
Hoofd-halscentrum

Hoofd-halscentrum
Multidisciplinair centrum  

neus-keel-oor,  
gelaats- en halsschirurgie  

en mond-, kaak-  
en aangezichtschirurgie



 01  Waarom een hoofd-halscentrum?

Het hoofd-halscentrum is de samensmel-
ting van twee medische disciplines tot één 
 afdeling:
• neus-keel-oor (NKO),  gelaats- en 

 halschirurgie 
en

• mond-, kaak- en  aangezichtschirurgie (MKA). 

Op die manier kunnen we in één 
 multidisciplinair centrum mensen verder hel-
pen met alle mogelijke problemen aan het 
hoofd- en halsgebied. 

Sint-Trudo is het eerste ziekenhuis met 
een hoofd-halscentrum van deze omvang. 
 Daardoor kunnen we een nog veel  breder 
 spectrum aan zorg aanbieden, maar 
 vooral ook de patiënt in één geïntegreerd 
 zorgtraject meenemen. Dat is een niet te 
 onderschatten voordeel voor de patiënt, die 
vaak tussen deze twee disciplines schippert.

 02  Waarvoor kan je er terecht?

Je kan in het Sint-Trudo hoofd- halscentrum 
terecht voor gewone raadplegingen, 
 onderzoeken, behandelingen, beeldvorming en 
bepaalde ingrepen (onder lokale verdoving) bij 
een team van gespecialiseerde chirurgen.

We zijn dan ook in staat om  geneeskunde 
van topniveau aan te bieden  binnen 
de  verschillende subdisciplines.-
Daarnaast  werken we  multidisciplinaire 



zorgprogramma’s uit met andere 
 medische  disciplines, bijvoorbeeld in 
 samenwerking met  endocrinologie voor 
 schildklierraadplegingen.

Ook beeldvorming gebeurt binnen het 
 centrum in samenwerking met de dienst 
radiologie van Sint-Trudo Ziekenhuis. Deze 
dienst functioneert daarnaast ook onafhankelijk 
en kan voor externe aanvragers zorgen voor de 
nodige medische beeldvorming. 

 

 03  Subdisciplines

• Allergie
• Audiologie
• Congenitale hals pathologie
• Dento-alveolaire chirurgie
• Dermatochirurgie van gelaat en hals
• Faciale esthetiek
• Foniatrie
• Implantologie
• Obstructieve slaapstoornissen
• Oncologie (kankerbehandeling)
• Orthodontie gerelateerde chirurgie
• Orthognatische chirurgie
• Otologie



• Pediatrische NKO
• Preprothetische chirurgie
• Reconstructieve chirurgie
• Rhinologie
• Schildklier- en bijschildklierchirurgie
• Slikstoornissen
• Speekselklier pathologie
• Traumatologie

 04  Comfort voor de patiënt

Bij de bouw en inrichting van dit centrum werd 
volop ingezet op beleving vóór, tijdens en na 
je bezoek. We creëren hier een rustgevende 
omgeving, met veel oog voor comfort. 
Je vindt er:
• vier state of the art behandelruimtes;
• vijf consultatieruimtes met mogelijkheid tot 

technische onderzoeken;
• een recovery lounge;
• state of the art dentale beeldvorming 

(CBCT en OPG) i.s.m. gespecialiseerde 
radiologen.

 
Patiëntbeleving en comfort voor de patiënt 
staan hierbij centraal. 
Meer informatie en foto’s vind je op: 
www.sint-trudo.be/hoofd-halscentrum 

http://www.sint-trudo.be/hoofd-halscentrum


 05  Artsen

dr. Bart Falter 
mond-, kaak- en 
aangezichtschirurgie  

 

dr. Koenraad Grisar 
mond-, kaak- en 
aangezichtschirurgie

dr. Emile Henquet 
mond-, kaak– en 
aangezichtschirurgie  

 

dr. Jan Jacobs 
mond-, kaak– en 
aangezichtschirurgie

dr. Frederik Lammens 
neus-keel-oor ziekten, 
gelaats– en halschirurgie  

 

dr. Johan Orye 
mond-, kaak– en 
aangezichtschirurgie

dr. Martine Vanlommel 
neus-keel-oor ziekten, 
gelaats– en halschirurgie  
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Vragen?

Contacteer in eerste instantie 
je huisarts. Indien de huisarts je 
doorverwijst of niet bereikbaar is, 
kan je contact opnemen met:

Secretariaat hoofd-halscentrum 
Tel.: 011 69 95 22 
E-mail: hoofdhalscentrum@stzh.
be 
Locatie: gelijkvloers G-blok
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