
 

Met E-melda houden we je op de hoogte van het laatste Imeldanieuws en laten we weten wat

er op de agenda staat!

Geachte collega’s,

2021 lijkt nog maar net begonnen, maar vordert zienderogen. We zijn intussen bijna in maart en hebben al twee bewogen maanden

achter de rug.

Het aantal coronapatiënten in ons ziekenhuis daalde tot 4 patiënten op 13 februari, het laagste punt in maanden. Maar ondertussen

volgen onze COVID-19-opnames alweer de stijgende nationale trend. De mentale last van deze epidemie begint bij velen onder ons

zwaar door te wegen en de roep naar versoepelingen is groot. Daarom evalueren we regelmatig onze strenge bezoek- en

begeleidersregeling. Een ziekenbezoek betekent een hart onder de riem voor vele patiënten. Maar we willen wel alle patiënten,

medewerkers en artsen zo veel mogelijk beschermen.

De vaccinatie in ons ziekenhuis en in de vaccinatiecentra kwam traag op gang door de beperkte aanlevering van vaccins. Maar daar lijkt

nu stilaan verandering in te komen. We rekenen erop dat al onze medewerkers en artsen volgende week een eerste vaccinatie gekregen

hebben. Bovendien bieden heel wat stafleden en medewerkers zich aan om als vrijwilliger mee te helpen in de vaccinatiecentra. Een

mooi voorbeeld van hoe we deze crisis samen kunnen aanpakken.

In deze korte nieuwsbrief introduceren we een nieuw staflid en stelt de dienst Nucleaire geneeskunde hun nieuwe SPECT-CT toestel voor.

Ondanks de fysieke afstand, gecreëerd door de corona-epidemie, willen we de band met jullie, onze huisartsen, versterken. Daarom

bieden we vanaf nu onze donderdagmiddagkransen ook online aan en ontwikkelden we een digitaal alternatief voor het Ipodium. Ik geef

hieronder ook graag nog even het rechtstreekse telefoonnummer van Medische beeldvorming mee, voorbehouden voor huisartsen. Zo

kan je de dienst in de toekomst beter bereiken.

Met vriendelijke groeten,

Philip Rijkers, hoofdarts

Covidvaccinatie-update

Er is al heel wat te doen geweest om de vaccins bij zorgverstrekkers. Maar

eindelijk hebben wij de verlossende bevestiging gekregen dat alle vaccins

voor ons ziekenhuis komende week geleverd zullen worden. Dit wil zeggen

dat we alle medewerkers en artsen, die dit wensen, voor 6 maart een eerste

prik van het coronavaccin kunnen toedienen.



Nucleaire geneeskunde vernieuwt!

De dienst Nucleaire geneeskunde breidt uit met een tweede SPECT-CT

toestel.

Zoals je weet, combineert dergelijk toestel twee beeldvormingstechnieken,

namelijk SPECT en CT in één camera: dus twee soorten scanners in één

toestel. Deze ‘hybride beeldvormingstechniek’ kan bij het grootste deel van

onze onderzoeken worden toegepast wat onze diagnosestelling aanzienlijk

verbetert: het SPECT onderzoek toont een probleemzone aan en de CT zorgt

voor de exacte lokalisatie ervan. Concreet voor de huisartsenpraktijk denken

we aan de botscintigrafie (voor stressfracturen, orthopedische

aandoeningen, diffuse pijnproblemen, …) alsook aan de

schildklierscintigrafie (multinodulaire goiter, in het bijzonder om koude

noduli beter in beeld te brengen).

Door de dienst uit te breiden met een tweede SPECT-CT toestel kunnen

we jouw patiënt bovendien een snellere service garanderen. De nieuwe

high-end camera zorgt ook voor een sterk verbeterde beeldkwaliteit, wat een

duidelijke meerwaarde biedt bij visualisatie van kleine botstructuren maar

ook de mogelijkheid geeft om grotere regio’s te scannen. Midden maart zal

het nieuwe toestel operationeel zijn.

In de Imelda Nieuwsbrief van juni, geven we meer uitgebreide informatie

met steekfiche voor indicatiestelling.

Met collegiale groeten dokter Isabelle D’Hoore, dokter Alexandra De Waele,

dokter Sofie Van Binnebeek en de nucleaire verpleegkundigen

Wekelijkse kransjes op donderdagmiddag

Om jullie als huisartsen nog meer op de hoogte te houden van evoluties in

de medische wereld organiseren we sinds kort elke week een middagkrans

op donderdag. Je wordt hiervoor via mail uitgenodigd. In deze mail vind je

een link voor de Teams-vergadering op donderdag om 12.30 uur. We geven

de onderwerpen voor de maand maart al graag even mee:

4 maart: Meningitis carcinomatosa (Annelies Geebels)

11 maart: Point-of-care echografie van de maag: techniek en

toepassingen (Peter Van De Putte)

18 maart: Welke bloedverdunners bij patiënten met zowel VKF als PCI

(Willem Dewilde)

25 maart: Fluids? (Marc Gillis)

Vooraf inschrijven is dus niet nodig. Je hoeft enkel via de link in de mail die

je wekelijks zal ontvangen aan te loggen.

Onderzoek naar 'health literacy' bij jonge

patiënten met de ziekte van Crohn

De studie genaamd 'Health Literacy and Quality of Life in Young Adults From

The Belgian Crohn's Disease Registry Compared to Type 1 Diabetes

Mellitus' keek naar de health literacy van jonge patiënten met de ziekte van

Crohn. Deze werd vergeleken met jonge patiënten met suikerziekte

(Diabetes Mellitus Type 1). Uit het onderzoek blijkt dat de kennis van de

chronische aandoening gelijk loopt voor beide ziekten, maar dat bij een

subgroep van patiënten met Crohn toch bijkomende aandacht is

aangewezen om hen op de juiste manier en intensiever te informeren.

Het uitgebreide artikel vind je hier.

Speciaal nummer voor medische

beeldvorming

De dienst Medische beeldvorming nam begin dit jaar een nieuw

telefoonnummer in gebruik enkel en alleen voor huisartsen.

Graag willen we dit nog even herhalen zodat u sneller en

efficiënter een afspraak kan maken voor uw patiënt:

015 50 49 99

Bereikbaar op weekdagen tussen 8 - 19 uur, op zaterdag tussen 8

- 12 uur

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.624416/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Pediatrics&id=624416


Dr. Paul-Emile Claus

1 februari startte dokter Claus in ons ziekenhuis. Hij versterkt het team van

klinisch biologen.

Telefoonnummer: 015 50 54 39

E-mailadres: paul-emile.claus@imelda.be

Meer info kan je hier vinden.

Expertisedomein

Microbiologie

 

 

Bijkomende info

Curriculum 

Graag stel ik me kort voor als nieuwe microbioloog in het Imeldaziekenhuis Bonheiden. Ik heb mijn

opleiding gevolgd binnen UZ Leuven waar ik geneeskunde gestudeerd heb en nadien van 2015 tot

2020 de opleiding tot klinisch bioloog heb gevolgd. Mijn assistentschap heeft me over heel

Vlaanderen gebracht en stond al snel in het teken van de microbiologie dat ik naast in het UZ

Leuven ook in het AZ Damiaan Oostende, OLVZ Aalst en in de UCL Saint-Luc te Brussel geleerd

heb. Tijdens mijn opleiding heb ik aan tal van projecten gewerkt om kennis en ervaring op te doen

in de moleculaire diagnostiek en uitbouw van de labo-automatisatie.

Naast de algemene microbiologie in het labo en het adviseren bij de behandeling van

infectieziekten, zal ik in het Imeldaziekenhuis ook het team ziekenhuishygiëne bijstaan. Ik heb

bijkomend via de BAPCOC de Bijzondere Opleiding Antibioticabeleid en via de KU Leuven en

SBMHA-BVMDM de Specialization Course in Medical Mycology met succes gevolgd.

Symposium 'Mucosal Healing: the Holy Grail in IBD?' -

11 maart 2021

Het betreft een online internationaal symposium georganiseerd door de European

Postgraduate Gastro-Surgical School en de Universiteit van Amsterdam met als titel:

Mucosal Healing: the Holy Grail in IBD? Het focust op de meest recente ontwikkelingen in

de evalutie van endoscopische heling bij patiënten met de ziekten van Crohn en colitis

ulcerosa. Eén van onze gastro-enterologen, dokter Peter Bossuyt, zal spreken van 18.50

tot 19.15 uur over "Scoring endoscopic disease activity in IBD: artificial intelligence sees

more and better than we do". De doelgroep zijn artsen, verpleegkundigen met interesse

in IBD. Meer info over het programma vind je hier. Inschrijven kan via deze link.

Ipodium - 20 maart 2021

In 2021 pikken we graag de draad weer op van onze Ipodia. Jammer genoeg

laten de coronacijfers nog geen fysieke aanwezigheid van een groot aantal

mensen toe. Daarom gaan we nu digitaal. Via een Teams-vergadering kan

je het Ipodium, dat ingekort wordt tot 5 onderwerpen, online volgen. Het

Ipodium gaat door op zaterdag 20 maart en start om 9.30 uur. Het einde is

voorzien om 11 uur.

We geven je graag het programma mee:

Urticaria (door Stefan Kerre, dermatologie)

CBD: placebo of panacee? (door Loïc Delplanque, pijnkliniek)

Update polymyalgia rheumatica en reuscelarteritis bij ouderen (door

Michaël Laurent, geriatrie)

Een nieuwe speler in team Imelda - de huisarts-in-opleiding op

ziekenhuisterrein (door Noémie Schenk, HAIO)

Het ziekenhuis als partner in het vernieuwde eerstelijn zorglandschap

(Dirk Aerts, diensthoofd Patiëntenbegeleiding)

Je zal hiervoor nog een aparte mail ontvangen met de link naar de Teams-

vergadering. Vooraf inschrijven is dus niet nodig. Het enige wat jij hoeft te

doen is op zaterdag 20 maart om 9.30 uur aan te loggen via deze link.

mailto:paul-emile.claus@imelda.be
https://www.imelda.be/zorgaanbod/artsen/claus-paul-emile
https://epgs.nl/wp-content/uploads/2020/11/ICA-Flyer-defzl-2.pdf
https://epgs.nl/mucosal-healing-the-holy-grail-in-ibd/


Bloed geven - 29 maart 2021 - 't Blikveld Bonheiden

Op maandag 29 maart kan je opnieuw bloed geven. Deze keer zal dit niet doorgaan

in de kapel van ons ziekenhuis maar in gemeenschapscentrum 't Blikveld in

Bonheiden.

Registreren kan via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer

0800 777 00.

Heb je graag meer informatie over bloed geven? Een antwoord op al jouw vragen

kan je vinden op www.rodekruis.be.

Wil je onze nieuwsbrieven en uitnodigingen blijven ontvangen?

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Europese privacyregelgeving in werking om je persoonsgegevens beter te beschermen. De Algemene Verordening

Gegevensbescherming (of de GDPR) legt de regels vast die organisaties en overheden moeten volgen bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

We gebruiken momenteel je contactgegevens om je regelmatig op de hoogte te brengen van wat er in ons ziekenhuis gebeurt. Dit onder andere aan de hand

van papieren en digitale nieuwsbrieven, uitnodigingen voor symposia en kaartjes met de voorstelling van nieuwe stafleden. We namen je op in onze

contactlijst omdat je als huisarts verwijst naar en samenwerkt met ons ziekenhuis of arts bent in onze regio. We willen jou graag verder op de hoogte houden.

Jouw persoonsgegevens beheren en gebruiken we in alle veiligheid, ze worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Verkies je toch om geen nieuwsbrieven of

uitnodigingen meer te ontvangen, dan kan je je uitschrijven via: https://bit.ly/2IfteFm
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