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Nieuwsbrief voor de huisarts 

Beste collega, 
 
De Sint-Jozefskliniek vindt haar relatie en communicatie met de huisartsen zeer belangrijk. Daarom starten wij met  
deze nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte willen houden over de gang van zaken binnen het ziekenhuis. Het wordt 
een verzameling van actuele informatie  over hetgeen u als huisarts aanbelangt. De nieuwsbrief zal  3 maal per jaar 
verschijnen. Er is al een intense samenwerking met de eerste lijn maar in dit snel evoluerende ziekenhuislandschap zal 
het noodzakelijk zijn om het veranderende aanbod in het ziekenhuis in beeld te brengen. 

De wetgeving betreffende de ziekenhuisnetwerking zal de ziekenhuizen opleggen om samen te werken en het zorgaan-
bod te bundelen. Bovendien moet de ziekenhuisarts inzetbaar zijn op verschillende campussen van het netwerk om zo 
dicht mogelijk bij de patiënt te gaan consulteren. 
Ons ziekenhuis heeft ervoor gekozen om met az groeninge te netwerken. Dit maakt het mogelijk meer subspecialisa-
ties aan te bieden in Izegem en voor bepaalde gespecialiseerde klinische zorg de patiënt door te verwijzen naar Kort-
rijk. Hierdoor blijft de patiënt maximaal verzorgd in eigen regio. 

We streven naar  toegankelijke en continue zorg in nauwe samenwerking met zowel de hulpverleners uit de thuiszorg,  
de woonzorgcentra en de gespecialiseerde diensten uit het ziekenhuisnetwerk. 
Deze uitbouw verloopt stapsgewijs en zal uitgroeien tot een nog completer zorgaanbod. Samen met az groeninge in 
Kortrijk, het OLV Van Lourdes ziekenhuis in Waregem, het St-Vincentiusziekenhuis in Deinze en het AZ Maria Middela-
res ziekenhuis in Gent maakt de Sint-Jozefskliniek Izegem deel uit van het E17-netwerk. Dit netwerk zal alle facilitaire 
diensten van het ziekenhuis ondersteunen en rationaliseren en het op termijn ook mogelijk  maken  nog meer  
subspecialisten aan te trekken in eigen regio. 
 
Hebt u suggesties of wenst u mee te werken aan de nieuwsbrief, gelieve mij dan te contacteren.  
Veel leesplezier,  
 
Dr Geert Luyckx 
Hoofdarts 
geert.luyckx@sjki.be 

Samenwerking met az groeninge 
Begin 2016 spraken Sint-Jozefskliniek Izegem (SJKI) en az groeninge Kortrijk (AZG) de intentie uit om hun zorgaanbod 
op mekaar af te stemmen. Er volgden al snel concrete realisaties en de samenwerking wordt verder uitgebreid. Artsen 
van AZG houden gespecialiseerde consultaties in het ziekenhuis van Izegem. Daarnaast kunnen patiënten van SJKI in 
AZG terecht voor gespecialiseerde, hoogtechnologische zorg. Hierna vindt u een paar voorbeelden van de samenwer-
king tussen beide ziekenhuizen. 
 
Neurologie 
• Spoedgevallen: acute beroertepatiënten worden op de spoedgevallendienst van SJKI opgevangen door neurologen 
van zowel SJKI (dr. K. Van Den Abeele , dr. H.L. Verschelde en dr. N. Glibert ) als van AZG (dr. P. Bourgeois, dr. D. Pee-
ters, dr. P. Vanacker, dr. E. Vancaester, dr. P. Vanderdonckt, dr. F. Vanhee). Heeft een patiënt met een acute beroerte 
nood aan interventionele neuroradiologie of neurochirurgie, dan wordt hij hiervoor vanuit SJKI naar AZG doorverwe-
zen. 
 
• Neurologen van SJKI en AZG staan samen in voor de acute behandeling en nazorg van beroertepatiënten in SJKI.  
Bovendien wordt het team van twee neurologen in SJKI vanaf de zomer 2017 versterkt met een derde neuroloog die 
ook in AZG actief zal zijn. 
 

Oncologie 

• De hematoloog dr. Schauvliege en oncoloog dr. Hanssens  van SJKI werken ook in het oncologisch centrum van AZG. 
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• De diagnose, multidisciplinaire behandeling en opvolging van de oncologische patiënt in SJKI gebeurt via overleg met 
artsen van verschillende disciplines die actief zijn in beide ziekenhuizen. Ze houden daarbij rekening met de richtlijnen 
en/of verwijsafspraken van het gezamenlijk multidisciplinair oncologisch handboek. 
• Oncologische patiënten van SJKI worden voor radiotherapie naar AZG doorverwezen. 
• Beide ziekenhuizen werken samen voor specifieke oncologische zorgprogramma’s, zoals borstkanker. In de satelliet-
borstkliniek van SJKI voert de plastisch chirurg, verbonden aan de coördinerende borstkliniek van AZG, borstrecon-
structies met eigen weefsel uit. 
• Oncologische patiënten van SJKI worden naar het oncologisch centrum van AZG doorverwezen voor behandeling van 
zeldzame tumoren en behandelingen in studieverband. 
• Nazorg gebeurt in SJKI. 

Gespecialiseerde gastro-enterologische onderzoeken in SJKI 

Dr. W. Van Moerkercke, gastro-enteroloog, van AZG komt naar SJKI voor 
• maag- en darmonderzoek onder narcose (gastroscopie en coloscopie). 
• echo-endoscopie: combinatie van endoscopie met inwendige echografie om bijvoorbeeld een poliep, gezwel of cyste 
ter hoogte van slokdarm, maag, dunne ofdikke darm in detail te evalueren. 
• second opinion bij inflammatoire darmziekten (inflammatory bowel disease), zoals ziekte van Crohn en colitis ulce-
rosa. 

Andere gespecialiseerde raadplegingen in SJKI 

Specialisten van AZG zijn actief in SJKI op vlak van: 
• nierziekten: naast de ambulante consultaties volgen de nefrologen  van AZG (dr. P. Doubel, dr. M. Decupere, dr. G. 
Meeus, dr. O. Schockaert, dr. L. Viaene) ook opgenomen patiënten in SJKI op. Verwijzende huisartsen kunnen voor een 
telefonisch consult bij de nefrologen van AZG terecht. Patiënten met chronisch nierlijden krijgen uitleg over het te vol-
gen dieet in overleg met de diëtisten van SJKI en AZG. Patiënten die in SJKI worden verzorgd, worden mee opgevolgd 
door het nierzorgteam AZG. Dat is een pluridisciplinair team van dialyseverpleegkundigen, een sociaal assistente, een 
diëtiste en in de toekomst ook een psycholoog. 
• neurochirurgie 
dr. J. Ceuppens  
dr. L. Fidlers 
dr. T. Vandenberghe 
• reumatologie 
Dr. B. Vanneuville 

Nieuwe artsen 

 

Dr F. Beyls werkt 
sinds 2 januari 2017 
als  geneesheer-
specialist in de an-
esthesie-reanimatie 
en  
intensieve genees-
kunde. 

 

Dr  
M. Vanfleteren 
startte vanaf 1 
juli , 1 dag per 
week (vrijdag) 
op de dienst  
pneumologie.  

Specialisatie: pneumologie en  
thoracale oncologie. 

Dr.  
S. Vanden Daelen 
volgt  
dr. Fourneau op.  
Specialisatie:  
anesthesie- 
reanimatie en inten-
sieve geneeskunde. 

Dr. A. Bracke 
vervoegt  de 
dienst  
nucleaire ge-
neeskunde 

vanaf  
16 oktober . 

Dr. N. Glibert zal deel uitmaken 

van het team neurologen vanaf 1 

augustus.    
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Artsen die SJKI verlaten 

Dr. Merlin (neus-, keel - en oorziekten) 

Dr. Pauwels (pathologische anatomie) 

Dr. Vandeginste (dermatologie) 

We bedanken de artsen voor hun jarenlange inzet in ons ziekenhuis en wensen hen het allerbeste toe. 

 JCI 

Alle Vlaamse ziekenhuizen streven massaal naar het behalen van een accreditatielabel. Accreditatie is een proces 

waarbij het ziekenhuis door een onafhankelijke organisatie (wij hebben gekozen voor JCI) beoordeeld wordt op basis 

van internationale normen. Het is een hulpmiddel om in het ziekenhuis de aandacht voor een continue verbetering te 

verhogen. Patiëntveiligheid wordt daarbij steeds centraal geplaatst. We hopen het kwaliteitslabel te halen tegen eind 

2017.  

Om het label te kunnen behalen,  is een nauwe samenwerking met jullie cruciaal. In dit kader vragen we dan ook 

graag jullie aandacht voor volgende zaken: 

- Bij opname: duidelijke verwijsbrief met correct medicatieschema  

- Bij geplande operatie: ingevuld pre-operatief boekje  

- Bij aanvraag radiologie: volledig ingevuld aanvraagformulier  

Activiteiten 

Binnen SJKI 

Vanaf september  kunnen geriatrische patiënten tijdens hun opname samen met hun mantelzorgers deelnemen aan 

het  project starttocare@home. Ze krijgen de kans om de nodige vaardigheden aan te leren  in een kamer die de thuis-

situatie nabootst. Zo  kunnen ze de zorg voor hun familielid thuis terug opnemen.  

Binnen AZG 

- 19 september wordt het  symposium ‘ Reshape the mammography experience with sensitive design’ georganiseerd 

door de groep medische beeldvorming van AZG. U kan de geactualiseerde congresagenda van az groeninge steeds 

raadplegen via de website: www.azgroeninge.be/symposia. 

- 6 september : symposium orthopedie/fysiotherapie 

- 26 september: symposium 10-jarig bestaan borstkliniek 

- 28 september: symposium kindergeneeskunde 

Nieuws 

Magazine voor inwoners uit de regio 

We publiceren ons eerste magazine ‘SAMEN’ voor patiënt en bezoeker. Dit magazine wordt 

in de maand juni  gratis verspreid aan alle  inwoners van Izegem en omliggende regio’s.   

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u een persoonlijk exemplaar en  een overzicht van 

de actuele telefoonnummers.  
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Aanvraag geriatrisch dagziekenhuis 

We beschikken over een geriatrisch dagziekenhuis. De geriatrische patiënt (75-plusser) kan voor therapie, observatie 

en diagnose voor één dag worden opgenomen. Het geriatrisch dagziekenhuis maakt het mogelijk verschillende onder-

zoeken en consulten op één dag te realiseren. De patiënt kan er ook terecht voor ambulante revalidatie. Er is o.a.  aan-

dacht voor vallen, geheugenproblemen, voedingsstoornissen en slikproblemen. Meer info hierover is te verkrijgen bij 

dr. Kristien Luyckx  op het nummer 051 33 41 14. Aanvragen zijn te  richten naar ann.depreitere@sjki.be 

Gratis Wi-Fi voor patiënt en bezoeker 

Sinds kort is er in SJKI gratis Wi-Fi  voor patiënt en bezoeker.  

Lancering nieuwe website 

De medewerkers en artsen informeren de patiënt actief over de verschillende 

aspecten van zorg. De zorg is erop gericht de zelfstandigheid van de patiënt (en 

zijn eventuele mantelzorger) maximaal te bevorderen. Informatie is cruciaal en 

we hebben er dan ook voor gekozen om binnenkort een nieuwe website te lan-

ceren. We voorzien ook een rubriek ‘u bent zorgverlener’ waar u als huisarts 

specifieke documenten vlot kan terugvinden.  

 

Borstkliniek 

SJKI heeft een erkende borstkliniek. Borstkanker is de 

meest voorkomende vorm van kanker. Maar liefst 1 op 8 

vrouwen wordt  ermee geconfronteerd. In de borstkliniek 

kunnen  patiënten met borstaandoeningen en hun familie 

terecht  voor onder andere diagnosestelling, behandeling, 

nabehandeling,  psychosociale begeleiding en informatie-

verstrekking. De borstkliniek is een overkoepelend multi-

disciplinair overlegorgaan dat een patiëntgerichte werking 

en een georganiseerd zorgaanbod nastreeft.  De patiënt 

kan hier ook  voor oncorevalidatie  terecht. Deze revalida-

tie bestaat uit  aangepaste lichaamstraining en informatie-

ve sessies over allerlei aspecten van kanker. Het programma werkt  aan de fysieke conditie en verbetert ook de levens-

kwaliteit van de deelnemers. Meer info is te verkrijgen bij dr. Vandeursen (051 33 47 77) of de borstverpleegkundigen 

Lies  Deltour en Tine Vanden Bergh (051 33 41 58). 

VIP² 

Als ziekenhuis nemen wij ook deel aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²). Aan de 
hand van een aantal  indicatoren wil de Vlaamse overheid, samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse 
ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren. Wij gebruiken deze informatie intern en vergelijken ons met andere zie-
kenhuizen. De informatie helpt een patiënt ook om, in overleg met zijn arts, een overwogen keuze te maken voor een 
bepaald ziekenhuis. Wil je weten hoe ons ziekenhuis scoort? Neem dan een kijkje op volgende website: 
www.zorgkwaliteit.be. 

Nieuwe CT-scan 
 
Begin juli werd op de dienst radiologie een nieuwe CT-scan in gebruik genomen. Er werd opnieuw geopteerd voor een 
toestel van General Electric. Het nieuwe toestel laat toe om sneller te scannen, wat leidt tot betere beeldkwaliteit, 
ook bij bewegende organen zoals het hart. 
Een belangrijk bijkomend voordeel is een reductie in stralingsdosis, door betere detectoren en onderdrukking van de 
ruis door nieuwe techniek van beeldreconstructie. Voor meer info kunt u terecht bij dr. Vanlede. (051 33 74 31) 

http://www.zorgkwaliteit.be/

