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Wissel hoofdarts

Veranderen hoort bij het leven. Boeiende tijden staan te wachten.

B

egin maart werd dr.
Katelijne Valgaeren
aangesteld als nieuwe
hoofdarts van het Ziekenhuis
Geel. Dr. Valgaeren was
voorheen diensthoofd
inwendige ziekten en gastroenteroloog. Ze komt voort
uit een familie die altijd in
de Kempen woonachtig was.
Haar ruime ervaring in het
Ziekenhuis Geel en kennis
van de regio, zijn belangrijke
troeven voor het ziekenhuis.
Dr. Valgaeren kijkt uit naar de
uitdaging: “Ik ben arts geworden
omwille van de combinatie
wetenschap en het sociaal
engagement. Sinds 2000 werk
ik in het ziekenhuis van Geel als
internist gastro-enteroloog en
diensthoofd inwendige ziekten.
Samen voor patiënten zorgen,
werken in teamverband, mensen
motiveren, naar hen luisteren
en waar nodig bijsturen en
problemen oplossen is wat ik
graag doe.”

huisartsen en eerstelijnszorgers,
maar ik wil actief meedenken aan
een verdere uitbouw hiervan in
dialoog met alle zorgverstrekkers.
‘Luisteren’ zal daarbij het
ordewoord zijn. Wisselwerkingen
moeten tot uitstekende resultaten
leiden.

De gezondheidszorg is in
verandering
De lijnen in de zorg vervagen.
Het oude denkbeeld van het
ziekenhuis als bedrijf, waar
artsen hun patiënten kunnen
Verbindingsfiguur
behandelen en laten verzorgen,
In haar nieuwe taak als
is aan het verdwijnen . Onze
Hoofdarts wil dr. Valgaeren de
patiënt is een mobiele mondige
verbindingsfiguur zijn tussen
zowel artsen en directie als tussen persoon geworden met een vraag
die we in nauw overleg tussen
de mensen op de ziekenhuishuisarts, ziekenhuisarts en andere
werkvloer en zorgverstrekkers
zorgverstrekkers – en met respect
in de bredere regio. Vooral
voor elkaars expertise - dienen
de huisartsen zijn voor haar
te helpen. Die zorgvraag bij
een belangrijke partner: “Er
patiënten, zorgverleners en andere
bestaan al vele initiatieven en
betrokkenen moet richtinggevend
samenwerkingsverbanden
tussen het Ziekenhuis Geel en de zijn.
Dr. Lise Jonnaert is
sinds 1 februari 2019
als pediater werkzaam
in ons ziekenhuis. Haar
opleiding volgde ze aan
de KU Leuven. Dokter
Jonnaert beoefent de
algemene pediatrie met
bijzondere interesse in de
neonatologie.

Dr. Katrien Geboers
Sedert 1 nov. 2018 is er
een samenwerking in
het kader van het NOK
(Netwerk Oncologie
Kempen) en startte dr.
Katrien Geboers vanuit
het AZ Turnhout als
consulent radiotherapie
in ons ziekenhuis.

Zo stemmen we ons aanbod af op
wat de mensen nodig hebben. De
verslavingskoepel Kempen , hulp
bij verslaving, een initiatief tussen
vrijwilligers en professionelen is
een goed praktijkvoorbeeld dat
werkt. Preventie en screening is
belangrijk in onze praktijk. Denk
maar aan de Borstkankerscreening
en het kerscreeningsproject
(IFOBtest) van de Vlaamse
Overheid.”
Contact met werkvloer en
eerstelijnsactoren
Dr. Valgaeren zal haar functie
opnemen in een bijna voltijdse
rol en haar klinische activiteit
beperken. Echter wil ze het
contact met de werkvloer en
de eerstelijnsijnsactoren niet
helemaal verliezen. “Niet enkel
de zorg voor de patiënt moet
centraal staan maar ook de zorg
voor de verzorgenden. Aandacht
voor work-life balance is een
cruciaal element.

Dat wil ik ook dagelijks blijven
‘aanvoelen’ in de praktijk. “ Aldus
dr. Valgaeren.
Samenwerkingen versterken
Tenslotte is het de ambitie van dr.
Valgaeren om de samenwerking
met de andere ziekenhuizen in de
regio verder te versterken en bij te
dragen aan de goede werking van
het ZiekenhuisNetwerk Kempen.
“Het netwerk moet een positief
verhaal zijn voor elke (huis-)
arts, zorgverstrekker en patiënt.
Met respect voor iedereen en de
nodige aandacht voor innovatie
in functie van zorg voor de regio.
Toegankelijke basiszorg, akute
zorg en specialistische zorg van
hoog niveau hier in de Kempen
voor alle inwoners is het doel.
Superspecialisatie zal in eerste
instantie supraregionaal blijven.
Het mag echter onze ambitie
zijn om op termijn ook deze
superspecialistische zorg in het
netwerk een kans te geven.”

Nieuw telefoonnummer

Save the date

Het secretariaat Neurochirurgie
/ Pijnkliniek /MKA is tijdens de
kantooruren te bereiken op het
nieuwe nummer:

Noteer in je agenda:
social event huisartsen vindt
plaats op zaterdag

014 / 57 70 24
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Ziekenhuis Geel neemt
state-of-the-art RIS-PACS
systeem in gebruik
Wat?
Het Radiologie Informatie Systeem (RIS)
en Picture Archiving and Communication
System (PACS) omvat de volledige hard- en
software voor de patiëntinschrijving op
de dienst radiologie, het aansturen van de
radiologische apparatuur (CT - NMR), de
bewerking van de beelden, het opslaan ervan,
tot zelfs de verslaggeving en distributie van
de verslagen.
Daarnaast zijn er belangrijke koppelingen
met o.a. tarificatie, apotheek, pacs-on-web en
het elektronisch patiëntendossier (EPD).

In een volgende nieuwsflits geven we verdere
duiding over dit state-of-the-art systeem.
Wanneer?
Om de hinder op de normale activiteit te
beperken start de omschakeling naar dit
nieuwe platform op vrijdagavond 22 maart.
Hiervoor beëindigt de dienst radiologie
de gebruikelijke activiteiten en de
dienstverlening voor de ambulante patiënten
uitzonderlijk om 16 uur.
De eerstvolgende dagen na deze ingrijpende
transformatie verwachten we langere
wachttijden, in het bijzonder voor de
ambulante patiënten op de vrije raadpleging.
Voor een echografie is een afspraak dan ook
zeker/zeer wenselijk.
Gelieve bij doorverwijzing hiermee rekening
te houden.

Moeder - Kind - Zorg NIPT-test
Op het symposium van 1 december 2018, werd de zwangerschapsopvolging
overlopen. Nadien bleek er onduidelijkheid te bestaan over de praktische organisatie
van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor trisomie 21,13 en 18. Na overleg lijkt
het ons aangewezen deze test in het ziekenhuis te laten afnemen. Van hieruit wordt
snel transport naar het UZA voorzien alwaar de NIPT op de dienst genetica wordt
nagekeken. Door deze samenwerking kan zowel de kwaliteit als het snel beschikbaar
zijn van het resultaat worden gewaarborgd. Je kan patiënten voor de NIPT verwijzen
naar het labo van maandag tot en met donderdag van 8u tot 13u en van 13u30 tot
18u30.

Ken jij ZIVVER al?

Wij gebruiken vanaf maart ZIVVER om gevoelige info in
mailverkeer te beschermen. Stuur je patiëngegevens naar
een collega via ZIVVER? Dan voorkom je dat die gegevens
in verkeerde handen terechtkomen.
Tijdens het POP-overleg kregen verschillende arsten een
workshop over ZIVVER.
Hoe werkt het? ZIVVER herkent gevoelige info en doet je
eraan denken om dat bericht veilig te mailen. Door een
eenvoudige klik kan de ontvanger die veilige mail openen
met een gedeelde toegangscode. Ontvangers van veilige
mails hebben dan ook geen ZIVVER-account nodig maar
volgen enkel de instructies in hun mail.

Graffiti op onze muur !
Enkele maanden geleden gaf Ziekenhuis Geel een
opdracht aan graffitikunstenaar Bart ‘smates’ Smeets:
voorzie een mooie blikvanger aan de straatkant van ons
ziekenhuis. De uitvoering ervan startte op maandag 5
maart en zal ongeveer twee weken in beslag nemen.
Afhankelijk van de maartse buien zullen de werken af en
toe stilliggen. Via deze link kan je met tussenpozen de
vorderingen van het werk zien.
Voor een woordje uitleg over het kunstwerk kan je terecht
op onze website via deze link.

Een afspraak maken kan via het
secretariaat radiologie: 014 57 70 50.

Samenwerking met MS-Liga Vlaanderen
Sinds november 2018 werkt het Ziekenhuis
Geel samen met de MS-Liga Vlaanderen
in een Multidisciplinaire Raadpleging.
Zo heeft de patiënt en/of zijn familie op
donderdagvoormiddag de mogelijkheid
om naast de normale raadpleging van de
behandelende arts ook te spreken met de
maatschappelijk werker dienst van de MS-Liga.
Deze laatste ‘raadpleging’ is niet beperkt tot
de patiënten van het Geelse ziekenhuis; alle
Kempense MS-patiënten kunnen er terecht.
De maatschappelijk werker van de Liga wil
minimaal een luisterend oor zijn maar ook

hulp bieden bij vragen over tewerkstelling,
tegemoetkomingen, verzekeringen, etc.
Het gesprek met de sociaal werker is gratis. Voor
€20 per jaar kan je overigens lid worden van de
MS-liga.
De MS-Liga is een patiëntenvereniging die
informatie, hulp en psychosociale begeleiding
geeft aan MS-patiënten en hun familie.
Daarnaast leggen ze contacten met alle
betrokken openbare instanties en ministeries
om aldaar de belangen van de patiënt te
verdedigen. Ze staan verder in voor informatie
en sensibilisering aangaande MS, bieden
vorming en begeleiding aan vrijwilligers en
steunen wetenschappelijk onderzoek naar MS.

De maatschappelijk werker van de
Liga in ons ziekenhuis is Liesbeth. Zij is
telefonisch bereikbaar van maandag tot
donderdag op 0470 13 02 45. Een mailtje
naar liesbeth.rijkers@ms-vlaanderen.
be kan ook. Op donderdagvoormiddag
vind je haar in het ziekenhuis tussen 8.30
u. en 12.30 u. Haar kantoor bevindt zich
vlakbij de consultatie neurologie. Voor een
gesprek op donderdagvoormiddag maak
je wel best een afspraak vooraf.

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel organiseert

PROTHESECHIRURGIE in de traumasetting

een symposium voor artsen, kinesitherapeuten en
thuisverpleegkundigen

zaterdag 27 april 2019
accreditering is aangevraagd
voor artsen en kinesitherapeuten

Zaal Kamperfoelie
IOK, Antwerpseweg 1, Geel

PROGRAMMA

Moderator - dr. Maarten Caals, orthopedisch chirurg Ziekenhuis Geel
8.30 u.

Ontvangst met koffie en ontbijt, registratie en accreditatie

9.00 u.

Totale heupprothese: electief vs. trauma (over appelen en peren ... )
dr. Wim Vandesande, Orthopedisch Chirurg Ziekenhuis Geel

9.15 u.

Heupfracturen en operatietechnieken
dr. Hans Feyen, Orthopedisch Chirurg Ziekenhuis Geel

9.30 u.

Primaire knieprothese na trauma
dr. Dries Van Doninck, Orthopedisch Chirurg Ziekenhuis Geel

9.45 u.

Schouderprothese na fractuur
dr. Andy Iudicello, Orthopedisch Chirurg Ziekenhuis Geel

10.00 u. Verpleegkundige aandachtspunten bij traumapatiënten

Mevr. Els Peerlings, Hoofdverpleegkundige dienst Orthopedie Ziekenhuis Geel

10.15 u. Vragen en pauze
11.00 u. Psycho-sociaal zorgtraject bij trauma, van opname tot ontslag

Mevr. Mieke Janssen, Sociaal Verpleegkundige Ziekenhuis Geel

11.15 u. Hoe verloopt de interne revalidatie?

Dhr. Stijn Hendrickx, Hoofdverpleegkundige Sp-dienst Ziekenhuis Geel

11.30 u. FAQ’s bij de revalidatie na prothesechirurgie van de bovenste ledematen

dr. Tine Logghe, Diensthoofd Fysische Geneeskunde en Revalidatie Ziekenhuis Geel

11.45 u. FAQ’s bij de revalidatie na prothesechirurgie van de onderste ledematen

dr. Jens Van Akeleyen, Fysische Geneeskunde en Revalidatie Ziekenhuis Geel

12.00 u. Vragen
12.15 u. Slotbeschouwing

dr. Johan Feyen, Orthopedisch Chirurg Ziekenhuis Geel

12.30 u. Buffet

Inschrijven kan door het overmaken van € 10 op rekeningnummer BE24 0682 0829 8938
van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel, met vermelding van naam, eventueel riziv- of
erkenningsnummer en ‘symposium joint care’.
Wie nadien wenst deel te nemen aan het buffet, vermeldt naam en ‘symposium joint care buffet’.
Inschrijvingen worden aanvaard tot 19 april 2019 (plaatsen zijn beperkt).

