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 Maandag 30 mei tot en met zondag 3 juni 2016: 

Week van het Hartritme: gratis metingen in het 

ziekenhuis, www.mijnhartritme.be  

 

 Zaterdag 4 juni 2016: Ipodium 32 

 

 Dinsdag 14 juni 2016: Werelddag van de 

Bloedgever 

 

 Zaterdag 8 oktober 2016: Ipodium 33 

 

 

 

 

 

In ons streven naar continue verbetering van zorg, 

hebben de verschillende oncologische diensten 

binnen het Imeldaziekenhuis besloten om vanaf nu 

de poortader Heparine vrij te spoelen.  

 

Voorheen werd er aangeraden om een poortcatheter 

of port-à-cath te spoelen met een combinatie van 

Heparine en fysiologisch serum. Recent 

wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 

het spoelen met Heparine geen meerwaarde heeft. 

Deze aangepaste richtlijn werd dan ook zo snel als 

mogelijk geïmplementeerd. Het spoelen van de 

poortader kan volstaan met 20cc fysiologisch serum 

wat snel pulserend wordt ingespoten.  

 

Patiënten en hun thuisverpleegkundigen worden via 

een apart schrijven van deze aangepaste procedure 

op de hoogte gebracht.  

 

 

 
  

 

Een steeds betere en kwaliteitsvollere zorg blijft onze 

belangrijkste bekommernis. In dit kader werd eind 

april het Vesalius Oncologisch Netwerk opgericht. 

Samen met de ziekenhuizen Heilig Hart Tienen, 

Diest, Heilig Hart Leuven, Sint-Maarten Mechelen, 

Jan Portaels Vilvoorde en UZ Leuven, maakt ook het 

Imeldaziekenhuis deel uit van dit nieuwe 

samenwerkingsverband. De bedoeling van dit 

netwerk is om inzake oncologie, regionaal, 

structureel samen te werken. Elk ziekenhuis 

engageert zich om werk te maken van de verdere 

uitbouw en bevordering van het Vesalius netwerk 

met als doel een hoogkwalitatieve zorgverlening voor 

patiënten met oncologische problematiek. 

 

 

 

 
Eind 2016 komen auditoren van het Nederlands 
Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ons 
ziekenhuis doorlichten. Tijdens deze audit zal 
worden nagegaan of de zorg die we in ons 
ziekenhuis verstrekken voldoet aan internationale 
normen rond kwaliteit en patiëntveiligheid.  
  
Eind mei ging de directie, samen met onze 
accreditatiecoördinatoren, langs op alle afdelingen. 
Aan de hand van de NIAZ wijsneus en bijhorende 
poster tellen we gedurende 28 weken samen af: met 
de neuzen in dezelfde richting!  
  

 

 

 

 

 

 

Graag stellen we u ons elektronisch jaarverslag van 

2015 voor. Dit jaar koos het Imeldaziekenhuis om 

rond de vijf strategische doelstellingen te werken, nl. 

patiënt centraal, samenwerkend, erkende kwaliteit, 

innoverend en financieel evenwicht.  

 

 

Agenda 

Vesalius Oncologisch Netwerk 

Imelda spoelt Heparine vrij 

Aftellen naar NIAZ accreditatie 

Jaarverslag 2015 

http://www.mijnhartritme.be/
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Er werd geopteerd voor een kort, overzichtelijk en 

elektronisch jaarverslag met zaken die to-the-point 

zijn. Dit jaarverslag geeft een mooie weergave van 

de activiteiten die vorig jaar georganiseerd werden 

en van de belangrijkste vernieuwingen in ons 

ziekenhuis. U kan het jaarverslag terugvinden op 

onze website: http://events.imelda.be/Jaarverslag/ 

Veel leesplezier! 

 

 

 

 

 

Op donderdag 26 mei vond een onaangekondigde 

audit plaats in het kader van het VIP² project. Twee 

auditoren van andere ziekenhuizen hebben een audit 

uitgevoerd van de patiëntidentificatiebandjes bij 

patiënten en van de basisvereisten handhygiëne bij 

medewerkers. 

 

Voor de patiëntidentificatiebandjes werden 178 

willekeurige patiënten gecontroleerd, er waren er 177 

volledig en correct, hetgeen een score gaf van 

99,4%.Deze score ligt hoger dan de vorige meting 

van 95%. 

 

Voor de basisvereisten handhygiëne werden 165 

medewerkers gevraagd om hun handen te laten 

inspecteren. 149 waren volledig in orde hetgeen een 

score geeft van 90%. Deze score ligt ook iets hoger 

dan de 89% van vorig jaar. We zijn dus op de goede 

weg, maar we zijn er nog niet helemaal. 

 

Patiëntidentificatie en handhygiëne behoren tot de 

VIR’s (Vereiste instellingsrichtlijnen) van NIAZ 

Qmentum. We doen er alles aan om voor beide 

instellingsrichtlijnen 100% te scoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het Hemelvaartweekend fietsten maar liefst 

40 van onze artsen, medewerkers en (ex-)patiënten 

mee met de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Dit 

deden zij onder een stralende zon en onder heel wat 

gejuich van onze supporters.  

 

Ook in 2017 willen we met 5 Imeldaploegen aan de 

start staan. Heeft u als huisarts zin om met een van 

onze teams deel te nemen en te voelen hoe het is 

om 125km te fietsen in peloton voor het goede doel?  

 

Laat dan zeker iets weten via 

communicatie@imelda.be . Ook voor meer info kan 

je op dit e-mailadres terecht. 

 

 

 

De 1000 km van Kom op tegen Kanker 

Resultaat externe audit VIP² 

http://events.imelda.be/Jaarverslag/
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