
 

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,

Een wel heel uitzonderlijk jaar loopt op zijn einde. Een vreemd maar ongenadig virus sloop ons leven binnen en haalde onze routines en

daarmee het hele jaar overhoop. Waar we tijdens de eerste golf meer dan driehonderd COVID-19-patiënten behandelden in ons

ziekenhuis, hebben we nu opnieuw tweehonderd coronapatiënten verpleegd. Terwijl we in ons ziekenhuis de patiënten van de tweede

COVID-19-golf verzorgen, vraagt de buitenwereld zich intussen af of en hoe we Kerstmis en Nieuwjaar kunnen vieren met onze

geliefden.

Ook wij blijven niet bij de pakken zitten en kijken al uit naar de toekomst. Zo breidden we onze staf uit met een nieuwe NKO-arts en

pediater. Onze artsen introduceren ook veelbelovende nieuwe technieken in de gastro-enterologie. Zij verrichtten ook baanbrekend

onderzoek in de medische beeldvorming. Inspanningen die bovendien nationaal en internationaal erkend en beloond worden met

welverdiende awards.

Naast onze innovatieve artsen in de spotlights, zijn er minstens zoveel medewerkers die achter de schermen meer dan hun steentje

bijdragen om de zorg voor de COVID-19-patiënten optimaal te ondersteunen. Gazet van Antwerpen besteedde een uitgebreid artikel aan

deze mensen om ook hun inspanningen onder de aandacht te brengen. Of zoals een van onze poetsvrouwen, Mieke Ruzickova, het

perfect verwoordde “Iedereen is belangrijk in dit gevecht”.

Ik hoop jullie volgend jaar terug te zien in betere omstandigheden en wens jullie alvast hartverwarmende feestdagen.

Met vriendelijke groeten,

Philip Rijkers, hoofdarts

COVID-update!

Nu het aantal opgenomen coronapatiënten onder 50 daalt, wordt de eerste

van 4 corona-afdelingen afgebouwd in ons ziekenhuis. Een hele opluchting.

Daarnaast voorzien wij ook een geleidelijke heropstart van

de reguliere zorg vanaf maandag 7 december.

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


Europese Best Abstract Award voor onderzoek

naar optimale behandeling van patiënten met

inflammatoire darmziekten

De IBD-kliniek van ons ziekenhuis, onder leiding van dokter Peter Bossuyt

en dokter Lieven Pouillon, ontving afgelopen week de Europese Best

Abstract Award voor hun onderzoek naar betere, gepersonaliseerde

behandelingsstrategieën voor de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dit

onderzoek, in samenwerking met AZ Sint-Lucas in Gent, werd geselecteerd

uit meer dan 4.000 inzendingen en is een grote stap vooruit in het onderzoek

naar de optimale behandeling van inflammatoire darmziekten. De prijs werd

uitgereikt tijdens de United European Gastroenterology Week aan de drie

beste onderzoeksprojecten in Europa binnen het deelgebied van de

inflammatoire darmziekten. Lees hier meer.

Eerste endoscopische full-thickness resectie

(eFTR) in ons ziekenhuis

In oktober werd door dokter Michiel Bronswijk, gastro-enteroloog van ons

ziekenhuis, de eerste 'endoscopische full-thickness resectie' (eFTR)

uitgevoerd in ons ziekenhuis. Door middel van deze recent ontwikkelde

techniek wordt er via een maag- of darmonderzoek (via gastroscopie of

coloscopie) een stuk maag, dunne darm of dikke darm over zijn volledige

dikte verwijderd. Met dit speciaal ontworpen apparaat kunnen moeilijk

bereikbare poliepen of vroegtijdige maag- en darmkankers op een veilige en

snelle manier volledig verwijderd worden, zonder de noodzaak tot een (kijk-

)operatie. Dokter Bronswijk geeft graag nog wat meer uitleg op onze

website.

Artificiële intelligentie helpt bij prognose

coronapatiënten

Onze artsen voeren onderzoek uit naar hoe artificiële intelligentie

(AI) kan helpen bij het bepalen van de prognose van patiënten met

COVID-19. De longen vormen een anatomisch complex orgaan en

de AI software laat toe om accurater de graad van longaantasting

te bepalen: hoe meer longaantasting, hoe slechter de prognose.

Dokter Rolf Symons licht toe op onze website.

Iedereen is belangrijk in dit gevecht.

Honderden medewerkers en artsen zijn dagelijks in de weer om patiënten

en collega's te verzorgen, te beschermen, te informeren en te helpen in

deze coronatijd. Heel wat van hen werken achter de schermen, maar zijn

onmisbaar in de strijk tegen COVID-19.

Afgelopen weken interviewde een journalist van de Gazet van

Antwerpen een aantal van deze "coronawerkers achter de schermen":

spoedarts Marc, verpleegkundige Carine, ziekenhuishygiëniste Eline,

poetvrouw Mieke, laborant Mike, ergotherapeute Lotte en sociaal werker

Annabelle. Lees het uitgebreide artikel: deel 1 en deel 2.

Dr. Tine Van Becelaere

2 november startte dokter Tine Van Becelaere in ons ziekenhuis. Zij versterkt

sindsdien het team van neus-, keel- en oorartsen.

Telefoonnummer: 015 50 49 59

E-mailadres: tine.van.becelaere@imelda.be

Meer info kan je hier vinden.

https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/nieuws/europese-best-abstract-award-voor-onderzoek-naar-optimale-behandeling
https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/nieuws/eerste-endoscopische-full-thickness-resectie-eftr-ons-ziekenhuis
https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/nieuws/artificiele-intelligentie-helpt-bij-prognose-coronapatienten
https://www.imelda.be/sites/default/files/uploads/documenten/pers/coronawerkers-1.pdf
https://www.imelda.be/sites/default/files/uploads/documenten/pers/coronawerkers-2.pdf
mailto:tine.van.becelaere@imelda.be
https://www.imelda.be/zorgaanbod/artsen/van-becelaere-tine


Expertisedomein

Algemene en pediatrische

NKO-aandoeningen

Neus- en sinusproblemen

Allergie

Snurken

 

 

Bijkomende info

Curriculum 

Vanaf begin november ga ik me bij de reeds aanwezige NKO-artsen voegen. Ik behaalde mijn

diploma geneeskunde in Maastricht en zette daarna mijn opleiding tot NKO-arts in aan de

Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL) in Brussel. Ik deed ook een jaar opleiding in

Mont-Godinne en enkele maanden in het UZ Gent. Ik behaalde mijn diploma dit jaar en zal me nog

verder bekwamen in de rhinologie en snurkproblematiek.

Patiënten kunnen bij mij terecht voor algemene en pediatrische NKO-aandoeningen, allergieën,

neus- en sinusproblemen en snurken.

Dr. Marijke De Keukelaere

Op 18 november startte ook dokter Marijke De Keukelaere in ons ziekenhuis.

Zij versterkt sindsdien het team van kinderartsen.

Telefoonnummer: 015 50 51 21

E-mailadres: marijke.de.keukelaere@imelda.be

Klik hier voor meer info.

Expertisedomein

Pediatrie met bijkomende

specialisatie voor de

kindergastro-enterologie

 

 

Bijkomende info

Curriculum 

Graag stel ik me kort even voor als nieuwe kinderarts binnen het Imeldaziekenhuis Bonheiden. Ik

heb mijn opleiding gevolgd binnen UZ Leuven, alwaar ik eerst geneeskunde gestudeerd heb en

nadien mijn opleiding vervolgd tot kinderarts. Gezien mijn interesse voor het gastro-intestinaal

stelsel bij kinderen, heb ik na mijn vijfjarige opleiding tot algemene kinderarts, nog twee jaar

subspecialisatie in de kindergastro-enterologie gedaan. Ik zal daarom zowel algemeen

pediatrische raadplegingen doen (infecties, vaccinaties..) als me meer toeleggen op de voedings–

en buikpijnproblematiek.

IZIDOK Webinar - 15 december 2020

In 2018 startten Tom Rossenbacker, Steven Vervaeke en Geert

Everaert, 3 fulltime artsen, in hun vrije tijd IZIDOK

(www.izidokacademy.com) op. 

IZIDOK nodigt je op dinsdag 15 december tussen 20.30 en 21.30

uur uit op hun webinar "Toekomst van de ouderenzorg" met vice-

premier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank

Vandenbroucke, Margot Cloet (gedelegeerd bestuurder Zorgnet –

Icuro), Jos Tournoy (gerontoloog en geriater UZ Leuven), Lorin

Parys (Vlaams Volksvertegenwoordiger, N-VA), Stefan Bruylants

(huisarts) en Guy Tegenbos (journalist en columnist) als

moderator.

Schrijf je hier in en gebruik de boekingscode GERIATRIE2020.

Deze webinar is goed voor 1 accreditatiepunt Ethiek & Economie.

 

Bloed geven - 28 december 2020

Ook tijdens de coronacrisis blijven de mobiele bloedinzamelingen zo veel mogelijk

doorgaan. Bloed blijft elke dag nodig!

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

de mobiele bloedinzameling op 28 december. Naar goede gewoonte gaat de laatste

bloedinzameling van het jaar door 't Blikveld in Bonheiden.  Registreren 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:marijke.de.keukelaere@imelda.be
www.izidokacademy.com
https://izidoktravel.com/boekingscode/
https://donorportaal.rodekruis.be/
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/


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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www.imelda.be
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