
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 

Aankondiging

DR. HELEEN CYPERS
Reumatologie

Dr. Heleen Cypers behaalde haar diploma 
geneeskunde aan de Universiteit Gent in 
2010. Haar specialisatie interne geneeskun-
de volgde ze in AZ Damiaan Oostende en AZ 
Sint-Lucas Gent (2010-2012). Haar verdere 
specialisatie reumatologie volmaakte ze in 
UZ Gent (2016-2018).

Daarnaast promoveerde dr. Cypers in 2016 
aan de Universiteit Gent met het docto-
raatsonderzoek ‘De rol van darmontste-
king bij het ontstaan, de opvolging en de 
uitkomst van spondyloartritis’ onder leiding 
van prof. dr. Elewaut en prof. dr. Filip Van 
den Bosch.

Dr. Cypers werkte tot 2020 als reumatoloog 
in GZA Sint-Augustinus en Sint-Vincentius, 
Antwerpen. In ZOL is ze actief op de dienst 
Reumatologie. Ze legt zich toe op algeme-
ne reumatologie en heeft een bijzondere 
interesse in chronische inflammatoire artri-
tis zoals reumatoïde artritis, spondyloartritis 
en psoriasisartritis.
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DR. WOUTER HEMELEERS
medische beeldvorming

Dr. Wouter Hemeleers behaalde zijn diploma 
geneeskunde aan de KU Leuven in 2016. Zijn 
specialistenopleiding radiologie volgde hij in 
ZOL Genk en UZ Leuven (2016-2021). In 2020 
behaalde hij het European Diploma in Radio-
logy (EDiR).

In ZOL is dr. Hemeleers actief op de dienst 
Medische Beeldvorming. Hij heeft bijzondere 
interesse in abdominale, musculoskeletale en 
cardiovasculaire radiologie. 

Dr. Hemeleers werkt ook in het Heilig Hartzie-
kenhuis, Mol. 

DR. THIBAULT PETIT
Cardiologie

Dr. Thibault Petit behaalde zijn diploma geneeskunde 
in 2011, met grote onderscheiding. Zijn specialisten-
opleiding inwendige geneeskunde volgde hij in AZ 
Groeninge Kortrijk en ZOL Genk (2011-2013), waarna hij 
zijn opleiding Cardiologie volbracht in UZ Leuven en 
ZOL Genk (2015-2018) .

Van 2013 tot 2015 deed dr. Petit wetenschappelijk onder-
zoek rond  inspanningsfysiologie bij hartfalen met be-
waarde ejectiefractie, onder leiding van prof. dr. Janssens 
voor het departement Biomedische Wetenschappen 
van de KU Leuven.

Dr. Petit werkte als fellow hartfalen/cardiale revalidatie 
in het Jessaziekenhuis, Hasselt (2018-2019) en als fellow 
congenitale cardiologie bij volwassenen in de Newcastle 
upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust, Verenigd 
Koninkrijk (2020-2021).

In ZOL werkt dr. Petit op de afdeling Cardiologie. Zijn 
bijzondere interesse gaat uit naar de diagnostiek en 
behandeling van volwassen patiënten met aangeboren 
hartaandoeningen. 

Dr. Petit werkt ook drie halve dagen per week op de 
dienst ‘Congenitale en Structurele Cardiologie voor 
volwassenen’ in UZ Leuven. Aankondiging
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DR. BRAM SCIOT
Hematologie

Dr. Bram Sciot behaalde zijn diploma ge-
neeskunde aan de KU Leuven in 2015. Zijn 
specialistenopleiding interne geneeskunde 
volgde hij in UZ Leuven, ZNA Stuivenberg 
Antwerpen en AZ Sint-Dimpna Geel (2015-
2019). Zijn verdere specialisatie hemato-
logie volmaakte hij in UZ Leuven onder 
leiding van prof. dr. Peter Vandenberghe 
(2019-2021). 

In ZOL werkt dr. Sciot op de dienst Hema-
tologie. Hij zal zich voornamelijk toeleggen 
op de diagnostiek en behandeling van lym-
fomen, multipel myeloom en stollings- en 
hemostaseproblemen.

Dr. Sciot is ook actief in het Jessa Zieken-
huis, Hasselt.
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PROF. DR. BEN SPRANGERS
nefrologie

Prof. dr. Ben Sprangers behaalde zijn artsendi-
ploma in 2001 aan de KU Leuven. De specialis-
tenopleiding interne geneeskunde en nefrologie 
voltooide hij aan de KU Leuven. Zijn promotieon-
derzoek deed prof. Sprangers in het laboratorium 
voor experimentele transplantatie (Biomedische 
Wetenschappen KU Leuven, 2010, onder leiding 
van prof. dr. An Billiau en prof. dr. Mark Waer ). In 
2008-2009 was hij doctoraal klinisch onderzoeker 
aan het Columbia Center for Glomerular Diseases 
(prof. Jerry Appel) en van 2010-2012 postdocto-
raal onderzoekswetenschapper aan het Columbia 
Center for Translational Immunology (prof. Megan 
Sykes). In juli 2012 werd prof. dr. Sprangers klinisch 
staflid van de afdeling nefrologie en klinisch on-
derzoeker in het laboratorium voor moleculaire 
immunologie in de KU Leuven. 

Prof. Sprangers behaalde de masteropleiding ‘Zie-
kenhuisbeleid en -management’ (KU Leuven, 2005) 
en de ‘Master in Public Health’ (London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, London, UK, 2014). 
Vervolgens behaalde hij de ‘TRIUM Executive 
MBA’ (London School of Economics, New York 
University and HEC Paris, 2016) en volgde hij de 
opleiding ‘Management en leadership voor Artsen’ 
(KU Leuven en UGent; 2021).

In ZOL zal prof. dr. Sprangers actief zijn op de 
dienst Nefrologie vanaf zomer 2022. Zijn bijzondere 
interesses zijn glomerulonefritis, systeemziekten 
en niertransplantatie.
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DR. LILIANE KERKHOFS 
dermatoloog 

Na haar studies geneeskunde aan de KU Leuven van 1969 
tot 1976 volgde dr. Liliane Kerkhofs haar opleiding tot derma-
toloog in het UZ Leuven van 1976 tot 1981 op de dienst van 
prof. dr. Hugo Degreef.

Sinds 1982 werkt ze als dermatoloog in een privépraktijk in 
Genk en sinds 1984 verbonden aan het André Dumont zie-
kenhuis in Waterschei, dat in 1998 samen met het Sint-Jans-
ziekenhuis en het Sint-Barbara ziekenhuis opgenomen werd 
in het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Dr. Kerkhofs koos van in het begin voor een samenwerkings-
verband met collegae dermatologen om de dienst op de 
verschillende campussen mogelijk te maken en te diversifië-
ren. Sinds 2003 is haar raadpleging in het ziekenhuis verhuisd 
van campus André-Dumont naar campus Sint-Jan. Zij was 
jarenlang diensthoofd en gaf in 2015 de fakkel door aan col-
lega dr. An Vandepitte.

Dr. Kerkhofs heeft aandacht voor een brede waaier van de 
klinische dermatologie met bijzondere interesse voor con-
tactallergie, dermatologische heelkunde (goed- en kwaad-
aardige huidtumoren) en wondzorg.

Haar patiënten en collega’s kennen haar als een warme, 
betrokken, precieze en competente persoon en wensen haar 
van harte het allerbeste toe en danken haar “voor 40 jaar 
topdermatologie”.

               

MET PENSIOEN
 

DR. GRIET VERMEULEN
anesthesie

Dr. Griet Vermeulen behaalde haar diploma 
geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel 
in 2012. Haar specialistenopleiding anesthe-
sie volgde ze in het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen onder leiding van prof. dr. Marcel 
Vercauteren. Aansluitend behaalde ze een 
bijzondere beroepsbekwaamheid Intensieve 
Zorgen. Parallel volgde dr. Vermeulen de op-
leiding militaire geneeskunde.

Dr. Vermeulen is actief als militair anesthesist 
en intensivist in het brandwondecentrum van 
het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Ne-
der-Over-Heembeek. Ook wordt ze ingezet 
voor extra-territoriale activiteiten, voorname-
lijk gekaderd binnen het Special Operations 
Surgical Team. Als adviserend, militair arts is 
dr. Vermeulen actief voor het Special Operati-
on Regiment, voornamelijk binnen de Special 
Forces Group. 

Dr. Vermeulen heeft de graad van Medisch 
Commandant.

In ZOL is dr. Vermeulen actief op de dienst 
Intensieve Zorgen, in het Operatiekwartier en 
op de opnameraadpleging Anesthesie.
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