
 

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

Op de drempel van 2021 sta ik graag nog even stil bij het afgelopen jaar. Een vreemd en ongenadig jaar

dat ons dwong om meer afstand van elkaar te nemen, voorzichtiger te zijn en dat zijn tol eiste zowel op

mentaal als fysiek vlak. Maar het bracht ook mooie momenten. Momenten van samenhorigheid,

innovatie, flexibiliteit en uitstekende samenwerking. Ook in moeilijke omstandigheden is de goede

samenwerking met u, als huisarts, cruciaal. Terwijl we in ons ziekenhuis de patiënten van de tweede

COVID-19-golf verzorgen, maakt de buitenwereld al voorzichtig plannen voor de toekomst.

Ook wij kijken uit naar de toekomst. We hebben onze staf uitgebreid met nieuwe, enthousiaste artsen die

zich hier graag voorstellen. Maar introduceren ook veelbelovende nieuwe technieken en baanbrekend

onderzoek. Inspanningen die 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 met volle professionele inzet de zorg voor onze

COVID-19-patiënten optimaal ondersteunen. Iedereen is belangrijk in dit gevecht en iedereen verdient de beste zorg. Daarom zullen wij

ook het komende jaar al onze patiënten blijven omringen met excellente zorg!

Ik hoop, samen met u, verder te bouwen aan een gezond en hartverwarmend jaar.

Philip Rijkers

Hoofdarts

Onze hoofdarts wenst u ook in deze videoboodschap het allerbeste voor 2021.

Bijgevoegd in deze mail kan u ook de contactlijst van alle artsen in ons ziekenhuis terugvinden.

In deze ongewone tijden nodigen we u graag uit om, deze keer op een virtuele wijze via onderstaande filmpjes, kennis te maken met

de vijf nieuwe artsen die onze medische staf zijn komen versterken in 2020. Daarnaast stellen dit jaar drie diensten zich graag aan u voor.

Dit aan de hand van een filmpje.

Michiel Bronswijk

Gastro-enteroloog

Michiel.Bronswijk@imelda.be

Tel. 015 50 51 59

Klik hier voor de voorstelling.

Tine Van Becelaere

Neus-, keel- en oorarts

Tine.Van.Becelaere@imelda.be

Tel. 015 50 49 59

Klik hier voor de voorstelling.

https://www.facebook.com/imeldabonheiden
https://www.linkedin.com/company/117775/
https://youtu.be/jSE5aMNcq-c
https://youtu.be/jSE5aMNcq-c
mailto:Michiel.Bronswijk@imelda.be
https://youtu.be/eW8dhT0DvM4
mailto:Tine.Van.Becelaere@imelda.be
https://youtu.be/WmaaBdXSdVk


Marijke De Keukelaere

Kinderarts

Marijke.De.Keukelaere@imelda.be

Tel. 015 50 51 21

Klik hier voor de voorstelling.

Stefanie Verhelst

Gynaecoloog

Stefanie.Verhelst@imelda.be

Tel. 015 50 52 00

Klik hier voor de voorstelling.

Kenneth De Wilder

Cardioloog

Kenneth.De.Wilder@imelda.be

Tel. 015 50 49 60 

Klik hier voor de voorstelling.

Dienst Urologie stelt 2 nieuwe lasertoestellen voor.

Klik hier voor de voorstelling.
Heeft u verder nog vragen over de lasertoestellen? Dan kan u terecht bij

dokter Christophe Orye (015 50 51 79) of dokter Hendrik-Jan Florin (015 50

51 78).

Dienst Medische beeldvorming 

Klik hier voor de voorstelling.
De dienst Medische beeldvorming nam een nieuw telefoonnummer in

gebruik enkel en alleen voor huisartsen. Zo kan u sneller en efficiënter een

afspraak maken voor uw patiënt: 015 50 49 99 (weekdagen tussen 8 - 19

uur, zaterdag tussen 8 - 12 uur).

Slaaplabo

Klik hier voor de voorstelling.
Met vragen over de werking van het slaaplabo kan u neuroloog Maarten

Dewil (015 50 51 31) of pneumoloog Annelies Van Den Bergh (015 50 49

68) contacteren. Wilt u het slaaplabo zelf contacteren? Dat kan op het

telefoonnummer 015 50 57 19.

mailto:Marijke.De.keukelaere@imelda.be
https://youtu.be/q1_LeN4V7cg
mailto:Stefanie.Verhelst@imelda.be
https://youtu.be/lGISbE3PFuY
mailto:Kenneth.De.Wilder@imelda.be
https://youtu.be/-YpMS2tNdtY
https://youtu.be/VFbPPtYPxyg
https://youtu.be/cPh2p_UXago
https://youtu.be/nfZwScM0JZY


Bloed geven in 2021

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dus worden ook de bloedinzamelingen voor 2021

bekend gemaakt. In de kapel van ons ziekenhuis kan u op volgende momenten terecht

om bloed te geven:

- 29 maart 2021

- 21 juni 2021

- 27 september 2021

Vooraleer u bloed komt geven, check altijd even de website van het Rode Kruis voor

meer info. Dit jaar werkte het Rode Kruis met inschrijvingen. We vermoeden dat dit ook

volgend jaar nog zal aanhouden.

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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