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CoBe – Cognitief Bewegen , nieuwe groepstherapie
op de neurologische revalidatie

O

Op de neurologische
revalidatie is er sinds
kort een nieuwe
groepstherapie die momenteel
wekelijks wordt aangeboden.
Het belang van relaxatie en
bijhorende positieve effecten
op de revalidanten zijn de
neurologen niet ontgaan. CoBe
staat voor Cognitief Bewegen.
Met andere woorden; bewust
zijn van de effecten op het
lichaam van kleine gecontroleerde bewegingen waarbij
tegelijkertijd veel aandacht
wordt besteed aan een rustige
ademhaling. Dit alles vindt
plaats in een afgezonderde
ruimte met een instrumentale, rustgevende muziek
op de achtergrond en de
verbale begeleiding door een
ergotherapeut. Deze sessies
zijn vergelijkbaar met onder
andere yoga en Eutonie, maar
werden volledig samengesteld
door ergotherapeuten van de

CoBe
Symposium Innovatie
in de zorgsector
10 januari 2020
16.30 uur
De Vesten Laakdal
sprekers:

Ilja Arts
revalidatie.
Belangrijk om te weten en om
te kunnen deelnemen is dat een
CoBe-sessie altijd onderdeel
uitmaakt van een multidisciplinaire behandeling (juiste
nomenclatuur verplicht!). In het
revalidatieteam wordt er dan
ook bekeken of de revalidant
effectief in aanmerking komt

voor de CoBe groep. De doelen
zijn onder andere relaxatie, bevorderen van het lichaamsbesef
en pijnvrij bewegen. De revalidant kan 1 keer per week een
groepssessie bijwonen in plaats
van een individuele ergotherapiesessie aanvullend op zijn of
haar andere multidisciplinaire
behandelingen.

Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)
nu ook in Ziekenhuis Geel

H

et Medisch Sociaal
Opvangcentrum (MSOC)
is een ambulant centrum
voor jongeren en volwassenen
die vragen hebben over of
moeilijkheden hebben met
drugs en alcohol. Op maandag
en donderdag zit het MSOC nu
ook in Ziekenhuis Geel. Want:
hoe sneller we de doelgroep
kunnen oriënteren naar de
ambulante hulpverlening,
hoe beter uiteraard. Geven
patiënten tijdens consultaties

of opnames aan dat hij of zij in
aanraking komt met drugs of
alcohol? Dan komt die patiënt
al in aanmerking voor de gespecialiseerde verslavingsbegeleiding door het MSOC. De sessies
worden begeleid door een ervaringsdrager én een gespecialiseerde psycholoog. Bovendien
is de opvolging zo goed als
kosteloos. Erover willen praten
is de enige voorwaarde om
patiënten door te verwijzen
naar deze begeleiding in huis.

Na toestemming van de patiënt
kan een afspraak gemaakt worden op het telefoonnummer
014 22 66 50.
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Koen Kas

Publicaties Tijdschrift
voor Geneeskunde

11 jaar. Plots ontstane
diplopie. Geen tekenbeet.
Geen stomp hoofdtrauma.
Onze diensten Neurologie,
Radiologie, Pediatrie en
Oftalmologie werkten
samen wanneer het 11-jarig
meisje zich aanbood. De
case werd gepubliceerd in
het Tijdschrift voor
Geneeskunde, nummer 16.
Het artikel ‘Een 71-jarige
vrouw met syncopes en
diffuse calcificaties in de
hersenen’ lees je in nummer
19 van het Tijdschrift voor
Geneeskunde, dat op 1
oktober verscheen.
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Nieuw elektronisch patiëntendossier
Op 3 oktober ondertekenden wij een contract met Chipsoft voor de uitrol van
hun patiëntensoftware (HiX). Dit elektronisch patiëntendossier verzamelt alle data
van de patiënt op één plaats een geeft je in real-time toegang hiertoe. Een veiligere en efficiëntere informatiestroom tussen zorgverleners. Dat is het doel.
“Het is niet alleen een enorme meerwaarde voor de zorgverlener en patiënt in het
ziekenhuis, maar ook voor andere actoren in de zorg, zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen. Met HiX kunnen we op een gestructureerde en veilige manier
gegevens uitwisselen met eerstelijnszorgverstrekkers. Het volledige zorgtraject
van de patiënt staat hierbij centraal”, zegt Jan Flament, CEO.
“De software wordt voortdurend geïntegreerd met nieuwe technologieën en
functionele innovaties”, zegt Walter Claessens, verpleegkundig directeur. “Via een
mobiele app hebben specialisten altijd toegang tot hun dossiers, ook als ze op
verplaatsing zijn buiten het ziekenhuis.” Er komt ook een online patiëntenportaal,
waar de patiënt via een beveiligde login medische gegevens kan raadplegen en
invoeren. Het ziekenhuis treft de komende maanden alle voorbereidingen om
vervolgens in 2020 in één klap live te gaan.

Wij heten onze nieuwe
artsen welkom
Een korte introductie.
Dr. Ben Gys

Abdominale heelkunde

Dr. Torab Al Hatawe
Interventionele cardiologie

G-care: gezamenlijk project om armoede en
welzijnsproblemen aan te pakken
Ondervind jij dat jouw patiënt een welzijnsprobleem heeft dat de gezondheid
beïnvloedt of omgekeerd? Dan kan je hem of haar doorverwijzen naar de verbindingscoach Hendrik Schoors in Geel. Dat is het project G-care: samenwerking in
zowel de welzijns-als de gezondheidszorg om continu de beste ‘en warme‘ zorg te
bieden aan de patiënt, ook aan de meest kwetsbaren in onze maatschappij.

Dr. Bert Van Den Heuvel
Oncologie en Borstkliniek

Contreet begeleidt de verbindingscoach de patiënt verder op het gebied welzijn
en helpt die ook te motiveren om preventieve maatregelen te treffen om zijn of
haar leefsituatie te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om problememen rond
financiën, wonen, eenzaamheid of ongezonde leefgewoonten.
Verwijzen is makkelijk:
•
Mail naar hendrik.schoors@geel.be.
•
Geef daarbij de telefoonnummer van de patiënt en een korte schets van de
situatie of de problematiek.
•
Uiteraard licht je de patiënt hierover in en vraag je of hij/zij akkoord gaat met
de verwijzing.
•
De verbindscoach neemt vervolgens zelf contact met de patiënt en zal op
huisbezoek gaan in de regio’s Geel, Laakdal, Meerhout en Westerlo.
De verbindingscoach is ook deel van het transmurale zorgpad verslaving en van
het transmuraal perinataal zorgpad van Ziekenhuis Geel.

Dr. Helena Pilate
Gastro- enterologie

Dr. Kathleen Joos
Neurochirurgie
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