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 Zaterdag 10 december 2016: 6
de

 Orthopediedag 

voor huisartsen en kinesisten 

 

 Zaterdag 14 januari 2017: Nieuwjaarsreceptie 

 

 Zaterdag 18 maart 2017: 25 jaar Hartcentrum 

 

 Zaterdag 25 maart 2017: Ipodium 

 

 Donderdag 11 mei 2017: Infoavond “Reciprociteit 

en vertrouwen – een ethiek van samenwerking” 

Prof. A. Vandevelde, KULeuven 

 

 Zaterdag 10 juni 2017: Ipodium 

 

 Zaterdag 14 oktober 2017: Ipodium 

 

 Donderdag 7 december 2017: Infoavond 

“Rechten met betrekking tot het patiëntendossier” 

 

 

 

 

 

Dr. Helena Maes 

Oncologie - Hematologie 

 

015 50 51 61 

 

helena.maes@imelda.be 

 

 

 

Dr. Tine Strobbe 

Dermatologie 

 

015 50 49 77 

 

tine.strobbe@imelda.be 

 

 

 

 

Dr. Cilia Augustinus 

Oftalmologie 

 

015 50 49 72 

 

cilia.augustinus@imelda.be 

 

 

 

 

Graag nodigen we u uit op onze jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 14 januari 2017 in de 

buitenkapel van ons ziekenhuis. 

 

U bent welkom vanaf 17u30. Na de verwelkoming 

om 18u door onze voorzitter van de Medische Raad, 

dokter Guy Schols, volgt een stukje muziek.  

 

Daarna brengen we een bezoek aan volgende 

diensten: 

 dienst orthopedie in het operatiekwartier  

 de dienst anatomopathologie  

 de multidisciplinaire MS raadpleging van de 

neurologen.  

 

We ronden af met een uitgebreide walking dinner. 

 

Inschrijven kan tot 3 januari 2017 via 

https://goo.gl/forms/EGRCNBEFVaxHu6q72 of via 

mail medisch.secretariaat@imelda.be 

 

 

 

 

  

SAVE THE DATE: 18 maart 2017 
 

Met veel plezier bieden we u voor de 25
ste

 verjaardag 

van ons Hartcentrum een gezonde dosis 

cardiologische retrospectie, introspectie en 

prospectie, geflankeerd door culinaire genoegens en 

muzikale ambiance.  

 

Meer informatie volgt, maar we heten u nu reeds 

hartelijk welkom namens de dienst Cardiologie en 

Cardiale Heelkunde van het Imeldaziekenhuis en AZ 

Sint-Maarten! 

 

 

 

 

Binnenkort neemt onze dienst medische 

beeldvorming een tweede CT scan in gebruik.  

 

De nieuwe CT is een high-end CT, de CT Force. 

Deze ultra performante CT kan doorgedreven 

cardiale en vasculaire beeldvorming bieden met de 

hoogste kwaliteit. De nieuwe CT kan een nog 

gedetailleerdere beeldvorming van het hart en 

Agenda Nieuwjaarsreceptie 14 januari 2017 

Het Hartcentrum wordt 25 jaar! 

Nieuwe CT scan 

Nieuwe stafleden 

mailto:helena.maes@imelda.be
mailto:tine.strobbe@imelda.be
https://goo.gl/forms/EGRCNBEFVaxHu6q72
mailto:medisch.secretariaat@imelda.be
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bloedvaten aanbieden met nog minder artefactering 

veroorzaakt door vaatwandverkalkingen. Dit maakt 

een optimale beoordeling van de 

bloedvatwandaflijning mogelijk.  

 

Dankzij het gebruik van iteratieve reconstructie is de 

bestralingsbelasting beduidend lager. Daarom 

worden kinderen en jonge patiënten preferentieel op 

deze CT gescand. Het toe te dienen volume 

iodiumhoudend contrastmiddel kan ook verminderd 

worden voor de meeste onderzoeken. Wat dan ook 

weer ten goede komt aan de nierfunctie van de 

patiënten.  

 

Met de ingebruikname van deze nieuwe CT 

schenken we optimaal aandacht aan de gezondheid 

van onze patiënten. 

 

 

 

 
Sinds oktober 2016 werkt onze dienst neurologie 
samen met het Transmuraal Multiple Sclerose Team 
(TMST). Een team dat is opgericht in de schoot van 
het Nationaal Multiple Sclerose Centrum, een 
centrum dat mensen met MS vanuit verschillende 
standpunten benadert: medisch, functioneel, 
psychologisch en sociaal.  
 
De neurologen van ons ziekenhuis organiseren 
samen met dit team elke vierde vrijdag van de 
maand een multidisciplinaire raadpleging. Tijdens 
deze raadpleging krijgt de patiënt de mogelijkheid 
om bij elk van de teamleden op consultatie te gaan.  
  
Vanuit de verschillende disciplines wordt aan de 
hand van gesprekken, vragenlijsten en testen naar 
de patiënt geluisterd. Op het einde van de 
raadpleging bundelen alle leden van het TMST hun 
bevindingen in een samenvattend verslag aan de 
huisarts, waarin een advies wordt geformuleerd in 
verband met de meest geschikte aanpak voor de 
patiënt.  

 

 

 

 

De dienst Kindergeneeskunde organiseert op 

regelmatige basis Smeerschooltjes voor ouders en 

hun kinderen. Tijdens het Smeerschooltje wordt de 

behandeling van atopisch eczeem toegelicht en 

gedemonstreerd door een kinderarts en een 

pediatrisch verpleegkundige. Er wordt een 

uitgebreide uitleg in groep gegeven met mogelijkheid 

tot vragen en praktische tips. Alle ouders en/of 

verzorgers zijn, samen met hun kinderen met 

eczeem van 0 tot 5 jaar, van harte welkom. 

 

Voor meer informatie of voor de volgende data van 

het Smeerschooltje kan je terecht bij 

verpleegkundige An Simons (an.simons@imelda.be). 

Er wordt een pediatrisch consult aangerekend dat 

grotendeels terugbetaald wordt door het RIZIV. 

 

 

 

 

 

Sinds september is Eveline Hoefkens de nieuwe IBD 

verpleegkundige in ons ziekenhuis. Zij is 

gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen 

van patiënten met de ziekte van Crohn of colitis 

ulcerosa.  

 

Voor deze patiënten is zij een vast, laagdrempelig 

aanspreekpunt waar ze terecht kunnen voor meer 

informatie over inflammatoire darmziekten, de 

onderzoeken en nodige behandelingen maar ook 

praktische vragen over het dagelijks leven met IBD.  

 

Binnen de IBD kliniek Bonheiden zorgt zij, samen 

met de gastro-enterologen, voor een 

geïndividualiseerde multidisciplinaire opvolging van 

de IBD patiënten. 

 

Onze IBD verpleegkundige is elke weekdag te 

bereiken via mail: IBDkliniek@imelda.be of 

telefonisch op het nummer 015 50 48 68. 

 

 

 

 

 

 
Onze geriatrische diensten zijn in beweging, letterlijk 
en figuurlijk: we zijn ON THE MOVE!  
  
De vraag naar behandeling van geriatrische 
patiënten neemt elk jaar toe. Onze bestaande 
geriatrie afdelingen zijn regelmatig overbezet.  
Geriatrische patiënten liggen daardoor vaak 
verspreid over ons ziekenhuis en soms is de 
verblijfsduur van deze patiënten te kort. Als 
ziekenhuis spelen we in op deze vraag en bouwen 
we ons geriatrisch zorgprogramma uit. Op die manier 
zorgen we voor een optimale opvang van 

Uitbreiding Geriatrisch zorgprogramma: 

nieuwe afdeling Orthogeriatrie 

Multidisciplinaire MS raadpleging 

Smeerschooltje 

Nieuwe IBD verpleegkundige 

mailto:an.simons@imelda.be
mailto:IBDkliniek@imelda.be
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geriatrische patiënten.  
  
De Vlaamse overheid heeft deze 
programmatiewijziging formeel goedgekeurd. Met 
extra G-bedden wordt een nieuwe afdeling gevormd, 
Geriatrie 3, volgens een vernieuwend concept. 
Orthogeriatrie wordt de kernactiviteit.  
Op deze afdeling worden zowel patiënten met een 
heelkundige als met een conservatieve behandeling 
opgenomen, naast de al bestaande mix van (sub-)   
acute geriatrische patiënten.  
 
De opening van deze nieuwe dienst is begin 2017 
voorzien.   

 

 

 

 

 

 

Op 18 oktober werden de vierde Well Done – MSD 

Literacy Awards uitgereikt. Deze Awards belonen de 

beste initiatieven ter bevordering van de 

gezondheidswijsheid in België. Dit jaar werden 54 

projecten ingediend door organisaties uit de 

eerstelijnszorg, organisaties uit de tweedelijnszorg, 

publieke instellingen, patiëntenverenigingen en 

particulieren. 

 

In de categorie samenwerking met actoren uit de 

eerstelijnszorg werd onze campagne “Je 

medicatieschema: zorg dat je het altijd bij hebt!” 

genomineerd. Deze campagne spoort patiënten aan 

om een medicatieschema op te stellen en mee te 

nemen bij elk contact met een zorgverlener. Ons 

project werd niet verkozen als winnaar, maar we zijn 

wel trots op de nominatie die we hiervoor kregen.  

 

 

 

 

 

Op 26 oktober werd in ons Hartcentrum een 

percutane aortaklep geplaatst in een 

gedegenereerde mitralisklepplastie.  

 

Het gaat over een bejaarde patiënte met in de 

voorgeschiedenis een aortaklepbioprothese in 

combinatie met een mitralisklepplastie d.m.v. een 

mitralisklepring. Progressief ontwikkelde zich echter 

therapie refractair longoedeem op basis van een 

ernstige mitralisinsufficiëntie. Op twee maanden tijd 

werd ze driemaal gehospitaliseerd met longoedeem. 

In het hartteam werd besloten dat, gezien de 

postoperatieve status en de zich instellende 

nierinsufficiëntie, een nieuwe operatieve correctie 

voor haar niet meer haalbaar was. Daarom werd 

voorgesteld deze patiënte te helpen door middel van 

een Lotusklep, die men normaal gebruikt voor 

percutane aortaklepimplantatie, maar nu in 

mitralispositie. 

  

Het betrof hier een samenwerking tussen de 

diensten Cardiologie en Cardiochirurgie waarbij 

dokter Roosen van de dienst Cardiologie 

verantwoordelijk was voor de klepimplantatie en 

dokter De Praetere en dokter Haenen voor de 

percutane toegangsweg.  

 

Onder volledige anesthesie werd eerst een linker 

thoracotomie uitgevoerd waarna een sheath werd 

geplaatst doorheen de apex van het linker ventrikel. 

Nadien werd een stijve voerdraad gebracht van in 

het linker ventrikel tot in het linker atrium. Over deze 

voerdraad werd nadien de Lotusklep geopend 

binnen de gedegenereerde mitralisklepring. Tijdens 

de plaatsing van de klep klopte het hart gewoon 

verder zonder enig probleem. Het verdere verloop 

van de procedure was volledig ongecompliceerd. De 

patiënte verdroeg de procedure hemodynamisch 

perfect en de postoperatieve fase verliep 

probleemloos. De nierfunctie verbeterde 

spectaculair.  

 

Dit is de eerste keer dat er in België een retrievable 

aortaklep werd geplaatst binnen in een 

gedegenereerde mitralisklepring. Wereldwijd werden 

er tot nu slechts vijf dergelijke procedures 

uitgevoerd. Deze ingreep toont de voortrekkersrol 

aan die we als Hartcentrum spelen in de regio. 

Nominatie Well Done - MSD Health 

Literacy Awards 

Hartcentrum Bonheiden zorgt voor 

Belgische primeur 


