
  
 

1/2 

 

E-melda      
Jaargang 2, nr. 8 – november 2015 

 

 

 

 

 

 Donderdag 12 november 2015: Infoavond 

“Vrouw en Hart” door de dienst Cardiale 

Revalidatie 

 

 Zaterdag 15 november 2015: Opendeurdag 

Kunstnierafdeling 

 

 Donderdag 19 november 2015: Symposium “10 

jaar Patiëntveiligheid” 

 

 Zaterdag 9 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie 

 

 Donderdag 18 februari 2016: Symposium rond 

menopauze en andropauze 

 

 Donderdag 3 maart 2016: Symposium over de 

evolutie van de psychiatrie over de laatste 35 jaar 

 

 Zaterdag 12 maart 2016: Ipodium 31 

 

 Zaterdag 4 juni 2016: Ipodium 32 

 

 Zaterdag 8 oktober 2016: Ipodium 33 

 

 

 

 

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9 januari 2016 in de 

buitenkapel van ons ziekenhuis.  

 

U bent welkom vanaf 17u30. Om 18u gaan we van 

start met de verwelkoming door onze nieuwe 

hoofdarts, Ilke Montag. Daarna bezoeken we het 

operatiekwartier, de endoscopielokalen en de 

nieuwste aanwinsten op de dienst Medische 

Beeldvorming. We ronden af met een uitgebreide 

walking dinner. 

 

Inschrijven kan tot 1 januari via: 

http://goo.gl/forms/D55NLBcQ1L 

 

 

 

 

Sinds enkele maanden wordt in het 

Imeldaziekenhuis een biosimilar van Infliximab (anti-

TNF) gebruikt, namelijk Remsima®. Dit is identiek 

aan het originele Infliximab (Remicade®).  Tot nu toe 

wordt het vooral voorgeschreven op de IBD-kliniek 

voor de ziekte van Crohn en voor colitis 

ulcerosa.  Het gebruik en het klinisch effect is 

volledig te vergelijken met het origineel.  Het 

Imeldaziekenhuis is daarmee het eerste ziekenhuis 

in België die een biosimilar van een anti-TNF 

gebruikt bij IBD-patiënten.  De kostprijs voor de 

maatschappij van deze biosimilar ligt beduidend 

lager. Meer info?  ibdkliniek@imelda.be  

 

 

 

 

 

Reeds sedert de tijd van het sanatorium is 

longpathologie altijd belangrijk geweest in ons 

ziekenhuis. Dit heeft dan ook geleid tot een steeds 

verder stijgend aantal thoracale ingrepen. Het 

Imeldaziekenhuis mag zich wat betreft het aantal 

pulmonaire ingrepen dan ook tot één van de grotere 

centra in Vlaanderen rekenen. 

   

Nu er steeds meer evidentie is voor de meerwaarde 

van de zogenaamde VATS lobectomie (VATS staat 

voor Video Assisted Thoracoscopic Surgery) versus 

de klassieke thoracotomie, was het een evidentie 

ook in het Imeldaziekenhuis de overstap te maken 

naar deze nieuwe techniek. 

 

Om dit programma uit te bouwen werd een 

samenwerking aangegaan met de dienst Thoracale 

Heelkunde van het UZ Leuven. Dr. Herbert 

Decaluwé, die een deel van zijn chirurgische 

opleiding in het Imeldaziekenhuis heeft genoten en 

ondertussen DE referentie voor VATS lobectomie 

genoemd mag worden, is sinds september 2015 

toegelaten arts in ons ziekenhuis. Door deze 

ingrepen samen met hem te verrichten en door zijn 

inbreng bij de MOC-vergaderingen, wordt een 

nieuwe belangrijke stap gezet om de thoraxchirurgie 

in de regio op een kwaliteitsvolle manier verder uit te 

bouwen. 

 

 

 

 

Een aantal maanden geleden kwam uit de dienst 

Verloskunde/Gynaecologie de uitdrukkelijke vraag 

naar een raadpleging  Menselijke Erfelijkheid. 

 

Met toekomstige ouders die zich prenataal 

aanbieden met vragen rond een mogelijk risico op 
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een erfelijke aandoening bij hun ongeboren kind kan 

worden besproken of voor bepaalde indicaties 

genetische testen mogelijk zijn. 

 

Op genetische raadplegingen kan ook worden 

nagegaan of een syndroom of ziekte, waarmee een 

patiënt geconfronteerd wordt, erfelijk bepaald is en 

voor bepaalde aandoeningen kunnen gezonde 

mensen zich op dragerschap laten testen. Dergelijke 

onderzoeken gebeuren slechts na het informeren 

van de patiënt en met diens toestemming. 

 

Er wordt ook stilgestaan bij de psychologische 

impact van de keuze en patiënten worden 

ondersteund bij het verwerken van de 

onderzoekresultaten. Ook de ethische aspecten van 

genetische vragen moeten de nodige aandacht 

krijgen. 

 

Nog andere specialismen bleken uit te kijken naar dit 

initiatief, vooral uit algemeen gastro-intestinale, 

pediatrische, oncologische en cardiologische hoek. 

Professor Griet Van Buggenhout startte op 5 oktober 

2015 een raadpleging in het Imeldaziekenhuis. Het is 

de bedoeling haar expertise toe te voegen aan het 

noodzakelijke multidisciplinair overleg rond erfelijke 

aandoeningen. 

 

  

 
 

 

Onze cardiologen en pediaters zijn in overleg 

gegaan met hun collega’s van UZ Leuven om tot een 

samenwerking te komen op het vlak van de 

kindercardiologie.  

 

Dr. Jacoba Louw - kindercardioloog - werd benoemd 

tot toegelaten arts kindercardiologie in het 

Imeldaziekenhuis. Bij vermoeden van een 

hartafwijking bij het ongeboren kind evalueren 

gynaecoloog en kindercardioloog samen de 

echobeelden teneinde het verdere beleid te bepalen. 

Na de geboorte wordt de diagnose zo snel mogelijk 

bevestigd of vervolledigd zodat de behandeling op 

het meest opportune moment kan starten. Patiëntjes 

met een hartafwijking hebben evident ook 

gespecialiseerde opvolging nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Herbert De Praetere 

Cardiovasculaire heelkunde 

 

015/ 50 51 89 

Herbert.de.praetere@imelda.be  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Nele De Brucker 

Pneumologie 

 

015/ 50 51 68 

Nele.de.brucker@imelda.be 

 

 

 

 

 

 

Dr. Lise Van Gestel 

Orthopedie 

 

015/ 50 52 12 

Lise.van.gestel@imelda.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Katrien Ghys 

Dermatologie 

 

015 50 51 67 

katrien.ghys@imelda.be 
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