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Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel scoort sterk 
in onderzoek naar longchirurgie

De resultaten van de 
controles werden gepu-

en De Tijd. De dienst Thorax- 
en Vaat chirurgie van het 
Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel 
scoort uit stekend in het onder-
zoek. Ons ziekenhuis heeft dan 
ook een rijke ervaring in dit 
domein opgebouwd.
In de helft van de Vlaamse 
ziekenhuizen worden te 
weinig longoperaties verricht. 
Daardoor ontstaat een gebrek 
aan expertise en dreigen deze 
centra het recht om deze  
zware ingrepen uit te voeren  
te verliezen.
In het Sint-Dimpna Zieken -
huis Geel worden al meer 
dan 20 jaar succesvol long -
operaties uitgevoerd. Het 
gaat om open longoperaties, 

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel kan uitstekende resul taten 
voorleggen voor thorax- en longchirurgie. Dat blijkt uit  
recente kwaliteitscontroles die de overheid bij de Vlaamse  
ziekenhuizen heeft uitgevoerd.

thoracoscopische ingrepen  
voor diagnostische en 
therapeutische doeleinden, 
mediastinoscopies, resectie 
van mediastinumtumoren en 
poortimplantaties voor chemo-
therapie bij longcarcinoma.
Volgens een recent rapport  
van het Riziv bedraagt de 
postoperatieve mortaliteit 
in ons ziekenhuis 0%. Het 
jaarlijkse aantal geopereerde 
patiënten beantwoordt ook  
aan de vereisten die het Riziv 
stelt (meer dan 10 patiënten 
per jaar).

Nieuwe technieken
Sinds kort voert ons zieken -
huis ook thoracoscopische 
lobectomies en pneumonecto-
mies uit. Daardoor vermindert 
de postoperatieve pijn en 

herwint de patiënt sneller zijn 
mobiliteit.
Bij diagnose van longkanker 
wordt elke patiënt op het 
multidisciplinair overleg ( ) 
besproken met pneumologen, 
oncologen, radiotherapeu-
ten en thoraxchirurgen. Zo 
wordt de beste therapie voor 
patiënten met longcarcinoma 
gegarandeerd. Jammer genoeg 
komt slechts een zeer klein 
gedeelte van de kankerpatiën-
ten in aanmerking voor 
curatieve longchirurgie. Veel 
patiënten vertonen bij hun 
diagnose reeds uitzaaiingen 
op afstand, zodat ze alleen nog 
kunnen behandeld worden met 
radio- en chemotherapie.
Patiënten die wel geopereerd 
kunnen worden, hebben in 
Geel de allerbeste kansen op 
een volledige genezing.

– Dr. Stefan Reher en  
Dr. Jeremy De Brauwer

Thorax- en vaatchirurgen

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis 
Geel blijft mooie resultaten 
behalen in onafhankelijk 
onderzoek. Met enige 
trots berichtten we in 
onze vorige nieuwsbrieven 
over de erkenning die ons 
ziekenhuis te beurt viel 
voor ons borstcentrum, 
onze heupchirurgie en 
ons multidisciplinair 
Parkinsonprogramma.
Nu mogen we de loftrompet 
bovenhalen voor onze long-
chirurgie. In een recent rap-
port bevindt ons ziekenhuis 
zich in het gezelschap van 
grote, soms universitaire 
ziekenhuizen. Dr. Stefan 
Reher en dr. Jeremy  
De Brauwer schreven een 
boeiende bijdrage over de 
long- en thoraxchirurgie  
in ons ziekenhuis.

In het recentste periodiek 
van het ���� (Nederlands 
Instituut voor Accreditatie 
in de Zorg) kregen we in 
een apart artikel dan weer 
uitstekende punten voor 
ons werk op het gebied van 
medicatiebehandeling en 
–toediening.
Zoals hierboven al gezegd: 
ons Parkinsonprogramma 
scoort! Verderop vindt u 
meer info over de inter-
nationale erkenning en  
een uitgebreide bijdrage 
over het programma zelf.
Dr. Deroo, medisch  
diensthoofd urologie,  
is een gewaardeerd en  
trouw auteur voor onze 
nieuwsbrief.   ➔

In een recent rapport 
bevindt ons ziekenhuis 
zich in het gezelschap  

van universitaire 
ziekenhuizen.
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