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 Zaterdag 7 maart: Symposium 25 jaar Geriatrie in 

beweging 

 

 Zaterdag 14 maart en zondag 15 maart van 14u 

tot 17u: Opendeurdagen vernieuwde 

kraamafdeling 

 

 Zaterdag 14 maart: Ipodium 28 

 

 Maandag 23 maart van 18u -20u30: Bloed geven 

in de kapel 

 

 Zondag 26 april: Fiets- en wandelhappening voor 

“Kom op tegen Kanker”. 

 

 Zaterdag 9 mei: Symposium “Diabetische voet” 

 

 Zaterdag 6 juni: Ipodium 29 

 

 Zaterdag 13 juni: Symposium 50 jaar 

Kraamafdeling 

 

 

 

 

 

In januari ontvingen we voor de periode 2009-2010 

de cijfers i.v.m. de kwaliteit van zorg bij de 

behandeling van borstkanker. Zowel indicatoren in 

verband met de diagnostiek, de behandeling als de 

overlevingskans na 5 jaar voor patiënten met 

borstkanker worden toegelicht in dit rapport.  

 

De borstkliniek van het Imeldaziekenhuis scoort op 

alle vlakken zeer goed en behaalt cijfers die tot de 

beste van het Vlaams ziekenhuis landschap mogen 

worden gerekend. Meer informatie over alle 

indicatoren kan u vinden op de website van het 

ziekenhuis 

(http://www.imelda.be/kwaliteit/Pages/Borstkanker.as

px).  Dr C. De Rop zal dit rapport op het 

eerstvolgende Ipodium toelichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reeds 3 jaar bestaat de stichting Belfius Foundation. 

Onder de naam “Colour Your Hospital” mogen 

zorginstellingen projecten indienen die het welzijn 

van de ziekenhuispatiënt kunnen bevorderen. De 

projecten moeten erop gericht zijn de patiënten en 

hun familie een gezelliger, comfortabeler en 

aangenamer verblijf te bezorgen. 

 

Drie projecten werden door ons ziekenhuis 

ingediend. We kregen het goede nieuws dat we uit 

de 175 ingediende projecten als één van de 24 

winnaars geselecteerd werden. Ons gewonnen 

project was “Revalideren in het groen”. Hiervoor 

mocht ons ziekenhuis het maximum budget 

ontvangen van 10.000 euro!  

 

Met dit budget zal in de loop van de volgende 

maanden in het bos op het domein van ons 

ziekenhuis een oefenparcours aangelegd worden 

voor de oncologische patiënten van Kadans en 

Kadans Plus. Er zal onderzocht worden hoe het 

parcours ook kan worden opengesteld voor andere 

patiënten en eventueel ook voor medewerkers.  

 

 

 

 

 

Ook dit jaar nemen we weer deel aan de 1000km 

van Kom op tegen Kanker. Met 40 enthousiaste 

medewerkers, (huis-)artsen en patiënten fietsen we 

tijdens het Hemelvaartweekend voor het goede doel.  

 

Om geld in te zamelen organiseren we op zondag 26 

april een fiets- en wandelhappening. Fietsers kiezen 

voor een tocht van 25km, 50km of 100km. De 

wandelaars kunnen een mooie wandeltocht maken 

van 8km. Starten kan tussen 8u30 en 15u.  

 

Jong en oud, sportief en niet-sportief, iedereen is van 

harte welkom. Volwassenen betalen €20 

inschrijvingsgeld met spaghetti en €15 zonder 

spaghetti. Jongeren tussen 6 jaar en 14 jaar betalen 

slechts €10 voor een wandeling of fietstocht met 

spaghetti en €8 zonder spaghetti. Kinderen jonger 

dan 6 jaar mogen gratis meekomen. De spaghetti zal 

geserveerd worden tussen 12u en 14u.  

Meer info? communicatie@imelda.be   

Agenda 

Indicatoren borstkanker 

Belfius Foundation: Colour Your 

Hospital 

Fiets- en wandelhappening 

http://www.imelda.be/kwaliteit/Pages/Borstkanker.aspx
http://www.imelda.be/kwaliteit/Pages/Borstkanker.aspx
mailto:communicatie@imelda.be
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Hugo Roose en René Jamar, die na hun “op-rust-

stelling” nog een vijftal jaar als toegelaten artsen een 

beperkte poliklinische activiteit in het ziekenhuis 

uitoefenden, hebben nu definitief een punt gezet 

achter hun schitterende carrière in het 

Imeldaziekenhuis. De schok van de plotse 

pensionering werd hierdoor wat getemperd. Ze 

bleven tot op het laatste moment hun opdracht met 

heel veel betrokkenheid vervullen. 

 

Dank aan beiden voor wat ze in ons ziekenhuis 

hebben opgebouwd, maar vooral ook voor wat ze 

voor hun patiënten hebben betekend. 

 

 

 

 

 
Volgende artsen kregen nieuwe 
verantwoordelijkheden: 

 

Dr. Annick Demeyere werd aangesteld als medisch 

diensthoofd van de dienst Medische Beeldvorming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Tim Tollens werd aangesteld als medisch 

dienstverantwoordelijke van de dienst Algemene en 

abdominale Heelkunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Patrick Van Schaeybroeck werd aangesteld als 

medisch dienstverantwoordelijke van de dienst 

Neurochirurgie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Loïc Delplanque 

Anesthesie 

Pijnkliniek 

 
015/ 50 53 29 

loic.delplanque@imelda.be 

Nieuwe stafleden 

Een tweede op-rust-stelling  

Benoeming nieuwe diensthoofden 

mailto:loic.delplanque@imelda.be

