
 

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,

Diegenen die nog overtuigd moesten worden van het belang van transmurale zorg voor de

patiënt, werden door de corona-epidemie met de neus op de feiten gedrukt. Deze crisis heeft

meer dan ooit aangetoond hoe belangrijk en levensnoodzakelijk een goede samenwerking is

tussen alle actoren in de zorg. Hierbij zijn ziekenhuismuren nog van weinig tel.

Kwaliteitsvolle en hartelijke zorg bieden, is immers het resultaat van overleg met huisartsen en

samen kijken wat het beste is voor elke patiënt.

Op deze ‘Dag van de Huisarts’ wil ik, samen met alle artsen van ons ziekenhuis, jullie dan ook

oprecht bedanken voor de ongeziene solidariteit en samenhorigheid waarmee we samen deze epidemie en de daarop

volgende vaccinatiecampagne aangepakt hebben.

Dankzij deze goede en vaak persoonlijke contacten, kunnen we zorg op maat bieden aan patiënten. Deze editie van

E-melda is er vooral om jullie in de bloemetjes te zetten.

Met vriendelijke groeten

Philip Rijkers, hoofdarts

Een dankjewel van de Commissie Relatie Huisartsen

Beste collega's,

Als Commissie Relatie Huisarten danken we jullie graag voor de actieve deelname

aan de zorg voor onze patiënten. In deze COVID-19-pandemie met nieuwe grote

uitdagingen in de eerstelijnszorg heeft jullie takenpakket een bijkomende dimensie

gekregen. Ondanks de drukte op het werkveld zijn jullie met kritische blik en

constructieve houding een belangrijk klankbord voor onze patiënten/ziekenhuis

gebleven. Jullie hebben tijdens de vele vergaderingen de bekommernissen gedeeld

en meegewerkt aan oplossingen waar mogelijk. Jullie talrijke aanwezigheid op het

eerste digitale Ipodium beklemtoont de waarde van dit zinvolle lokale

bijscholingsinitiatief. We houden nog even verder vol, en kijken alvast uit naar een

najaar met hopelijk terug meer normale ontmoetingen.

Namens de Commissie Relatie Huisarten,

Wim Wynendaele



Een bedanking van de Medische Raad

Het was op een zonnige vrijdagmiddag dat ik me vanuit het inkomgebouw naar het

administratief gebouw begaf. Ik botste letterlijk en figuurlijk op een oude bekende. We zullen

hem GDPR-gewijs respectvol met zijn voornaam Marcus noemen.

Het was geleden van de laatste fysieke nieuwjaarsreceptie dat we mekaar nog gesproken

hadden. De begroeting was zeer hartelijk. Marcus en zijn echtgenote werken samen in een

huisartsenpraktijk, op een halfuur rijden van ons ziekenhuis. Hij zag er goed uit, geen

coronaverdikkingen en een voor de leeftijd en geslacht nog flinke haardos. Ik zag dat dokter

Marcus een blauw thermozakje met zich droeg. "En Marcus: Wat kom je doen in het Imelda op

een vrijdagnamiddag en met dat blauwe zakje"? Antwoord: "Ik kom mijn patiënten vaccineren"!

Waarom schrijf ik dit in het kader van de Dag

van de Huisarts? Omdat ik in deze akte een

doorbreking vaststel van het klassieke

paradigma van eerste, tweede en derde (vierde)

lijnszorg. Want wat is hier frappant? De huisarts

die zijn patiënten volgt tot binnen de muren van

het ziekenhuis. Maar omgekeerd gebeurt dit

ook, de specialist die met de huisarts samen

de raadpleging doet binnen de perimeter van

de huisartspraktijk.

Dat we al lang niet meer de gescheiden werelden zijn die historisch vastliggen, blijkt ook uit de wens van de overheid om de

ziekenhuisnetwerken te aligneren met de eerstelijnszones. En als we de trend in de gezondheidszorg willen bijblijven, moeten we ook de

onmiddellijke zorg vanuit het ziekenhuis koppelen aan een zorg bij de huisarts. De patiënt wil niet meer zoals in de 20e eeuw langer dan

strikt noodzakelijk in het grote ziekenhuis blijven maar snel naar zijn vertrouwde thuisomgeving.

Maar Marcus kwam niet alleen patiënten vaccineren, hij vertelde ondertussen hoe zij als huisartsen, niet in de eerstelijn maar in de

vuurlijn stonden tijdens het voorbije coronajaar. Hun weinig geapprecieerde functie in de track and trace: “waar moeit ge u mee

doktooreke” tot patiënten die kwaad de telefoon neersmijten na: “gij zijt nu al de vijfde die mij belt...”. Hoe zij geconfronteerd worden met

intrafamiliale spanningen, emoties en stress, hoe zij bovenop nog bedolven worden onder een administratieve lawine.

Maar ook tijdens de vaccinatieprogrammatie hebben zij hun risicopatienten gestratifieerd, en de basis gelegd voor een efficiënte

vaccinatiestrategie. Trouwens, de vervaging van de begrenzing van wat tot de ziekenhuisactiviteit behoort of wat tot de huisartsenpraktijk is

een feit en zal de behandeling van de chronische ziekten, waar een groot deel van de patiënten mee geconfronteerd worden, definitief

beïnvloeden.

Na wat gekeuvel over de globale aanpak van de sanitaire crisis door de overheden ging Marcus richting hoofdgebouw en ik naar mijn

vergadering die niet toevallig ging over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Als ik dan de trap opliep, zag ik vanuit de traphal dokter

Marcus met zijn thermozakje met gezwinde stap het hoofdgebouw binnen stappen... en ik maakte mij de bedenking dat op de vraag wie

de echte helden zijn ik het antwoord wel weet.

Wat heb ik een respect voor dokter Marcus en zijn collega’s... Een fijne Dag van de Huisarts gewenst!

Luc Haenen

Een bedanking van de dienst Geriatrie

Op deze Dag van de Huisarts willen we jullie vanuit de dienst Geriatrie graag bedanken voor

de erg fijne samenwerking.

Als huisarts spelen jullie een centrale coördinerende rol bij de zorg voor de patiënt. Omdat

jullie zo dicht bij de patiënt staan kennen jullie de volledige leefwereld en de verwachtingen

van onze patiënten. Zeker wat onze geriatrische patiënten betreft zijn jullie zeer goed op de

hoogte van het globale functioneren thuis.

Het laagdrempelig kunnen overleggen over een patiënt zien wij als grote meerwaarde. Jullie

constructieve bijdrage hierbij is van groot belang.

In dit Coronajaar hebben we bijzondere appreciatie voor het vele werk dat jullie verricht

hebben in de eerstelijnszorg. We leerden dit jaar van korter bij de centrale rol van de CRA’s

binnen de WZC’s kennen. Ook in uitdagende omstandigheden gaven jullie het beste van

jullie zelf. De inzet van jullie allen bij de organisatie van de zorg was onontbeerlijk.

Binnen onze dienst hebben we sinds vorig jaar ook voor het eerst HAIO’s in opleiding. Dit gaf

ons de kans om binnen een ziekenhuissetting terug kritisch te kijken naar ons eigen

denkkader en de verschillen in aanpak tussen eerste en tweede lijn beter te appreciëren.

Deze wisselwerking kan enkel maar leiden tot een nog betere en nauwere samenwerking in

de toekomst.

Hannelore Vandewinckele



De dienst Gynaecologie/verloskunde zegt bedankt

Beste collega,

Al jaren volgen wij samen jonge ouders in blijde verwachting. Samen holistische zorg bieden

kan alleen omdat je, ons, de “medicus”, laat meekijken door jouw bril. Na een telefoontje

vallen doorgaans de puzzelstukken in elkaar. De jonge moeder is op luttele minuten

gekaderd binnen de familiale en bredere sociale context. Zeer waardevolle informatie die

vaak leidt tot aanpassen van de therapeutische aanpak. Het wordt zelden gedeeld op

Facebook maar deze “samen” zorg is voor vele jonge moeders/ouders (en gynaecologen)

een absolute meerwaarde.

Bedankt ook voor de voorschriftjes die je op onze vraag maakt om het comfort van de patiënt

te vergroten (die dan minder ver moet rijden). Bedankt voor je laagdrempelige

beschikbaarheid. Jij vangt zoveel vragen, administratie en bezorgdheden op dat dit ook een

belangrijke werklastvermindering voor ons betekent.

We kijken ernaar uit jullie terug live te mogen ontmoeten op een bijscholing, LOK-

vergadering of nieuwjaarsreceptie. Een leuk weerzien met bekende gezichten. Of de

mogelijkheid nieuwe gezichten te ontdekken achter de stem aan de telefoon of de naam op

het verwijsbriefje. Dit maakt ook het samenwerken nog makkelijker.

Geniet nog van jullie dag, we hopen dat hij zonnig en rustig mag verlopen! Dankbare

groeten.

Els Dufraimont

Korte bevraging in verband met informatie en

communicatie voor en met huisartsen

Omdat we de communiatie met de huisartsen erg belangrijk vinden willen we via

een korte bevraging te weten komen hoe je onze communicatie en informatie naar

jou, als huisarts, ervaart.

Op basis van deze bevraging kunnen we behouden wat goed is en veranderen wat

beter kan. De vragenlijst invullen duurt slechts 5 minuten. Je vindt de vragenlijst

hier.

Alvast bedankt om de tijd te nemen om deze bevraging in te vullen. Als bedanking

verloten we 4 wijnpakketten onder de invullers van de vragenlijst!

Ipodium - 5 juni 2021

Zaterdag 5 juni gaat ons tweede digitaal Ipodium door. Via een Teams-vergadering

kan je het Ipodium, dat ingekort wordt tot 5 onderwerpen, online volgen. Het

Ipodium start om 9.30 uur. Het einde is voorzien om 11 uur.

We geven je graag het programma mee:

• Voorvoetpijn (door Lise Van Gestel, orthopedie)

• Darmflora een wonderlijke beestenboel (door Peter Bossuyt, gastro-enterologie)

• Mythes in anafylaxie bij kinderen (door Katrien Coppens, pediatrie)

• Fusie biopsie van de prostaat (door Christophe Orye, urologie)

• nexuzhealth.pro voor huisartsen (door Wilfried Vanden Eynden, teamleider IT)

Vooraf inschrijven is dus niet nodig. Het enige wat jij hoeft te doen is op zaterdag 5

juni om 9.30 uur aan te loggen via deze link.

Bloed geven - 21 juni 2021

Op maandag 21 juni kan je opnieuw bloed geven in de kapel van ons ziekenhuis.

Vooraf een afspraak maken is wel nodig. Registreren kan via

donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer

0800 777 00.

Meer informatie over bloed geven kan je vinden op www.rodekruis.be.

https://docs.google.com/forms/d/1R1Qw0PQEMcQFtHJAq_SY-bJ0jlzYE8bxwnLqyUpuqqc/viewform?edit_requested=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWFjMDYzZTYtZWJmOC00Yjc0LWFiOTQtNmQyYzA5MGFiODE1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225040f017-b2d6-4437-8acd-9e11ca7176d3%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224f97d784-96ce-4b1b-ae89-6478f7709998%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d8590e4d-87a4-47e8-9038-b2b395a44a32&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://donorportaal.rodekruis.be/
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/


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
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