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Eerste nieuwsbrief voor huisartsen
Beste collega,
Onze relatie met de huisartsen vinden wij erg belangrijk. Wij zien het dan ook als onze opdracht
om u goed op te hoogte te houden over het reilen en het zeilen binnen het ziekenhuis.
Daarom starten wij met deze elektronische nieuwsbrief. Een verzameling van actuele informatie
over wat u als huisarts aanbelangt. Denken we onder meer aan de voorstelling van nieuwe
geneesheren, de ingebruikname van nieuwe apparatuur of de aankondiging van bijscholingen.
Het opzet is om deze informatie regelmatig te verspreiden en zo de inhoud en ook de lengte
ervan beperkt te houden.
De nieuwsbrief wordt – via de voorzitters van de huisartsenverenigingen - bezorgd aan alle
huisartsen van onze regio. Wij plaatsen het rondschrijven ook op het beveiligde gedeelte van
onze website.
Voor nu informeren wij u graag over de wijzigingen in het geneesherenbestand:
1. Dr. Yvo Macken heeft wegens gezondheidsredenen zijn praktijk in ons ziekenhuis
volledig stopgezet sinds 1 juli. Voor zijn opvolging is een vacature uitgeschreven.
De actuele patiënten van dr. Macken zullen verder opgevolgd worden door de huidige
dienst orthopedie: dr. Mattheeuws, dr. Motmans, dr. Schauvliege en dr. Vaes.
2. Dr. Lieve Peeters heeft haar gehospitaliseerde activiteit in ons ziekenhuis intussen stop
gezet, maar haar volledige ambulante activiteiten in ons ziekenhuis behouden en dit tot
31 augustus. Zij doet endoscopische onderzoeken gedurende 2 dagen per week.
Afspraken hiervoor kunnen gewoon via het normale afsprakensecretariaat gemaakt
worden. De uitbouw van de dienst gastro-enterologie staat in de steigers.
3. Dr. Brechtje Van Son, neurologe, start op 1 oktober in ons ziekenhuis. Hierdoor
bestaat de ploeg neurologie uit 3 artsen. De dienst acute beroertezorg (stroke unit) is
intussen opgestart. Uitgebreide voorstelling van deze nieuwe dienst volgt in het najaar.
In het najaar wordt gestart met een slaaplabo.
4. Dr. Isabel Bouckenooghe treedt per 1 augustus aan als voltijdse vaatchirurge in
associatie met Dr. Berghmans. Zij neemt hiermee de deeltijdse activiteit van
dr. Giacolone als vaatchirurg volledig over.
Dr. Giacolone blijft actief in ons ziekenhuis als consulent voor lymfe pathologie.

5. Dr. Manu Baetslé stopt zijn activiteiten in ons ziekenhuis per 31 augustus. Er zijn
gesprekken met kandidaten cardiologie bezig. Het is voor ons ziekenhuis meteen een
opportuniteit om een extra cardioloog met erkenning in de intensieve zorgen aan te
trekken. Door herverdeling van de consultatie uren zullen intussen alle patiënten van
dr. Baetslé intern opgevangen worden.
Ivo Jacobs, Hoofdgeneesheer
Vragen, suggesties of berichten met betrekking tot deze nieuwsbrief kunt u sturen naar:
heidi.vanloon@azmol.be
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