
 

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,

Vandaag, 19 mei, is het Dag van de Huisarts. Een dag waarop we jullie, als huisartsen,

willen bedanken voor de professionele en hartelijke samenwerking....

Ik kijk met plezier vooruit naar de twee activiteiten voor huisartsen die in juni op de

planning staan. Het eerste een leermoment, het tweede een ontspannende namiddag.

Op zaterdag 11 juni nodigen we jullie uit op ons Ipodium, dat deze keer volledig bestaat

uit oncologische topics. Een boeiende multidisciplinaire voormiddag waarop stafleden en

medewerkers uit verschillende diensten toelichting geven. Je kan het uitgebreide

programma van dit Ipodium in deze E-melda vinden.

Minstens even hard kijk ik uit naar zaterdag 18 juni, ons eerste "Feest in het Imeldabos" voor huisartsen. Een

ontmoetingsmoment waarop onze nieuwe stafleden jullie als gastheer of gastvrouw verwelkomen en waarop ook ik

graag met ieder van jullie kennismaak. Het wordt een sfeervolle namiddag waarop jullie samen met partner en gezin

kunnen genieten van lekkere hapjes en drankjes. Daarnaast hebben we ook gezorgd voor de nodige ontspanning

voor jong en oud. We zijn blij dat we jullie hiervoor kunnen ontvangen op een prachtige open plek in ons Imeldabos.

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort!

Philip Rijkers, hoofdarts

Medische updating - Zaterdag 11 juni 2022

9.15 – 9.30 uur: ontvangst in de kapel

9.30 – 10.30 uur: sprekers met Guido Penninckx als moderator

10.30 – 10.45 uur: wake up pauze

10.45 – 11.45 uur: sprekers met Guido Penninckx als moderator

11.45 – 12.45 uur: receptie

Locatie: Kapel Imeldaziekenhuis

Accreditatie werd aangevraagd

https://bit.ly/3OU8pmb


Borstkankerbehandeling: less is more?

Julie Van Dievel, Oncologie

Behandeling op maat van de patiënt? Kunnen we sommige behandelingen veilig

achterwege laten of afbouwen? Een korte update doorheen de huidige behandelingen

voor borstkanker.

Cystische letsels in de pancreas: wanneer behandelen?

Koen Vermeiren, Abdominale heelkunde

Asymptomatische pancreascysten worden in de huidige tijd van frequente beeldvorming

steeds vaker ontdekt. Hoewel de maligne potentie van deze cystes waarschijnlijk klein is,

adviseren de huidige richtlijnen soms een levenslange surveillance. We overlopen graag

de soort pancreascysten en de therapeutische consequenties hiervan

Voedingsaanbevelingen voor, tijdens en na kanker.

Sofie Kollman en Cedric Goffin, Diëtisten

Een gezond gewicht is erg belangrijk in de preventie van (herval van) kanker, hierbij zijn

evenwichtig eten en voldoende bewegen essentieel.  De belangrijkste aanbevelingen met

betrekking tot de relatie tussen voeding en kanker worden besproken. Tijdens de

behandeling van kanker kunnen er voedingsgerelateerde klachten ontstaan waardoor er

risico op ondervoeding kan optreden. Hierbij wordt er gestreefd naar adequate voeding om

de patiënt bij zijn behandeling te ondersteunen.

Leven met melanoom onder systemische behandeling: DE HUID.

Tine Strobbe, Dermatologie

De komst van targeted therapies en immunotherapie heeft het leven van patiënten met

gevorderd melanoom sterk veranderd. Deze geneesmiddelen hebben echter ook een scala

aan bijwerkingen, waaronder veel huidafwijkingen. Er wordt een overzicht gegeven van deze

cutane bijwerkingen.

Van PSA-controverse tot prostaatkanker screening.

Thibault Meert, Urologie

Het gebruik van PSA in de diagnostiek van prostaatkanker roept nog steeds veel vragen op.

Ondanks het feit dat prostaatkanker de meest voorkomende maligniteit is bij mannen in

onze samenleving bestaat hier nog steeds geen nationaal screeningprogramma voor. Het

slimme gebruik van PSA in combinatie met de huidige kennis rond diagnose, behandeling

en prognose van prostaatkanker kan mogelijks zorgen voor een vermindering van het

aantal overlijdens door prostaatkanker.

Gepersonaliseerde oncologische zorg: Next Generation Sequencing.

Nele De Brucker, Pneumologie

DNA/RNA - analyse is onmisbaar geworden voor een significant deel van onze

oncologische patiënten. Een woordje uitleg over de werkwijze, de indicatie en mogelijke

implicaties qua behandeling.

Beweeg naar je herstel.

Sofie Geukens, Fysische geneeskunde

Regelmatige beweging is belangrijk zowel in de preventie van kanker, alsook tijdens en na

de behandeling van kanker. Fysieke activiteit bij kanker verhoogt de overlevingskansen,

vermindert de vermoeidheid, verbetert de spierkracht, vermindert de angsten en verbetert

de fysieke fitheid en levenskwaliteit. Hoe kunnen we patiënten hierin begeleiden? 

Jong en kanker: zorg op maat voor AYA’s.

Helena Maes, Hematologie 

AYA staat voor adolescents and young adults with cancer. Jongeren en jongvolwassenen

met kanker hebben unieke en diverse noden, door hun leeftijd en de levensfase waarin ze

zich bevinden. Aandacht voor zowel hun medische als psychosociale noden is essentieel

in het behandelingstraject. In het Imeldaziekenhuis trachten we met een AYA-team deze

zorg maximaal te ondersteunen.

Het armamentarium in de chirurgische behandeling van

hersentumoren.

Charles Smets, Neurochirurgie  

In de behandeling van hersentumoren staat chirurgie nog steeds centraal. Een maximaal

veilige resectie vormt hierbij de leidraad. In de presentatie wordt een overzicht gegeven van

technieken om dit doel na te streven. 



(R)evoluties in de behandeling van rectumcarcinoma.

Pieter-Jan Cuyle, Gastro-enterologie 

Betere beeldvorming, potentere therapeutische strategieën – een nieuw revolutionair era in

de benadering van rectumkanker patiënten.

Uitnodiging

Feest in het Imeldabos
Zaterdag 18 juni 2022

doorlopend tussen 14 en 20 uur

Wat kan je verwachten?

Een gezellig samenzijn met stafleden en huisartsen én hun gezin op een unieke locatie: de open plek in het Imeldabos.

Op het menu

Burgers op de smoker:

Mini fried Asian burger krokante kip/ koolsla koriander/ rode curry

Gelakt buikspek aardappelsalade/ uiencrunch

Polenta burger

Pizza uit de houtoven:

Keuze uit 12 verschillende soorten waaronder vegetarische pizza

Dessert:

Artisanaal ijs van het ijskraam

Drankjes in de mobiele bar:

Feestelijke mocktails en artisanaal appelsap

Maneblusser en Surplas Tripel

Glaasje Cava of wijn

Barista

Een espresso, cappuccino, (chai) latte of artisanale thee?

Keuze uit heel wat lekkere opkikkers aan de koffietruck

Fun4kids

Blote voetenpad

Niets leuker dan je voeten eens goed te laten masseren door de verschillende ondergronden van het blote voetenpad.

Een bijzondere activiteit voor iedereen met heel kleine tot heel grote voeten.

Hindernissenparcours tussen de bomen

We toveren een stukje van ons Imeldabos om tot een waar klimparadijs. Hindernissen op en tussen de bomen, klim- en

klauterplezier voor jong en minder jong.

Fun voor iedereen

Petanquebanen

Midden in ons Imeldabos werden zopas twee petanquebanen aangegelegd.

Ideaal om elkaar uit te dagen voor een spelletje "jeux de boules".

Fotobooth

Maak met jouw partner, jouw gezin of met collega's een blijvende herinnering aan het Feest in het bos in onze fotobooth.

Je bent doorlopend welkom tussen 14 en 20 uur

Inschrijven kan tot en met 6 juni via onderstaand knop.

https://docs.google.com/forms/d/1VBzLfgqaHsMHm1mg-EbFNi5P3qjhYMYtCVNn_Pa51y8/edit


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

Imeldaziekenhuis Bonheiden - Imeldalaan 9 - 2820 Bonheiden - België
www.imelda.be
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