infectieziekten

Het team infectieziekten: prof. dr. Inge Gyssens, dr. Jeroen van der Hilst en verpleegkundige Anneleen Lijnen

Specialisme in de lift

Jessa Ziekenhuis versterkt haar
In november 2008 richtte dr. Inge Gyssens in het Jessa Ziekenhuis
een gespecialiseerde afdeling op voor de behandeling van infectieziekten. Sindsdien groeide de dienst onafgebroken. “Mede door de
toenemende antibioticaresistentie is er een steeds grotere nood aan
een gespecialiseerde benadering van infectieuze ziektebeelden”, zo
luidt het. Welke patiënten kunnen hier terecht? En wat zijn de voordelen voor huisartsen, specialisten en patiënten?

ten terecht voor infectieuze ziektebeelden

Twee internist-infectiologen tot
uw dienst

waaronder HIV-infecties, koorts uit de tropen,

Dr. Gyssens legde een stevig parcours af. Ze

onbegrepen koorts en verdenking van im-

kan ruim dertig jaar klinische en wetenschap-

muundeficiëntie.

pelijke ervaring voorleggen in de infectieziek-

Op de dienst Infectieziekten kunnen patiën-

ten. In 2008 startte ze in het Jessa Ziekenhuis
Naast de ambulante raadplegingen staan de

om, binnen de zorggroep Inwendige Genees-

internist-infectiologen ook ter beschikking

kunde, de dienst Infectieziekten uit te bouwen

van de andere specialisten in het ziekenhuis.

en dit in nauwe samenwerking met andere in-

“Elke arts-specialist kan met een infectieziek-

ternisten en het team van klinisch biologen.

te bij één van zijn patiënten geconfronteerd
worden. Wij adviseren collega-artsen vanuit

Om aan de groeiende vraag te voldoen, werd

" op zichzelf, maar de grootste

onze jarenlange ervaring en expertise in dit

de dienst onlangs versterkt met een tweede

complexe deeldomein”, legt dr. Gyssens uit.

internist-infectioloog: de Nederlander dr. Je-

“Hoe vaak komt een cardioloog bijvoorbeeld

roen van der Hilst. Of er geen uitstekende in-

meerwaarde is de goede

een infectie van de hartklep tegen in zijn

fectiespecialisten in België te vinden waren?

praktijk? Infecties vragen om een gespecia-

Dr. Gyssens lacht. “In België wordt Infectie-

liseerde, multidisciplinaire benadering en die

ziekten door het RIZIV niet erkend als apart

bieden wij. Wat je veel ziet, dat doe je goed.”

specialisme en bijgevolg worden zeer weinig

De dienst Infectiologie staat

samenwerking met de
andere specialismen.
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Professor dr. Inge Gyssens rondde haar
artsenopleiding af in Antwerpen en trok dan na

Praktische informatie Infectiologie

een opleiding in het Instituut voor Tropische Ge-

Raadplegingen
Ambulante raadplegingen gebeuren op basis van doorverwijzing door huisarts of
specialist. Huisartsen kunnen rechtstreeks met de dienst een afspraak maken op het
telefoonnummer 011 30 94 85 of het faxnummer 011 30 94 88. Mailen kan naar
infectieziekten@jessazh.be.

neeskunde voor 5 jaar naar Afrika als tropenarts.
Daarna specialiseerde ze als internist in Antwerpen en als infectioloog in Leiden. Doctoreren deed
ze in Nijmegen. Hierna werkte ze 15 jaar als infectioloog en docent in het Universitaire Ziekenhuis

Aanleveren patiëntengegevens

Erasmus MC Rotterdam. Vanaf 2008 is ze werk-

Dit kan via post, fax of e-mail.

zaam als infectioloog in het Jessa Ziekenhuis.

Meer info over de dienst Infectieziekten?
Dr. Jeroen van der Hilst heeft zijn art-

Raadpleeg www.jessazh.be/deelwebsites/infectieziekten.

senopleiding en opleiding tot internist gevolgd in

Vaccinatiecentrum
Dr. Inge Gyssens en dr. Jeroen van der Hilst maken ook deel uit van het artsenteam
van het vaccinatiecentrum voor reizigers op maandag en donderdag van 16u tot 18u
(afspraken via telefoonnummer 011 30 97 40).

het Universitair Medisch Centrum Nijmegen, waar
hij in 2009 doctoreerde. Vervolgens heeft hij zich
verder gespecialiseerd tot infectioloog in het Universitaire ziekenhuis te Utrecht. Vanaf 2011 is hij
werkzaam als infectioloog in het Jessa Ziekenhuis.

dienst Infectieziekten
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sinds 1992 een erkend subspecialisme van de

Lijnen het eerste aanspreekpunt op de dienst.

van de adviezen van de infectioloog neemt de

inwendige geneeskunde. Daar zijn nu veel goe-
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infectieziekten. Zij begeleidt de patiënten,

Onze meerwaarde zit in de specifieke kennis

moment weinig vacatures. Over de grens kijken

ontfermt zich over de medicatie-inname en

van infectieziekten van alle specialismen, zo-

was dus een logische stap. Een erkenning van

verstrekt de nodige informatie.

wel in de diagnose als in de behandeling ervan.

het specialisme en een behoorlijke financiële

“Huisartsen kunnen rechtstreeks naar onze

In het bijzonder in het deskundig gebruik van

vergoeding voor de consulten aan andere spe-

dienst bellen om een afspraak te maken.

antibiotica, antifungale en antivirale middelen.”

cialismen zou alvast een goede zaak zijn voor

Sinds de recente uitbreiding van het infectie-

onze gezondheidszorg.”

team kunnen we nog beter en sneller op de
bal spelen. Als het nodig is, kunnen we patiën-

Dicht bij huis

ten nog dezelfde dag zien,” aldus dr. Gyssens.

Doordat het Jessa Ziekenhuis een eigen dienst

Academisch niveau

Infectieziekten heeft, kunnen patiënten met

Beide internist-infectiologen zijn bijzonder

chronische infecties dicht bij huis voor consultatie en behandeling terecht. “Dit verlaagt de

seerd is in antibioticabeleid en infectiebeelden

Toenemende
antibioticaresistentie

van andere specialismen, ook de chirurgische,

Infectiologen worden steeds vaker geraad-

naast merken we ook dat patiënten met HIV-

legt dr. van der Hilst zich toe op de meer in-

pleegd. “Bacteriën worden altijd maar resisten-

infecties het aangenaam vinden dat ze niet

ternistische onderwerpen zoals langdurige,

ter voor de beschikbare antibiotica. Daardoor

naar een HIV-kliniek moeten waar ze duidelijk

onbegrepen koorts en immunologie. Beiden

is er een toenemende nood aan een gespe-

als HIV-patiënt in behandeling zijn. We zien op

zijn naast hun werk in het ziekenhuis ook sterk

cialiseerde benadering van gecompliceerde

de dienst Infectieziekten patiënten met aller-

betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Zo

infectieuze ziektebeelden. De behandelingen

hande ziektebeelden, waardoor HIV-patiënten

is dr. Gyssens nog deeltijds verbonden aan het

worden dan ook complexer,” legt dr. Gyssens

met meer privacy in de gehele patiëntengroep

Universitaire Ziekenhuis van Nijmegen. Het

uit. “Studies wijzen trouwens op de relatie tus-

opgaan,” besluit dr. Gyssens.

complementair. Terwijl dr. Gyssens gespeciali-

drempel zowel voor patiënt als huisarts. Daar-

wetenschappelijk onderzoek van de dienst
Infectieziekten is nu ook verbonden met de
Universiteit van Hasselt. “Verder werken wij op
vlak van HIV en tropische ziekten nauw samen

symposium

met de K.U. Leuven en het Instituut voor Tropi-

Op zaterdag 11 februari 2012 organiseert de dienst Infectiologie van

sche Geneeskunde in Antwerpen”, licht dr. van

het Jessa Ziekenhuis een symposium Infectieuze aandoeningen in de

der Hilst toe.

aula van campus Salvator.
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