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 Maandag 19 september 2016: Bloed geven, 

kapel Imeldaziekenhuis, van 18u - 20.30u 

 

 Zaterdag 8 oktober 2016: Ipodium 33 

 

 Dinsdag 11 oktober 2016: infoavond “Fit in je 

hoofd”, GC ’t Blikveld Bonheiden, om 19u 

 

 Donderdag 13 oktober 2016: Infoavond “Gezond 

door de menopauze en andropauze”, GC Den 

Bussel Keerbergen, om 19u30 

 

 Zaterdag 3 december 2016: 6
de

 Orthopediedag 

voor huisartsen en kinesisten 
 

 

 

 

 

 

Op 2 juni 2016 organiseerde de federale overheid 

een symposium ‘Transfusiecomités in actie’. Dit keer 

werden de ziekenhuizen zelf uitgenodigd om 

verbeteracties voor te stellen onder vorm van een 

abstract voor postervoorstelling of mondelinge 

presentatie. 

 

Het hemovigilantieteam en transfusiecomité van ons 

ziekenhuis diende drie projecten in. 8 van de 18 

ingediende abstracts werden geselecteerd voor 

presentatie waarvan twee projecten van ons 

ziekenhuis. 

 

Mevr. Anne-Mie Badts, hemovigilantie functionaris, 

presenteerde ”Temperatuurlabels helpen de koude 

keten te bewaken”.  Dr. Jan Moerman, voorzitter van 

het transfusiecomité, presenteerde: “De post-

transfusie hemoglobine waarde is een belangrijke 

indicator voor het beheer van 

erythrocytenconcentraten”. Deze laatste presentatie 

werd beloond met de eerste BeQuint award. De 

doelstelling van het project was het evalueren van 

post-transfusie hemoglobine (Hb) waarden als 

een tool om de compliance aan transfusierichtlijnen 

te verbeteren. Het percentage van patiënten met een 

post-transfusie Hb > 10.5 g/dL werd 

gecommuniceerd aan de voorschrijvers van elke 

ziekenhuisdienst. Bij deze post-transfusie Hb waarde 

of hoger wordt verondersteld dat ten minste 1 zakje 

bloed (erytrocytenconcentraat) overtollig werd 

toegediend. Na deze feedback was er een 

significante daling van het aantal toegediende 

erytrocytenconcentraten (EC) (21,0%) en een daling 

van het aantal patiënten met transfusie (13,7%). 

Dit is een mooi voorbeeld van een interventie die een 

restrictief transfusiebeleid helpt optimaliseren. 

 

 

  

 

 

 

Op basis van de Riziv gegevens 2012-2013-2014 

kon er een ranking worden opgemaakt in functie van 

het aantal uitgevoerde klepoperaties. Het aantal 

aortaklepingrepen, al dan niet gecombineerd, het 

aantal mitralisklepoperaties eveneens de 

gecombineerde met CABG werden opgeteld om het 

aantal TAVI's te bepalen. 

 

Het hartcentrum Imelda is één van de twee niet-

universitaire centra die voor TAVI werden erkend. 

In de ranking komt Imelda op de 5de plaats, na de 

KU Leuven, OLV Ziekenhuis Aalst, ZNA Middelheim 

en UZGent, maar voor AZ Sint-Jan Brugge, 

Ziekenhuis Oost-Limburg, UZA en Jessa Ziekenhuis. 

Deze ranking bevestigt de positie van het performant 

hartcentrum Imelda. 

 

 

 

 

Deze maand lanceerde het Rode Kruis Vlaanderen 

een nieuwe campagne “Missing Type”. Met deze 

internationale campagne wil men mensen bewust 

maken van hun bloedgroep. Er zijn dus veel A, O en 

B’s nodig. Ook ons ziekenhuis steunt deze 

campagne. Meer info vind je op www.missingtype.be  

 

Kom op maandag 19 september, tussen 18u en 

20u30, bloed geven in de kapel van ons ziekenhuis. 

Onze directie geeft dan alvast het goede voorbeeld. 

 

 

 

 

 

Een dipje, een burn-out, een depressie. Wat is het? 

Wie en wat kan je helpen? Hoe kan je er zelf voor 

zorgen dat je fit blijft in je hoofd?  

Agenda 

Infoavond “Fit in je hoofd” 

Imeldaziekenhuis wint eerste BeQuint 

award! 

Ranking Vlaamse hartcentra: Imelda 

scoort zeer goed! 

Kom bloed geven! 

http://www.missingtype.be/
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Op deze en heel wat andere vragen wordt een 

antwoord gegeven tijdens de infoavond “Fit in je 

hoofd” op dinsdag 11 oktober 2016. Deze avond is 

een initiatief van de gemeente Bonheiden, CM en de 

psychiaters van ons ziekenhuis. Onder andere dr. 

Steven Veeckman, dr. An Koeck en dr. David De 

Loecker komen aan het woord. 

 

U en uw patiënten worden hartelijk uitgenodigd om 

19u in het gemeenschapscentrum ’t Blikveld, 

Jacques Morrensplein 2 te Bonheiden. Deze 

infosessie is volledig gratis, maar inschrijven vooraf 

is wel nodig. Dit kan via: 

http://www.cm.be/agenda/activity-

page.jsp?activityId=tcm%3A381-177057 

 

 

 

 

 

 

Na het succes van de eerste editie van onze 

infoavond “Gezond door de menopauze en 

andropauze”, wordt deze infoavond herhaald in GC 

Den Bussel in Keerbergen. Op donderdag 13 

oktober 2016 organiseert ons ziekenhuis i.s.m. de 

gemeente Keerbergen 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 De Smedt, 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 GC Den Bussel, Haachtsebaan 54 te 

Keerbergen. 

 

Deze infosessie is volledig gratis. Inschrijving vooraf 

is wel nodig, dit kan via volgende link: 

http://goo.gl/forms/IVklMSB6WMFIWZW63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kevin Peters 

Plastische heelkunde 

 

015/ 50 51 77  

 

Kevin.peters@imelda.be 
 

 

 

 

Dr. Kurt Devroe 

Algemene en abdominale 

heelkunde 

 

015/ 50 51 74 

 

kurt.devroe@imelda.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe stafleden 

Infoavond “Gezond door de menopauze 

en andropauze” 

http://www.cm.be/agenda/activity-page.jsp?activityId=tcm%3A381-177057
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