
 

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 en de volgende dagen passeert het WK-wielercircus voorbij ons ziekenhuis. Een

feest voor de wielerfanaten, maar een bijkomende zorg voor de anderen. We streven altijd

naar een optimale bereikbaarheid van ons ziekenhuis, maar soms moet alles en iedereen

even wijken voor grotere (?) belangen. Een wielerfeest dat heel nadrukkelijk aantoont dat het

normale leven nà COVID-19 zich herpakt.

Tijdens de corona-pandemie hebben onze artsen niet stilgezeten en bijkomende diagnostiek

en therapieën ontwikkeld om het leven van onze patiënten wat te verbeteren. Gaande van een

oplossing voor bewasemde brilglazen door het gebruik van de mondmaskers tot hulp bij de planning van de

kinderwens.

We houden graag de vinger aan de pols om te weten wat er leeft onder de huisartsen. Zo kunnen we nog beter

inspelen op jullie wensen en noden. Daarom wil ik jullie uitdrukkelijk danken voor het invullen van onze enquête.

Dankzij het lot en een onschuldige hand, kreeg ik de kans om vier van jullie ook persoonlijk te ontmoeten en ‘live’ te

ervaren wat er leeft in jullie praktijken.

Een rode draad in deze gesprekken was het belang van persoonlijk contact tussen de artsen. We voegen meteen de

daad bij het woord en ik stel voor om 15 januari 2022 te omcirkelen op jullie kalender. Zonder Corona-opflakkeringen

nodigen we jullie die dag opnieuw uit in het Imeldaziekenhuis voor onze nieuwjaarsreceptie, waarbij jullie in levende lijve

kunnen kennismaken met onze nieuwe stafleden en waarbij enkele diensten zich in de kijker zetten. Tot dan!

Met vriendelijke groeten

Philip Rijkers, hoofdarts

Sinds corona zien onze oogartsen de vraag naar

geïmplanteerde voorzetlenzen toenemen met 75%!

Sinds het begin van de coronacrisis zijn mondmaskers niet meer weg te denken uit

onze maatschappij. Aangedampte brilglazen, droge ogen,… Voor dragers van brillen

of contactlenzen is het heel herkenbaar. In ons ziekenhuis zien we dan ook een

stijging van maar liefst 75% wat betreft het implanteren van voorzetlenzen. Een

gemakkelijk en omkeerbaar alternatief voor het dragen van een bril of contactlenzen.

“Door de mondmaskers dampen de brilglazen gemakkelijk aan en worden de ogen

met contactlenzen sneller droog, daarom kiezen patiënten voor het comfort van

geïmplanteerde voorzetlenzen,” aldus dokter Karolien Termote, medisch diensthoofd

oftalmologie in ons ziekenhuis. Lees hier het volledige artikel. Ook 'De Specialist'

besteedde aandacht aan dit thema.

Heb je vragen over deze behandeling? Dan kan je contact opnemen met dokter

Termote op het nummer 015 50 49 73 of via het secretariaat 015 50 48 46.

https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/nieuws/sinds-corona-zien-onze-oogartsen-de-vraag-naar-geimplanteerde
https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/sinds-corona-zagen-oogartsen-imeldaziekenhuis-vraag-naar-geimplanteerde-voorzetlenzen-toenemen-met-75.html


Nieuw protocol helpt onze cardiologen om het

vrouwenhart beter te begrijpen.

In ons ziekenhuis beschikken we recent over nieuwe mogelijkheden om

op een veilige manier de verschillende oorzaken van pijn op de borstkas

(borstpijn) of ‘angor pectoris’ vast te stellen. Vernauwingen van de

kransslagaders zijn natuurlijk de bekendste oorzaak waarop tot op heden

heel vaak de nadruk lag. De cardioloog kon die namelijk gemakkelijk in

beeld brengen met een hartcatheterisatie. Maar uit wetenschappelijke

studies blijkt dat dit maar in 45% van de gevallen de oorzaak blijkt van

‘borstpijn’ en nog minder bij vrouwen dan bij mannen.

Het volledige artikel vind je hier. Heb je hierover vragen dan kan je contact

opnemen met dokter Kenneth De Wilder op het nummer 015 50 49 60 of

via het secretariaat 015 50 50 95.

Medische beeldvorming informeert

wachtende patiënten.

Sinds kort draait er in de wachtzaal van Medische beeldvorming een

animatiefilmpje waarin uitgelegd wordt hoe de dienst werkt, waarom je

soms moet wachten en wie je zal ontmoeten.

Samen met 9 andere ziekenhuizen ontwikkelden we deze video om zo

patiënten nog meer wegwijs te maken op onze dienst Medische

beeldvorming. Bekijk hier de animatievideo.

Wist je trouwens dat we speciaal voor huisartsen een apart

telefoonnummer ontwikkeld hebben om een afspraak te kunnen

vastleggen voor een patiënt? Als huisarts hoef je dus niet maar naar het

alombekende nummer te bellen maar kan je rechtstreeks terecht op

015 50 49 99 (tijdens weekdagen tussen 8 en 19 uur en op zaterdag

tussen 8 en 12 uur).

Social freezing mogelijk in ons ziekenhuis!

Dat vrouwen steeds vaker hun zwangerschap uitstellen, staat ondertussen

gekend als een maatschappelijk fenomeen. Inderdaad, de meest

vruchtbare periode van een vrouw valt niet altijd samen met de juiste

timing om haar kinderwens te vervullen. Het hoeft dan ook niet te verbazen

dat technieken zoals ‘social freezing’, het invriezen van eicellen, het laatste

decennium sterk in opmars zijn. Ook in het Imeldaziekenhuis in

Bonheiden wordt ‘social freezing’ aangeboden.

Gynaecologen Stefanie Verhelst en Sofie Pelckmans komen regelmatig in

aanraking met vrouwen die hun toekomst willen veilig stellen wat betreft

het nageslacht. Interesse? Lees het artikel hier. RTV maakte hierover een

mooie reportage.

De fertiliteitskliniek is te bereiken via het telefoonnummer 015 50 61 89.

Wij dragen zorg voor onze groene omgeving.

Ons ziekenhuis ligt midden in een groene omgeving. Dat ons ziekenhuis –

dankzij onze historiek als sanatorium - omgeven is door bomen, is een

onmiskenbare troef. Het behoud en de verdere ontwikkeling van deze

groene campus ten gunste van patiënten, medewerkers en zorgpartners

is voor ons een belangrijke prioriteit. De ecologische voetafdruk van het

ziekenhuis zoveel mogelijk verkleinen, is dus vanzelfsprekend. Maar het

ziekenhuis gaat verder. Een aantal initiatieven werden genomen om

patiënten en medewerkers meer te laten genieten van de groene

omgeving én het belang van de omringende natuur wordt zoveel mogelijk

geïntegreerd in de organisatie.

Enkele initiatieven: zonnepanelen, sorteerstraat in de

medewerkerscafetaria, kippen voor het groen afval, boomstambanken

voor personeel en patiënten, biologisch afbreekbaar materiaal,...  

Lees er meer over op onze website.

https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/nieuws/nieuw-protocol-helpt-onze-cardiologen-om-het-vrouwenhart-beter-te
https://www.youtube.com/watch?v=pOQjSzwJ0xk
https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/nieuws/social-freezing-mogelijk-imelda
https://www.rtv.be/artikels/invriezen-van-eicellen-kan-vanaf-nu-ook-bonheidense-imeldaziekenhuis-a101239
https://www.imelda.be/algemeen/nieuws/imelda-draagt-zorg-voor-zijn-groene-omgeving


Bedankt voor jullie feedback.

In mei deden we een oproep om onze enquête over informatie en

communicatie naar huisartsen in te vullen. Een 100-tal huisartsen

lieten ons weten wat ze van onze informatie en communicatiekanalen

vonden. Bedankt voor deze terugkoppeling: dit is voor ons zeer

waardevolle informatie. We willen onze dienstverlening zo goed

mogelijk aanpassen aan de noden van onze patiënten en (huis)artsen.

Uit de ingezonden antwoorden werden er 4 namen geloot. En zoals

beloofd werd er voor hen een wijnpakket voorzien. Onze hoofdarts

Philip Rijkers ging deze pakketten in de loop van de zomer

overhandigen aan de gelukkige winnaars. Hij nam ook nog even de tijd

om wat bij te praten en te luisteren naar jullie wensen en

verzuchtingen.

De resultaten van onze enquête zullen uitgebreid behandeld worden in

de Nieuwsbrief van december 2021. Bedankt voor jullie info en

medewerking!

Jaarverslag 2020.

2020, wat een jaar! Een jaar vol uitdagingen, de nodige flexibiliteit én heel

veel teamwork! Naar goede gewoonte maken we elk jaar een jaarverslag.

Ook voor hét coronajaar 2020 is dat niet anders.

We geven jou in ons Imeldajaarverslag 2020 graag een overzicht van alle

projecten, al dan niet coronagerelateerd, die ieder op zich kaderen in één

van onze vijf strategische doelstellingen. Ook corona komt uitgebreid aan

bod. Klik hier voor een terugblik op 2020!

Wist je dat...

...onze kraamafdeling een eigen Instagramaccount heeft? Je kan sinds

juni dit jaar al het reilen en zeilen op de kraam volgen via

'KraamImelda'. Ga op je smartphone naar de app Instagram en zoek

op 'KraamImelda'. Klik dan op 'volgen'.

Blijf op de hoogte van wat er leeft op onze Kraam, leer het team kennen

en ga met hun adviezen en tips aan de slag.

Ipodium - 16 opktober 2021

Zaterdag 16 oktober 2021 organiseren we weer een Ipodium in onze Kapel. Graag

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

voorzien om 11.45 uur.

We geven je alvast een greep uit onze sprekers mee:

• Verzorging port à cath (door Vanessa Steegmans, Dagziekenhuis 2)

• Darmflora een wonderlijke beestenboel (door dr. Toon Maes, endocrinologie)

• De duizelige patiënt, waar draait het om? (door dr. Nathalie Peeters, NKO)

• Evaluatie van de rijvaardigheid bij ouderen (door dr. Michaël Laurent, geriatrie)

• Eosinofiele oedophagitis in kinderen (door dr. Marijke De Keukelaere, pediatrie)

• Zorghuis Dijlevallei (door Veerle Vlemincx, zorgcoördinator Dijlevallei)

• Cyclusstoornissen en actieve zwangerschapswens (door dr. Stefanie Verhelst,

gynaecologie-verloskunde)

• Opties bij PCI en stentplaatsing bij verkalkte bloedvaten (door Jeroen Tahon,

resident cardiologie)

• Hocus pocus  (door dr. Marc Gillis, urgentiegeneeskunde)

• De kracht van ergotherapie bij geriatrische revalidatie (door Lotte Decuyper en

Lut Tilley, ergotherapie)

Zet 16 oktober alvast in je agenda! Inschrijven kan al via deze link. Meer info over

de onderwerpen worden weldra via mail doorgestuurd.

https://www.imelda.be/sites/default/files/uploads/documenten/over_imelda/jaarverslag2020/nl/imelda-jaarverslag-2020.html
https://bit.ly/3EQuQnw


Dag tegen Kanker - 21 oktober 2021

De diëtisten van ons ziekenhuis bezoeken die dag de oncologische patiënten met

een sapje en een hapje en ze leggen uit hoe de patiënt deze zelf kan maken. Ze

maken graag tijd om je een antwoord te geven op vragen in verband met voeding.

Op ons oncologische dagziekenhuis zal live pianomuziek voor een warme sfeer

zorgen.

Op donderdag 21 oktober worden er ook gele lintjes uitgedeeld in onze inkomhal.

We vragen onze bezoekers dan om eentje op te spelden om zo hun steun te

betuigen aan alle kankerpatiënten?

Meer info over de Dag tegen Kanker vind je op www.dagtegenkanker.be. Kom op

tegen Kanker biedt ook enkele digitale infosessies aan. Hun aanbod vind je op

deze website.

Wereld Ergotherapie Dag - 27 oktober 2021

Naar aanleiding van Wereld Ergotherapie Dag nemen onze

ergotherapeuten de gelegenheid te baat om hun specialisme in de

kijker te zetten. Ergotherapie bestaat dit jaar namelijk 40 jaar in ons

ziekenhuis. Hun websitepagina en foto's kregen een make-over en op

de dag zelf zetten ze de deuren open voor de pers.

Wat doet een ergotherapeut eigenlijk?

Een ergotherapeut begeleidt personen van alle leeftijdsfasen bij het

terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in

hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties. De ergotherapeut

gebruikt als middel alle activiteiten/handelingen die personen in die

situaties kunnen uitvoeren (Vlaams Ergotherapeutenverbond, 2015).

Maar ze doen nog veel meer dan dat. Ze omringen onze patiënten met

de juiste zorg en hartelijkheid die ze verdienen. Lees er meer over op

hun webpagina. Bezoek hun vernieuwde website.

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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