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Huisartsen hebben rechtstreekse (gele) lijn voor
dringende vragen

H

eb jij als huisarts dringende medische vragen? Sommige disciplines beschikken
over een rechtstreekse telefoonlijn of mailadres waar je dan terecht kunt. Deze
contactgegevens zijn enkel beschikbaar voor jou en we vragen je om deze niet door te
geven aan de patiënt.

De gele lijnen:
Abdominale chirurgie: 014 57 76 17
Anesthesie: 014 57 77 66
Cardiologie: 014 57 71 12
Neurologie: 014 57 71 25
of SOSneurologie@ziekenhuisgeel.be
Oncologie/hematologie: 014 57 70 37
Orthopedie: 014 57 71 13
of SOSorthopedie@ziekenhuisgeel.be
Pediatrie: 014 57 77 59
SOSpneumologie@ziekenhuisgeel.be
Fysische geneeskunde: 014 57 73 50

Digitalisering ziekenhuis op maat
van patiënt en huisarts

E

én systeem dat je voor alles kunt gebruiken: brieven en operatieverslagen opstellen,
afspraken maken, je agenda opvolgen. Dat is het nieuwe EPD (HiX 6.2 van ChipSoft) dat
Ziekenhuis Geel uitrolde op 29 januari 2021. “Vroeger moesten we veel rondbellen om
bijvoorbeeld beelden op te vragen. Als je nu daarentegen je laptop en internetaansluiting
hebt, dan heb je eigenlijk het ziekenhuis bij de hand,” zegt hoofdarts Jos Opheide.

Alle zorgprofessionals in
Ziekenhuis Geel werken samen
in elektronisch patiëntendossier
‘HiX’. Patiëntgegevens worden
onmiddellijk gedeeld via
het dossier, zodat er minder
rondgebeld hoeft te worden. Die
instant uitwisseling wordt later
uitgebreid naar de huisartsen in
de regio.
Jan Flament: “Het doel is dan

ook om meer structuur te geven
binnen het hele zorgproces. Het
Zorgportaal van HiX maakt een
betere integratie mogelijk met de
stand-alone systemen van andere
ziekenhuizen en van huisartsen.”
Het Zorgportaal, onderdeel van
HiX, wordt waarschijnlijk eind
2021 geïmplementeerd. In het
portaal vind je eenvoudig jouw

patiënten terug en beschik je
meteen over actuele informatie
uit hun ziekenhuisdossiers.
Dankzij het duidelijke overzicht
en de gebruiksvriendelijke
functionaliteiten verlies je
minder tijd aan registratie
en administratie, waardoor
je meer tijd overhoudt voor
de patiëntzorg. En dat komt
vanzelfsprekend ook de

Ken jij de
geheugenkliniek nog?
Geheugenproblemen
kunnen verschillende
oorzaken hebben. Meestal
is het een normaal
verouderingsverschijnsel.
Vermoed jij dat jouw patiënt
tekenen vertoont van een
beginnend dementieproces?
Dan kunnen we samen snel
een behandeling van de
onderliggende oorzaken
opstarten. Via het geriatrisch
daghospitaal kan je jouw
patiënt een multidisciplinaire
diagnosestelling
laten uitvoeren. In
de geheugenkliniek
werken geriaters,
neurologen, psychologen,
ergotherapeuten en de
sociale dienst samen
om jouw patiënt met
geheugenproblemen te
helpen.
• Afspraak via raadpleging
neurologie: 014 57 70 18
• Afspraak via geriatrisch
daghospitaal: 014 57 75 01

zorgkwaliteit ten goede.
• Lees meer op http://bit.ly/
digitalisering-patientenzorg
• Lees de ervaringen van onze
medewerkers via http://bit.ly/
DigitaalMagazineHiX

Nieuwe artsen
Maak kennis met onze nieuwe artsen. Dr. Bert Van Den Heuvel
(oncologie), dr. Pieter Struyf (revalidatie) , dr. Dean De Meirsman
(spoedgevallen), dr. Céline Nawara (gynaecologie), dr. Annelien
Brauns (orthopedie), dr. Astrid van Hoyweghen (radiologie) en
dr. Anne Iudicello stellen zichzelf in een minuutje aan je voor. Je

vindt hen ook op onze website https://www.ziekenhuisgeel.be/
zorgverleners/publicaties
Wist je dat wij ook samenwerken met seksuoloog Sofie Ruts en
tabakoloog Kathleen Van Hove? Ook zij stellen zich aan jou voor.

Vaatchirurg Jos Opheide start als nieuwe hoofdarts
Na exact 30 jaar ruilt Jos Opheide
(61) de operatietafel voor de
(virtuele) vergadertafel. Op
1 december 2020 startte de
vaatchirurg als nieuwe hoofdarts
van Ziekenhuis Geel. “Ziekenhuis
Geel ligt me nauw aan het hart.
Ik wil iets terugdoen voor het
ziekenhuis, het klaarstomen
voor de toekomst. We staan
op een kantelpunt, niet alleen
in de Kempen maar ook in de
geneeskunde.” Als hoofdarts zal
hij zich focussen op een vlotte
samenwerking en communicatie

tussen artsen, huisartsen en
directie.
“De keuze voor dr. Opheide is
ingegeven omdat hij de ambitie
deelt van de raad van bestuur: we
moeten een medische strategie
voor Ziekenhuis Geel ontwikkelen
als partner in een Kempense
zorgregio. Die medische strategie
moet tot stand komen door in
dialoog te treden met de eigen
specialisten maar zeker ook met
de huisartsen en andere spelers in
de eerste, tweede lijn en niet in het
minst met de andere ziekenhuizen

van het Ziekenhuisnetwerk
Kempen (ZNK)”, aldus prof. dr.
Emiel Wouters, voorzitter van
Ziekenhuis Geel.
• Lees meer over onze nieuwe
hoofdarts via Vaatchirurg
Jos Opheide start als nieuwe
hoofdarts
• Dr. Jos Opheide stelt zichzelf
graag aan je voor in een filmpje:
https://www.youtube.com/
watch?v=C0dVF7KhvGY

Vaccinaties in onze ELZ en Ziekenhuis Geel

Heel wat artsen en
verpleegkundigen kregen
hun eerste Covid-19-vaccin
in februari. Ondanks de
beperkte levering van
vaccins maar dankzij de
WZC en de CRA-artsen, kon

toch al een aanzienlijk deel
van de zorgmedewerkers
gevaccineerd worden.
Het ziekenhuis stelde
zich ook kandidaat om de
eerstelijnszorgverstrekkers

te mogen vaccineren. Op
deze manier wilden ze de
vaccinatiecentra ontlasten
omdat de huisartsen het
voorbije jaar al heel hard te
verduren hebben gekregen.
Maar de overheid besliste dat

dat niet nodig was.
Daarnaast hebben heel
wat verpleegkundigen en
specialisten van het ziekenhuis
zich vrijwillig kandidaat
gesteld om te helpen en mee te
werken in de vaccinatiecentra.

Blijf op de hoogte over
Covid-19 nieuws
Op de site van Ziekenhuis Geel vind je alle info over
Covid-19 in ons ziekenhuis:
Handige links van de overheid
Info over de testzones en de samenwerking met de
huisartsen
Meest recente richtlijnen betreffende raadplegingen,
onderzoeken, ingrepen en opnames
https://www.ziekenhuisgeel.be/coronavirus

Beroertezorg: online neurologisch advies
voor patiënt en huisarts via Synapps
Hoorde je al van Synapps? Dat
is een nieuwe handige online
tool voor patiënten die een
beroerte opliepen. Neurologen
van Ziekenhuis Geel werkten

deze app uit in samenwerking
met Thomas More en Provincie
Antwerpen. Als huisarts
krijg je ook vragen van jouw
patiënt. Daarom presenteren de

neurologen van Ziekenhuis Geel
deze ondersteunende app via
http://bit.ly/uitlegSynapps

Medimapjes in samenwerking met huisartsen en apothekers
In samenwerking met VHKZ neemt Ziekenhuis Geel nu
ook medimapjes in gebruik. De medimapjes met actueel
medicatieschema krijgen geriatrische patiënten mee wanneer
ze ontslagen worden. Vooral bij deze groep patiënten geraken
nogal wat papieren verslagen en medicatieschema’s verloren.
Het mapje verhelpt dit en bevordert zo de vlotte samenwerking
tussen de 1ste lijn en 2de lijn. Bovendien merken we dat

patiënten er zelf actief gebruik van maken om er extra info bij te
stoppen zoals hun voorschriften of attesten. Ziekenhuis Geel is
al erg tevreden over dit initiatief en mogelijks wordt het project
gezamenlijk verder gezet binnen ZNK.
VHKZ leverde een starterspakket medimapjes. Later zullen
we dit pilootproject evalueren en bekijken we samen of we dit
kunnen verderzetten.

Wetenschappelijk onderzoek naar knieartrose
Heb jij patiënten:
Ouder dan 50 jaar
Gediagnostiseerd met knieartrsose
Die bereid zijn om 12 weken oefentherapie te volgen
Die geen andere behandeling voor knieartrose volgen.
Vraag hen dan om deel te nemen aan ons wetenschappelijk
onderzoek naar knieartrose.
Bij interesse volstaat het om naam en telefoonnummer te
mailen naar knieartrosepijn@vub.be of te telefoneren naar
0456 21 03 90 .
Het onderzoek wordt gecoördineerd door de VUB en de
oefentherapie vindt enkel plaats in ons revalidatiecentrum en

in het UZ Brussel te Jette. Zo speelt onze revalidatiedienst een
belangrijke rol in het wetenschappelijk onderzoek naar pijn en
inflammatie bij mensen met knieartrose. Deelnemers volgen 12
weken een oefenprogramma met niet-invasieve testen:
pijn testen
bloedafnames
vragenlijsten
registratie van de hersenactiviteit
Een bescheiden vergoeding is voorzien.
Meer info: https://reumanet.be/studie-rond-knieartrose
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