
 

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, 

De waarschijnlijk meest bevreemdende zomervakantie loopt op zijn einde. Het was niet de vakantie zoals we gewoon zijn: vele

vakantiebestemmingen kleurden oranje of rood, samenkomen met familie en vrienden kon enkel in de bubbel van 5. Midden juli begon

het aantal besmettingen al opnieuw toe te nemen waardoor, zeker in Antwerpen, de maatregelen opnieuw een pak strenger werden. Ik

hoop dat ieder van jullie toch een manier heeft gevonden om het hoofd even leeg te maken en, al was het dan op een andere manier,

heeft kunnen genieten van de vakantie.

Nu de scholen weer gestart zijn en de coronacijfers blijven stijgen, bereiden we ons als ziekenhuis voor op een mogelijk nieuwe COVID-

19-golf. Onze COVID-19-screening en ons labo draaien op volle toeren. Per dag worden er maar liefst 300 wissers verwerkt. Eind

augustus stond de teller van het aantal verwerkte wissers sinds de lockdown op 22.000. Een waar huzarenstuk. Met het griepseizoen in

aantocht zijn we genoodzaakt om vanaf donderdag 1 oktober de screening van vertrekkende reizigers te stoppen.

Maar er is ook positief nieuws! Begin september namen we onze nieuwe hoogtechnologische hybride operatiezaal in gebruik. Een

unicum in de Benelux en een enorme stap vooruit voor onze dienst vaatheelkunde waardoor we klaar zijn voor de toekomst. Naast drie

nieuwe stafleden verwelkomen we ook twee artsen die de dienst orthopedie tijdelijk versterken. Ons ziekenhuis neemt ook deel aan de

nationale DAWN-plasma-trial, een fase II ‘proof-of-concept’ multicenter trial, met het Universitair Ziekenhuis van Leuven als coördinerend

centrum. Ken je genezen mannelijke COVID-19-patiënten? Licht hen dan in over de DAWN-plasma-trial van Het Rode Kruis. Verder

meer hierover.

Ik wil jullie graag bedanken voor de collegialiteit en voor het samen omringen met zorg, ook wanneer de omstandigheden moeilijk zijn.

We hopen dat de winter mild is, zeker wat betreft het aantal griep- en COVID-19-patiënten. Mocht zich echter een nieuwe Covid-golf

voordoen, dan kunnen jullie rekenen op onze medewerking om deze crisis samen aan te pakken.

Met vriendelijke groeten,

Philip Rijkers, hoofdarts

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


COVID-screening: nieuwe info

De voorbije maanden waren door COVID-19 bijzonder intensief. Voor ons

klinische labo blijft de verwerking van de COVID-19 screenings voor een

grote belasting, soms zelfs overbelasting, zorgen. Om voorbereid te zijn op

het griepseizoen, werd dan ook beslist om vanaf 1 oktober geen COVID-19-

screening meer te doen voor vertrekkende reizigers.

Graag geven we nog even de te volgen procedure mee voor de aanvraag van

COVID-screening:

1. Aanvraag door huisarts via aanvraagformulier voor een COVID-19-test:

formulier kan je hier vinden.

2. Afspraak maken voor de screening op het nummer 015 50 51 11. 

Alle info betreffende de COVID-19-screening is ook na te lezen op onze

website.

Gloednieuwe hybride operatiezaal ingehuldigd

Op vrijdag 4 september opende de dienst vaatheelkunde officieel de nieuwe

hybride operatiezaal. Hybride, want ze brengt het beste van twee werelden

samen. Enerzijds een hoogtechnologische gedigitaliseerde operatiezaal en

anderzijds een geïntegreerde installatie voor medische beeldvorming. Een

technologische upgrade die hen in staat stelt om in de toekomst via gerichte

ingrepen meer patiënten met gecompliceerd vaatlijden te helpen, wat de

levenskwaliteit bij een steeds groter wordende patiëntengroep ten goede

komt.

Benieuwd? In dit filmpje leggen dokter Jürgen Verbist, facilitair directeur

Stefaan Claeys en OK-verpleegkundige Charissa Lemmens uit wat deze

nieuwe zaal allemaal inhoudt  en welke mogelijkheden dit schept voor de

vaatchirurgie. Je vindt ons filmpje ook terug op YouTube en LinkedIn.

Meer info vind je ook terug op onze website.

Nieuwe lasertoestellen voor urologie

De dienst urologie van ons ziekenhuis kan jullie met enige trots de komst

van twee nieuwe lasertoestellen meedelen. Enerzijds een hoog vermogen

Holmium:YAG laser, waarmee zowel nierstenen als goedaardige

prostaatvergroting van meer dan 50gr (HOLEP) behandeld kunnen worden.

Anderzijds beschikken zij vanaf nu ook over een Thulium:YAG laser waarmee

goedaardige prostaten van alle groottes (THULEP), vernauwingen van de

ureter en urethra, blaas- en uretertumoren kunnen behandeld worden.

De voordelen voor de patiënt zijn onder andere een kortere operatieduur,

minder bloedverlies en een korter verblijf in het ziekenhuis. Door de

specifieke eigenschappen van deze lasers is het eveneens mogelijk om

patiënten onder bloedverdunners (zowel anti-aggregantia als anti-

coagulantia) te behandelen. De aankoop van deze lasertoestellen past

binnen de visie van onze dienst om de beste zorg te leveren op maat van

iedere patiënt en dit steeds volgens de huidige richtlijnen.

Voor specifieke vragen kan je contact opnemen met dokter Christophe Orye

(015 50 51 79 of christophe.orye@imelda.be) en dokter Hendrik-Jan Florin

(015 50 51 78 of hendrik-jan.florin@imelda.be).

http://labo.imelda.be/professionals/labo/Aanvraagformulieren/Aanvraagformulier%20SARS-CoV-2%20COVID-19.pdf
https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/nieuws/vragen-ivm-afname-covid-test-imelda
https://www.facebook.com/imeldabonheiden/videos/345249803326107
https://www.youtube.com/watch?v=BYAdYPt_pYw
https://www.linkedin.com/company/imeldabonheiden
https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/nieuws/de-dienst-vaatheelkunde-van-ons-ziekenhuis-neemt-hoogtechnologische
mailto:christophe.orye@imelda.be
mailto:hendrik-jan.florin@imelda.be


DAWN-plasma-trial 

Ons ziekenhuis neemt deel aan de nationale DAWN-plasma-trial, een fase

II ‘proof-of-concept’ multicenter trial, met het Universitair Ziekenhuis van

Leuven als coördinerend centrum. DAWN staat voor ‘Donated Antibodies

Working against novel coronavirus (nCoV)’.

In deze studie wordt de klinische werkzaamheid en veiligheid van de

standaard behandeling voor gehospitaliseerde COVID-19-patiënten

vergeleken met de standaardbehandeling gecombineerd met toediening

van convalescent plasma. Convalescent plasma is plasma afkomstig van

genezen COVID-19-patiënten. Het plasma van genezen patiënten bevat

antistoffen die het immuunsysteem kunnen helpen om de ziekte te

bestrijden. In de DAWN-plasma-studie wordt onderzocht of een

plasmatransfusie in een vroeg stadium van de ziekte ertoe kan leiden dat

minder COVID-19-patiënten beademing nodig hebben.

Patiënten, die voldoen aan alle inclusiecriteria van deze studie, zullen bij

opname door de behandelende arts worden geïnformeerd over het verloop

van de studie. Een eerste COVID-19-positieve patiënt uit ons ziekenhuis gaf

alvast zijn toestemming voor deelname aan de studie. 

Het Rode Kruis Vlaanderen is nog steeds op zoek naar plasmadonoren

voor deze klinische studie, genezen mannelijke COVID-19-patiënten die

reeds 28 dagen symptoomvrij zijn. Via deze link kan wie zich kandidaat wil

stellen, een eerste inschatting maken of zijn plasma al dan niet geschikt is

om gebruikt te worden als COVID-19-plasma in klinische studies.

Dr. Bossuyt publiceert in tijdschrift GUT

In het oktobernummer van GUT verschijnt een artikel over het onderzoek dat dokter

Peter Bossuyt voerde naar de ontwikkeling van een nieuwe beeldanalyse-techniek

voor endoscopische beelden bij patiënten met colitis ulcerosa. Met deze techniek, die

hij ontwikkelde in samenwerking met UZ Leuven en een Japanse ingenieursteam, is

het mogelijk om op een automatische manier de ontstekingsgraad op microscopisch

niveau in te schatten. De analyse gebeurt met artificiële intelligentie, waardoor er

geen nood meer is aan een menselijke interpretatie van de beelden en

een objectieve score van de ontstekingsgraad bekomen wordt.  

GUT is het hoogst gerangschikte tijdschrift voor gastroenterologie (impact factor

19.82). Het volledige artikel kan je hier terugvinden.

Eerbetoon aan alle medewerkers en artsen

93 gemaskerde gezichten én de mensen achter de maskers, één voor

één mensen die voor of achter de schermen betrokken waren bij de

zorg van COVID-19-patiënten. Een groep medewerkers en artsen die

symbool staan voor iedereen in ons ziekenhuis die elke dag het beste

van zichzelf geeft, ook in de moeilijke omstandigheden zoals tijdens

deze Coronacrisis. Fotografe Hilde Collier nam het initiatief en schonk

deze fotoreportage als eerbetoon aan alle medewerkers in de zorg.

Sinds augustus hangen de fotocollages in de pas vernieuwde

kunstgang van het ziekenhuis.

Activiteitencentrum voor mensen met dementie

Iedere dinsdag opent het Activiteitencentrum van Den Olm zijn deuren voor

mensen met dementie die op zoek zijn naar een aangename daginvulling.

Op het programma staan heel wat activiteiten: wandelen, tuinieren, koken,

knutselen, zingen, dansen, bewegen, voorlezen uit de krant en bespreken, film

kijken… Op basis van suggesties van bezoekers en mantelzorgers breiden we

ons aanbod graag verder uit.

Een eerste gratis proefdag gaat door op dinsdag 29 september van 10 tot 15

uur. Inschrijven is noodzakelijk via sonja.demunter@denolm.be voor donderdag

24 september.

Locatie: Woonzorgcentrum Den Olm, Schoolstraat 56, Bonheiden

https://covid19plasma.rodekruis.be/
https://gut.bmj.com/content/69/10/1778
mailto:sonja.demunter@denolm.be


Wijziging dienst Orthopedie

Sinds juni ll. zijn dokter Van Raebroeckx en dokter Ruette geen staflid meer in ons

ziekenhuis. Hierdoor dreigde een leemte te ontstaan in de behandeling van de

schouderpathologie. Om dit op te vangen werden twee nieuwe collega’s

aangetrokken die als staflid ook verbonden zijn aan het UZ Leuven. Ze zijn

beiden een authoriteit in de behandeling van schouderletsels.

Dokter Verhaegen, staflid op de dienst Orthopedie van het UZ leuven, zal

raadpleging doen op dinsdagvoormiddag. Zijn ingrepen doet hij op

dinsdagnamiddag. (links op de foto)

Professor Nijs, diensthoofd traumatologie in het UZ Leuven, engageert zich in ons

ziekenhuis voor schouderraadpleging op donderdagavond. Hij opereert op

maandagvoormiddag en donderdagnamiddag. (rechts op de foto)

Afspraken bij hen kunnen via het secretariaat orthopedie  (015 50 55 18) gemaakt

worden. Deze uitbreiding stelt de dienst orthopedie in staat om de beste zorg

voor alle patiënten te blijven verlenen.

Dr. Michiel Bronswijk

Op 1 september werd het team van gastro-enterologen uitgebreid met dokter

Michiel Bronswijk.

Telefoonnummer: 015 50 51 59

E-mailadres: michiel.bronswijk@imelda.be

 

Expertisedomein

• Therapeutische -

   interventionele endoscopie

• Algemene gastro-enterologie

 

 

Bijkomende info

Curriculum
Na mijn studie geneeskunde aan de KU Leuven (magna cum laude – 2014), vervolgde ik mijn

opleiding tot maag-, darm- en leverspecialist in Turnhout, Hasselt, Leuven en Bonheiden, dit tot

mijn promotie eind juli 2020. Tijdens deze opleiding heb ik mijzelf verder gespecialiseerd in

interventionele endoscopie. Mijn aandachtsgebied omvat onder andere geavanceerde technieken

voor poliepwegname (EMR/ESD), galweg- en pancreasonderzoeken (ERCP en echo-endoscopie)

en de behandeling van Barrettslokdarm. Daarnaast werd ik toegelaten tot een fellowship in Japan

voor het volgen van een bijkomende bekwaming in speciale technieken voor poliepwegname

(ESD) in de nabije toekomst.

Verder ben ik ook vaste reviewer van het Amerikaanse blad VideoGIE, lid van de Europese

vereniging voor endoscopie (ESGE) en mede verantwoordelijk voor de onderzoeksgroepen van

respectievelijk de Belgian young GI Endoscopists (BygGIE) en de ESGE Young Endoscopists. Ik

publiceerde meer dan 30 onderzoeksartikels in internationale tijdschriften. Daarnaast ben ik ook

hoofdonderzoeker van enkele internationale studies en presenteerde ik wetenschappelijk

onderzoek op menig internationaal congres.

Bijzondere interesses
Endoscopische mucosale resectie (EMR), ERCP, radiofrequente ablatie (RFA) , echo-endoscopie

en endoscopische submucosale dissectie (ESD).

Dr. Kenneth De Wilder

Ook dokter Kenneth De Wilder werd staflid in ons ziekenhuis op 1 september.

Hij vervoegde het team van cardiologen.

Telefoonnummer: 015 50 49 60

E-mailadres: kenneth.de.wilder@imelda.be

Meer info kan je hier vinden.

mailto:michiel.bronswijk@imelda.be
mailto:kenneth.de.wilder@imelda.be
https://www.imelda.be/zorgaanbod/artsen/de-wilder-kenneth


Expertisedomein

• Interventionele cardiologie

• Algemene cardiologie

 

 

Bijkomende info

Curriculum

In juli 2011 behaalde ik mijn master in de geneeskunde aan de KU Leuven en in juli 2017 werd ik

aan dezelfde universiteit erkend als specialist in de cardiologie. Vervolgens volgde ik een opleiding

tot interventioneel cardioloog tijdens een tweejarig fellowship in het Imeldaziekenhuis van

augustus 2017 tot augustus 2019. Via dit traject en talrijke cursussen in binnen- en buitenland

ontwikkelde ik een bijzondere interesse in coronaire fysiologie, complexe PCI- en CTO-

procedures.

Sinds oktober 2019 ben ik staflid in CHR Citadelle te Luik (B3 hartcentrum) als interventioneel

cardioloog. Deze activiteit heb ik van oktober 2019 tot maart 2020 deeltijds gecombineerd met een

vervolgopleiding (advanced fellowship) “complex PCI/CTO-procedures” bij professor dokter Jo

Dens in het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk. 

In september werd ik aangesteld als staflid interventionele cardiologie in Imelda, een functie die ik

deeltijds combineer met de activiteiten in CHR Citadelle.

Bijzondere interesses
Percutane coronaire interventies (PCI), coronaire fysiologie, chronische totale occlusies (CTO)

Dr. Stefanie Verhelst

Mid-september startte ook dokter Stefanie Verhelst in ons ziekenhuis. Zij

versterkt sindsdien het team van gynaecologen.

Telefoonnummer: 015 50 52 00

E-mailadres: stefanie.verhelst@imelda.be

Meer info kan je hier vinden.

Expertisedomein

 • Fertiliteit

• Algemene  

gynaecologie/verloskunde

 

 

Bijkomende info

Curriculum 

Sinds midden september 2020 versterk ik het team gynaecologie-verloskunde.

Ik behaalde mijn diploma arts aan de KU Leuven in 2013. Hierna koos ik voor een specialisatie

gynaecologie-verloskunde. Tijdens mijn opleiding was ik werkzaam in het UZ Leuven, het AZ

Turnhout, het AZ Sint Lucas te Brugge, het Imeldaziekenhuis te Bonheiden en het Sint-Augustinus

ziekenhuis te Wilrijk. Ik behaalde mijn erkenning als gynaecoloog in 2018.

Nadien deed ik een tweejarig fellowship te UZ Leuven, dienst reproductieve geneeskunde, waar ik

mij verder bekwaamde in de vruchtbaarheidsproblematiek. Tot op heden ben ik daar op donderdag

nog steeds werkzaam als consulent. 

Patiënten kunnen bij mij terecht voor algemene gynaecologie en verloskunde en voor onderzoek

en behandeling van fertiliteitsproblemen.

Bloed geven - 28 september

Ook tijdens de coronacrisis blijven de mobiele bloedinzamelingen zo veel mogelijk

doorgaan. Bloed blijft elke dag nodig, zeker nu we als ziekenhuis opnieuw niet-dringende

behandelingen en operaties inplannen.

BELANGRIJK is dat je om bloed te doneren vooraf een afspraak moet maken, ook voor

de mobiele bloedinzameling op 28 september in de kapel van ons ziekenhuis. Dit 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.

mailto:stefanie.verhelst@imelda.be
https://www.imelda.be/zorgaanbod/artsen/verhelst-stefanie
https://donorportaal.rodekruis.be/
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/


IPodium oktober - ANNULATIE

Omwille van de COVID-19 veiligheidsmaatregelen, werden de IPodia van dit

najaar geannuleerd. Van zodra we in 2021 opnieuw van start kunnen gaan, brengen we

jullie op de hoogte van de data en de onderwerpen van de Ipodia.  

.

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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