Specialist in de kijker

Dr. Veerle Taelman is reumatoloog en actief in MCH
Wezembeek-Oppem sinds 1998. Zij studeerde in 1997
af aan KU Leuven als reumatoloog, opgeleid in de
dienst van Prof Dequeker.

Vandaag is zij nog altijd als consulent verbonden aan de dienst Reumatologie van
Gasthuisberg met vooral aandacht voor reumatoïde artritis. Daarnaast is zij verbonden aan
het H. Hartziekenhuis in Leuven en heeft zij een privépraktijk in Vossem en Mechelen (met
collega Kathleen Declerck).
Reumatologie is een specialisme met aandacht voor gewrichts-, spier- en botproblemen
zoals Orthopedie of Fysische Geneeskunde maar met bij uitstek vooral een bredere insteek
vanuit de opleiding Inwendige Geneeskunde naar onderliggende, geassocieerde problemen.
Het globale klinische onderzoek van de locomotoriek staat hierbij centraal. Technische
activiteiten blijven beperkt tot gewrichtspuncties en infiltraties.
Hoofdactiviteit van de reumatoloog ligt bij inflammatoire gewrichtsproblemen met
reumatoïde artritis, psoriasisartritis en spondyloartropathieën. Ook systeemaandoeningen
worden door ons behandeld en dit in nauwe samenwerking met de dienst in Gasthuisberg
gezien de complexiteit van deze pathologie, de hoge zorgnood en om deze patiënten
behandelingsmogelijkheden te bieden via klinische studies. Daarnaast behandelen wij ook
osteoporose.
Zij heeft de afgelopen jaren ook meegewerkt aan ‘investigator driven’ onderzoek in
reumatoïde artritis uitgaande van Prof. Verschueren Gasthuisberg: CareRA en CareRA plus
studies. Nieuw onderzoek rond de aanpak van vroege reumatoïde artritis wordt de
komende maanden ontplooid.
Als reumatoloog is zij lid van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie en van
de raad van bestuur van VZW Patient Partner Project met luik voor reumatoïde artritis en
spondyloartropathie.
Consultatie-uren : donderdag om de 2 weken van 8.30 uur tot 12.15 uur en op
zaterdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
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