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Lees er meer over op pagina 8.
Meer info via eric.luyckx@yperman.net
Meer info: els.ingelaere@yperman.net
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Medische beeldvorming
Uw har t of dar men digitaal en in 3D
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Foto 3: Op de nieuwe radiologiestek zijn twee nieuwe
digitale zalen voorzien. Filmplaten behoren weldra tot
het verleden: alle beelden die gemaakt worden, gaan
rechtstreeks naar de computer en van daar naar de specialist en de huisarts.

Blik
achter de
schermen
Ongetwijfeld bent u nieuwsgierig
naar het gloednieuwe Jan Ypermanziekenhuis, dat binnenkort
de deuren opent. Hoe ziet een
nieuwe patiëntenkamer er precies
uit? Wat gebeurt er zoal in en
rond de operatiezaal, de dienst
intensieve zorgen en de spoedgevallendienst? Goed nieuws voor
Franstalige en Nederlandstalige
verenigingen: die komen vóór de
definitieve ingebruikname van de
nieuwbouw al een blik werpen
achter de ziekenhuisschermen,
tijdens een geleid bezoek in september of oktober 2007. Reeds
meer dan 220 verenigingen reserveerden een plaatsje en er komen
er dagelijks bij! Heeft u nog vragen, wenst u meer informatie of
wilt u alsnog een voorkeursdatum
vastleggen?

1

Foto 4: Met het gloednieuwe, direct digitale mammografietoestel in de Klaverstraat kan het mammogram
op zeer grote beeldschermen worden afgebeeld. Het
contrast is tot vier maal groter, de borst kan uitvergroot
worden en de vergelijking met vorige onderzoeken is
eenvoudiger.

> Bij zijn intrek in de nieuwbouw beschikt de dienst
radiologie over een gloednieuwe CT-scan: de 64
slice CT. Met de nieuwe NMR, de digitale zalen
en het nieuwe digitale mammografietoestel in de
Klaverstraat is de digitalisering compleet. <
Foto 1: De 64 slice CT maakt per rotatie in 0,3 seconden
64 sneden, die ook nog veel gedetailleerder zijn dan de
vroegere beelden. Niet enkel verloopt het onderzoek
sneller, ook de stralingsdosis ligt een pak lager. De
hogere beeldresolutie van de nieuwe CT maakt tevens
nieuwe onderzoeken mogelijk, zoals coronaire CT-onderzoeken en virtuele coloscopie.

4
Foto 5: De dienst beschikt tevens over een nieuw
echografietoestel. Dit apparaat kan beter weke delen
onderscheiden, zoals pezen en spieren. Bij borstonderzoeken kan men met het toestel ook beter bepalen of
borsttumoren goedaardig of kwaadaardig zijn, en dat
zonder RX stralen.
Meer info: secradio@yperman.net

Contacteer Els Ingelaere op het
nummer 057 22 37 63 of mail
naar els.ingelaere@yperman.net.
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Foto 2: De magneetscanner (NMR) onderging een volledige make-over: zowel de hardware als de software van
het toestel werden volledig vernieuwd of vervangen.
Dankzij de betere beeldkwaliteit kan de arts meer details
waarnemen en zo een meer verfijnde diagnose stellen.
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De nieuwe
spoedgevallendienst
Ruim , h i g h t e c h e n a a n d a c h t voor privacy
> In november verhuist de spoedgevallendienst naar een veel ruimere stek.
Spoedgevallendienst, operatiekwartier
en intensieve zorgen staan vanaf dan
elektronisch met elkaar in verbinding. <
De nieuwbouw betekent voor de dienst spoedgevallen een grote stap vooruit: centrale bewaking
en dossierbeheer van de patiënt, geavanceerde
communicatiemogelijkheden én de allernieuwste materialen. De spoedgevallendienst, het
operatiekwartier en de afdeling intensieve
zorgen zitten op één golflengte. “Zo is het
dossier van de patiënt gedurende de opname
toegankelijk voor de diensten waar hij/zij
verblijft. In principe kunnen wij bijvoorbeeld
de patiënten op intensieve zorgen elektronisch
volgen en vice versa”, aldus Yves Platteeuw
(spoedgevallen).

M a x i m u m pri vacy

In de nieuwe spoedgevallendienst draagt men
de privacy van de patiënt hoog in het vaandel.
“Iedereen die zich aanmeldt op de spoed wordt
opgevangen door een receptioniste en een
coördinerende verpleegkundige van de dienst,
meteen in een medische omgeving”, zegt Yves
Platteeuw. “Het eerste contact tussen patiënt
en spoedmedewerker vindt dus niet meer –
zoals nu – in de gang plaats. Nadien wordt de
patiënt begeleid naar een onderzoeksruimte of
een eenpersoonskamer. Ten slotte is er ook een
wachtkamer en een gespreksruimte.”
D u b b e l zo groot

Ruim vier jaar geleden werd het ontwerp van de
nieuwe spoedgevallendienst opgemaakt. Yves
Platteeuw: “Zoals voor de meeste diensten

De nieuwe spoedgevallendienst

boog een werkgroep zich over alle aspecten van
bouw en inrichting: de minimale oppervlaktes,
de indeling van de ruimtes en het in elkaar
puzzelen van de ruimtes binnen de gegeven
oppervlakte.” Het resultaat: een afdeling met
drie reanimatiekamers, zeven onderzoeksruimtes (waarvan één specifiek voor pediatrie en
één gipskamer), vijf eenpersoonskamers en
een isolatieruimte. “In totaal zestien plaatsen
dus, met daarnaast een wachtkamer en een
gespreksruimte. Dat is een verdubbeling van de
huidige oppervlakte”, aldus Yves Platteeuw.
Meer info: yves.platteeuw@yperman.net

Afschei d
“Na een klinische internistenpraktijk gedurende
34 jaar, na mijn laatste zaalronde en na mijn
laatste consultatie ben ik veel dank verschuldigd
aan al wie met mij samenwerkte. Niet echt met
blijdschap, evenmin met weemoed, maar wel met
een zekere emotionele ambivalentie neem ik
afscheid als internist.” Dit schreef dr. André Deprez
bij zijn afscheid als geneesheer-specialist op 30
december 1998. Bijna tien jaar later neemt het
Jan Ypermanziekenhuis definitief afscheid: op 30
april 2007 overleed de eerste hoofdgeneesheer
van Jan Yperman.

T h u i s o p de kinderafdeling
>	De gloednieuwe kinderafdeling heeft iets
weg van een kunstgalerij: de muurschilderingen geven de afdeling een kindvriendelijke look. Het klein grut moet er zich dan
ook zo goed mogelijk ‘thuis’ voelen. <
De nieuwe afdeling staat volledig in het teken
van ‘reizen doorheen de wereld’. De gang is
versierd met grote muurschilderingen van
landschappen.
Het reisavontuur begint als men zich aanmeldt
aan het ‘station pediatrie’. Op het perron wacht

je jouw reisbestemming (je kamer) af. Iedere
kamer vertegenwoordigt een ander land. De
deur van de kamer verraadt al een stukje van
het land. De gang van de kinderafdeling is de
reisroute die je dient te volgen. Je reist over
de autostrade met auto of bus en ondertussen
geniet je van het landschap en zoek je de weg
naar jouw land (kamer). Let op de wegwijzers
en de verkeersborden om veilig op je bestemming te komen. Op het einde van de gang ligt
een speelkamer die omgetoverd is tot badplaats
met speelstrandhuis.

Dr. Deprez startte in 1964 als geneesheer-specialist de inwendige geneeskunde op in de Kliniek
Zwarte Zusters. In 1998 werd hij de eerste hoofdgeneesheer van het Jan Ypermanziekenhuis. Hij
hielp onder andere mee aan het opzetten van de
24 uurs permanentie voor spoedgevallen en bij het
opstellen van het zorgstrategisch plan, de eerste
stap naar de nieuwbouw. Met veel dankbaarheid
om wat dr. Deprez gedaan heeft voor het Jan
Ypermanziekenhuis nemen wij afscheid van deze
toegewijde geneesheer-specialist.





Ni e u w o p e r atie
een voetbalveld
>	Het operatiekwartier ondergaat een verregaande digitalisering: bij de intrek in de nieuwbouw zal nagenoeg
alles digitaal verlopen. Naast een heleboel technische
snufjes is het nieuwe operatiekwartier ook groter. Veel
groter. <

Mobiele tafels
In de nieuwe operatiezalen worden de vaste tafels vervangen
door mobiele operatietafels. Een revolutionair concept in
België. Dankzij de mobiele tafel moet de patiënt, van zodra hij
het operatiekwartier binnenkomt, niet meer veranderen van
tafelblad. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om reeds in de
voorbereidingsruimte de nodige anesthesie toe te dienen en de
patiënt juist te positioneren. De mobiele operatietafel beschikt
over een geruisloze motor, waardoor het belastende duw- en
trekwerk bij het overbrengen naar de operatiezaal wegvalt.
De nieuwe operatietafels zijn ook iets breder en de matrassen meer comfortabel. Het nieuwe operatiekwartier telt negen
operatiezalen en is bijgevolg veel groter – een voetbalveld
groot, zeg maar.

Meer info via piet.casaer@yperman.net, luc.verbanck@yperman.net en
jan.somers@yperman.net

Digitaal beeld
Het nieuwe operatiekwartier werkt volledig digitaal. Alle nodige informatie – zoals beelden en verslagen – kunnen de chirurgen in de operatiezaal
digitaal bekijken. Deze uitrusting laat toe om hoogtechnologische beelden – zoals driedimensionale beelden vanuit de radiologie – op te roepen.
Zo kan de chirurg preciezer werken. Beelden en opnames van ingrepen in
de operatiezaal worden meteen digitaal opgeslagen in het medisch dossier
van de patiënt. Deze kunnen door de chirurgen achteraf opnieuw bekeken
worden. Bovendien zijn drie van de negen operatiezalen volledig uitgerust
om zowel via beeld als via geluid te communiceren met het gloednieuwe
auditorium. Dat is vooral handig voor opleidingen en congressen, die in
het auditorium regelmatig zullen plaatsvinden.

kwar t i e r
groot
digitaal communiceren
Naast de digitale beeldverwerking worden nog een aantal
andere projecten opgestart zoals het opmaken van een
elektronische anesthesiefiche en een papierloze communicatie met de apotheek. Het digitale boekings- en planningssysteem dat reeds geruime tijd in gebruik is, wordt
uitgebreid met een module rond stockbeheer.

Zetel op wieltjes

Sterilisatie in goede banen

Voor een ingreep aan de ogen worden patiënten vanuit
het dagziekenhuis met een mobiele zetel naar het operatiekwartier vervoerd. Daar aangekomen, stappen ze over
in een andere zetel op wieltjes. In die zetel zal de oftalmoloog de ingreep uitvoeren. Dat zorgt voor heel wat
tijdbesparing én comfort voor zowel chirurg als patiënt.

Om te voldoen aan alle kwaliteitsnormen die nodig zijn om
een steriel product af te leveren, leidt een externe firma het
volledige sterilisatiegebeuren binnen het operatiekwartier
in goede banen. De firma staat in voor de bewaking van de
sterilisatieprocedures en verschaft
hiervoor de nodige software en
ondersteuning.
De sterilisatietoestellen zelf blijven
echter eigendom van het ziekenhuis
en ook het personeel komt uit het
ziekenhuis zelf. Sterilisatieafdeling
en operatiekwartier liggen op hetzelfde niveau en staan dus in nauwe
verbinding met elkaar.





De nieuwe verpleegafdeling
Snel en
vriendelijk
Bij de opening van de nieuwbouw
van het Jan Ypermanziekenhuis
mag ook een nieuwe website niet
ontbreken. De huidige site wordt
tegen november dit jaar volledig
geüpdatet en in een moderner
kleedje gestoken. “Daarnaast
wordt ook de inhoud van de site
uitgebreid”, zegt Cientia Cornille
(HR-manager). “Zo vinden bezoekers er binnenkort nog meer informatie over het medisch aanbod
van het ziekenhuis.” Via een digitale wandeling doorheen het ziekenhuis zullen patiënten en bezoekers ook vooraf de weg naar een
afdeling kunnen verkennen via het
nieuwe routesysteem (zie pagina
8). Of een kijkje gaan nemen in
de nieuwe patiëntenkamers. “De
bedoeling is dat de bezoekers van
onze nieuwe website met zo weinig mogelijk muisklikken zo vlug
mogelijk de gewenste informatie
bereiken. Gebruiksvriendelijkheid
en snelheid zijn essentieel”, aldus Cientia Cornille.
Ontdek de nieuwe website via
www.janyperman.be vanaf 1 november 2007

salontafeltjes creëren de nodige gezelligheid en enkele
grotere tafels bieden de ideale gelegenheid om bijvoorbeeld een kaartje te leggen.” De verpleegposten liggen
in de middenzone. Samen met de medicatieruimtes zijn
ze volledig afsluitbaar en enkel toegankelijk via een
badge. “Per afdeling is er ook een ‘bedtransporter’: een
gemotoriseerd toestel om aan het bed te klikken. Het
bedtransport wordt zo veel eenvoudiger en minder belastend”, aldus Eddy Delporte.
Pri vacy

>	De verpleegafdelingen van het Jan Ypermanziekenhuis steken in een volledig nieuw kleedje.
De meest recente technische snufjes bieden de
patiënt extra comfort. <
Aan het plafond van de nieuwe patiëntenkamers zitten
gemotoriseerde rails om patiënten op te tillen en te
verplaatsen – bijvoorbeeld van bed naar zetel. Eddy
Delporte: “Per bed is er ook internetaansluiting en een
flatscreen-tv. De bedden zijn elektrisch en boven elk
bed is er een onderzoekslamp, wat meer licht oplevert
tijdens onderzoeken. Met de mobiele relaxzetel kan men
de patiënt ook vervoeren naar onderzoeken elders in het
ziekenhuis.”
M e t z i c h t o p  I e p e r

Per twee afdelingen is er een dagzaal. Daar kunnen
patiënten en hun bezoekers even bijpraten of tv kijken.
“De dagzalen bieden een mooi uitzicht, onder meer op
Ieper en omgeving”, zegt Eddy Delporte. “Zeteltjes en

Y-mail is het tijdschrift van het
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman.
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Briekestraat 12 – 8900 Ieper

T 057 35 35 35 – F 057 22 34 08
V.u.: Eric Luyckx

Bladcoördinatie: Jan Blontrock
jan.blontrock@yperman.net

Y-mail wordt verzorgd door
F-Twee communicatie
T 09 265 97 20
www.f-twee.be

Elke nieuwe verpleegafdeling heeft een mix van kamertypes: 10 klassieke tweepersoonskamers, 6 eenpersoonskamers, 2 grote eenpersoonskamers en 3 isolatiekamers.
“In de isolatiekamers verblijven patiënten met een infectie of een verzwakt afweersysteem”, zegt Eddy Delporte
(verpleegkundig coördinator bouw). “Tussen de gang en
de kamer is er een sas. Daarin bevinden zich handschoenen, maskers, schorten en handontsmettingsgel om zichzelf en de patiënt te beschermen. Goede handhygiëne is
het beste middel om geen infecties over te dragen.”

(Sport)begeleiding op maat
>	Het locomotorisch centrum van het Jan Ypermanziekenhuis, nu nog verspreid over twee campussen, verhuist binnenkort naar haar nieuwe stek
in de nieuwbouw. Daar is ook plaats voor een
professioneel sportmedisch centrum. Een primeur
voor de streek. <

‘cogpack’, ‘woodway’, ‘fitter’, ‘con-trex’, enzovoort. Deze
toestellen zijn het neusje van de zalm en verhuizen op 1
november dan ook mee naar de nieuwe stek. “De nieuwe
locatie is een stuk ruimer dan de huidige”, zegt dr.
Lefevere. “De orthopedische onderzoeksruimtes bijvoorbeeld zijn een pak groter en er is een hydrotherapie bad.
De nieuwe revalidatiezaal heeft een oppervlakte van
maar liefst 900m². In die revalidatiezaal wordt ook het
gloednieuw sportmedisch centrum ondergebracht.”
Sportmedisch centrum

Het locomotorisch centrum is het resultaat van een
intense samenwerking tussen de diensten orthopedie,
fysiotherapie, reumatologie en revalidatie. Het doel:
patiënten met letsels van het bewegingsstelsel optimaal
behandelen, en dat binnen één enkele consultatie. Vanaf
1 november gaat de samenwerking nog een stapje verder.
Het centrum verhuist dan naar zijn gloednieuwe stek in
de nieuwbouw. Eén groot, multidisciplinair centrum op
één enkele locatie. “De patiënt wordt vanuit alle mogelijke invalshoeken onderzocht, zodat hij telkens met de
meest geschikte oplossing voor zijn probleem naar buiten komt”, aldus dr. Filip Lefevere (hoofd revalidatie).
Het locomotorisch centrum beschikt al langer over de
nodige professionele toestellen: ‘balance platform’,

Of het nu gaat om mensen die willen beginnen sporten,
intensievere sporters of trainers van sportclubs: steeds
meer mensen zijn op zoek naar specifieke begeleiding.
Daarom hebben drie artsen van het Jan Ypermanziekenhuis – cardioloog Jan Vercammen, hoofd revalidatie
Filip Lefevere en orthopedisch chirurg Hans Feys – besloten om een professioneel sportmedisch centrum op
te richten in het nieuwe ziekenhuis. “Geïnteresseerden
zullen er terechtkunnen voor fysische, psychische en
voedingsbegeleiding op maat”, zegt dr. Lefevere. “Daarnaast zullen we ook regelmatig voordrachten organiseren
voor trainers, clubartsen en al wie regelmatig met sporters in contact komt.” Ook in het sportmedisch centrum
zal een multidisciplinaire aanpak centraal staan. “Een
cardioloog-sportarts, een revalidatiearts, een orthopedisch chirurg, een inspanningsfysioloog, een sportkinesist, een psycholoog, een podoloog en een diëtist zullen
samen streven naar de meest geschikte begeleiding voor
elke sporter”, aldus dr. Lefevere.
Meer gedetailleerde informatie over het sportmedisch centrum vindt u in de volgende nieuwsbrief.

Fitness in Jan Yperman

“Lichaamsbeweging is essentieel in het tegengaan van
hart- en vaataandoeningen, suikerziekte, kankers, enzovoort. Hoe minder beweging, hoe meer risico je loopt
op dergelijke aandoeningen”, aldus dr. Filip Lefevere
(locomotorisch centrum). Daarom werd in het Jan Ypermanziekenhuis een enquête rondgestuurd. De respons

Het Jan Ypermanziekenhuis heeft
sportieve medewerkers in huis. Enkelen onder hen nemen zelfs regelmatig deel aan lokale loopwedstrijden. Zo ook orthopedisch chirurg én
fervent loper Hans Feys: “Onlangs
namen we met het ziekenhuis voor
het vierde jaar op rij deel aan de Mc
Bride Run, een halve marathon in
het Ieperse. Dat doen we eigenlijk
gewoon voor de fun”. Voor de fun of
niet, de Jan Ypermannen – én -vrouwen – eindigden vijfde in het klassement. Een heel puike prestatie.
“Voor de Mc Bride Run van volgend
jaar kunnen we best nog enkele
vlugge lopers gebruiken”, lacht dr.
Feys. “Misschien is er dan een podiumplaatsje weggelegd voor ons
ziekenhuis…”

was heel hoog: maar liefst 33% van de medewerkers was
geïnteresseerd in fitness na de werkuren. Wie in het
ziekenhuis wil fitnessen, zal eerst medisch gescreend
worden door een kinesitherapeut en een licentiaat
lichamelijke opvoeding. Na enkele medische tests wordt
een individueel trainingsprogramma opgesteld. Enkele
weken later is er een tussentijdse evaluatie en wordt het
trainingsschema aangepast. “De fitness zal georganiseerd
worden door de dienst revalidatie in het revalidatiecentrum van het gloednieuw locomotorisch centrum, voor
slechts een symbolische 5 euro per maand. Op 1 november gaan we met z’n allen van start”, aldus dr. Lefevere.
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>	Het Jan Ypermanziekenhuis draagt niet enkel zorg
voor de gezondheid van zijn patiënten, maar ook
voor die van zijn personeel. Een ‘bedrijfsfitness’
moet alle medewerkers aanzetten tot een gezonde portie bewegen. <

Lopen
voor de
fun





Na de n i e u w b o u w :
de vernieuwbouw

Vindt u de
weg?
Naar aanleiding van de nieuwbouw en de vernieuwbouw krijgt
het Jan Ypermanziekenhuis binnenkort een volledig nieuwe bewegwijzering. “Alle consultaties
en afdelingen krijgen een eigen
routenummer”, zegt Eddy Delporte (verpleegkundig coördinator bouw). “De bezoeker kan zijn
bestemming – bijvoorbeeld de
consultaties – bereiken door het
juiste routenummer te volgen. Dat
nummer vindt hij op een groot
overzichtsbord bij de inkom, op
enkele kleinere herhalingsborden
en in de informatiefolders voor patiënten. Daarnaast zal het routenummer terug te vinden zijn op de
website van het ziekenhuis en op
de afsprakenkaarten.” Om naar
een verpleegafdeling te gaan,
moet het kamernummer gevolgd

worden. Op elke verpleegafdeling
komt ook een extra kleuraccent.
“Het personeel en enkele vrijwilligers zullen – vooral in het begin
– de mensen wegwijs maken.
Het personeel zelf zal als geheugensteun beschikken over kleine
overzichtskaartjes op borstzakformaat. Het wordt immers voor iedereen even wennen”, aldus Eddy
Delporte.

>	Na vijf jaar hard labeur is het eindelijk zover: de
nieuwbouw van het Jan Ypermanziekenhuis is
volledig af. Is het nu gedaan met de werken?
Nog niet. De nieuwbouwwerken zijn nog maar net
achter de rug en project II staat al voor de deur:
de renovatie van het bestaande gebouw. <
De afdelingen van het bestaande gebouw worden één
voor één in een nieuw kleedje gestoken of uitgebreid.
“Zo verhuizen de dienst pediatrie en twee chirurgische
afdelingen naar de nieuwbouw”, zegt Eric Luyckx (algemeen directeur). “De vrijgekomen ruimtes worden dan
verbouwd tot een chirurgisch dagziekenhuis, een stroke
unit en een sp-locomotorische revalidatieafdeling. De
gelijkvloerse verdieping van het bestaande gebouw wordt
dan weer volledig omgevormd tot een dienst geriatrie,
een geriatrisch dagziekenhuis en de afdeling palliatieve
zorgen.
De afdelingen worden telkens pas verbouwd als de
patiënten verhuisd zijn om de hinder tot een minimum
te beperken.
Op de dienst materniteit zijn de verbouwingen alvast
begonnen. Als alles volgens plan verloopt, kan de dienst
in januari 2008 verhuizen naar haar volledig gerenoveerde oude stek. Ook de dialyseafdeling staat reeds in
de steigers.
De renovatiewerken zullen een tweetal jaar in beslag

Verbouwing van de materniteit

nemen. Het gaat dan ook niet om zomaar een likje verf:
alle verbouwde afdelingen moeten zo goed als identiek
zijn aan de afdelingen in de nieuwbouw. Met alles erop
en eraan: nieuwe verwarming, nieuwe koeling, nieuwe
ramen, nieuwe vloerbekleding en plafonds, enzovoort.
“Na de werken mag er eigenlijk geen onderscheid meer
zijn tussen het oude en het nieuwe gedeelte. Het geheel
moet klaar zijn tegen november 2009. Nog twee jaar
geduld dus, en dan zitten de bouwwerken er definitief
op”, aldus Eric Luyckx.

De pendelbus
> Wie in de regio Poperinge woont en problemen
heeft om op de hoofdcampus van het Jan Ypermanziekenhuis te geraken, kan weldra een beroep
doen op de pendelbus. Die brengt je naar Ieper en
veilig weer terug naar Poperinge. <
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Binnenkort is het zover: alle diensten van het Jan
Ypermanziekenhuis komen vóór het eind van 2007 onder
één dak in Ieper. Op de campus Mariaziekenhuis in
Poperinge kan je wel nog terecht voor raadplegingen en
onderzoeken. Maar eens er een opname aan te pas komt,
moeten de patiënten naar Ieper. Deze verplaatsing kan
voor patiënten en hun bezoekers echter een hele klus
zijn. Daarom voorziet het Jan Ypermanziekenhuis vanaf
1 november 2007 een gratis busverbinding. “Vanaf 8
uur ’s morgens rijdt de pendelbus om het uur van op de
parking van het Mariaziekenhuis rechtstreeks naar het

Jan Ypermanziekenhuis”, zegt Eric Luyckx (algemeen
directeur). “Nadien brengt de bus je terug naar de campus in Poperinge, telkens op het half uur. De laatste bus
vanuit Ieper vertrekt om 19u30.”
Dat de pendelbus voldoet aan een behoefte blijkt uit een
brief van een inwoner uit Roesbrugge: “Verheugd met de
genomen beslissing! Deze mobiliteitskwestie heb ik eind
2006 aangekaart bij de burgemeester van Poperinge. Ik
stelde eveneens een busregeling voor: ‘de klinibus’ tussen Ieper en Poperinge.”
De pendelbus is er niet alleen voor patiënten maar ook
voor mensen die een familielid of kennis willen bezoeken. Ook rolstoelgebruikers kunnen mee. “De pendelbus
heeft wel geen uitstaans met een taxi of lijnbus. Hij
rijdt enkel tussen de twee campussen en maakt in geen
geval tussenstops. Bovendien rijdt de pendelbus enkel op
weekdagen”, aldus Eric Luyckx.

