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 20 april tot 26 april: Week van de Valpreventie 

 

 Zaterdag 25 april: Patiënteninfodag ziekte van 

Crohn en Colitis Ulcerosa 

 

 Donderdag 7 mei: Heart Failure Awareness Day 

 

 Zaterdag 9 mei: Symposium “Diabetische voet” 

 

 Zaterdag 6 juni: Ipodium 29 

 

 Zaterdag 13 juni: Symposium: 1965-2015, De 

kraamafdeling omringt al 50 jaar met zorg 

 

 Zaterdag 10 oktober: Ipodium 30 

 

 

 

 

 

 

Naar analogie met de dienst medische 

beeldvorming, stelt de dienst nucleaire geneeskunde  

zijn onderzoeken ter beschikking  via PACSonWEB.   

 

PACSonWEB  is snel, veilig en milieuvriendelijk. Dat 

betekent dat u zowel de beelden als het 

gevalideerd verslag meteen ter beschikking hebt. 

De afgelopen maanden werd het PACSonWEB -

systeem voor nucleaire beelden geoptimaliseerd,  

voortaan zijn enkel de klinisch relevante beelden 

zichtbaar.  

 

Vanaf 20 april worden de nucleaire beelden  

enkel nog via PACSonWEB  verspreid en niet 

meer via outprints.  

 

Indien u nog niet vertrouwd bent met PACSonWEB 

en dit systeem wenst te gebruiken, vindt u hieronder 

de nodige informatie. Het gebruik is zeer eenvoudig. 

 

U kan inloggen op http://mb.imelda.be via uw 

gebruikersnaam en paswoord, via Hector of via e-ID.  

Zo krijgt u een overzicht te zien van uw 

aangevraagde onderzoeken en kunt u zowel het 

verslag als de beelden bekijken. Er hoeft niets 

geïnstalleerd te worden op uw PC en het gebruik is 

gratis. De handleiding voor PACSonWEB kunt u 

downloaden op http://mb.imelda.be . 

 

Er kan ook ingelogd worden via het 

referentienummer van het onderzoek in combinatie 

met de geboortedatum van de patiënt. Het 

referentienummer is terug te vinden op het document 

meegegeven met de patiënt of onderaan op het 

(papieren of elektronisch) verslag. Als u op deze 

manier inlogt, krijgt u enkel de beelden van de 

onderzoeken te zien.  

 

Mocht u nog geen account hebben,  dan kan u dit 

aanvragen door een mail te sturen naar 

support@dobcomed.com met uw naam, RIZIV-

nummer, GSM-nummer en e-mailadres. Als u een 

groepspraktijk heeft, gelieve alle personen op te 

geven. Indien u nog vragen heeft over PACSonWEB, 

kan u steeds contact opnemen met Dobco Medical 

Systems op het nummer 03/780 17 40 of via e-mail 

naar support@dobcomed.com . 

 

 

 

 

 
De dienst Endocrinologie en het diabetesteam 
nodigen u graag uit op het symposium “Diabetische 
voet”. Het symposium gaat door in de buitenkapel 
van het ziekenhuis op zaterdag 9 mei van 9u tot 13u. 
 
Artsen, verpleegkundigen en de podologe geven 
informatie over preventie en behandeling van 
voetproblemen bij diabetespatiënten. Tijdens de 
pauze kunnen wondzorgstanden bezocht worden. 
Aansluitend wordt u een broodjeslunch aangeboden. 
  
Inschrijven kan nog tot 24 april 2015. U dient enkel 
het formulier in te vullen via volgende link: 
http://goo.gl/forms/WPEF9HL27K 
 
 
 

 

 

Vanuit Imelda vzw is in samenwerking met de 

Beroepsvereniging der Apothekers van Mechelen, 

het Brabants Apothekers Forum en een 

vertegenwoordiging van huisartsen en 

thuisverpleging een project ‘transmurale 

medicatiezorg’ opgestart. Medicatiezorg is een 

continu proces. In de 1
e
 en 2

e
 lijn worden tal van 

problemen vastgesteld omtrent de volledigheid en 

juistheid van de medicatieschema's. Dit zowel bij 

opname als bij ontslag uit het ziekenhuis.  

Agenda 

Nucleaire beelden op PACSonWEB 
Symposium Diabetische voet 

Transmurale zorg 

http://mb.imelda.be/
http://mb.imelda.be/
mailto:support@dobcomed.com
mailto:support@dobcomed.com
http://goo.gl/forms/WPEF9HL27K
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Het doel van dit project is om zorgverleners in 1
e
 en 

2
e
 lijn efficiënt te laten samenwerken om een up-to-

date en kwaliteitsvol medicatieschema af te leveren 

voor elke patiënt. Een medicatieschema dat op elk 

moment op een veilige manier, liefst elektronisch, 

beschikbaar is voor de bevoegde zorgverleners en 

de patiënt. Een schema dat zodanig kan worden 

aangepast dat het steeds de juiste informatie voor 

alle hulpverleners bevat.  

 

We willen dit realiseren via een concreet 

stappenplan van meten, evalueren, oplossingen 

zoeken en implementeren. 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met 

Kristin Müller: Kristin.muller@imelda.be  

 

 

 

 

Op donderdag 7 mei organiseert ons hartfalenteam 

een infodag rond Heart Failure Awareness in de 

inkomhal van ons ziekenhuis. Van 9u tot 16u geeft 

het hartfalenteam graag wat meer uitleg over 

gezonde hartvriendelijke voeding en over hoe 

hartfalen kan voorkomen worden. Ze bieden de 

geïnteresseerden hartvriendelijke proevertjes aan. 

 

 

 

 

 

Van 20 april tot en met 26 april vindt de 4de editie 

van de ‘Week van de Valpreventie’ plaats. Het doel 

van deze week is om ouderen en hun familie, maar 

ook alle medewerkers uit de gezondheids- en 

welzijnszorg, te informeren en te sensibiliseren over 

val- en fractuurpreventie.  

 

Dit jaar ligt de focus op het aspect medicatie, met als 

slagzin: “Van slaappillen kan je vallen. Praat erover 

met je arts of apotheker”. Het gebruik van 

geneesmiddelen in het algemeen, en slaappillen in 

het bijzonder, ligt bij ouderen erg hoog. Sommige 

van die geneesmiddelen verhogen de kans op een 

val.  

 

De “Week van de Valpreventie” wil Vlaanderen 

wakker schudden en oproepen tot meer aandacht 

voor valrisico’s. Iedereen die in contact komt met  

65-plussers wordt aangesproken om samen te 

werken rond val- en fractuurpreventie en daarrond 

activiteiten te organiseren.  

Ook in ons ziekenhuis krijgt valpreventie extra 

aandacht. Zowel patiënten als medewerkers 

ontvangen educatiebrochures waarin ze onder meer 

hun kennis over slaapmedicatie en de invloed ervan, 

kunnen testen. Naast brochures werden er ook 

posters gemaakt en verspreid binnen het ziekenhuis. 

Ten slotte, worden ook tips gegeven over 

slaapmiddelen en valpreventie op placemats in de 

cafetaria.  

 

Wil je meer weten over deze campagne en 

valpreventie in het algemeen, dan kan je terecht op: 

www.valpreventie.be. Bekijk ook zeker het 

sensibilisatiefilmpje: https://vimeo.com/119361330 

 

 

 

 

 

 

Naast het algemeen contactnummer van de dienst 

radiologie, beschikken alle radiologen nu ook over 

een eigen rechtstreeks nummer. Voor afspraken 

dient u nog steeds het telefoonnummer 015/50 50 80 

te gebruiken. Om de arts persoonlijk te spreken kan 

u volgende nummers bellen: 

 

Dr. Yves De Bruecker  015 50 49 89 

Dr. Filip De Somer  015 50 49 82 

Dr. Sofie De Vuysere  015 50 49 85 

Dr. Annick Demeyere  015 50 49 86 

Dr. Lode Janssen  015 50 49 87 

Dr. Isabelle Lambrechts  015 50 49 84 

Dr. Lutgarde Lemmens  015 50 49 83 

Dr. Dirk Perdieus  015 50 49 81 

Dr. Yoeri Vankan  015 50 49 88 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Saskia Carton 

Gastro-enterologie 

 
015/ 50 51 72 

saskia.carton@imelda.be 

Nieuwe staflid vanaf 4 mei 2015 

Nieuwe telefoonnummers voor 

radiologen 

Week van de valpreventie 

Heart Failure Awareness Day 

mailto:Kristin.muller@imelda.be
http://www.valpreventie.be/
https://vimeo.com/119361330
mailto:loic.delplanque@imelda.be

