
 

Nieuwsbrief voor huisartsen

Met E-melda houden we je op de hoogte van Imeldanieuws

en laten we weten wat er op de agenda staat!

Luc Haenen: "De medische raad: boeiend om als artsen mee te bouwen

aan initiatieven binnen het ziekenhuis en projecten met de collega's buiten het

ziekenhuis"

Een goed gevulde agenda vorige week: patiëntencontacten, ingrepen, overleg met collega's en vergaderingen in het kader van

mijn taak binnen de medische raad.

Het voorzitterschap van de medische raad brengt heel wat boeiende opdrachten met zich mee. Als voorzitter ben ik enthousiast over de

mooie mix aan collega's met wie ik binnen deze medische raad kan samenwerken. Enerzjids een aantal "anciens" die het huis door

en door kennen en wiens ervaring een belangrijke troef is. Daarnaast een aantal nieuwe jonge collega's, die met een frisse blik

en vanuit een andere invalshoek, de zaken bekijken. Een mooi team dat enthousiast is om de schouders onder initiatieven te zetten

binnen en buiten ons ziekenhuis.

Binnen het ziekenhuis worden we nauw betrokken bij het beleid. Met verschillende directieleden heb ik, samen met Patrick en Yoeri

(het bureau van de medische raad), regelmatig overleg . Op dinsdag stond een overleg met Sean Van Brempt, onze financieel

directeur, in de agenda. Op woensdag een vergadering met Bart Pardon, algemeen directeur, en Ilke Montag, medisch directeur. Naast

overleg met de directie hebben we ook regelmatig contact met de associaties binnen ons ziekenhuis. Om zaken te bespreken, advies

te vragen en, waar nodig, om te bemiddelen.

Als medische raad hebben we ook een belangrijke rol in het hele netwerkgebeuren. Vorige week had ik, samen met de voorzitters van

de andere netwerkziekenhuizen, een vergadering met Guido Van Oevelen, voorzitter van het netwerkcomité. Er is regelmatig

overleg tussen de medische raden van de verschillendende ziekenhuizen en wij zetelen mee in het netwerkcomité. Dit zorgt ervoor dat 

ook met de visie van de artsen rekening wordt gehouden in het netwerk dat zich aan het vormen is. 

En wat ook nog op mijn agenda stond, was de voorbereiding van de medische raad. Gelukkig kan ik hiervoor rekenen op de steun van

de ondervoorzitter, de secretaris en onze stafmedewerker.  

https://www.facebook.com/imeldabonheiden
https://www.linkedin.com/company/117775/
http://bit.ly/2FSfcto


Nieuwe samenstelling medische raad

Recentelijk werd een nieuwe medische raad verkozen in ons

ziekenhuis. De raad bestaat nu uit:

• Dr. Luc Haenen (voorzitter, foto midden)

• Dr. Patrick Vermylen (ondervoorzitter/penningmeester, links)

• Dr. Yoeri Vankan (secretaris, rechts)

• Dr. Hans Casteur

• Dr. Stijn Gysenbergs

• Dr. Wim Lemahieu

• Dr. Veerle Moons

• Dr. John Roosen

• Dr. Guy Schols

• Dr. Patrick Van Schaeybroeck

• Dr. Koen Vermeiren

 

PET-CT Vesalius

Oncologisch Netwerk

Het Vesalius Oncologisch Netwerk heeft

er sinds kort een PET-CT scanner bij, die

gehuisd is in ons ziekenhuis. Sinds begin

dit jaar kunnen artsen-specialisten 

onderzoeken aanvragen bij het PET-CT

centrum. Meer info via deze pagina.

Boek: 'Alles over chronische darmziekten'

Recent verscheen een boek over de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa (externe

link). Het boek omvat ruim 100 vragen en antwoorden in patiëntentaal.

Dr. Bossuyt van onze IBD-Kliniek schreef mee aan de publicatie.

Interesse? Mail naar Ibdkliniek@imelda.be of bel via 015 50 48 68.

Kledij voor premature kindjes: klein

bijzonder Imeldawonder

Leuke kleding vinden voor een prematuur kindje kan vaak een

uitdaging zijn. Sinds kort helpen we ouders op weg met een op

maat gemaakt pakje. Het initiatief wordt gedragen door de

zorgverleners van de kraamafdeling en dienst neonatologie.

https://www.imelda.be/over-imelda/imelda-vzw/medische-raad
https://www.imelda.be/pet-ct-centrum-vesalius
mailto:Ibdkliniek@imelda.be


Eerste Candyplug en T-Branch in Belgie

geplaatst in ons ziekenhuis

 Ons ziekenhuis is er in geslaagd om als eerste ziekenhuis in België een

zogenaamde candyplug te plaatsen in de borstkasslagader (thoracale aorta)

ter behandeling van een aneurysma dat ontstaan was na een aortadissectie.

Ook kan de dienst long– en vaatchirurgie een tweede primeur melden. De

dienst kon als eerste centrum in België een T-branch plaatsen voor de

behandeling van een uitgebreid aneurysma van de borstkas – en

buikslagader. Dit heeft als grote voordeel dat men binnen de 24 u kan

beschikken over een dergelijke vertakte endoprothese. Anders zijn dergelijke

prothesen op maat gemaakt en loopt de productietijd vaak op tot 2 maanden.

Imelda vernieuwt: inkomhal

Voor wie het nog niet heeft gehoord: we vernieuwen binnenkort

onze inkomhal!  Nieuwsgierig naar hoe, wanneer, waarom? Op

deze pagina kom je meer te weten.

 

Benoemingen

 

Dr. Tim Tollens

Diensthoofd Heelkunde

Dr. Jan Bosteels

Diensthoofd Gynaecologie

Dr. Jürgen Verbist

Dienstverantwoordelijke Vasculaire

Heelkunde

Pensioen

http://www.imeldavaatheelkunde.be/
https://www.imelda.be/imelda-vernieuwt


Dr. Patrick Peeters

Dienstverantwoordeilijke Vasculaire Heelkunde

Diensthoofd heelkunde

10/03 Ipodium

Urgenties bij kindercardiologie, voorschriften in de fysische geneeskunde, indicaties vitrectomie zijn

maar enkele van de onderwerpen die op het volgende Ipodium aan bod komen. Het volledige

programma kun je hier bekijken. Inschrijven kan via de knop hieronder.

26/03 Bloed geven redt levens!

Dankzij de inzet van bloeddonoren worden mensenlevens gered en zieken

genezen. Vier keer per jaar gebeurt dit ook in Bonheiden in samenwerking met het

Rode Kruis. De eerstvolgende mogelijkheden is op 26 maart in de buitenkapel

van ons ziekenhuis, tussen 18u en 20u30.

Wie wil weten of hij/zij bloed mag geven, komt dit snel te weten via de

donorzelftest:

 

 

29/03 en 21/04 Bijscholingsmoment voor LOK huisartsen

Programma:

• CT toepassingien in acute setting: indicatie stelling en casuïstiek 

• PET CT in een notendop 

•  Quiz Radiologie

Onze dienst medische beeldvorming is graag bereid een op maat

gemaakt infomoment voor uw LOK te organiseren.

Neem hiervoor contact op met Yoeri Vankan:

yoeri.vankan@imelda.be of 015/50.49.88

 

https://www.imelda.be/professionelen/agenda/i-podium
http://bit.ly/2BsFOBf
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/mag-ik-geven/donorzelftest/
https://www.imelda.be/zorgaanbod/medische-specialismen/medische-beeldvorming


 28/04 Patiëntendag IBD-Kliniek

Patiëntendag voor Crohn en Colitis Ulcerosa patiënten (IBD-

Kliniek) op zaterdag 28 april 2018. Het volledige programma kun

je hier raadplegen.
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