
 
 

Jacques Himpens, MD, PhD is geassocieerd professor chirurgie 
verbonden met de Université Libre de Bruxelles (ULB).  

 

Huidige Activiteit: 
-werkzaam als geaccrediteerd chirurg in het CHIREC Delta 

ziekenhuis the Oudergem  

 
Curriculum Vitae: 

-geboren op 15 februari 1953, primus perpetuus aan de Grieks-

Latijnse afdeling van het St Vincentiuscollege te Eeklo (1970) en 
promoveerde in 1977 met onderscheiding als dokter in de genees-, 

heel- en verloskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.  

-opgeleid in de heelkunde aan de universitaire ziekenhuizen van 
Leuven (1977-1982).  

-genoot bijkomende specialisatie in de chirurgie aan de ziekenhuizen 

verbonden met het New York Medical college (1982-1984), 
waaronder  Sloan-Kettering Memorial hospital.  

-deed tijdens zijn opleiding in New-York  onderzoek  naar 

hypovolemische shock; ontwikkelde in dit verband een gepatenteerde 
catheter voor continue intravasculaire meting van oncotische druk.  

-september 1985-augustus 1993 algemeen chirurg aan het “Heilige 

Familie ziekenhuis” te Gent  
-ontwikkelde met de Cook° firma een gepatenteerde zelf-ontplooiende 

prothese voor laparoscopisch liesbreukherstel (1992) 

-voerde in 1992 als eerste in België een laparoscopische 
retroperitoneale nefrectomie uit  

-vervoegde de “Université Libre de Bruxelles” in 1992 en werd 

consulent aan het St Pierre Universitair ziekenhuis te Brussel in de 



afdeling abdominale heelkunde onder leiding van professor Guy-

Bernard Cadière.  
-maakte deel uit van het team van professor Cadière bij diens 

wereldpremière van de laparoscopische ajusteerbare maagband 

gastroplastie (oktober 1992) 
-voerde op 3 maart, 1997 voor het eerst in de geschiedenis een “robot 

geassisteerde operatie” uit, namelijk een laparoscopische 
cholecystectomie (Dendermonde)  

-toegelaten geneesheer aan het Edith Cavell ziekenhuis (CHIREC) te 

Brussel (1995-heden).  
-voerde in 1999 als eerste in België een laparoscopische gastric bypass 

uit (Dendermonde) 

-voerde in 2001 als eerste in België  een laparoscopische sleeve 
gastrectomie uit; datzelfde jaar eerste laparoscopische duodenal 

switch operatie (Dendermonde). 

-richtte de dienst bariatrische heelkunde op in AZ St Blasius 
Dendermonde(2003) 

-startte een nieuwe dienst van bariatrische heelkunde in CHIREC 

(2004). 
-uitgebreide activiteit in de bariatrische/metabole chirurgie met meer 

dan 15000 ingrepen (Dendermonde en Brussel, 1999-heden) 

-behaalde aan de universiteit van Maastricht de graad van “doctor in 
de heelkunde” met het proefschrift: “ Adjustable Gastric Band, Sleeve 

Gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass by laparoscopy: long term 

outcomes and laparoscopic strategies in case of failure”. (Februari 
2013) 

-maakt deel uit van de permanente faculteit aan het  “Institut pour la 

Recherché sur les Cancers Digestifs (IRCAD), in Strasbourg, 
Frankrijk.  

-ontwikkelde een toestel voor incisie-vrije anastomosen (vervaardigd 

door Cousin maatschappij, Wervik, Frankrijk), momenteel in de fase 
van dierenproeven (labo van de universiteit van Lille, Frankrijk, onder 

leiding van professor Francois Pattou) 

-leidde persoonlijk in de bariatrische heelkunde fellows op uit België, 
Italië, Griekenland, Portugal, Spanje, Saudi-Arabië, Libanon, 

Argentinië 

-uitgenodigd spreker op meer dan 100 nationale en internationale 
congressen 



-voerde “live” laparoscopische procedures op tijdens congressen en 

workshops in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, 
Portugal, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Brazilië, Japan, 

Zuid-Korea, Thailand 

-is huidig wereld-president van  the International Federation for 
Obesity and Metabolic Diseases (IFSO) 2017-2018.   

-gewezen president van de Benelux Association of Bariatric Surgeons 
(BABS) 2004-2006 

-huidig geco-opteerd lid van de board van de “Belgian society for 

Obesity and Metabolic Diseases (BeSoms)”.  
-ere-fellow van the American Society for Metabolic and Bariatric 

Surgery (2015) en ere-lid van de Franse en de Spaanse sociëteit van 

obesitaschirurgie (respectievelijk SOFFCO, 2013 en SECO, 2010). 
-receptor van de Gimbernat prijs (universiteit van Catalonië, 

Barcelona, 2015) 

 
Literatuur 

-publiceerde 161 artikels in internationale “peer reviewed” 

tijdschriften, was co-editor van 4 boeken over obesitaschirurgie en 
schrijft regelmatig editorials en columns in medische tijdschriften 

alsook hoofdstukken in heelkundige boeken. 

-is co-editor van het tijdschrift “Obesity Surgery” en maakt deel uit 
van de editorial board van “Surgery for Obesity and Related 

Diseases”. 

 
 

 

 
 


