
 

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

er op de agenda staat!

Beste collega’s,

Eind februari hebben we de piek van de ‘omikron’-golf bereikt. Net wanneer we dachten dat

we deze epidemie achter de rug hadden, is er nog deze (laatste?) vileine opflakkering die ons

ziekenhuis en ons geduld erg op de proef stelt.

Toch kijken we optimistisch vooruit naar betere tijden. Een van de gunstige evoluties uit deze

epidemie is de nauwere samenwerking met de eerste lijn. Zo werd bijvoorbeeld de expertise

van onze microbiologen en onze geriaters op vlak van epidemiebeheersing vlot gedeeld met

de collectiviteiten in de regio. Wat uiteindelijk uitmondde in de oprichting van het Hospital

Outbreak Support Team (HOST). Dit team, dat een samenwerkingsinitiatief is van de vier netwerkziekenhuizen van

Briant, deelt onze expertise in infectiebeleid en infectiepreventie met de eerste lijn.

Stilstaan is achteruitgaan en daarom realiseerden we een volledig nieuwe EFO-zaal voor de behandeling van patiënten

met hartritmestoornissen. Zo blijven we het toonaangevend centrum voor hartpatiënten uit de brede regio. En we kijken

nog verder vooruit in de toekomst met de organisatie van echografiecursussen voor assistenten op een state-of-the-art

simulator in het Imeldaziekenhuis. In een unieke samenwerking met UZ Leuven worden toekomstige collega’s mee

door ons gevormd voor een betere diagnose en behandeling van acute klinische pathologie.

We verwelkomen ook weer twee nieuwe stafleden in ons ziekenhuis en nodigen jullie uit om met hen en de andere

collega’s die in 2021 gestart zijn, kennis te maken tijdens onze zomermeeting op 25 juni. Een beproefd alternatief voor

de nieuwjaarsreceptie, die we helaas dienden te annuleren vanwege de COVID-maatregelen.

Met vriendelijke groeten

Philip Rijkers, hoofdarts

Nieuwe EFO-zaal voor patiënten met

hartritmestoornissen

Ons Hartcentrum bestaat bijna 30 jaar en telt inmiddels 9 cardiologen, 3

hartchirurgen en 20 cathlabverpleegkundigen. Ze namen onlangs hun nieuwe

elektrofysiologiezaal in gebruik, nog gesofisticeerder en innovatiever dan de vorige.

Met gepaste trots stellen ze hun nieuwe EFO-zaal voor.

Bekijk hier het filmpje.

Virtuele rondleiding op onze kraamafdeling!

Sinds kort kan je op de website een virtuele rondleiding op onze

kraamafdeling vinden. Aan de hand van de plattegrond kan je kiezen over

welk deel van onze afdeling je meer informatie wil. Alle aspecten komen

aan bod, van de verloskamers tot de kamers op de gang. Alles wat je wil

weten beknopt samengevat met mooie sfeerbeelden. Ben je benieuwd?

Klik dan op onderstaande link! Heb je patiënten die binnenkort bevallen?

Geef hen dan zeker deze link mee:

https://www.imelda.be/opname/verpleegafdelingen/kraamafdeling/virtuele-

rondleiding

Ga hier mee op virtuele rondleiding!

https://www.youtube.com/watch?v=g5NWYBV5l28
https://www.imelda.be/opname/verpleegafdelingen/kraamafdeling/virtuele-rondleiding


Ons ziekenhuis vernoemd tussen grote spelers in

therapeutische echo-endoscopie

De ontwikkeling van therapeutische echo-endoscopie - de combinatie van

endoscopie en echografie - kent een enorme evolutie. Door deze snelle

ontwikkelingen ontbraken goede klinische richtlijnen hiervoor. In december 2021 werd

de eerste Europese richtlijn gepubliceerd op het gebied van therapeutische echo-

endoscopie, de samenstelling hiervan werd mede-gecoördineerd door onze eigen

maag-darmspecialist dr. Michiel Bronswijk. Deze richtlijn zal vanaf nu wereldwijd

gebruikt worden als dé handleiding bij het uitvoeren van deze baanbrekende nieuwe

technieken. Lees er meer over op onze website.

Robotchirurgie in ons ziekenhuis laat hart- en

urologische patiënten sneller naar huis gaan.

Een grote meerwaarde in COVID-tijden.

De COVID-druk op de ziekenhuizen maakte dat heel wat ingrepen

uitgesteld werden. De urologen en hartchirurgen van ons

ziekenhuis kunnen dankzij het gebruik van de operatierobot de

opnameduur aanzienlijk beperken. Patiënten herstellen sneller waardoor

ze minder lang in ons ziekenhuis blijven. Hierdoor neemt de druk op onze

bedden voor een deel af wat - zeker in COVID-tijden - een meerwaarde

is. Jaarlijks voeren ze met de robot ongeveer 200 operaties uit. 

Lees er meer over op onze website.

FlaQum: We polsen graag naar jouw mening!

In 2019 richtte Zorgnet-Icuro het wetenschappelijk onderzoek Future of Hospital

Quality op, met als doel de door de ziekenhuizen geleverde kwaliteitsinspanningen te

evalueren en te kijken hoe een duurzaam kwaliteitsbeleid er in de toekomst kan

uitzien. Het eerste resultaat hiervan kunnen we ondertussen al voorstellen: FlaQuM,

het Flanders Quality Model. Dat model biedt zorgorganisaties een gestructureerd

raamwerk waarmee ze hun toekomstig kwaliteitsbeleid verder kunnen vormgeven.

Graag willen we jou als eerstelijnszorgpartner vragen om deel te nemen aan onze

FlaQum-quickscan (Flanders Quality Model). 

Met deze korte bevraging willen we een idee krijgen over hoe je de zorg voor

patiënten, hun naasten en medewerkers in ons ziekenhuis ervaart. Het invullen van

de bevraging vraagt ongeveer 10 minuten van je tijd. Omdat we in onze organisatie

rekening willen houden met jouw mening, is het belangrijk dat je de vragen in alle

eerlijkheid beantwoordt. De resultaten van deze bevraging gebruiken we om de

huidige werking te optimaliseren. Daarnaast toetsen we of deze vragenlijst een

goede manier is om de kwaliteit van de zorg(organisatie) in kaart te brengen. Er wordt

voldaan aan alle voorwaarden van wetenschappelijk onderzoek, de resultaten worden

niet voor andere doeleinden gebruikt. In deze studie werken we met

gepseudonimiseerde gegevens.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Leuvens Instituut voor

Gezondheidszorgbeleid (LIGB) te KU Leuven en is goedgekeurd door Ethische

Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven. Indien je vragen hebt over de bevraging, kan je

een e-mail sturen naar: Kristin Muller, kwaliteitscoördinator

(kristin.muller@imelda.be)of contact opnemen via 015 50 64 54.

Je kan hier de bevraging vinden. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/nieuws/imeldaziekenhuis-vernoemd-tussen-grote-spelers-therapeutische-echo
https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/nieuws/robotchirurgie-ons-ziekenhuis-laat-hart-en-urologische-patienten
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7PPmC2zYeLeak2q
mailto:kristin.muller@imelda.be
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7PPmC2zYeLeak2q


Opleiding "Point of Care Ultrasound" voor

assistenten anesthesie

"Echografie heeft een groeiend belang in het beantwoorden van acute

klinische vragen op spoedgevallen, intensieve zorgen en de operatiezaal.

Heeft deze patiënt een pneumothorax, is die dame nuchter, waarom is de

bloeddruk van bed 14 zo laag, is hij voldoende gevuld....? Deze vragen

kunnen aan bed beantwoord worden met behulp van echografie en leiden

tot acuut instellen of aanpassen van de behandeling. Deze echografische

benadering wordt Point-of-Care Ultrasound genoemd, oftewel PoCUS.

Er is een groeiende vraag bij assistenten in opleiding om deze nieuwe

skill aan te leren. Officiële opleiding met certificatie zoals in de VS, UK en

Canada bestaat hier nog niet en daarom nam onze dienst Anesthesie het

initiatief om een cursus perioperatieve PoCUS op te zetten voor

assistenten in opleiding anesthesie. Het curriculum omvat een

theoretische module en een volledige dag hands-on oefenen op modellen

en een simulatiepop die voor dit doel werd aangekocht door de dienst

Anesthesie.

De praktische dagen worden vier maal per jaar georganiseerd.

Lesgevers zijn dr. Peter Van de Putte, dr. Brecht Calle, dr. Bart Embrecht

van ons ziekenhuis en dr. Stefaan Bouchez van het O.L.V.-Ziekenhuis Aalst.

De cursus werd eind november via de website

www.pocus.education gelanceerd, na drie dagen was 2022 volledig volzet.

Het curriculum maakt officieel deel uit van de ManaMa-opleiding en

gebeurt in samenwerking met de dienst Anesthesie van het UZ Leuven

o.l.v. prof. dr. Van de Velde.

Eerste volautomatische schoonmaakrobots in een

Europees ziekenhuis rijden rond in ons ziekenhuis

Het schoonmaakteam van ons ziekenhuis verwelkomde twee nieuwe collega’s. Spic

en Span zijn twee volautomatische robots die vanaf nu helpen met het poetsen van de

volledige benedenverdieping van ons ziekenhuis, een totale oppervlakte van 3 527

m². De schoonmaakrobots vervangen geen collega’s, maar doen de

basisschoonmaak van vloeren. Hierdoor komt er tijd vrij voor andere, grondigere

taken zoals kamers schoonmaken na ontslag, collega’s helpen bij drukte op

diensten, vensters poetsen, ontsmetten van COVID-afdelingen…

Bekijk hier het filmpje.

Dr. Bas van Dun, orthopedist

Sinds 1 februari is dokter Bas van Dun aan de slag in ons ziekenhuis als

orthopedist met expertise in sportgerelateerde schouderpathologie,

degeneratieve schouderpathologie en algemene traumatologie.

Je kan hem bereiken op 015 50 52 15 of via bas.van.dun@imelda.be

Dr. Stephanie Van Aelst, anatoompatholoog

Sinds 1 februari is dokter Stephanie Van Aelst aan de slag in ons

ziekenhuis als anatoompatholoog.

Je kan haar bereiken op 015 50 54 80  of via

stephanie.van.aelst@imelda.be

https://youtu.be/H3rsqqn1kmc
mailto:bas.van.dun@imelda.be
mailto:stephanie.van.aelst@imelda.be


Ipodium - 12 maart 2022

Zaterdag 12 maart 2022 organiseren we weer een Ipodium in onze Kapel. Graag

nodigen we je hiervoor uit. Het Ipodium start om 9.15 uur. Het einde is voorzien om

12.45 uur.

•  Nexuzhealth.pro, samenwerken in een gedeeld patiëntendossier.

Lore De Raeve, Business Director Primary Care 

•  Hemostase – labotechnische aspecten.

Dorien Van den Bossche, klinische biologie 

•  Shiny happy people.

Sofie Van Binnebeek, nucleaire geneeskunde

•  Obesitasbehandeling: is minder eten en meer bewegen genoeg?

DaHae Lee, endocrinologie 

 •  Acute en chronische AC instabiliteit.

Bas van Dun, orthopedie

•  Myopie bij kinderen.

Sylvie Prud’homme, oftalmologie 

•  Bolwerk: hulp wanneer het hoofd niet kan volgen. Ambulante cognitieve

revalidatie.

Caroline De Schutter, ergotherapie 

 •  Als schaapjes tellen niet meer helpt….

Maarten Dewil, neurologie

•  Prostaatkanker en sterke botten.

Wim Wynendaele, oncologie 

•  JAK-inhibitoren in optocht. Is anti-TNF voorbijgestreefd?

Stijn Michiels, reumatologie

Inschrijven kan via deze link.

Bloed geven - 28 maart 2022

Naar goede gewoonte kan je enkele keren per jaar bij ons terecht om bloed te

geven. Op maandag 28 maart 2022 ben je welkom in onze kapel tussen 17u30 en

20u30. Tal van vrijwilligers van het Rode Kruis wachten je op om je te helpen.

BELANGRIJK is dat je om bloed te doneren vooraf een afspraak moet maken.

Dit kan via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00.

Save the date - 25 juni 2022 - Feest in het

Imeldabos

Zet alvast zaterdag 25 juni in je agenda! We organiseren dan een

zomermeeting als alternatief voor de nieuwjaarsreceptie, die we

helaas dienden te annuleren vanwege de COVID-maatregelen. Leer

onze nieuwe artsen kennen bij een hapje en een drankje.

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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www.imelda.be
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