
 

Met E-melda houden we je op de hoogte van het laatste Imeldanieuws en laten we weten wat

er op de agenda staat!

Beste collega’s,

Imelda zit niet stil en bouwt steeds verder aan de toekomst. De voorbije maand mochten we

weer enkele erg talentvolle jongere collega’s verwelkomen. Daarnaast krijgt ons masterplan,

waarbij de bouw van een nieuw dagziekenhuis de blikvanger is, steeds concreter vorm. Een

eerste bouwproject werd zopas afgerond en op 4 november openden de urologen hun deuren

op een volledig nieuwe locatie in het ziekenhuis.

De pandemie heeft een disruptie veroorzaakt in de manier waarop we ons werk organiseren.

Net zoals de meeste bedrijven ondervinden wij wat meer moeite om de juiste medewerkers

aan te trekken. Een fenomeen dat ook de meeste huisartsenpraktijken niet vreemd is. Steeds vaker stellen we vast dat

daardoor ook eerstelijnspathologie in de tweede lijn terechtkomt via de spoedgevallendienst. Maar die is daar vaak niet

op voorzien. Een open dialoog tussen huisartsen en specialisten en een herwaardering van de huisartsgeneeskunde

bieden de oplossing om een harmonieuze samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn te bewaren.

Ook volgend jaar willen we de dialoog met de huisartsen concreet houden: Voor de gekende, meer wetenschappelijke

iPodia wordt 2023 een jubileumjaar. Meer informatie hierover volgt in een volgende Nieuwsbrief. Aangezien de boog

niet altijd gespannen kan staan, maken we ook ruimte voor hartelijke, informele ontmoetingen. Na het grandioze

debuut dit jaar, organiseren we daarom volgende zomer een nieuwe editie van ‘Feest in het Imeldabos’. In een losse,

ongedwongen sfeer kunnen jullie dan nader kennismaken met onze jonge (en iets minder jonge) artsen-specialisten.

Met vriendelijke groeten

Philip Rijkers, hoofdarts

Nieuwe locatie dienst Urologie

Sinds kort zijn onze urologen te vinden op hun nieuwe werkplek in het

ziekenhuis. Zij kregen een volledig gerenoveerd blok waar zowel

consultaties als kleine ingrepen kunnen plaatsvinden. Met de drie

consultatieruimtes en de twee behandelruimtes kunnen onze vier

urologen allemaal samen de patiënt een nog kwaliteitsvollere zorg

aanbieden.Ook makkelijk is dat secretaresse Pascale daar haar eigen

plek heeft.

Je kan de urologen en secretaresse Pascale vinden op route 300.

Telefonisch kan je het secretariaat bereiken op 015 50 61 85.

https://www.imelda.be/opname/verpleegafdelingen/kraamafdeling/virtuele-rondleiding


Tegemoetkoming palliatieve zorg

Kwaliteit van zorg is meer dan alleen de kwaliteit van medische

handelingen, zeker bij palliatieve patiënten reikt dit veel verder. Palliatieve

patiënten hechten vaak meer belang aan tijd thuis bij familie dan aan

het verlengen van hun leven met therapeutische behandelingen in het

ziekenhuis. Mogelijks wil een patiënt bepaalde doelen nog verwezenlijken

en vindt hij andere zaken daar ondergeschikt aan. Zeer persoonlijke

keuzes. Voor ongeneeslijke patiënten is het belangrijk om tijdig na te

denken over wat hun wensen en verwachtingen zijn over toekomstige zorg.

Huisartsen kunnen palliatieve patiënten helpen om na te denken over hun

wensen en verwachtingen. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige

gesprekken zijn, maar ze dienen - in het belang van de palliatieve patiënt -

op zijn ritme en tempo te worden gevoerd. De huisarts is vaak de eerste

vertrouwenspersoon, iemand die de gezondheidsproblematiek van de

patiënt al veel langer op de voet volgt, nog (lang) voor de palliatieve fase.

Sinds november voorziet Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Frank Vandenbroucke, in een specifieke vergoeding om huisartsen te

stimuleren om grondig en ernstig in gesprek te gaan met palliatieve

patiënten over hun levenseinde.

Eind oktober organiseerden we een infoavond voor het ruime publiek rond

vroegtijdige zorgplanning. Het grote aantal geïnteresseerden toonde dat

hierrond nog heel wat vragen leven. Via deze link kan je de presentaties

van de avond vinden.

Onze maagdarmspecialisten zetten extra in op

sensibilisering voor darmkankerscreening

met reuzegroot opblaasbaar colon.

Donderdag 20 oktober was het Dag tegen Kanker, een dag waarop alle

oncologische patiënten extra in de watten werden gelegd. Dit werd

uiteindelijk dé aanleiding voor onze gastro-enterologen om extra te

focussen op screening bij darmkanker. Darmkanker is een

veelvoorkomende kanker (derde meest voorkomende bij mannen en

tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen in België). In 2020 waren

3983 mannen en 3330 vrouwen gediagnosticeerd met darmkanker. Om

de sensibilisering concreet te maken, konden geïnteresseerden en

patiënten langsgaan in de inkomhal van ons ziekenhuis om te wandelen

door een reuzegrote dikke darm en hun vragen persoonlijk te stellen aan

de artsen van Imelda.

Ook RTV kwam langs en maakte deze interessante reportage.

Pensioen dr. Dejaegher

Eind oktober namen we afscheid van neuroloog Luc Dejaegher. Na

jarenlange dienst is het tijd voor zijn welverdiend pensioen.

Bedankt voor alle goede zorgen en geniet van de vrije tijd!

Dr. Nikolas De Meurechy - Mond-kaak-

aangezichtchirurgie

Op 1 oktober is dokter De Meurechy gestart in ons ziekenhuis. Hij versterkt het

team van MKA-artsen.

Je kan hem bereiken op 015 50 51 87 of via nikolas.de.meurechy@imelda.be

https://www.imelda.be/algemeen-professionelen/agenda/infoavond-vroegtijdige-zorgplanning
https://rtv.be/artikels/levensgrote-darm-imeldaziekenhuis-om-aandacht-te-schenken-aan-darmkanker-a121778
mailto:nikolas.de.meurechy@imelda.be


Dr. Kathleen Janssens - Orthopedie

Sinds 1 oktober werkt dokter Janssens in ons ziekenhuis. Zij vervoegde

ons team van orthopedisten.

Je kan haar bereiken op 015 50 52 10 of via

kathleen.janssens@imelda.be

Dr. Sara Ceuppens - Oftalmologie

Op 1 oktober is ook dokter Ceuppens gestart in ons ziekenhuis. Zij

vervoegde het team van oogartsen.

Je kan haar bereiken op 015 50 49 57  of via sara.ceuppens@imelda.be

Feest in het Imeldabos - 17 juni 2023

Na het grote succes van de eerste editie in 2022, hebben we beslist om er een

traditie van te maken. Daarom nodigen we jullie en je gezin nu al uit voor de tweede

editie van "Feest in het Imeldabos" op zaterdag 17 juni 2023. Opnieuw mag je

heerlijke foodtrucks en drankjes verwachten maar ook kinderanimatie en leuke en

interessante babbels met onze arts-specialisten.

Noteer dus deze datum al zeker in je agenda en hopelijk tot dan!

Ipodium in 2023

Ook voor 2023 plannen we alvast enkele Ipodia in. Schrijf deze data zeker al in je

agenda!

11 maart 2023

10 juni 2023

14 oktober 2023

Geen nieuwjaarsreceptie

Januari is steeds een drukke maand voor ieder van ons. Je holt van de ene

nieuwjaarsreceptie naar de andere en voor je het weet is het al februari.

Daarom hebben we besloten om geen nieuwjaarsreceptie meer te organiseren.

Wel nodigen we jullie van harte uit op ons zomerevent en Ipodia.

mailto:kathleen.janssens@imelda.be
mailto:sara.ceuppens@imelda.be


Wil je onze nieuwsbrieven en uitnodigingen blijven ontvangen?

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Europese privacyregelgeving in werking om je persoonsgegevens beter te beschermen. De Algemene Verordening

Gegevensbescherming (of de GDPR) legt de regels vast die organisaties en overheden moeten volgen bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

We gebruiken momenteel je contactgegevens om je regelmatig op de hoogte te brengen van wat er in ons ziekenhuis gebeurt. Dit onder andere aan de hand

van papieren en digitale nieuwsbrieven, uitnodigingen voor symposia en kaartjes met de voorstelling van nieuwe stafleden. We namen je op in onze

contactlijst omdat je als huisarts verwijst naar en samenwerkt met ons ziekenhuis of arts bent in onze regio. We willen jou graag verder op de hoogte houden.

Jouw persoonsgegevens beheren en gebruiken we in alle veiligheid, ze worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Verkies je toch om geen nieuwsbrieven of

uitnodigingen meer te ontvangen, dan kan je je uitschrijven via: https://bit.ly/2IfteFm

Imeldaziekenhuis Bonheiden - Imeldalaan 9 - 2820 Bonheiden - België
www.imelda.be
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