
 

Nieuwsbrief voor huisartsen.

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

en laten we weten wat er op de agenda staat!

Ilke: "Aandacht en zorg hebben voor onze eigen gezondheid"

Het lange weekend van Hemelvaart deed ons meteen weer verlangen naar nog meer zon. Voor sommigen in combinatie met een

stevige fiets- of wandeltocht, voor anderen met een goed boek en voor de Bourgondiërs onder ons met de onontbeerlijke BBQ. We

beginnen ook meer concrete plannen te maken voor de komende vakantieperiode: wat willen we allemaal doen, dat de voorbije

maanden bleef liggen? We worden immers overstelpt door allerhande mogelijkheden, wat het ons soms vreselijk moeilijk maakt om

te kiezen. We maken tijdens de vakantie de overstap van dingen moeten doen naar dingen mogen doen. Een vrijheid die we niet

gewoon zijn.

De laatste weken werd er in de media de nodige aandacht besteed aan de zorgverlener als mens. De code van de medische

deontologie verwacht van ons als arts dat we voldoende aandacht en zorg hebben voor onze eigen gezondheid en dat we naar een

evenwicht streven tussen onze beroepsactiviteiten en privéleven. Als je het mij vraagt: een uitdaging op zich. Je bent en blijft een

zorgverlener die het ‘zorgen voor’ in zich heeft, maar helaas niet steeds voor zichzelf. Ook hier staan de beste stuurlui aan wal.

Via diezelfde media vernamen we dat 4 op 10 verpleegkundigen dit nooit meer zouden worden en dat 1 op 3 medicatie neemt om de

job aan te kunnen. Angstaanjagende cijfers. Nochtans is goed in je vel zitten essentieel voor het leveren van ‘goede’ zorg. In Imelda

stimuleren we artsen en medewerkers om te gaan voor 'gezond leven', Mens Sana in Corpore Sano, niet waar? Zo fietsen heel wat

zorgverleners en patiënten mee met de 1000KM van KOTK, trakteerden we iedereen gezond aan ons fruitkraam voor Dag van de

Medewerker en doen we heel wat acties om collega's te overtuigen met de fiets naar het werk te komen.

De eerste mooie lentedagen doen het bij velen ook kriebelen om aan de grote schoonmaak te beginnen: afscheid nemen van spullen

en ze inruilen voor iets nieuws. Zo ook binnen Imelda: we namen afscheid van het oude onthaal en maken de komende maanden

plaats voor een inkomgebouw anno 2019. Hopelijk geeft het bouwen en verbouwen niet al te veel hinder voor onze patiënten, maar

geloof me, het resultaat zal gezien mogen worden.

Hieronder lees je alvast meer over de werken, de nieuwe artsenparking, een vernieuwd pijnprotocol, de 1000KM van Kom Op Tegen

Kanker en nog een paar topics. Veel leesplezier!

Dr. Ilke Montag

https://www.facebook.com/imeldabonheiden
https://www.linkedin.com/company/117775/


Dienst Urologie neemt Koelis Trinity-

apparaat in gebruik

Prostaatkanker is de meest voorkomende kwaadaardigheid

bij de man. Men kan dit op het spoor komen door een

bloedonderzoek (PSA-bepaling), een rectaal onderzoek en/of

een echografie. Bij vermoeden van prostaatkanker wordt

sinds enkele jaren steeds vaker een NMR (nucleaire

magnetische resonantie) uitgevoerd. De diagnose kan echter

pas worden gesteld na een biopsie van de verdachte zone,

die tot op heden nog steeds onder echobegeleiding gebeurt.

Tot voor kort gebeurde dit blind of met ‘mentale fusie’, dit kan

aanleiding geven tot onjuiste of onnodige biopsies. Recent

beschikken we op de dienst urologie van het

Imeldaziekenhuis over een Koelis Trinity-apparaat. Dit laat

ons toe een volledige fusie uit te voeren tussen de beelden

van zowel de echo als de MRI. Als eersten in Vlaanderen

kunnen wij deze techniek aan onze patiënten aanbieden.

Het Koelis-toestel maakt het mogelijk om heel gericht te

prikken in de afwijkende zone gezien op NMR. Er wordt een

3D-reconstructie gemaakt van het NMR beeld met de

verdachte zone, en daarna een 3D-echo, waarna een

computerprogramma de twee reconstructies samenvoegt.

Het voordeel voor de patiënt is minder en veel preciezere

biopten, met het vermijden van complicaties en betere

diagnostiek tot gevolg. .

Nieuwe bundel pijnprotocol

De dienst anesthesie van ons ziekenhuis zorgde recent voor

een bundel protocols voor pijnbestrijding in Imelda, zowel voor

kinderen als volwassenen. De protocols kwamen tot stand

dankzij een vlotte samenwerking tussen de diensten

anesthesie, pediatrie, heelkunde, spoedgevallen en apotheek.

Het doel van dit project was het ontwikkelen van een

ziekenhuisbreed werkinstrument voor verpleegkundigen en

artsen. Het protocol biedt een structuur aan voor de beoordeling

en behandeling van (postoperatieve) pijn, met aangepaste

meetinstrumenten in functie van leeftijd, en duidelijke richtlijnen

indien er bij de pijnbeoordeling alarmsignalen gedetecteerd

worden.

Met één klik kan de arts nu het protocol van zijn keuze aanduiden

als zijn medisch voorschrift om de pijn te bestrijden.

 

Dr. Delplanque behaalt European

Diploma in Pain Medicine

Dr. Loïc Delplanque van onze pijnkliniek behaalde in april met

glans het European Diploma In Pain Medicine met. Op dit

ogenblik zijn er maar drie artsen in België die hiervoor geslaagd

zijn. In september 2019 wordt dit officiëel gevierd met een

ceremonie tijdens het volgende European Pain Federation EFIC

Congress in Valencië.



Dr. Bossuyt wint ESGE Innovation of the

Year Award 2017

Dokter Peter Bossuyt van onze IBD-kliniek ontving vorige maand

de “Innovation of the Year Award 2017” van de European Society

of the Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Deze prijs wordt

jaarlijks uitgereikt aan een project dat het meest innoverend op

vlak van gastrointestinale endoscopie. Dr. Bossuyt werd

gelauwerd voor zijn onderzoek naar een nieuwe endoscopische

digitale techniek die automatische digitale extractie van

endoscopische beelden doet en dit kan linken aan

histologische scores. Het is een soort van artificiele intelligentie

voor endoscopie beelden.

Ingebruikname Nexuzhealth

Eind 2017 heeft ons ziekenhuis met Nexuzhealth een contract getekend om

het CEPD (Centraal Elektronisch Patiëntendossier) in het ziekenhuis te

implementeren. Nexuzhealth is de nieuwe naam van het CEPD,

oorspronkelijk ontwikkeld in Gasthuisberg Leuven. En dit project is nu van

start gegaan. Het project zal de komende jaren een substantiële impact

hebben op het volledige ziekenhuis. De planning is dat het CEPD volledig

uitgerold zal zijn na 4 jaar.

Publicaties gastro-enterologie

Het medische tijdschrift The Lancet publiceerde eerder deze maand

twee artikels van de dienst gastro-enterologie van ons ziekenhuis.

1. Serum concentrations after switching from originator infliximab to

the biosimilar CT-P13 in patients with quiescent inflammatory bowel

disease (SECURE): an open-label, multicentre, phase 4 non-inferiority

trial

2. Diffusion-weighted MRI in inflammatory bowel disease

De artikels zijn te raadplegen via deze link.

Start werken inkomhal 

Vorige maand zijn de werken voor de nieuwe inkomhal van start gegaan zoals je

kunt zien in een filmpje van RTV. Op onze website kan je ook steeds nieuwe

informatie vinden: https://www.imelda.be/imelda-vernieuwt

Parking artsen

Door de werken is de vroegere artsenparking omgevormd naar

een mindervalidenparking. Parking C wordt daarom uitsluitend

voorbehouden voor artsen.

Artsen die dringend worden opgeroepen, kunnen gebruik

maken van de speciaal voorziene plaatsen op de parking

achter het administratief gebouw. Naast de

mindervalidenplaatsen worden een aantal plaatsen

voorbehouden voor dringende oproep.

 

https://www-sciencedirect-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/journal/the-lancet-gastroenterology-and-hepatology/vol/3/issue/6
http://rtv.be/artikels/hoofdingang-imeldaziekenhuis-wordt-helemaal-vernieuwd-a52547
https://www.imelda.be/imelda-vernieuwt
http://rtv.be/artikels/hoofdingang-imeldaziekenhuis-wordt-helemaal-vernieuwd-a52547


1000KM KOTK

Ook dit jaar nam ons ziekenhuis weer deel aan de 1000KM van

Kom Op Tegen Kanker. Maar liefst 5 enthousiaste teams gaven

4 dagen lang het beste van zichzelf en kwamen moe maar

gelukkig toe in Mechelen na een schitterende tocht. Ze werden

uiteraard heel het weekend lang bijgestaan door vrolijke

supporters.

Nieuwe magazines!

Enkele weken geleden was het weer tijd voor een

nieuwe editie van het Imeldazine. Zo kun je een artikel

lezen over griepvaccins, over onze vernieuwde dienst

oftalmologie of over onze fertiliteitskliniek. Neem gerust

een kijkje via deze link.

9/06: Ipodium pneumologie

Op zaterdag 9 juni wordt er een Ipodium georganiseerd in de kapel van ons ziekenhuis  dat volledig

gewijd is aan pneumologie, van 9u tot 12u.

18/06: Bloed geven

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 mogelijkheid is op 18 juni 2018 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:
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