
 

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,

Na een uitzonderlijk droge en hete zomer zijn we alweer beland in een typisch Belgische natte

herfst. Ondertussen lijkt de COVID-vaccinatie bijna een even grote traditie te worden als de

griepvaccinatiecampagne. De vaccinatiecentra draaien alweer op volle toeren dankzij de

onbaatzuchtige inzet van vele onvermoeibare collega’s en vrijwilligers. Ook in het

Imeldaziekenhuis konden vorige maand een zeshonderdtal medewerkers terecht voor hun

boosterprik. De meesten onder ons zijn al toe aan hun derde of vierde boostershot om

zichzelf en onze patiënten te beschermen tegen dit hardnekkige virus. Enkel door

volgehouden preventie en brede vaccinatie kunnen we dit virus de wereld uit krijgen.

Preventie is eveneens het thema voor de verschillende acties die dit najaar georganiseerd worden in het

Imeldaziekenhuis. Gaande van een levensgrote toelichting over preventie van darmkanker tot uiteenzettingen over

tijdige voorbereiding op het moment waarop eigen beslissingen niet meer mogelijk zijn. In tegenstelling tot de beruchte

oneliner van een bekend politicus die “de problemen pas (wou) oplossen als ze zich stellen”, is preventie net het

voorkomen dat er problemen ontstaan door op voorhand in te grijpen; doelbewuste initiatieven die anticiperen op

toekomstige risico’s. Adequate organisatie van de hele ketenzorg en onderlinge afstemming tussen huisartsen en

specialisten leveren hierbij de grootste gezondheidswinst voor de patiënt.

Met vriendelijke groeten

Philip Rijkers, hoofdarts

Erkenning Imeldaziekenhuis –

HeiligHartziekenhuis als referentiecentrum

voor complexe pancreaschirurgie verlengd

In 2019 werd ons ziekenhuis samen met het HeiligHartziekenhuis Lier

erkend door de overheid als referentiecentrum voor pancreaschirurgie. Dit

betekent dat we minstens 120 patiëntendossiers bespreken en 75

ingrepen moesten uitvoeren, gespreid over drie jaar. Samen met de

netwerkpartners (HeiligHartziekenhuis Lier, AZ Sint-Maarten en AZ Jan

Portaels) en UZ Leuven voeren dokter Koen Vermeiren (Imeldaziekenhuis)

en dokter Joris Jaekers (UZ Leuven) deze operaties uit. Op korte termijn

zal ook collega Ortwin Uyttebroek (HeiligHartziekenhuis Lier) het team

vervoegen zodat er drie volwaardige chirurgen de complexe

pancreasoperaties in Imelda kunnen uitvoeren. Wij zijn ontzettend trots dat

deze erkenning opnieuw werd toegekend tot september 2023.

RTV maakte een interessante reportage hierover. Bekijk ze hier.

https://rtv.be/artikels/imeldaziekenhuis-blijft-belangrijk-pancreascentrum-a118714


224 HoLEP-ingrepen voor de dienst Urologie:

een record!

Begin 2021 kreeg onze dienst Urologie twee hoogtechnologische

lasertoestellen, namelijk een hoog vermogen Holmium-laser en een

Thulium-laser. Ondertussen, anderhalf jaar later, zijn er maar liefst 224

HoLEP-ingrepen (Holmium Laser Enucleatie van de Prostaat) uitgevoerd

met de Holmium-laser. Een record voor ons ziekenhuis!

“Deze ingreep wordt uitgevoerd bij mannen met plasklachten door

goedaardige prostaatvergroting. Hierbij wordt het binnenste deel van de

prostaat via de plasbuis uitgehold in één of twee stukken. Het weefsel

wordt nadien versnipperd. Deze ingreep kan zowel onder volledige als

onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Dankzij deze laser kan

de patiënt één of twee nachten na de ingreep het ziekenhuis al verlaten.

En na de ingreep kunnen alle sportieve activiteiten, behalve fietsen, zeer

snel terug hervat worden. We hopen dan ook in de toekomst nog meer

gebruik te kunnen maken van de beide lasertoestellen zodat het comfort

van de patiënt nog meer vergroot wordt.” vertelt onze uroloog Hendrik-Jan

Florin. Meer info over onze dienst Urologie vind je op hun webpagina.

Ontbijtbuffet op de kraamafdeling

Versgeperst sinaasappelsap, krakende pistolets, koffiekoeken, fruit,

ontbijtgranen en gebakken spek met eitjes. Dit en nog veel meer wordt

sinds augustus bij het ontbijt aangeboden aan de ouders op onze

kraamafdeling. Na een proefproject van enkele weken, werd beslist om

elke dag een ontbijtbuffet aan te bieden aan de mama's en hun partner.

Dit in een gezellige ontbijtruimte waar mama's, hun partner én hun jonge

spruit kunnen kennis maken met elkaar en hun ervaringen kunnen delen.

Een leuke extra die erg op prijs wordt gesteld. Lees er hier meer over.

Start-to-yoga voor oncologische patiënten

Om patiënten tijdens hun behandeling en/of herstelperiode van kanker te

ondersteunen en te helpen bij hun lichamelijk en mentaal herstel, start dokter Sofie

De Vuysere (radioloog in ons ziekenhuis en ex-kankerpatiënte) een lessenreeks

Start-to-yoga op. Zij neemt patiënten gedurende 5 weken mee op een

ondersteunende yogareis. Een reeks van 5 yogalessen van telkens een uur.

Aangezien de eerste lessenreeks die begin september gestart is meteen een succes

is, werd er al een tweede lessenreeks ingepland in november en december.

Meer info over Start-to-yoga voor oncologische patiënten en data vind je op onze

website.

Pensioen dr. Delattin

Deze zomer namen we afscheid van gynaecoloog Philippe Delattin. Na

jarenlange dienst is het tijd voor zijn welverdiend pensioen.

Bedankt voor alle goede zorgen en geniet van je vrije tijd!

Dr. Erik Fiévez - Orthopedie

Sinds 1 juni werkt dokter Fiévez in ons ziekenhuis. Hij vervoegde ons team

van orthopedisten.

Je kan hem bereiken op 015 50 52 11 of via erik.fievez@imelda.be

https://www.imelda.be/zorgaanbod/medische-specialismen/urologie
https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/nieuws/ontbijtbuffet-op-onze-kraamafdeling-wordt-definitief-gelanceerd
https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/agenda/start-yoga-voor-oncologische-patienten-0
mailto:erik.fievez@imelda.be


Dr. Michiel Marynissen - cardiochirurgie

Op 1 juni is dokter Marynissen gestart in ons ziekenhuis. Hij versterkt het

team van cardiochirurgen.

Je kan hem bereiken op 015 50 51 75  of via

michiel.marynissen@imelda.be

Bloed geven - 26 september

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

geven. Op maandag 26 september 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.

Ipodium - 15 oktober 2022

Zaterdag 15 oktober 2022 organiseren we weer een Ipodium voor huisartsen in

onze Kapel. Graag nodigen we je hiervoor uit. Het Ipodium start om 9.15 uur. Het

einde is voorzien om 12 uur. Daarna zorgen wij voor een broodjeslunch. Voor dit

Ipodium werd accreditatie aangevraagd. 

•  Pre-operatief ijzer

Bart Embrecht, anesthesie

•  Raynaudfenomeen en de capillaroscopie

Stijn Michiels, reumatologie

•  Klaar voor de toekomst: electrofysiologische behandelingen in een

gloednieuwe omgeving

Philippe Debruyne & Tom Rossenbacker, cardiologie

•  Pelvische reëducatie

Stijn Gysenbergs, fysische geneeskunde en revalidatie

 •  Drug induced maculo-papuleus exanthema

Stefan Kerre, dermatologie

•  Minimaal invasieve aanpak van kransslagaderchirurgie

Herbert De Praetere, cardiochirurgie

•  Praktijkwijzer uitstrijkje – gynaecologisch luik

Lynn Vercammen, gynaecologie & verloskunde

 •  Praktijkwijzer uitstrijkje – anatomopathologisch luik

Claire Bourgain, anatomopathologie

•  Binnenbandletsel van de knie

Erik Fiévez, orthopedie

•  Surveillance na polypectomie: timing & technieken

Michiel Bronswijk, gastro-enterologie

Inschrijven kan via deze link.

Wandel eens door een dikke darm - 22 oktober

Infonamiddag preventie darmkanker

Op zaterdag 22 oktober staat er een opblaasbare reuzendarm in de

inkomhal van ons ziekenhuis. Bezoekers en geïnteresseerden zijn welkom

om een wandeling te maken doorheen de darm.

Onze gastro-enterologen zijn van 13.45 tot 17 uur aanwezig en laten in deze

reuzendarm zien hoe een poliep ontstaat, hoe die groter wordt en eventueel

tot kanker kan leiden.

Daarnaast zijn er om 14 uur, 15 uur en 16 uur infomomenten in onze

kunstgang (nabij de staalafname - route 92) waarbij jouw patiënt meer uitleg

krijgt over waarom screening belangrijk is, hoe deze gebeurt en voor wie het

nuttig is. Heb je geïnteresseerde patiënten of familie? Of ben je zelf wel

nieuwsgierig? Laat het hen weten of kom zelf eens een kijkje nemen. Meer

info vind je op onze website.

mailto:michiel.marynissen@imelda.be
https://donorportaal.rodekruis.be/Schedule/SiteSearch.aspx?SearchType=Distance&PostalCode=2820
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGQYDYrevkNLlKmJZhRkXI7dAwCIBthGVFZRUbJj04L7bzcg/viewform
https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/agenda/wandel-eens-door-een-dikke-darm-infonamiddag-preventie-darmkanker


Infoavond vroegtijdige zorgplanning - 25 oktober 
Later komt soms eerder dan je denkt: vooruitzien op wonen, leven en

zorg nog voor zorg nodig is

Hoe kan ik, nu ik nog gezond ben, mijn keuze kenbaar maken over hoe ik wil leven

en wonen eens ik zorg nodig heb? Met wie kan ik bespreken welke zorg ik later nog

wil en welke niet? Is het plannen van zorg niet iets wat je pas moet doen wanneer

je ziek wordt? Op deze en nog veel meer vragen krijg je een antwoord. Deze

infoavond staat open voor iedereen, zorgverleners en niet-zorgverleners.

19 uur: Ontvangst

19.30 uur: Welkomstwoord

19.35 uur: Waarom is spreken over vroegtijdige zorgplanning nog voor zorg nodig is

belangrijk? Als er geen directe aanleiding toe is, spreken we liever over iets anders

dan het levenseinde.

PST Imeldaziekenhuis

19.45 uur: Vroegtijdige zorgplanning: wat is het, waarom doe ik het, wanneer doe ik

het en hoe?

Ilse Van fraeyenhoven, dienst maatschappelijk werk CM

20.40 uur: Pauze

21 uur: De zorgvolmacht en de zorgovereenkomst

Notariskantoor Van de Poel & Pinoy

21.20 uur: Wanneer er op sommige vragen nog geen antwoord is… Hoe

begeleiden we patiënten in ons ziekenhuis bij het bespreekbaar maken van vragen

rond levenseinde

PST Imeldaziekenhuis

21.30 uur: Zijn er nog vragen?

De infoavond gaat door in CC 't Blikveld, is gratis maar inschrijven is verplicht via

www.bonheiden.be/zorgplanning of info@bonheiden.be

Voor meer info: 015 50 50 08.

Aanwezigen ontvangen een bijscholingsattest.

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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