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ONDERWERP: Urgente raadplegingen cardioteam Leuven. 
 
          Leuven, 19-3-2020 
 
 
Geachte collega’s, 
 
Het Corona virus heeft op zeer korte tijd ons hele leven veranderd. Wij als artsen staan 
momenteel voor de enorme uitdaging om enerzijds de vloedgolf van Covid patiënten 
trachten op te vangen en anderzijds de “gewone” patiënten nog steeds dezelfde 
kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. 
 
Sinds deze week is het aanbod voor “electieve raadplegingen” volledig verdwenen en 
bestaat er een grote kans dat (semi)-dringende cardiale problematiek onderbelicht en zeker 
onderhandeld blijft. Onze vrees is dat dit op korte en zeker middellange termijn als een 
boemerang zal terugkeren en zo nog meer levens zal kosten. 
 
Met dit schrijven willen we u laten weten dat alle cardiologen van het RZ Heilig Hart 
beschikbaar blijven voor (semi)-urgente raadpleging voor uw patiënten en dit zowel in het 
hospitaal als in de privé praktijken waar we allen deels werkzaam zijn (Dr Celen/Dr Vermaut 
– Bertem; Dr. Denef, Dr. Van Thielen, Dr. Vestraets, Dr. Schurmans – Justus Lipsiusstraat 
Leuven). 
 
We plannen in onze eigen spoeddienst ook een “fast track” procedure, net zoals andere 
internistische, pediatrische en heelkundige diensten. Op deze manier trachten we de druk 
op de Leuvense spoeddiensten te verlichten en patiënten te kunnen onderzoeken in een 
veilige(re) omgeving. 
 
Als criterium voor dringende raadpleging cardiologie hebben we volgende lijst als 
hulpmiddel opgesteld. 
 

- expliciete verwijzing door huisarts obv klinische inschatting 
 

- nieuwe symptomen 
 

o dyspnee zonder infectie tekens (Covid symptomen) 
o instabiele angorklachten (rust, nieuw, crescendo inspanningsangor, ...) 
o palpitaties 
o Syncope – syncopale neiging 
o Maligne hypertensie 



         

-  
- Gekende pathologie 

 
o vermoeden deterioratie hartfalen 
o vermoeden “device” problematiek (pacemaker, ICD, CRT) 

 
- Wat (voorlopig) niet 

 
o Geplande controles zonder klachten 
o Preventieve onderzoek - sportcardiologisch onderzoek 
o Verzekeringsonderzoeken 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Cardio team Leuven (Heilig Hart – Bertem – Denef Cardio) 
 


