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 Rechtzetting: Zaterdag 3 oktober 2015:  

Ipodium 30 

 

 Zaterdag 12 maart 2016: Ipodium 31 

 

 Zaterdag 4 juni 2016: Ipodium 32 

 

 Zaterdag 8 oktober 2016: Ipodium 33 

 

 Donderdag 19 november: Symposium “10 jaar 

patiëntveiligheid – van ziekenhuis naar netwerk” 

 

 

 

 

 

 

In juni kregen wij een BELAC-audit betreffende de 

moleculaire oncologie. 

 

De BRAF-bepaling op melanomen en colonCa 

weefsel via het systeem van BioCartis werd zeer 

grondig bekeken. Beide laboratoria (klinische 

biologie en anatoom-pathologie) werden hierbij 

grondig op de rooster gelegd. Ook het moleculair 

snijden van weefselcoupes en de interpretatie door 

de patholoog van geschikte percentage en 

oppervlakte tumorweefsel werden hierbij nauwgezet 

geïnspecteerd. 

 

De auditor gaf slechts 3 kleine B-opmerkingen die 

snel kunnen worden weggewerkt. 

Gezien er geen grote A-non-conformiteiten waren, 

kan nu een aanvraag tot terugbetaling/wijziging 

erkenningsnummer ingediend. 

 

Dit is een eerste belangrijke stap in de moleculaire 

oncologische diagnostiek in het Imeldaziekenhuis. 

Dit unieke samenwerkingsproject tussen de diensten 

klinische biologie en pathologie zullen wij graag 

verderzetten (K-RAS en N-RAS volgen weldra). 

 

 

 

 

 

 

Op 4 juni werd de website www.zorgkwaliteit.be 

gelanceerd. Op deze site kunnen bezoekers de 

zorgkwaliteit van ziekenhuizen bekijken en met 

elkaar vergelijken. De website en de cijfers zijn het 

resultaat van het Vlaams indicatorenproject (afgekort 

VIP²). 

 

In dit project hebben ziekenhuizen, 

patiëntenverenigingen, de overheid en andere part-

ners zich verenigd om voor verschillende domeinen 

of thema’s kwaliteitsindicatoren op te stellen. Met 

deze indicatoren kunnen deelnemende ziekenhuizen 

de kwaliteit van bepaalde diensten of behandelingen 

uitdrukken in een cijfer. Op die manier krijgen ze een 

duidelijker beeld van wat reeds goed is en van wat 

nog kan verbeterd worden.   

 

Op de site kan elke bezoeker vanaf vandaag per 

deelnemend ziekenhuis de resultaten vinden van de 

metingen in verband met de behandeling van 

borstkanker en de ervaringen van patiënten. Ook kan 

hij de resultaten van verschillende ziekenhuizen 

gemakkelijk met elkaar vergelijken. In de nabije 

toekomst worden deze aangevuld met indicatoren 

van andere zorgdomeinen zoals beroertezorg, 

cardiologie, moeder en kind, orthopedie en ook 

algemene ziekenhuisbrede indicatoren. 

 

Bij aanvang van het VIP²-project hebben de meeste 

van de deelnemende ziekenhuizen zich bereid 

verklaard om de resultaten bekend te maken via de 

eigen website 

(www.imelda.be/kwaliteit/Pages/Pati%C3%ABntervar

ing.aspx ). Op de website www.zorgkwaliteit.be  

worden alle beschikbare resultaten van de 

deelnemende ziekenhuizen nu ook centraal 

verzameld.  

 

Het Imeldaziekenhuis was één van de ziekenhuizen 

die mee aan de wieg stonden van het project. 

 

De eerste resultaten gaven heel wat goede punten 

weer. Zo kreeg het Imeldaziekenhuis van 74 % van 

de ondervraagde patiënten een 9/10 of 10/10 voor 

tevredenheid over hun opname. Ruim 61 % zou 

Imeldaziekenhuis “zeker wel” aanbevelen aan 

vrienden of familie. 

 

Het is in de eerste plaats de bedoeling dat deze 

goede resultaten worden behouden. Daarnaast zijn 

er ook leerpunten op het vlak van o.a. 

patiëntenparticipatie (informeren, betrekken en 

inspraak geven aan patiënten). Ook op de 

ziekenhuiswebsite zijn nog verbeteringen mogelijk. 

Agenda 

Centrale website vergelijkt de zorg in 

Vlaamse ziekenhuizen 

 

BELAC-audit moleculaire oncologische 

diagnostiek: BRAF-bepaling 

 

http://www.zorgkwaliteit.be/
http://www.imelda.be/kwaliteit/Pages/Pati%C3%ABntervaring.aspx
http://www.imelda.be/kwaliteit/Pages/Pati%C3%ABntervaring.aspx
http://www.zorgkwaliteit.be/
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Op elk van deze domeinen worden 

verbeterinitiatieven genomen. 

 

 

 

 

 

 
Sinds 1 april maken volgende leden - voor een 
periode van vier jaar - deel uit van de Commissie 
Medische Ethiek:  
  

 

Naam Titel 

Dr. S. Gysenbergs 
(Voorzitter) 

Arts-specialist (fysische 
geneeskunde en revalidatie) 

Dhr. M. Lambrechts 
(Ondervoorzitter en 
Secretaris) 

Verpleegkundige 
Zorgcoördinator 

Dr. L. Dejaegher Arts-specialist (neurologie) 

Dr. G. Christiaens Huisarts 

Dr. H. Van den Bulck Arts-specialist ( medische 
oncologie) 

Dr. W. Van den Eynde Arts-specialist (vasculaire. 
en thoracale heelkunde) 

Dr. V. Moons Arts-specialist (gastro-
enterologie) 

Dr. F. Charlier Arts-specialist (cardiologie) 

Dr. W. Lemahieu Arts-specialist (nefrologie) 

Mevr. S. Van Dessel Verpleegkundige 

Mevr. A. Coolen Verpleegkundige 

Mevr. V. Verheyen Hoofdapotheker 

Dhr. F. Coeck Psycholoog 

Mevr. L. Stevens Jurist 

 

 

 

 

 

 

 

Dokter Paul Christiaens is sinds 20/05/2015 

benoemd als medisch dienstverantwoordelijke van 

de dienst gastro-enterologie. Hij volgt dokter Gust 

Van Olmen op die deze functie reeds 30 jaar 

uitoefende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokter Leo Beckers werd met ingang van 

20/05/2015 benoemd als medisch 

dienstverantwoordelijk van de dienst orthopedie. Hij 

volgt dokter De Munnynck op die de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft. 

 

 

 

 

 

 

Benoeming nieuwe medisch 

dienstverantwoordelijken 
Nieuwe samenstelling Commissie 

Medische Ethiek 

 


