Specialist in de kijker
Dr. Goedele Hendrickx is specialist inwendige ziekte, gastro-enterologie. Zij studeerde af in 1992 aan
KU Leuven.
Zij houdt consultatie in MCH Leuven op dinsdag van 11 uur tot 18 uur. Zij spreekt Nederlands, Frans,
Engels en een beetje Spaans.
Op dinsdag tussen 11u en 14 u doet dr. Hendrickx linker
coloscopies.
Indicaties voor dit onderzoek zijn oa rood anaal bloedverlies,
slijmverlies, dyschezie, veranderd stoelgangspatroon, anale
druk, tenesmen, diarree en onderbuikpijn.
Alsook colonkankerpreventie: uit studies blijkt dat screening
door linker coloscopie de mortaliteit voor linkszijdige tumoren
reduceert met 60-80% en voor colonkanker in het algemeen 40%.
De voordelen van een linker coloscopie t.o.v totale coloscopie:







korte wachttijd (1-3 weken)
minimale voorbereiding (niet nuchter, geen dieet vooraf,
fleet 2-tal uren voor het onderzoek)
weinig invasief
totale duur 45 min.
geen premedicatie vereist waardoor patiënten alleen kunnen
komen en er geen werk/schoolverlet is.
bij verdacht letsel kan zij, indien gewenst , zorgen voor een
snelle doorverwijzing.

Op dinsdag tussen 14u en 18u houdt dr. Hendrickx raadpleging inwendige ziekten/ gastro-enterologie
en proctologie met volgende onderzoeken: rectoscopie ( best microlax of fleet vooraf) gastroscopie (
4-5 uur nuchter), inspanningsproef en ECG.
Haar aandachtspunten en interesses zijn:
Differentieel diagnostisch werk: zij hecht veel belang aan een goede anamnese en maakt daar tijd
voor.
Oordeelkundig gebruik van diagnostisch en therapeutische middelen (“primum non nocere!”): geen
overbodige onderzoeken, afwegen van voor-en nadelen medicatie, aandacht voor nevenwerkingen en
therapietrouw, het welbevinden en de levenskwaliteit van de patiënt vooropstellen.
“Shared decision making” met huisarts en patiënt.
Streven naar geneeskunde op “mensenmaat”, begrijpbaar uitleg geven en slecht nieuws tactisch
aanpakken en in onmiddellijk overleg met verwijzende arts.
Patiënten met (vermoeden van) inflammatoire darmziekten, refluxproblematiek, anale jeuk,
functionele maagdarmstoornissen, voedselintoleranties, gestoorde levertesten of andere afwijkende
bloedresultaten, onverklaarbare lichamelijke klachten enz…zijn welkom.
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Haar andere activiteiten zijn preventieve check-up onderzoeken voor Mensura, internist
in nationaal MS centrum in Melsbroek en zij is ook werkzaam voor Fedris ( Fonds voor
beroepsziekten).
Dit alles vereist een brede internistische interesse en aandacht voor vele, ook niet medische,
aspecten van de patiënt.
Dr. Hendrickx is laagdrempelig bereikbaar via telefoon: 0475/432 322 of mail:
goedele.hendrickx4@gmail.com.
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