
 

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,

We maken uitzonderlijke tijden mee van verandering en onzekerheid. Samen met jullie en de collega’s – CRA-artsen hebben we van bij

het begin van deze pandemie alles in het werk gesteld om deze crisis in de regio zo goed mogelijk te bezweren en onze patiënten en

onze medewerkers te beschermen. Hiervoor mijn oprechte collegiale dank. Uit de cijfers blijkt dat we waarschijnlijk het ergste van de

Covid19-epidemie achter de rug hebben. Mondmaskers en ‘social distancing’ zijn intussen de nieuwe norm geworden en we bereiden

ons als ziekenhuis dan ook voor om opnieuw de electieve raadplegingen en zorgen aan te bieden. Dit alles in een omgeving waarin de

patiënt zich veilig kan voelen. Daarom hebben we naast een aantal verbouwingen om de patiëntenstromen beter te scheiden, ook

enkele bijkomende voorzorgsmaatregelen getroffen die u hierna in meer detail kan nalezen. We kijken er naar uit om opnieuw op te

starten en jullie betrouwbare partner te blijven in de gezondheidszorg.

Met vriendelijke groeten,

Philip Rijkers, hoofdarts

Informatie met betrekking tot afspraken in ons

ziekenhuis

De overheid laat ons als ziekenhuis sinds deze week toe de reguliere

ingrepen en raadplegingen terug op te starten. Wij zijn al enige tijd bezig met

de voorbereidingen van deze heropstart, die geleidelijk en in fasen zal

worden uitgerold.

Voor het maken van afspraken werken we op volgende manier:

Voor het maken van nieuwe afspraken, kan opnieuw telefonisch contact

opgenomen worden met onze afsprakendienst op het nummer 015 50 51

11. Ons online afsprakensysteem is momenteel nog niet beschikbaar. 

Patiënten waarbij de afspraak de voorbije weken werd geannuleerd,

worden door ons gecontacteerd voor het opnieuw inplannen van een

afspraak. Zij hoeven dus zelf geen contact op te nemen met ons ziekenhuis. 

Omdat er veel telefoonverkeer is, kunnen de wachttijden om ons te bereiken

oplopen. Onze excuses hiervoor en dank voor het begrip.

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


COVID-screening: préoperatief en

prédagziekenhuis

Vanaf vrijdag 8 mei starten we met een COVID-screening voor

patiënten die een ingreep moeten ondergaan, met hospitalisatie of in

het dagziekenhuis. We hebben hiervoor een aparte flow met

gescheiden lokaal en ingang voorzien. We geven hieronder graag wat

meer informatie mee..

WELKE PATIENTEN dienen een COVID-screening te ondergaan?

- Alle patiënten die klassiek gehospitaliseerd worden (geplande

opnames).

- Chirurgisch dagziekenhuis: chirurgische patiënten die geïntubeerd

worden tijdens hun ingreep.

- Onderzoeken/ingrepen: MKA, ergospirometrie, broncho-, gastro- en

coloscopies, TEE’s en NKO.

WANNEER moet deze screening gebeuren?

- Patiënten moeten binnen de 72 uur voor opname, onderzoek of

ingreep gescreend worden.

- Er wordt gescreend van 8 tot 17 uur en dit op maandag, dinsdag,

woensdag, vrijdag en zaterdag. Donderdag is er geen screening.

HOE worden patiënten geïnformeerd over het resultaat van de

screening?

- Patiënten die positief testen, krijgen hiervan telefonisch bericht.

- Bij wie niet opgebeld wordt gaat de ingreep/onderzoek/opname door.

- Patiënt krijgt die info ook mee op papier na de screening.

"Uit recente literatuurgegevens blijkt dat ook asymptomatische

patiënten met het SARS-CoV-2 virus kunnen geïnfecteerd zijn. Om het

risico op mogelijk ernstige complicaties als gevolg van een

onopgemerkte COVID-19-infectie te vermijden tijdens een

behandeling of postoperatief, heeft ons ziekenhuis ervoor gekozen

om iedereen die opgenomen wordt voorafgaandelijk te screenen voor

het SARS-CoV-2 virus. Indien het een niet urgente

ingreep/behandeling betreft zal deze dan ook bij een positieve test

uitgesteld worden. Bovendien kunnen we hierdoor het risico op

transmissie binnen het ziekenhuis maximaal beperken en een veilige

omgeving bieden" Annick Smismans, Klinisch biologe

Richtlijnen voor patiënten die naar het

ziekenhuis komen

We doen er alles aan om onze heropstart op een veilige manier te laten

verlopen. Daarom hebben we enkele belangrijke veiligheids- en praktische

maatregelen samengevat in een video.

Deze kan je hier bekijken.

Voorcontrole in het ziekenhuis

Om de veiligheid van onze patiënten en onze medewekers zo veel mogelijk te

garanderen, doen we bij de ingang van ons ziekenhuis een voorcontrole.

Naast een bevraging naar COVID-19 symptomen, vragen we de handen te

ontsmetten en geven we patiënten die nog geen mondmasker dragen, een

mondmasker.

Op dit ogenblik laten we nog geen begeleiders toe in het ziekenhuis, enkel de

patiënt. Tenzij enkele uitzonderingen zoals ouders met een kind en patiënten

waarbij een begeleider absoluut noodzakelijk is. Enkel zo kunnen we het

maximum aantal patiënten in de wachtzalen onder controle houden.

https://youtu.be/63ylrCgDXVU
https://youtu.be/63ylrCgDXVU


Doelgroepgerichte informatie op onze

coronapagina

We krijgen heel wat vragen over COVID-19 bij specifieke doelgroepen zoals

bijvoorbeeld zwangeren, patiënten met reuma, IBD ...

We hebben antwoorden op de meest gestelde vragen op onze website

gebundeld per doelgroep.

Informatie over COVID-19 voor zwangeren vind je hier:

https://www.imelda.be/corona-veel-gestelde-vragen-van-zwangeren

Informatie over COVID-19 voor patiënten met reuma vind je hier:

https://www.imelda.be/corona-patienten-met-reuma

Informatie over COVID-19 voor patiënten met IBD vind je hier:

https://www.imelda.be/corona-informatie-voor-mensen-met-ibd.

Terugbetaalde post-COVID-revalidatie

Er is onduidelijkheid en daardoor ook ongerustheid met betrekking tot de

terugbetaling van post-COVID-revalidatie. Om deze onnodige ongerustheid weg

te nemen, geven we graag meer informatie.

Voor COVID-patiënten die na langdurige hospitalisatie sterk verzwakt zijn, kan

het volgen van een uitgebreid revalidatieprogramma aangewezen zijn. Voor hen

bestaat een specifiek multidisciplinair revalidatieprogramma.  Deze revalidatie

gebeurt met inschakeling van kinesitherapie, ergotherapie en zo nodig

logopedische en psychologische begeleiding. Er wordt aandacht geschonken

aan globale reconditionering, respiratoire training, functionele training, ADL-

training...

Elk programma wordt aangepast aan de specifieke, individuele

revalidatienoden van de patiënt en gebeurt onder toezicht van de artsen

Fysische geneeskunde/revalidatie.

Voor deze revalidatie bestaat wel degelijk een terugbetaling. De vrees dat

COVID-patiënten deze revalidatie niet zouden kunnen volgen omwille van het

niet bestaan van een terugbetaling, is dus onterecht.

We zijn graag bereid meer informatie te geven over deze post-COVID-revalidatie,

dit kan via het secretariaat Fysische geneeskunde en revalidatie op het nummer

015 50 52 50.

Vanwege de dienst Fysische geneeskunde en revalidatie.

Den Olm test volledig negatief

De impact van COVID-19 op de woonzorgcentra zorgde voor

heel wat verontrustende berichten in de pers.

In ons woonzorgcentrum Den Olm wonen op dit ogenblik

166 bewoners, daarnaast zorgen we ook voor de bewoners

van de 20 assistentiewoningen. De voorbije weken bleken 6

bewoners CoVid-19 positief. Vanaf het ogenblik dat de eerste

bewoner positief werd getest, werd binnen het

woonzorgcentrum een isolatieafdeling ingericht op de plek

van het dagcentrum De Maretak. Deze bewoners woonden in

een normale wooneenheid, met een leefruimte,

een keuken, en terras, wel volledig afgesloten van de andere

bewoners. Voldoende en goed materiaal zorgde ervoor dat

de medewerkers die deze bewoners verzorgen, goed

beschermd waren. In samenwerking en overleg met artsen,

directie en logistieke diensten van ons ziekenhuis werden

deze bewoners begeleid en verzorgd. Hierin was ook de

goede samenwerking met de CRA van het grootste belang.

De bewoners bleven minstens een maand op deze afdeling.

Eén van deze bewoners is helaas overleden.

Op initiatief van de Vlaamse overheid werden de voorbije

week alle medewerkers en bewoners van ons

woonzorgcentrum getest. Met een schitterend resultaat: geen

enkele medewerker of bewoner testte positief!

https://www.imelda.be/corona-veel-gestelde-vragen-van-zwangeren
https://www.imelda.be/corona-patienten-met-reuma
https://www.imelda.be/corona-informatie-voor-mensen-met-ibd


Wetenschappelijk onderzoek m.b.t. COVID-19

Onze radiologen, urgentieartsen en klinisch biologen hebben samen met

professor Marc Van Ranst onderzoek gedaan naar de accuraatheid van lage

dosis CT thorax bij patiënten met COVID-19. Deze studie toonde aan dat

dankzij het gebruik van recente technologische ontwikkelingen een accurate

evaluatie mogelijk is bij COVID-19 met een stralingsdosis die 5-10x lager ligt

dan deze van een standaard CT thorax onderzoek. Deze studie werd recent

gepubliceerd in het internationale tijdschrift 'Radiology: Cardiothoracic

Imaging'. De volledige studie vind je hier.

Ook de uitgebreidheid van longaantasting op CT thorax bij COVID-19 werd

door onze radiologen, klinisch biologen, pneumologen en

urgentieartsen bestudeerd. Mannen blijken uitgebreidere aantasting te

vertonen dan vrouwen. Mogelijk gelinkt aan de slechtere prognose van

mannen bij COVID-19. Het volledige onderzoek lees je hier.

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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