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ONS MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Prof. Dr. Kristel De Vogelaere
Chirurg

Prof. Dr. Jacques Himpens
Chirurg

Dr. Ivo Kempeneers
Chirurg

Dr. Dimiter Mircev
Internist

Heeft u gewichtsproblemen en hebben andere 
behandelingen ze tot dusverre niet verholpen? 

Dr. Sara Djelassi  
Radioloog

Dr. Jonas Schreiber
Gastro enteroloog

Laura Terruzzi
Diëtiste

Dr. Jacques De Koster
Internist

Nicky Van Keer
Diëtiste

Tom Cleymans
Psycholoog

Ons zorgtraject werd speciaal voor u ontworpen 
met de beste resultaten en de minste schade.

Verantwoordelijke voor het Nederlandstalig 
zorgtraject 
Prof. Dr. Kristel De Vogelaere
info@kristeldevogelaere.be 
0473/ 881 886

CHIREC DELTA SITE
Triomflaan 201, 1160 Oudergem

• Voor afspraak bij een chirurg 02 434 81 05
• Verpleegkundige coördinatoren  

02 434 80 90 / 02 434 60 60 

Het multidisciplinair team houdt zijn 
raadplegingen op woensdag tussen 8u en 18u.



ONS NEDERLANDSTALIG ZORGTRAJECT
VOOR DE OBESITASPATIËNT

Indien u kampt met chronische obesitas 
en aanverwante ziektes biedt Delta u een  
professionele aanpak in uw moedertaal aan. 

Na een eerste kennismaking en verkennend 
gesprek wordt u een behandelingstraject 
voorgesteld. Alnaargelang de ernst van de 
aandoening, maar ook afhankelijk van uw 
voorkeur, kan dit een heelkundige behande-
ling of een conservatieve approach inhou-
den.

Zo’n heelkundige behandeling (“bariatrische 
chirurgie”) kan volgens de Belgische wet 
alleen indien u aan bepaalde basisvoorwaar-
den voldoet en er geen tegenaanwijzingen 
voor chirurgie zijn. 

Er zijn verschillende operatieve technieken 
mogelijk en de uiteindelijke keuze zal afhan-
gen van een aantal onderzoeken, uitgevoerd 
door verschillende clinici die allen het Ne-
derlands machtig zijn.

Op basis van die onderzoeken bepaalt u 
samen met uw chirurg welke ingreep het 
best bij u past.

NIEUW BIJ CHIREC
NEDERLANDSTALIG ZORGTRAJECT 
VOOR DE OBESITASPATIËNT

CHIREC is van oudsher een franstalige 
groep van gereputeerde ziekenhuizen en 
polyklinieken in de regio Brussel. 

In 2018 bracht CHIREC zijn activiteiten gro-
tendeels onder in zijn nieuw en ultramodern 
uitgeruste DELTA - ZIEKENHUIS in 1160 
Brussel (Oudergem).

Ook de CHIREC-OBESITASKLINIEK is er in 
ondergebracht, die een specifiek zorgtraject 
aanbiedt voor patiënten met gewichtspro-
blemen.

Prof. Dr. Kristel De Vogelaere werd aange-
zocht om hier Nederlanstalige zorgtrajecten 
op te starten.

Onder haar verantwoordelijkheid biedt een 
Nederlandstalig multidisciplinair team van 
collegae chirurgen, artsen en paramedici er 
vanaf nu ook een Nederlanstalig zorgtraject 
voor de obesitaspatiënt aan.

OVERZICHT INGREPEN 
BIJ OBESITAS

Na bespreking van uw persoonlijke casus 
door het multidisciplinair team stelt uw 
chirurg, altijd in samenspraak met uzelf, één 
welbepaalde ingreep voor.

Deze ingrepen gebeuren practisch altijd via 
laparoscopie (kijkoperaties) en ook steeds 
meer via robotchirurgie.

• Maagring
• Gastric Bypass
• Omega Loop Gastric Bypass
• Banded Bypass
• Sleeve Gastrectomie
• Dundarmbypass (DS, SADI)
• Heringrepen bij onvoldoend 

gewichtsverlies of bij complicaties 
van vroegere operatie


