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Centrum voor erfelijke metabole  
aandoeningen (CEMA)

T +32 (0)9 332 03 61
F +32 (0)9 332 38 39
cema@uzgent.be
bo.demol@uzgent.be

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel
voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het UZ Gent.



METABOLE AANDOENINGEN

Metabole aandoeningen worden veroorzaakt door een 
tekort aan een specifiek enzym. Enzymen zijn eiwit-
ten die de omzetting van stoffen in ons lichaam ver-
gemakkelijken. Wanneer een enzym niet aanwezig is 
in ons lichaam, of niet goed werkt, zorgt dit voor een 
ontregeling in de menselijke cellen. Hierdoor ontstaat 
er in de cellen een tekort en/of een overschot aan 
sommige metabolieten (stofwisselproduct) en een 
overschot aan andere.

Er bestaan duizenden verschillende stofwisselingsziekten, 
allen met andere symptomen, behandeling en prognose.
De arts en teamleden geven u graag meer uitleg over de 
diagnose, behandeling en opvolging van metabole 
aandoeningen.

Centrum voor erfelijke  
metabole aandoeningen
Het Centrum voor erfelijke metabole aandoeningen (CEMA) 
is een multidisciplinair centrum dat zorgt voor de diag
nose, behandeling en omkadering van kinderen en volwas
senen met een metabole aandoening. Het centrum bestaat 
uit artsen, diëtisten, psychologen, een sociaal werker, een 
secretariaat en een gespecialiseerd klinisch lab.

Het CEMA werkt nauw samen met andere medische dien
sten, zowel voor de behandeling van kinderen als van 
volwassenen:

yy Neurologie (kinderen en volwassenen)
yy Cardiologie
yy Maag, darm, leverziekten
yy Endocrinologie
yy Hematologie
yy Medische genetica
yy Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)

Het CEMA maakt ook deel uit van een Europees netwerk. 
Dat maakt optimale opvolging van erg zeldzame aandoe
ningen mogelijk

Raadplegingen
De raadplegingen vinden telkens plaats op donderdag in 
de polikliniek van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth.

Een afspraak maken kan via:
yy Polikliniek Kindergeneeskunde: tel. 09 332 24 30
yy Secretariaat: tel. 09 332 03 61

Graag steeds duidelijk vermelden dat het om een afspraak 
voor metabole aandoeningen gaat.

Contact

Arts 
Dr. Patrick Verloo 
Tel. 09 332 65 96
patrick.verloo@ugent.be

Dr. Arnaud Vanlander  
Tel. 09 332 14 71 
arnaud.vanlander@ugent.be

Diëtisten 
An Desloovere 
Tel. 09 332 03 29
an.desloovere@uzgent.be

Marleen Van Driessche 
Tel. 09 332 64 69
marleen.vandriessche@
uzgent.be

Psychologen 
Jessy Thierens
Tel. 09 332 07 85
jessy.thierens@uzgent.be

Lisa Renson 
Tel. 09 332 62 32
lisa.renson@uzgent.be

Sociaal werker
Barbara Rayée 
Tel. 09 332 65 02
barbara.rayee@uzgent.be

Metabool lab
Hedwig Stepman
Tel. 09 332 66 47
hedwig.stepman@uzgent.be


