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Kinderen en jongeren
Coördinator: dr. Tine Boiy (Kindergeneeskunde),
dr. Mieke Van Goethem (Kindergeneeskunde)
Adviserend expert: prof. dr. Jo Lebeer
Secretariaat: Iris Faes
Cardiologie: dr. Wendy Dewals, prof. dr. Daniel De Wolf,
dr. Katya De Groote, dr. Fabienne Marchau, dr. Seppie Panzer
Dermatologie: prof. dr. Julien Lambert
Diëtiste: An De Meyer, Vicky Janssens
Endocrinologie: dr. Marieke Den Brinker, dr. Hilde
Dotremont, dr. Annick France
Gastro-enterologie: dr. Nicolette Moes, dr. Els Van de Vijver
Gynaecologie en prenatale diagnostiek:
prof. dr. Yves Jacquemyn, prof. dr. Bettina Blaumeiser,
dr. Inge Beckstedde, dr. Yves Leroij, dr. Paul Ramaekers
Hematologie/oncologie: prof. dr. Koen Norga, dr. Philip Maes,
dr. Joris Verlooy
Immunologie: prof. dr. Margo Hagendorens
Kinesitherapie: Inge Laurent
Logopedie: Miek Claes
Medische genetica: prof. dr. Bettina Blaumeiser
Nefrologie: prof. dr. Dominique Trouet, prof. dr. Koen Van Hoeck
Neurologie revalidatie: prof. dr. Berten Ceulemans
Neus-Keel-Oorziekten/revalidatie: prof. dr. An Boudewyns,
dr. Vedat Topsakal
Oogheelkunde: dr. Ilse De Veuster
Orthopedie: dr. Kristof Fabry, dr. Dirk Puylaert
Patiëntenbegeleiding: Mariska Waldukat
Pneumologie: prof. dr. Stijn Verhulst, dr. Kim Van Hoorenbeeck
Psychologe: Ellen Belmans
Slaap: prof. dr. An Boudewyns, prof. dr. Stijn Verhulst
Tandheelkunde: lth. Luc Bensch

Volwassenen
Coördinator: prof. dr. Gert Van Goethem (neurologie)
Secretariaat: Nathalie Seur
Cardiologie: prof. dr. Bernard Paelinck, dr. Steven Haine
Neus-Keel-Oorziekten: prof. dr. An Boudewyns,
dr. Vedat Topsakal
Oogheelkunde: prof. dr. Carina Koppen
Pneumologie: dr. Bjorn Dieriks
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De leden van het downteam

Het downteam

Beste patiënt of ouder,
Welkom in het UZA. In deze folder stellen we u graag het
multidisciplinair downteam voor.

Wat doet het downteam?
Kinderen en volwassenen met het downsyndroom hebben
te maken met verschillende belangrijke gezondheidsproblemen, beperkingen en andere ontwikkelingsproblemen.
De gezondheidsproblemen bij down zijn doorgaans goed
te behandelen, maar niet altijd makkelijk te herkennen.
Voor goede ontwikkelingsmogelijkheden en levenskwaliteit
is het belangrijk dat gezondheidsproblemen vroeg herkend
en opgevolgd worden.
Het downteam bestaat uit verschillende medische
specialisten die kinderen en volwassenen met down
begeleiden en zo nodig behandelen. We streven in de
eerste plaats naar een goede gezondheid, maar hebben
ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling van het kind.

Hoe werken wij?
Het eerste contact
De ouders, huisarts of kinderarts kunnen de patiënt
aanmelden bij het downteam. De zorgplanning wordt door
de coördinatoren geregeld.
U maakt ook kennis met de secretaresse van het downteam,
Iris Faes. Zij regelt onder meer de onderzoeksafspraken.

Op onderzoek
De verschillende onderzoeken worden indien mogelijk
gedeeltelijk gegroepeerd maar kunnen ook gespreid
worden over een aantal dagen om het voor uw kind niet
te belastend te maken. De planning is ook afhankelijk
van de agenda’s van de verschillende teamleden.

Bespreking van de resultaten
De leden van het downteam komen 1 keer per maand
samen om alle onderzoeksresultaten te bespreken.
De coördinator koppelt alles terug met u en uw kind en
maakt een globaal verslag met aanbevelingen voor verder
onderzoek, begeleiding en/of behandeling. U en de eigen
behandelende artsen van uw kind ontvangen dit verslag.
Afhankelijk hiervan wordt uw kind na ongeveer 3, 6 of 12
maanden opnieuw uitgenodigd voor opvolging.

Betaling
Raadplegingen en prestaties worden aangerekend volgens
het officiële RIZIV-tarief.

Nog vragen?
Met vragen of opmerkingen kunt u in de eerste plaats
terecht bij Iris Faes van het secretariaat van het downteam
via iris.faes@uza.be of via tel. 03 821 52 57.

