
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Endocrinologie 
Diabetologie



WAT IS ENDOCRINOLOGIE?

Endocrinologie is de leer van de endocriene ziekten, 
die zich bezig houdt met de klieren in het lichaam die 
hormonen direct aan de bloedbaan afgeven.

Denk aan de schildklier, bijnier, hypofyse en 
geslachtshormonen.

Hormonen zijn stoffen die signalen doorgeven aan 
andere organen in het lichaam. Zij kunnen deze 
organen remmen of juist stimuleren.

Endocriene ziekten ontstaan door een teveel of een 
tekort aan hormonen, of door een abnormale werking. 
Endocriene ziekten hebben vaak negatieve gevolgen 
voor het metabolisme en voor andere organen, zodat 
duur en ernst beperkt moeten worden.

Een ander aspect van de endocrinologie zijn de 
metabole ziekten, waarvan diabetes veruit de meest 
voorkomende en de best gekende is.
Diabetes is een chronische aandoening die kan 
leiden tot complicaties van de netvliezen, nieren en 
zenuwbanen. Ook is er een hoger risico op hart- en 
vaatziekten.



WAARVOOR KAN U BIJ ONS TERECHT?

Wij behandelen diabetes type 1 en type 2 en zijn 
erkend door het RIZIV als diabetescentrum voor 
volwassenen, d.w.z. personen ouder dan 18 jaar.

Ook jongeren vanaf 16 jaar kunnen bij ons terecht, 
maar enkel in co-therapie met een pediater tot de 
leeftijd van 18 jaar. Dit is conform de reglementering 
van de diabetesconventie.

Wij hebben ook ervaring met de diabetesbegeleiding 
van de geriatrische patiënt, dit gebeurt altijd in 
samenspraak met de geriater.

Op woensdagnamiddag kunt u terecht in onze 
diabetische voetkliniek, waar oa. een podoloog en 
wondverpleegkundige werkzaam zijn.

Sinds kort heeft az Vesalius een 
insulinepompconventie voor patiënten met diabetes 
type 1 die:

• met het gewone insulineschema een onvoldoende 
bloedsuikercontrole bereiken;

• lage bloedsuikers niet goed voelen aankomen;
• veel sporten;
• een onregelmatig professioneel leven leiden;
• zwanger zijn of zwanger willen worden.



WAARVOOR KAN U BIJ ONS TERECHT?

Wij stellen de diagnose en behandelen aandoeningen 
van de hormoonproducerende klieren, zowel met te 
veel als te weinig hormoonafgifte alsook afwijkingen 
aan de vorm van deze klieren, zoals:

• Hyperthyreoïdie, een te harde schildklierwerking
• Hypothyreoïdie, een te langzame schildklierwerking
• Schildkliernoduli of multinodulaire goiter, één of 

meerdere knobbels in de schildklier
• Hypofyseproblematiek ten aanzien van 

hypofyseadenoom en hyperfunctie van de door de 
hypofyse geproduceerde hormonen 
uitval van hormoonproductie door de hypofyse

• Bijnierschorsinsufficiëntie
• Hypercortisolisme, syndroom van Cushing
• Aandoeningen van de bijschildklieren
• Aandoeningen van de geslachtshormonen



HET TEAM

DIABETOLOGEN-ENDOCRINOLOGEN

• Dr. Hanny Brussaard (Medisch diensthoofd)
• Dr. Chantal Jacobs
• Dr. Valère Puts

DIABETES-EDUCATOREN

Verpleegkundigen
• Hilde
• Katleen
• Lieselot
• Maddy

Diëtisten
• Hanne
• Marleen
• Nancy

SECRETARIAAT

• Anne
• Cindy
• Lauren
• Veerle

PSYCHOLOGE

• Lief



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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CONTACT

Van maandag t.e.m. vrijdag (tussen 09u00-13u00 
en  13u30-16u00)  kan u voor de volgende zaken 
contact opnemen:

• Het secretariaat (012 39 70 32): voor afspraken.
• De verpleegkundigen (012 39 70 21): voor 

diabetesgerelateerde zaken.
• Voor uw afspraak bij de diëtisten (012 39 66 23) of 

de psychologe (012 39 60 04).

UITSLAGEN

Het resultaat van een onderzoek kunt u bij voorkeur 
bekomen bij uw huisarts. Hij of zij ontving naar 
aanleiding van uw resultaten hierover een brief.

Indien de endocrinoloog u heeft laten weten dat u met 
het secretariaat contact moet opnemen , telefoneer 
dan naar het nummer 012 39 70 32.
Een secretaresse noteert uw naam, telefoonnummer 
en vraag, en overhandigt deze informatie aan de arts. 
De arts contacteert u nadien terug.


