BONHEIDEN
22 mei 2019

Persbericht
Het Imeldaziekenhuis zet steeds meer in op duurzame energie en plaatst
1137 zonnepanelen.
Imelda zet al jaren hard in op duurzaamheid en energiebesparing. Een zorginstelling
verbruikt veel energie en water. Het ziekenhuis investeert voortdurend in projecten die
dergelijke kosten kunnen opvangen. Met de installatie van meer dan 1100 zonnepanelen
kiest het ziekenhuis resoluut voor hernieuwbare energie!
Investeren in duurzaamheid is niet direct gerelateerd aan medische zorg en levert niet altijd een
positief financieel resultaat. Toch vindt het Imeldaziekenhuis het belangrijk om naast de zorg voor
hun patiënten, ook zorg te dragen voor onze omgeving. Zo houden ze bij elke renovatie of
vernieuwbouw steeds rekening met evidenties zoals energiezuinige split airco’s met
invertertechnologie, automatische zonneweringen, dubbele beglazing, dakisolatie, energiezuinige
liften, LED verlichting en lokalen met bewegingsmelders…
Daarnaast zijn er ook grotere initiatieven waarmee ze hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.
Stefaan Claeys, facilitair directeur: “De zorg voor onze patiënten gaat natuurlijk voor alles, maar we
geven ook om de omgeving waarin onze patiënten verzorgd worden. Het Imeldaziekenhuis wordt
omringd door een aanzienlijk natuurgebied en bos. We hechten hier veel belang aan en investeren
graag in de toekomst. De installatie van deze zonnepanelen is hier één initiatief van dat naar meer
smaakt. Ook voor onze nieuwe inkomhal hebben we grote plannen. Het gebruik van groendaken zal
zorgen voor een perfecte integratie in onze groene omgeving. Op termijn is het onze ambitie om
naar een volledig energieneutraal ziekenhuis te gaan.”

Officiële indienstname door minister Van de Heuvel.
Naast de reeds bestaande warmtekrachtkoppeling (geïnstalleerd in 2014) werden er het afgelopen
jaar 1137 nieuwe zonnepanelen op de daken van de verschillende ziekenhuisgebouwen
geïnstalleerd door partner Bee.
Met een totaal vermogen van 358 kWp voorziet Imelda op die manier, aanvullend op de 18% van
de warmtekrachtkoppeling, in ongeveer 3,5% van zijn eigen energiebehoefte. Dit verbruik komt
overeen met dat van een 60-tal huishoudens.
Samen met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen van den Heuvel,
werden de zonnepanelen vandaag officieel in dienst genomen.
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Over Imelda
Het Imeldaziekenhuis is een algemeen ziekenhuis gelegen in een rustige groene omgeving, de
bossen van Bonheiden.
Met 1 700 medewerkers, 160 artsen en ruim 100 vrijwilligers dragen we dagelijks samen zorg voor
mensen. In ons omgaan met patiënten én met collega’s dragen we hartelijkheid en vriendelijkheid
hoog in het vaandel. Wij beschikken over 502 bedden voor klassieke hospitalisatie en een
dagziekenhuis met 94 bedden, goed voor 24 000 opnames en ruim 41 000 dagziekenhuisopnames
per jaar. Op jaarbasis telt ons ziekenhuis ruim 180 000 consultaties.
Kwalitatieve zorg bieden aan zoveel patiënten kan enkel door enthousiast teamwork. Door het
voorzien van de meest innoverende technieken en mede dankzij het continu bijscholen van
medewerkers zijn we een modern en dynamisch ziekenhuis.
Op 13 januari 2017 ontving ons ziekenhuis het NIAZ-Qmentumlabel, een kwaliteitslabel van het
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het NIAZ is een extern, onafhankelijk
accreditatieorgaan dat aan de hand van door hen ontwikkelde kwaliteitsnormen de patiëntveiligheid
en de kwaliteit van een zorginstelling toetst. Dit label is vier jaar geldig (tot 1 maart 2021).

Over Bee
Bee (Belgian Eco Energy NV) is een Belgisch energiebedrijf met zetel in Mechelen.
Bee is gespecialiseerd in de lokale investering van hernieuwbare energie zoals PV, wind en bio bij
bedrijven, ziekenhuizen en overheidsgebouwen.
Op die manier helpt Bee haar klanten te verduurzamen en tegelijk de energierekening terug te
dringen.
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