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 Donderdag 18 februari 2016:  

Infoavond “Gezond door de menopauze en 

andropauze” 

 

 Donderdag 3 maart 2016:  

Afscheidssymposium dr. Jan Cootjans 

 

 Zaterdag 12 maart 2016: Ipodium 31 

 

 Zondag 20 maart 2016: Dag van de Zorg 
 

 

 

 

 

 

Op donderdag 18 februari 2016 organiseert ons 

ziekenhuis een infoavond over de menopauze en de 

andropauze. Menopauze en andropauze: wat is het? 

Hoe weet ik dat ik in de menopauze/andropauze 

ben? Loop ik nu gezondheidsrisico’s? Wanneer moet 

ik naar de dokter?  

 

Op deze en nog heel wat andere vragen worden 

antwoorden gegeven door Dr. Jan Bosteels, huisarts 

Jos Desmedt, dr. Nele Roggen, dr. Tom 

Rossenbacker, prof. dr. Serge Rozenberg en dr. Bart 

Vets. 

 

De diensten gynaecologie, endocrinologie en 

cardiologie slaan hiervoor de handen in elkaar. U en 

uw patiënten worden van harte uitgenodigd om 

19u30 in het cultureel centrum ’t Blikveld, Jacques 

Morrensplein 2 te Bonheiden. 

 

Deze infosessie is volledig gratis. Inschrijving vooraf 

is wel nodig, dit kan via volgende link: 

http://goo.gl/forms/BBxgywdflL . 

 

 

 

 
  
Omwille van de toegenomen vraag wordt door ons 
woonzorgcentrum Den Olm extra aandacht 
geschonken aan jongdementie. 
 
Op 1 maart van 18u30 tot 20u30 organiseert Den  

 
Olm een informatiemoment en lotgenotencontact 
voor iedereen die met jongdementie in aanraking 
komt.  
  
Op zaterdag 19 maart kan wie dit wenst 
meewandelen met de begeleide lentewandeling 
“Beweging geeft energie”.  
 
Meer informatie over jongdementie in Den Olm kan 
verkregen worden bij de dienst sociaal werk (015 50 
03 52) of bij psychologe Sara Mahieu (015 50 03 78). 
Via e-mail kan je een bericht sturen naar 
jongdementie@denolm.be. 
  

 

  

 

 

 

Chirurgie blijft een belangrijke bijdrage leveren aan 

de overleving van patiënten met een hersengezwel.  

 

Hierbij is de volledigheid van resectie een cruciale 

factor. Naast optische vergroting en multimodale 

navigatie is fluorescentie een derde hulpmiddel om 

dit doel na te streven.  

 

Bij deze techniek drinkt de patiënt vóór de ingreep 

een aminozuur onder de vorm van een op te lossen 

poeder. Dit aminozuur wordt enkel door bepaalde 

tumorcellen in een prophyrine omgezet dat onder het 

Uv-licht van de operatiemicroscoop oplicht. Op die 

manier kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

gezonde en tumorale witte stof.  

 

Het drie dimensioneel, anatomisch inzicht van de 

chirurg blijft echter essentieel om tot een veilige 

resectie te komen. 

 

 

 

 

Begin januari kreeg de dienst anatomopathologie 

een BELAC-audit conform de eisen van de norm ISO 

15189:2012 (ter vergelijking: dit eisenpakket komt 

overeen met het platinum level van de NIAZ-

normering).  

 

Tijdens deze audit werd er zeer grondig gekeken 

naar de analyses uitgevoerd op mammacarcinomen 

alsook naar de immuunhistochemische bepaling die 

Agenda 

Activiteiten jongdementie Den Olm 

Infoavond “Gezond door de menopauze 

en andropauze” 

Gebruik van fluorescentie bij 

hersentumoren 

Resultaat BELAC-audit 

http://goo.gl/forms/BBxgywdflL


  
 

2/2 

 

E-melda      
Jaargang 3, nr. 9 – januari 2016 

 

gebruikt wordt om een mogelijke translocatie van het 

ALK-gen op te sporen in longcarcinomen. 

 

Daarnaast werd er gekeken naar het 

kwaliteitsmanagementsysteem en dit zowel in kader 

van de accreditatie als in kader van het behoud van 

de erkenning als laboratorium pathologie. 

 

Het auditteam heeft slechts een beperkt aantal 

opmerkingen geformuleerd (type B). Aangezien er 

geen majeure non-conformiteiten (type A) 

vastgesteld werden, zal de erkenning aangepast 

worden en mogen we sinds 8 januari 2016 de FISH-

analyse voor HER2 amplificatie in borstkanker zelf 

uitvoeren, wat een aanzienlijke versnelling van de 

antwoordtijd voor onze patiënten zal betekenen. 

 

 

 

 

 

 

De dienst gastro-enterologie engageert zich op 

nationaal en internationaal niveau in het onderzoek 

en de opleiding binnen de gastro-enterologie.  

 

Zo werd dr. Saskia Carton vorige maand 

herverkozen tot bestuurslid van de BGDO (Belgian 

Group of Digestive Oncology) en als lid van het 

steering comité van de DNET registry (Digestive 

Neuroendocrine Tumor). Daarnaast werd zij ook 

verkozen tot secretaris van BGDO.  

 

Dr. Peter Bossuyt werd verkozen tot de editorial 

board van JCC (Journal of Crohn's and Colitis). Dit is 

het belangrijkste wetenschappelijke IBD-tijdschrift in 

Europa.  

 

Via deze engagementen kan de dienst gastro-

enterologie een voortrekkersrol spelen en zijn 

zorgkwaliteit verder verbeteren. 

 

 

 

  

 
Op zondag 20 maart 2016 wordt voor de vijfde keer 

Dag van de Zorg georganiseerd. Dit jaar nemen wij 

opnieuw deel hieraan. Het thema dit jaar is: “Zorg in 

beweging”. 

 

Op de Dag van de Zorg zetten we de deuren van 

10u tot 17u open voor het ruime publiek. Bezoekers 

krijgen een unieke blik achter de schermen van onze 

organisatie. We laten zien hoe we letterlijk, maar ook 

figuurlijk, een ziekenhuis in beweging zijn. Bezoek 

onder andere ons operatiekwartier met de robot en 

onze fit-o-meter in het bos voor revaliderende 

patiënten. 

 

Voor kinderen wordt er een heel denk- en doe 

parcours uitgewerkt. Kandidaat-verpleegkundigen 

krijgen van een Imeldamedewerker een VIP-route 

doorheen ons ziekenhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apotheker Edith Vermeulen 

Klinische biologie 

 

015/ 50 54 46  

 

Edith.vermeulen@imelda.be  

 

 

 

 

 

Dr. Mathieu Lefere 

Medische beeldvorming 

 

015/ 50 49 90 

 

Mathieu.lefere@imelda.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe stafleden 

Dag van de Zorg 

Nieuws vanuit de dienst  

Gastro-enterologie 
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