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Beste dokter, 
Beste collega, 
 
Via deze weg wens ik je te informeren over een aantal activiteiten binnen ons ziekenhuis.  
 

- Dienst radiologie 
Sinds mei beschikt SJKI over een NMR-toestel.  Dit is een state-of-the art 3T MRI zijn waarop 
alle onderzoeken met hoge kwaliteit kunnen worden uitgevoerd. Zoals voorheen maakt de 
patiënt(e) een afspraak op ons secretariaat (051 33 40 81) en zal hij/zij de nodige informatie 
krijgen waar en wanneer het onderzoek plaatsvindt. 
 

- Dienst de dienst nucleaire geneeskunde 
In juni 2022 hoopt deze dienst te verhuizen naar onze nieuwe dienst en over te schakelen op 
de nieuwe diagnostische SPECT/CT. 
 
Dit is een gloednieuw veel performanter toestel dat ervoor zal zorgen dat het onderzoek 
sneller en comfortabeler zal verlopen en dit aan een lagere dosis. 
 
Specifiek voor de botscan kunnen we een diagnostische SPECT/CT aanbieden waar we de 
sensitiviteit van het nucleaire onderzoek bundelen met de specificiteit van een gerichte 
diagnostische CT. Hiervoor zal de dienst nucleaire geneeskunde nauw samenwerken met de 
dienst radiologie om een gezamenlijk verslag af te leveren. Zo hopen we een ‘one stop shop’ 
aan te bieden voor uw patiënt en de kracht van beide onderzoeken te bundelen. 
Voor de hartonderzoeken (MIBI) schakelen we over op de gouden standaard 
verwerkingssoftware met een hogere sensitiviteit en specificiteit tot gevolg. 
Voor de Ventilatie/ Perfusie onderzoeken zal een functionele kwantificatie per longkwab 
mogelijk worden voor een meer accurate pre-operatieve planning. 
Ook bij vele andere nucleaire onderzoeken zoals de bijschildklierscintigrafie en gastro-
intestinale bloeding zal een hogere kwaliteit CT een betere lokalisatie van de pathologie 
toelaten. 

 
- Dienst geriatrie 

 dr. Véronique Ghekiere, diensthoofd geriatrie en Dr. Ranjini D'Souza zijn verbonden aan az 
groeninge en werken momenteel op de dienst geriatrie van ons ziekenhuis. 
 

- De dienst pediatrie 
De vernieuwde pediatrie is open sinds eind november.  
Dr. Peter Vandenbroeck en dr. Emmy Vandaele verlaten SJKI.  
Vanaf 1 februari komt dr. Dr. Lubos Fedora, voormalig diensthoofd pediatrie in AZ 
Lokeren,  de dienst pediatrie versterken. 
De wachtdienst wordt ondersteund door externe kinderartsen.  
Vanaf 2023 komt dr. Ella Lauwers als derde pediater het team vervoegen.  
 

- Dienst pneumologie 
Slaapconsult 



 
 

 

     
 
 

 
 
 

Ommegangstraat 7 - 8870 Izegem - België | E. info@sjki.be | T 051/33 41 11 | F. 051/334 999 | www.sjki.be | Spoedopname: T. 051/334 031 | F. 051/334 997 

Vanaf februari 2022 kunnen patiënten met slaapproblemen in SJKI terecht bij dr. Sofie 
Maddens, dr. Tom Moerman, dr. Martijn Vandebotermet. Deze  artsen zijn verbonden aan 
de slaapkliniek van AZG. Voor een afspraak neem contact op met het secretariaat van de 
dienst interne geneeskunde op het nummer 051 33 47 10. 
 

- Dienst orthopedie 
 
Dr. Jan Dujardin plaatst al enige tijd knieprothesen met de meest geavanceerde robot. De 
Cori Intelligent Robot heeft de beste accuraatheid. Het is een intelligente robot die rekening 
houdt met de anatomie van de individuele patiënt.  
 

- Dienst neurologie 
Vanaf  4 januari 2022 zal Dr. Alexander Vanhoorne het team neurologie versterken als vast 
staflid.  
 
Dokter Vanhoorne genoot zijn algemene opleiding neurologie in het UZ in Gent. Hij volgde 
tijdens deze periode extra opleidingen in Londen voor hersentumoren. Aansluitend aan de 
algemene opleiding liep dr. Vanhoorne een fellowship neuro-oncologie in het Erasmus MC in 
Rotterdam.  
 
Hij versterkt op die manier het neurologenteam, waarbij we door een combinatie van brede 
kennis en  subspecialisatie inzetten op kwalitatieve zorg.  
Voor verdere vragen of inlichtingen kunt u ook per mail terecht op 

alexander.vanhoorne@sjki.be of op nummer  051 33 47 42. 
 

- Dienst fysische revalidatie 
Vanaf januari 2022 zal de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie SJKI zijn consultaties 
verder uitbreiden in samenwerking met de dienst FGR AZ Groeninge.  
 
Dr. Michaël Bultheel zal op woensdagnamiddag consultaties doen te Izegem. Naast de 
algemene consultaties FGR is zijn subspecialiteit de sportgeneeskunde.  
Dr. Kristof Vermeersch zal telkens op vrijdagnamiddag consultaties doen te Izegem. Naast de 
algemene consultatie FGR bezit hij een bijzondere bekwaamheid in de manuele 
geneeskunde.  
 
Consultaties kunnen ingepland worden via het secretariaat Fysische Geneeskunde & 
Revalidatie SJKI op het nummer 051 33 46 07, elke werkdag open van 8.30-18u.  
 
Dienst hematologie 
Dr. Koen Van Eygen en dr. Koen Maes, werkzaam in AZG zullen vanaf 2022 bij afwezigheid van 
dr. Liesbeth Schauvliege wachtdiensten en dringende consultaties doen in SJKI. 
 

 
En tot slot nog een vermelding van een bijzondere publicatie gemaakt over de geschiedenis 
van de Sint-Jozefskliniek. 

mailto:alexander.vanhoorne@sjki.be
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Een medewerker van ons ziekenhuis, Brecht Dutillieux (informatiebeleidsmedewerker) 
publiceerde recent het boek ‘Van zorgende zusters naar Sint-Jozefskliniek’. Het boek kost 19 
euro en je kan het bestellen via volgende link www.tenmandere.be 
Vanaf 22 december is het boek ook beschikbaar in Standaard Boekhandel Izegem 
 
Heb je vragen over onze communicatie of wens je zelf info te delen, contacteer mij zeker. 
 

 
 

Met vriendelijke groet en de beste wensen voor 2022, 
 
Geert Luyckx 
Gynaecoloog 
Hoofdarts 

 

http://www.tenmandere.be/

