscheiding. Haar specialistenopleiding
volgde ze in UZ Leuven, AZ Groeninge Kortrijk
en ZOL Genk onder leiding van prof. dr. Benedicte Dubois.
Dr. Reniers volgt een bijkomende opleiding
klinische neurofysiologie (EMG) in UMC
Maastricht.

Dr. Vanhoenacher behaalde haar diploma
geneeskunde aan de KU Leuven in 2016
met onderscheiding. Haar specialistenopleiding volgde ze in AZ Groeninge Kortrijk
en UZ Leuven.
In ZOL is dr. Vanhoenacher actief op de dienst
Medische Beeldvorming. Ze zal zich hoofdzakelijk toeleggen op algemene radiologie
en senologie.

In ZOL is dr. Reniers actief op de dienst Neurologie. Ze zal zich hoofdzakelijk toeleggen op
algemene neurologie en EMG.
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DR. MICHIEL VOET

DR. LISE WAUMANS

Geriatrie

Anatomopathologie

Dr. Voet behaalde zijn artsendiploma aan
de Radboud Universiteit Nijmegen in 2015.
Zijn specialistenopleiding volgde hij aan
het Catharina Ziekenhuis Eindhoven onder
leiding van dr. Carolien van der Linden.

Dr. Waumans behaalde haar diploma geneeskunde aan de KU Leuven in 2016 met
grote onderscheiding. Haar specialisatie
anatomopathologie volgde ze aan UZ Leuven en ZOL Genk onder leiding van prof. dr.
Birgit Weynand.

Dr. Voet deed verdere ervaring op via het
tropencoschap in Segerema, Tanzania. Hij
doet onderzoek naar een geautomatiseerd
medicatiebewakingssysteem voor maagbeschermers bij gebruik van NSAIDs en
salicylaten.
In ZOL is dr. Voet actief op de dienst Geriatrie, campus Maas en Kempen.
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In ZOL is dr. Waumans actief op de dienst
Anatomopathologie.

MET PENSIOEN
Dr. Frans Indesteege en dr. Peter Lemkens

DR. PETER LEMKENS
KNO-arts
Op 30 juni ging dr. Peter Lemkens met pensioen, na een
carrière van 40 jaren. Dr. Lemkens startte zijn loopbaan als
keel-neus-en oorarts in 1981 in het toenmalige Sint-Jansziekenhuis op de weg naar As in Genk. Hij was op dat ogenblik
de derde KNO-arts in Genk naast dr. Michel Indesteege en
dr. Louis Van Dijck.

Dr. Peter Lemkens was diensthoofd tot in 2012 en werd dan
opgevolgd door dr. Frans Indesteege. Daarnaast was hij ook
decennialang stagemeester. Jarenlang zetelde dr. Lemkens
in de medische raad die hij gedurende twee legislaturen ook
voorzat. Vanuit zijn ervaring als voorzitter van de medische
raad werd hij dan ook vaak als bemiddelaar ingezet.

In 1991 associëerde hij met dr. Frans Indesteege en samen
startten zij de eerste KNO-afdeling in ZOL met vaste
activiteit en permanentie in het ziekenhuis. In 1996 werd
de fusie met het André Dumont ziekenhuis in Waterschei
gerealiseerd. De afgelopen 20 jaren werden samenwerkingsakkoorden afgesloten met de KNO-diensten van
Maaseik, Tongeren, Pelt en tijdelijk Heusden. Deze hebben
geleid tot een samenwerkingverband van 16 KNO-artsen
over 4 ziekenhuizen.

Dr. Lemkens is een echte all-round KNO-er, met verschillende aandachtsgebieden over de vele jaren van zijn loopbaan: oorchirurgie, schildklierchirurgie, neusplasties, alles
kwam aan bod.
We danken dr. Peter Lemkens voor zijn jarenlange inzet en
voor wat hij voor het ziekenhuis, de artsen en de patiënten betekend heeft en wensen hem en zijn familie het allerbeste toe.
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