cardiochirurgie

Nieuwe hartchirurg Jessa Ziekenhuis
expert in kijkoperaties
Het Jessa Ziekenhuis heeft onlangs zijn dienst cardiothoracale heelkunde versterkt met hartchirurg dr. Alaaddin Yilmaz (43). Hij is een
internationaal gerenommeerd expert op het vlak van ‘minimaal invasieve’ operaties. Dankzij zijn kennis en ervaring kunnen voortaan nagenoeg alle hartoperaties ook op endoscopische wijze gebeuren. Dit
heeft grote voordelen voor de patiënt. Het Jessa Ziekenhuis is één

volgd. Dr. Yilmaz vervoegt in Hasselt het team
van dr. Urbain Mees en dr. Marc Hendrikx.

Expertisecentrum
Dr. Yilmaz: “Er zijn verschillende soorten
hartoperaties: overbruggingsoperaties van
dichtgeslipte aders, aortaklepoperaties, mitralisklepoperaties en chirurgie om hartritme-
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om al deze operaties volledig op minimaal
voordelen die de techniek heeft, willen we
deze aan zoveel mogelijk patiënten aanbie-

Ons ziekenhuis startte in 2007 met de eer-

nius Ziekenhuis in het Nederlandse Nieuwe-

den. We hopen het Jessa Ziekenhuis in de

ste ‘sleutelgatoperaties’ voor hartpatiënten

gein. Hier werkte hij de afgelopen zeven jaar

toekomst verder uit te bouwen als expertise-

omdat deze grote voordelen bieden voor de

als staflid en voerde de laatste jaren meer dan

centrum op het vlak van minimaal invasieve

patiënt. De operatie gebeurt via een kleine in-

500 hart- en longoperaties per jaar uit. Dr. Yil-

hartoperaties.”

snede tussen de ribben waardoor het doorza-
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van de patiënt verloopt vlotter en sneller. Bo-

rurgie. Hij kreeg nationale bekendheid toen
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vendien is ook het goede esthetisch resultaat

hij in 2010 een openhartoperatie uitvoerde,
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die live op de nationale Nederlandse televisie
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De techniek van minimaal invasieve hartope-

(NOS1) door 1,5 miljoen mensen werd ge-
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raties is complex en vergt een heel specifieke
kennis en ervaring van de hartchirurg. De evolutie van deze techniek tot standaardtechniek
bij hartoperaties gebeurt dan ook heel geleidelijk. Met het aantrekken van een autoriteit
op dit vlak maakt het Jessa Ziekenhuis een
grote sprong voorwaarts.

Mee technieken ontwikkeld
Dr. Alaaddin Yilmaz volgde zijn opleiding tot
chirurg in Gent en specialiseerde daarna in de
hartchirurgie in het wereldbefaamde St. Anto-

vlnr.: dr. Urbain Mees, dr. Alaaddin Yilmaz en dr. Marc Hendrikx
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