Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell

2011

Informatiebroc hure
CHIREC

Chirec
We take care of you

CHIREC Group | We take care of YOU
www.chirec.be

Het CHIREC, een ziekenhuisgroep met menselijke waarden
a12
anTW E R P E N

ONZE globale VISIE

e19
anT WERPEN
amst erd am

za ventem LU CHT HA VEN

e4 0
g E NT
o Os tende
Chirec
We take care of you

Chirec
centre hospitalier interrégionnal edith cavell

We take care of you

Brussel
• Het Edith Cavell Ziekenhuis
• Het Park Leopold Ziekenhuis
• Het Basiliek Ziekenhuis
• Het Medisch Centrum Europe - Lambermont

Br u x e l l es
Br u sse l
Br u sse l s

rin

We take care of you

Chirec
centre hospitalier interrégionnal edith cavell

We take care of you

Chirec
centre hospitalier interrégionnal edith cavell

We take care of you

•
•
•
•
•
•
•

ONZE GEPERSONALISEERDE AANPAK
U als patiënt staat centraal.
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Het CHIREC is een ziekenhuisinstelling die belang
hecht aan :
Gepersonaliseerde geneeskunde op maat met respect
voor de vrije keuze van patiënten en transparantie over
tarieven.
Een patiëntgerichte organisatie die ernaar streeft om
zoveel mogelijk aan de behoeftes van patiënten tegemoet te komen, met een grote bereikbaarheid van de
artsen-specialisten.
Een wetenschappelijke multidisciplinaire aanpak in samenwerking met universitaire centra.
Een imago van erkend referentiecentrum.
Deskundig en gemotiveerd personeel dat zich graag
inzet voor tal van vernieuwende projecten en zich
voortdurend bijschoolt in voortgezette opleidingen.
Een moderne medische infrastructuur met
geavanceerde technische middelen voor diagnosen 		
en behandelingen.
Een comfortabele en patiëntgerichte hotelinfrastructuur
Gemakkelijke bereikbaarbaarheid (parking, metro,
bus,...)

Chirec
centre hospitalier interrégionnal edith cavell

Waals Brabant
• Het Braine-l’Alleud - Waterloo Ziekenhuis

•
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Het Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell, CHIREC,
bestaat uit 4 ziekenhuissites en een medisch centrum.
Het biedt behandelingen aan in alle medische en chirurgische domeinen met uitzondering van de hartchirurgie en
de interventionele cardiologie.

ONZE WAARDEN
Onze beheerders en personeelsleden van het CHIREC delen
dezelfde waarden bij de uitoefening van hun beroep. Deze
waarden geven de identiteit van onze Instelling weer en
vormen de fundamenten van zijn aanpak ten opzichte van
de patiënten.

ONZE FILOSOFIE

Onze filosofie is gebaseerd op de volgende pijlers :

/ KWALITEIT EN VEILIGHEID
We leggen de nadruk op de kwaliteit van de zorgen, en
zien toe op de veiligheid van de patiënten en op een strikte
ziekenhuishygiëne.

/ WETENSCHAPPELIJKE DYNAMIEK
In 2004 werd CARE opgericht, een stichting die het
wetenschappelijk onderzoek van onze specialisten
ondersteunt. Onze specialisten organiseren verschillende
internationale congressen.
/ EERBIED EN RESPECT
We respecteren de beslissingen van onze patiënten en hun
familie over hun behandelingen en we houden rekening
met ieders religieuze en culturele overtuiging.
Uw welzijn komt voor ons op de eerste plaats!
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AVEN

Wij stellen alles in het werk opdat
onze patiënten van kwalitatief
hoogstaande zorgen kunnen
genieten.

TOPUITRUSTING
Het CHIREC koopt elk jaar het recenste medische en
technische materiaal aan.

ONS PERSONEEL

Werken binnen het CHIREC, is samenwerken met
hoogopgeleide professionals die zowel uit België als uit het
buitenland zijn aangeworven.
Er worden voortgezette opleidingen aangeboden aan
het personeel om een hoog niveau van bekwaamheid te
behouden.
Het CHIREC hanteert een gelijke kansen beleid op het werk
en streeft naar een representatieve vertegenwoordiging van
de verschillende groepen uit onze samenleving.
ONZE VERPLEEGKUNDIGE ZORGEN

Wij plaatsen de patiënt in het middelpunt van ons zorgproject
en helpen hem zijn/haar autonomie snel terug te winnen.

ONZE KWALITEITSLABELS
Het CHIREC heeft heel wat
kwaliteitslabels behaald dankzij
voortdurende zelfevaluatie en streven
naar goede resultaten.
/ LaboratoRIUM & MBV*
Label « ISO 9001 »
/ MEDISCHE & TECHNISCHE DiENSTEN
Service Level Agreement (SLA)
/ OPERATIEKAMERS ISO 5
/ KRAAMAFDELING
Label « Babyvriendelijk ziekenhuis »
*Medisch Begeleide Voortplanting
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GEPERSONALISEERDE
GENEESKUNDE

Organisatie van het CHIREC
Raad van B estuur (RVB)
Medische Raad (MR)
Dagelijks B estuur (DB )

RAAD VAN BESTUUR

MEDISCHE RAAD

De Raad van Bestuur bestaat uit 10 leden van de medische
gemeenschap (1 voorzitter en 4 ondervoorzitters) en 3
onafhankelijke externe bestuurders. De vergaderingen vinden maandelijks plaats of zo nodig vaker. Ook 3 vaste genodigden nemen deel aan de vergaderingen : de algemene directeurs en de voorzitter van de Medische Raad.

In elk ziekenhuis wordt een Medische Raad opgericht.
Dit is wettelijk verplicht. De Medische Raad
vertegenwoordigt de ziekenhuisartsen zodat deze betrokken
zijn bij de beslissingen binnen het ziekenhuis. De raad
bestaat uit artsen die verkozen zijn door ziekenhuisartsen.
De Medische Raad van het CHIREC bestaat uit 17 leden.
Hun mandaat loop 3 jaar. Ze kunnen worden herverkozen.
De Medische Raad komt minstens 10 keer per jaar samen.
Delegaties van de Medische Raad nemen deel aan de
permanente overlegcomités en verschillende commissies
die nodig zijn voor de organisatie van het ziekenhuis.
De bestuurder moet, voor hij handelt, het advies van
de Medische Raad vragen in 18 vastgelegde domeinen.

Het feit dat de Raad van Bestuur is samengesteld uit artsen
die op het terrein werken en daarnaast beschikt over de
expertise van externe onafhankelijke bestuurders in juridische, politieke en economische domeinen, is een troef die
onze instelling kenmerkt.

In samenwerking met het Dagelijkse Bestuur en de Medische Raad beheert de Raad van Bestuur de organisatie zo
goed mogelijk. Ze draagt onder andere bij tot : het algemene
beleid van het CHIREC, de coördinatie van de werking van
de verschillende organen, de bepaling van het beleid met betrekking tot de activiteiten, de benoeming en het ontslag van
het hoger kaderpersoneel en de afsluiting van de boekhouding en de budgetten.
Ze staat open voor de wensen en suggesties van iedereen en
nodigt regelmatig gesprekspartners uit.
Binnen diverse Comités wint de Raad van Bestuur het advies
in van verschillende experts naargelang van de aangekaarte
onderwerpen, zodat ze de juiste beslissingen kan nemen.

De Medische Raad heeft ook als taak om de medische
kwaliteit te bevorderen en te waken over de goede medische
praktijkvoering.

Dr Ph. El Haddad

Dr M. DEWEVER

Voorzitter Raad van Bestuur

Voorzitter Medische Raad

T : +32 2 340 40 46
E-mail : presidence@chirec.be
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T : +32 2 340 40 19
E-mail : conseil.medical@chirec.be

Professionnalisme
cOMFORT
Transparantie

respect
KWALITEIT VAN DE
ZORGVERLENING

bekwaamheid

LUISTEREND OOR

DAGELIJKS BESTUUR

directiE VAN de sites

Het Dagelijks Bestuur is belast met het dagelijkse en
operationele beheer van de organisatie en de uitvoering van
het beleid dat werd vastgelegd door de Raad van Bestuur.
Het Dagelijkse Bestuur bestaat uit de Algemeen Medisch
Directeur van CHIREC, de Algemeen Administratief en
Financieel Directeur van CHIREC en de Directeurs van
de sites. De Algemeen Medisch Directeur coördineert
en informeert zijn collega’s. Het Dagelijkse Bestuur legt
rekenschap af over zijn beheer aan de Raad van Bestuur.

Medisch Directeur site Edith Cavell
Dr G. SCHETGEN
T : +32 2 340 40 47
E-mail : gilbert.schetgen@chirec.be
Medisch Directeur site Park Leopold
Dr M. LIBERT
T : +32 2 287 52 10
E-mail : michel.libert@chirec.be
Directeur site Basiliek
M r M . N ABOUL S I
T : +32 2 422 41 24
E-mail : mustapha.naboulsi@chirec.be
Medisch Directeur site Braine-l’Alleud
Dr H. LIGNIAN

Dr J. de toeuf

T : +32 2 389 04 07
E-mail : herve.lignian@chirec.be

Algemeen Medisch Directeur
T : +32 2 340 40 15
E-mail : dgm@chirec.be

Mr B. lefébure
Algemeen Administratief en Financieel Directeur
T : +32 2 340 40 13
E-mail : dgaf@chirec.be
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VEILIGHEID

topuitrusting

performanTIE
en DESKUNDIGHEID

ETHIEK

MulticulturalitEIT

Enkele cijfers
Het CHIREC telt :
•
•
•

4 ziekenhuissites en 1 medisch centrum
verschillende multidisciplinaire centra
3.000 werknememers waaronder 750 artsen

ACTIVITEITEN IN CIJFERS ( IN

2010)

Bedden
Opnames in klassieke hospitalisatie
Dagen in klassieke hospitalisatie

828
34.809
221.454

Opnames in daghospitalisatie

40.673

Medische

20.010

Heelkundige

20.663

Raadplegingen
Bevallingen

835.623
4.521
3.000
werknemers

4

ziekenhuissites

75.482
HET CHIREC IN
ENKELE CIJFERS

opnames/jaar

828
bedden

4.521
geboortes/jaar

54.546
heelkundige
interventies/jaar
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G lobale indeling van de heelkundige activ i t e i t
CHIREC per activiteitspool
( i n percentages)

6%

2%
4%

5%

7%
Algemene Heelkunde

Gynaecologie-Verloskunde

Neurochirurgie

Oftalmologie

Plastische heelkunde

Neus, Keel, Oor

Abdominale heelkunde

Urologie

Thoracale heelkunde

Orthopedie

Vasculaire heelkunde

Stomatologie

1%
2%

31%

5 4. 5 4 6

8%

1 4%

* van 2006 tot 2010

7%

12%

Evolutie van de heelkundige activitei t in
klassieke hospitalisatie CHIREC per catego rie (in aantal patiënten)

Evolutie van de heelkundige ac t i v i t e i t i n
dagopname CHIREC per catego r i e ( i n a a n t a l

+ 5% 

+ 19% 

S t i j g ing*

stijging

patiënten)

Stijging*
25 .536

stijging

25 .429

23 . 847

24%

2 3. 1 8 8
22.148

22.158

2 2. 5 9 8

2 2.5 7 0

22 . 301

9%
21 .415

12%

8%

106%
1 7%
12%
4%

10 %
- 2 5%
- 7%
0%
2%

30 %
15%
45%
37 %

6%

27%

-10%
19%
4%

2 3%
-2 3%

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010
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Onze medische, paramedische & medisch-technische diensten
ONZE MEDISCHE DIENSTEN

ONZE PARAMEDISCHE DIENSTEN

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene geneeskunde
Algemene ziekenhuisgeneeskunde
Algologie
Anesthesiologie
Cardiologie
Chirurgie
- Cervico-faciale
- Digestieve
- Endocriene
- Gynaecologische
- Hand- Mammaire
- Maxillo-faciale
- Neurochirurgische
- Oncologische
- Orthopedische
- Pediatrische
- Plastische
- Thoracale
- Vasculaire
Dermatologie
Dialyse
Endocrinologie
Fysiotherapie
Fysische geneeskunde
Gastro-enterologie
Genetica
Geriatrie
Gynaecologie-Verloskunde
Hematologie
Infectieziekten
Inwendige geneeskunde
Medische oncologie
Nefrologie
Neurologie
NKO (Neus, Keel, Oor)
Oftalmologie
Pediatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Psychotherapie
Reumatologie
Spoedgeneeskunde/Spoedgevallen
Sportgeneeskunde
Stomatologie
Urologie
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Audiologie
Dietetiek
Ergotherapie
Hydrotherapie
Kinesitherapie
Logopedie
Medische cosmetologie
Podologie
Psychologie
Tandgeneeskunde - Tandheelkunde

ONZE MEDISCHE & TECHNISCHE DIENSTEN

•
•
•
•
•
•

Anatomo-pathologie
Klinische biologie
Intensieve Zorgen - IZ
Nucleaire geneeskunde
Radiologie
Radiotherapie-oncologie

en

Professionnalisme
cOMFORT
Transparantie

respect
bekwaamheid

Onze multidisciplinaire activiteiten

KWALITEIT VAN DE
ZORGVERLENING

LUISTEREND OOR

Dankzij zijn multidisciplinaire aanpak, verzekert het CHIREC kwalitatieve behandelingen in verschillende domeinen :
• Centrum voor obesitas (Obesity center)
• Centrum voor neurochirurgie
• Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting (MBV)
• Centrum voor handchirurgie
• Centrum voor slaapstoornissen
• Check-up
• CHIREC Kanker Instituut(CCI)
• borstkliniek
• cervico-faciale oncologische kliniek
• dermato-oncologische kliniek en kliniek van de melanoom
• endocrino-oncologische kliniek
• gynaeco-pelvische oncologische kliniek
• hemato-oncologische kliniek
• kliniek van de sarcoom
• neuro-oncologische kliniek
• onco-digestieve kliniek
• thoracale oncologische kliniek
• uro-oncologische kliniek
• De groep zorgondersteuning
• Golfkliniek
• Pijnkliniek
• Vrouwenkliniek (Women’s Clinic)
• Travel Clinic

De CARE stichting
De CARE Stichting werd in het leven geroepen ter promotie van
kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek in de verschillende
ziekenhuizen die deel uitmaken van het CHIREC.
Ze ondersteunt ook de activiteiten van CCI2 bij het wetenschappelijk
onderzoek naar bestrijding van kanker.
De Stichting CARE levert een fiscaal attest voor een gift van 40 euro
of meer per jaar.
Rekening van de CARE Stichting :
B a n k D E G R OO F : 6 7 6 – 0 9 3 7 7 0 1 – 6 5
I BA N : B E 1 8 6 7 6 0 9 3 7 7 0 1 6 5 – B I C : D E G R B E B B

CHIREC Action for Research & Expertise
Fondation d’Utilité Publique
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topuitrusting
ETHIEK

MulticulturalitEIT

Focus
Elk jaar sluiten nieuwe specialisten zich aan bij CHIREC om onze medische activiteit in verschillende domeinen te versterken.

De voornaamste troef van ons type geneeskunde is de gepersonaliseerde relatie tussen de arts en de patiënt. Deze laatste
wordt gevold door de specialist van zijn/haar keuze gedurende zijn/haar behandeling.

Onze Ziekenhuisgroep verleent zorgen en behandelingen voor alle types van pathologiën met uitzondering van hartchirurgie
en interventionele cardiologie. Voor deze twee specialiteiten heeft onze Instelling akkoorden met universitaire ziekenhuizen.
De medische aanpak is multidisciplinair. De patiënt staat steeds centraal.

Het CHIREC is erg gekend omwille voor zijn materniteit met 4.521 bevallingen/jaar, evenals voor bepaalde specialiteiten,
met name :

DE ORTHOPEDISCHE HEELKUNDE
Beschrijving

De Dienst Orthopedische Chirurgie van het CHIREC is erkend
als referentiecentrum in Europa.
Onze chirurgen zijn de grondleggers van de ontwikkeling
van tal van chirurgische reconstructietechnieken.
Onze internationaal erkende specialisten beschikken over
het nieuwste materiaal en bieden een grote keuze aan
behandelingen aan hun patiënten.
Het departement Orthopedische Chirurgie van CHIREC
organiseert elk jaar minstens één groot congres in Brussel
waaraan een internationaal panel deelneemt.
Activiteit

Enkele cijfers :
•
•
•
•
•

Aantal chirurgische ingrepen in 2010 : 17.008
Schouderchirurgie : 1.207 ingrepen/jaar
Knieartroplastiek : 4.437 ingrepen/jaar
Heupartroplastiek : 1.554 ingrepen/jaar
Voet-en enkelchirurgie : 1.988 ingrepen/jaar

DE OOGHEELKUNDE
Beschrijving

Het Centrum bestaat uit een team van 41 ervaren oftalmologen gespecialiseerd in oogziekten en oogheelkunde.
Het Centrum is uitgerust met O.C.T, angiografie, een YAGlaser, een ARGON-laser, een LOL MASTER, A-SCAN, B-SCAN,
geautomatiseerd gezichtsveld, 2 keratorefractometers
waarvan één draagbare.
Activiteit

Meer dan 9.061 ingrepen/jaar en een referentiecentrum in
België voor oogheelkunde.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Algemene oogheelkunde
Biometrie met ultrasone trillingen
Contactlenzen (zachte lenzen)
Keratoconus
Behandeling van glaucoom
Kinderoogheelkunde
Behandeling van netvliesaandoeningen (LMD inspuitingen in het glasachtig lichaam, diabetesrethinopathie)
Refractieve chirurgie (laser onderzoek)
Chirurgie van het glasachtig lichaam en het netvlies
Chirurgische ingrepen voor glaucoom`
Chirurgische ingrepen voor cataract (onder meer multifocale implantaten)
Chirurgie van de oogleden en traankanalen
Chirurgische ingrepen voor scheelzien en bepaalde vormen van dubbelzien bij volwassenen

HET CENTRUM VOOR HANDCHIRURGIE OP DE SITE
VAN HET PARK LEOPOLD ZIEKENHUIS
Beschrijving

De dienst Handchirurgie brengt gespecialiseerde algemene,
orthopedische of plastische chirurgen samen die in het
Centrum voor Handchirurgie werken dat in 1980 werd
opgericht. De Handen zijn zeer precieze, maar ook
buitengewoon complexe instrumenten.
Voor een doeltreffende behandeling, is een multidisciplinaire
behandeling nodig van gespecialiseerde chirurgen,
reumatologen, elektrofysiologen en fysiotherapeuten.
Die multidisciplinaire behandeling is essentieel voor
de activiteit van het Centrum voor handchirurgie. Dat
is overigens aangesloten bij de Europese Federatie
van Spoedgevallendiensten voor de handen. Die omvat
de Europese centra voor handchirurgie, die door de
kwalificaties van hun chirurgen en de kwaliteit van hun
materiaal het hoofd kunnen bieden aan alle spoedgevallen
en in het bijzonder het opnieuw aanhechten van ledematen,
dag en nacht, zeven dagen per week.
Onze specialisten nemen deel aan internationale
congressen en hebben een nationaal en internationaal
erkende wetenschappelijke activiteit ontwikkeld dankzij
onderzoeksprojecten.
Activiteit

Enkele cijfers :
• 28.000 raadplegingen/jaar
• 6.000 ingrepen/jaar
• 3.000 spoedgevallen/jaar

HET CENTRUM VOOR MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING
Beschrijving

Het Centrum voor Medische Begeleide Voortplanting CHIREC
(MBV) biedt een ruime waaier aan behandelingen aan wat
betreft Medische Begeleiding voor de voortplanting Het
Centrum kent al meer dan 20 jaar ervaring op gebied van
Medisch Begeleide Voortplanting.

Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting is
performant en uiterst gevorderd op gebied van : IVF, ICSI,
IMSI, Cultuur, embryo- en eicelvitrificatie.
Elk geval wordt individueel benaderd
De arts gespecialiseerd in Medisch Begeleide Voortplanting is
verantwoordelijk voor elk geval en elk individu. Hij/zij creëert
het patiëntendossier, verzekert persoonlijk de stimulatiefase,
verzamelt de gameten, herimplant de embryo’s en garandeert
de opvologing van de implantatie.
Flexibele uurroosters voor de raadplegingen
De uren van de raadplegingen kunnen, in de mate van het
mogelijke, worden aangepast, in functie van de wensen van
de patiëntes.
Psychologische begeleiding mogelijk
Een psychologische begeleidig is mogelijk voor alle koppels.
Zij zijn nochthans niet verplicht om een psycholoog te raadplegen voor de behandeling.
Activiteit

• 1.023 cycli IUI (intra-uterine inseminatie)
• 1.016 cycli IVF ICSI (In Vitro Fertilisatie en Intra
Cytoplasmic Sperma Injectie)

Specifieke Ingrepen
• Oppuntstelling steriliteit van het koppel
• Hormonale behandelingen
• Kunstmatige inseminatie (intra-uteriene)
• In vitro bevruchting
• ICSI en IMSI
• Cryopreservatie van embryo’s en gameten
Opties
• Eiceldonatie
• Embryodonatie
• Spermabank en eicelbank
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Het OBESITAS CENTRUM
Beschrijving

Obesitas is een ernstig probleem voor de volksgezondheid
geworden. In de VS is het percentage obese mensen in 20
jaar verdrievoudigd en is 20% van de populatie obees (BMI
van meer dan 30 kg/m²).
Obesitas zou er elk jaar rechtstreeks verantwoordelijk zijn
voor meer dan 300.000 sterfgevallen.
In onze streken is naar schatting 10 tot 12% van de populatie,
met inbegrip van kinderen, obees.
De basisbehandeling van obesitas bestaat uit een combinatie
van strikte dieetmaatregelen en een grondige wijziging in de
leefgewoonten, eventueel onder medische controle.
Bij mensen met morbide obesitas (BMI > 35) zijn die
maatregelen helaas dikwijls teleurstellend. Het effect is
voorbijgaand en omkeerbaar (jojo-effect van diëten), zodat
maag-darmchirurgie een eerstekeus therapeutische optie
wordt.
Onze eenheid staat in voor de volledige check-up en
behandeling van obesitasproblemen tot chirurgie,
zogenaamde bariatrische chirurgie.
Activiteit

De CHIREC Obesity Clinic is opgericht in 2006. Elk jaar
worden er meer dan tweehonderd ingrepen uitgevoerd.
Ons centrum behandelt ook patiënten uit Nederland,
Engeland, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.
Onze resultaten beantwoorden aan de internationale
kwaliteitseisen.
De ingrepen zijn gebaseerd op twee principes:
•
verkleining van de maagcapaciteit enerzijds
(beperkend effect),
•
afname van de absorptie van hoogenergetische
voedingsstoffen
(suikers
en
vetten)
anderzijds
(malabsorptie-effect).
Ze worden allemaal laparoscopisch uitgevoerd, zonder de
buik te openen.
Die minder invasieve chirurgie vermindert de stress, de
hart- en longaandoeningen, de nadelige gevolgen in de
buikwand (abcessen en buikwandhernia’s) en maakt het
ook mogelijk om complicaties uitstekend te controleren,
terwijl de opnameduur significant verkort wordt.
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Naargelang van de specifieke behoeftes van elke patiënt
stellen we de volgende procedures voor:
Specifieke ingrepen

•
•
•
•

Maagbypass 1 en 2
Sleeve gastrectomie
Duodenal Switch en ingreep van Scopinaro
Aanpasbare ring

Professionnalisme
cOMFORT
Transparantie

respect
KWALITEIT VAN DE
ZORGVERLENING

bekwaamheid

HET CHIREC KANKER INSTITUUT
LUISTEREND OOR

Beschrijving

Het Chirec Kanker Instituut is het 1ste privé kankercentrum
in België.
Het is een referentiecentrum, dat zich vastberaden
ontwikkelt, gestuurd wordt door een bekwaam team en
gedragen wordt door artsen die zich ten volle inzetten voor
een kwaliteitsvolle geneeskunde die helemaal gericht is op
de patiënt.
Hierbij gaan een multidisciplinaire aanpak en het gebruik
van het modernste materiaal hand in hand.
De individuele aanpak biedt de patiënt een menselijke en
globale aanpak, de meest adequate en moderne behandeling
en de meest performante ondersteuningszorgen. Een
kwaliteitshandvest werd opgesteld, die de principes bepaalt
waaraan alle betrokkenen werkzaam binnen het CCI zich
moeten verbinden teneinde een globale kwalitatieve en
menselijke aanpak te kunnen verzekeren, voor zowel de
patiëntenzorg als voor zijn begeleiding, zijn ondersteuning
en dat van zijn naasten.
Voor de artsen en de zorgkundigen, brengt het CCI steun
en organisatie bij, met de toepassing van praktische
hulpmiddelen en transversale methoden.

De Multidisciplinaire Aanpak in de kijker

Het CCI vermenigvuldigt zijn activiteiten, verbreidt zijn
multidisciplinaire raadplegingen voor kankerpatiënten, zijn
inschrijvingen, het data-management en de facturatie van
de oncologie in samenwerking met onze collega’s van SintAnna Sint-Remi.
Het CHIREC heeft de officiële erkenning verkregen voor de
borstkliniek die beantwoordt aan de kwaliteits-, ervaringsen multidisciplinariteitscriteria.
Het organogram van het Multidisciplinair Oncologisch College werd versterkt, de publicaties van de CCI News bestendigd, en een symposium over borstkanker werd in oktober
met succes georganiseerd.
Het kwaliteitshandvest werd door 160 artsen ondertekend.

Activiteit

Het Centrum behandelt meer dan 4.000 patiënten per jaar.

Het CCI neemt actief deel aan klinisch wetenschappelijk
onderzoek via het CCI2 (Center of Clinical Investigation
van het CCI) dat toegang biedt tot de meest recente
geneesmiddelen op de markt.
De multidisciplinaire medische groepen

Het CCI heeft 17 werkgroepen gecreëerd voor de
multidisciplinaire behandeling van patiënten. Deze groepen
omvatten :
Alle orgaangebieden : gastro-intestinaal, thoracaal,
gynaecologisch, senologisch, urogenitaal, dermatologisch,
neurologisch, cervico-faciaal en zeldame aandoeningen.
En alle actoren : chirurgie, medische oncologie,
radiotherapie, verpleging, beeldvorming, radiologie,
nucleaire geneeskunde (isotopen) en apotheek, anatomopathologie en klinische biologie, en revalidatie. De
revalidatie bestaat uit verschillende subgroepen :
psychologen en onco-psychologen, psychiaters, diëtisten,
palliatieve zorgverleners, specialisten in pijnbestrijding,
kinesitherapeuten, schoonheidsverzorgers, tabacologen,
voedingsdeskundigen, en medewerkers van de sociale
dienst.
De vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen
komen systematisch bijeen.
(de Multidisciplinaire Oncologische Consults = MOC’s).
Tijdens dit systematisch overleg tussen specialisten van
verschillende disciplines, wordt voor elke patiënt een
aangepast behandelingsplan opgesteld, dat een kwalitatief
hoogstaande zorg garandeert.
Borstkliniek (per jaar)
Mammografiën
Borstchirurgie

Radiotherapiebehandelingen

30.000
500
250
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HET CENTRUM VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE
Beschrijving

Enkele definities :

Plastische chirurgie is een medische discipline die
gedefinieerd zou kunnen worden als ‘chirurgie van de vorm
en de lijnen’. De discipline is dus niet verbonden met een
specifiek anatomisch systeem: het toepassingsgebied strekt
zich uit van chirurgie van de huid en de onderliggende
structuren zoals de weke weefsels of botweefsels in bepaalde
gevallen (gezichtsbeenderen, schedel…).
Bij uitbreiding richt plastische chirurgie zich ook op:
•
de behandeling van tumoren van de huid en de 		
weke weefsels
•
de behandeling van de gevolgen van kanker 		
(borsten, gezicht,...)
•
de behandeling van brandwonden en de gevolgen 		
daarvan
•
de behandeling van trauma’s met weefselverlies
•
de behandeling van infecties van de huid en de 		
weke weefsels
•
de behandeling van congenitale (aanwezig bij de 		
geboorte) misvormingen:
•
misvormingen van het gezicht (bijvoorbeeld
gespleten lip of verhemelte, misvorming van de
oorschelp,...)
•
misvormingen van de borsten en romp
•
misvormingen van de handen en ledematen enz.
•
handchirurgie
•
microchirurgie
•
esthetische chirurgie
Plastische chirurgie wordt onderverdeeld in twee grote
onderdelen:
Reconstructieve chirurgie (ook herstelchirurgie genoemd)
en esthetische chirurgie.
De twee entiteiten gebruiken vergelijkbare technieken,
maar hebben een ander doel.
Reconstructieve chirurgie richt zich op de correctie en
behandeling van afwijkingen (d.w.z. gebreken), hetzij
congenitale (afwijkingen die aanwezig zijn bij de geboorte)
afwijkingen, hetzij verworven afwijkingen (trauma’s,
tumoren, enz...).
Esthetische chirurgie daarentegen richt zich op de correctie
van afwijkende vormen, d.w.z. variaties op het ‘normale’, die
constitutioneel bepaald kunnen zijn (bijvoorbeeld een grote
neus, kleine borsten,...) of verworven kunnen zijn (uitzakken
van het gezicht met de leeftijd,...). Per definitie worden de
handelingen met betrekking tot de esthetische chirurgie niet
terugbetaald door de sociale zekerheid (de ziekenfondsen)
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of aanvullende verzekeringen.
In het CHIREC:
Plastische chirurgie is dus een discipline met heel brede
toepassingsgebieden. Op de vier sites van de instelling wordt
uitgebreid gewerkt op de beide werkterreinen, esthetische
en reconstructieve chirurgie.
De patiënten die een esthetische of reconstructieve
ingreep ondergaan, krijgen een medische en paramedische
behandeling op maat.
Het CHIREC stelt bovendien het nieuwste materiaal
(zowel voor minimaal invasieve als voor open chirurgie)
ter beschikking aan zijn chirurgen (operatiemicroscopen,
materiaal voor kijkoperaties, vibroliposuctie, enz...), zodat
ze op die manier de ultramodernste, doeltreffendste en
recentste chirurgische procedures kunnen gebruiken.
Activiteit

Esthetische chirurgie

Esthetische chirurgie is historisch een chirurgische discipline
met uitstraling van het CHIREC. Ze wordt op de vier sites
beoefend, waarbij lichte of beperkt invasieve technieken
worden gecombineerd met zwaardere technieken als dat
nodig blijkt te zijn.
Voor esthetische ingrepen zijn dezelfde strikte kwaliteitsvolle
omstandigheden vereist als voor andere, zogenaamd
‘klassieke’ chirurgische ingrepen. Veiligheid is een absolute
regel in CHIREC.
Reconstructieve chirurgie

Die discipline heeft betrekking op tal van werkgebieden: de
correctie van aangeboren of verworven afwijkingen zoals de
gevolgen van trauma’s, brandwonden of kanker.
Sommige daarvan zijn sterk ontwikkeld in CHIREC, in
het bijzonder op het vlak van reconstructies na kanker en
handchirurgie.

HET CENTRUM VOOR NEUROCHIRURGIE
Beschrijving

De dienst Neurochirurgie van CHIREC werd in 1965
opgericht in het Centre Neurochirurgical de Bruxelles en is
de erfgenaam van één van de eerste diensten neurochirurgie
van de hoofdstad. Met kwaliteitsvolle en persoonlijke
zorgverlening voor de patiënten konden we één van de
belangrijkste privécentra voor neurochirurgie van België
worden.
Dankzij een continue samenwerking tussen neurologen
en neurochirurgen bieden we een multidisciplinaire
behandeling aan waarmee we al bijna 40 jaar binnen de
regels van de chirurgische kunst en met behulp van de laatste
ontwikkelingen van de moderne technieken het volledige
spectrum van de huidige neurochirurgie en neurologie
kunnen behandelen.
Ondanks de uitgesproken technische kant van neurochirurgie
vergeten we nooit om de patiënt centraal te plaatsen.
Het is dan ook onze filosofie om de rechtstreekse relatie
tussen de patiënt en zijn chirurg en dus het beoefenen van
de geneeskunde op een menselijke manier op de voorgrond
te stellen

Tot slot voeren we de chirurgische behandeling uit van
diverse aandoeningen als hydrocefalie, schedel- of ruggenmergtrauma’s, chirurgie van de perifere zenuwen (in
samenwerking met de dienst handchirurgie) en de chirurgische behandeling van hardnekkige pijn met neurostimulatie (in samenwerking met de Pijnkliniek).
Patiënten met kwaadaardige tumoren worden binnen het
multidisciplinaire oncologieteam behandeld en naar de
dienst radiotherapie van het Ziekenhuis E. Cavell of Brusselse radiochirurgiecentra verwezen.
In 2009 werden bijna 750 patiënten geopereerd in de dienst
Neurochirurgie van CHIREC.
Specialiteiten :
Wervelkolomheelkunde
Functionele neurochirurgie
Kinderneurochirurgie
Heelkundige Neuro-oncologie
Pijnheelkunde
Heelkunde van de schedelbasis
Meer dan 1.300 ingrepen/jaar

Activiteit

Door de voortdurende evolutie in de chirurgie van de wervelkolom kunnen we onze patiënten doeltreffende behandelingen aanbieden voor een lumbale of cervicale discushernia, artrotische of aangeboren misvormingen van de
wervelkolom en tumoren van de wervelkolom.
We voeren alle operaties aan de wervelkolom uit, van microchirurgische ingrepen tot complexe artrodeses. Het gebruik
van de operatiemicroscoop, een scalpel met ultrasone trillingen, neuronavigatie en stereotaxie (chirurgie met behulp
van een computer) maken precisie tot op de millimeter mogelijk bij de behandeling van hersentumoren, evenals heel
precieze, nauwelijks invasieve, maar buitengewone doeltreffende neurochirurgische schedelboringen.

Door een nauwe samenwerking met de dienst interventionele neuroradiologie, die over een toestel voor driedimensionele angiografieën van de hersenen beschikt, konden we
een endovasculaire behandeling van aneurysma’s en afwijkingen in de hersenbloedvaten ontwikkelen en zo agressievere chirurgische ingrepen en lange ziekenhuisopnames
vermijden voor onze patiënten.
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