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Een kleurrijk logo voor het
Jan Yperman Ziekenhuis
>	Samen met de ingebruikname van het gloednieuwe ziekenhuis, kwam er een nieuw logo, andere
kleuren… en een nieuwsbrief in een aangepast
kleedje: ze vestigen de aandacht op de nieuwe
identiteit van het Jan Yperman Ziekenhuis. <
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Het is ongetwijfeld meteen opgevallen: de nieuwsbrief
van het Jan Yperman Ziekenhuis heeft een compleet andere look. Dat heeft alles te maken met de
nieuwe huisstijl, die perfect aansluit bij het ‘nieuwe’
ziekenhuis dat enkele maanden geleden officieel zijn
deuren opende. In de communicatie naar huisartsen,
patiënten, bezoekers én ziekenhuismedewerkers kon
deze huisstijl vanzelfsprekend niet ontbreken.
“De nieuwe huisstijl wordt toegepast in alle mogelijke vormen van interne en externe correspondentie
en communicatie: op briefhoofden, enveloppen,
visitekaartjes, afsprakenkaarten, enzovoort. Kwestie
van op een uniforme wijze onze belangrijkste visie
uit te stralen: het Jan Yperman Ziekenhuis staat voor
gespecialiseerde en hoogtechnologische zorg en een
menselijke aanpak”, aldus Eric Luyckx (algemeen
directeur).
Met open armen

8 Poperinge

Met de nieuwe huisstijl wil het ziekenhuis dus bouwen
aan een duidelijke identiteit. “En dat vereist een herkenbare vormgeving”, weet Eric Luyckx. Het fonkelnieuwe logo – hét uithangbord van een ziekenhuis –
speelt daarin een belangrijke rol.
“Ons nieuw logo maakt op een visuele manier heel
duidelijk wie we zijn, wat we doen en waar we voor
gaan”, zegt Eric Luyckx. “De afkorting van Jan Yperman Ziekenhuis, dus JYZ, vormt het woordmerk. De
rechte, moderne typografie van de in elkaar passende
letters beklemtoont zowel de technologische als de

www.yperman.net
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functionele kant van het ziekenhuis. Het beeldmerk
toont op zijn beurt dat Jan Yperman iedereen met
open armen ontvangt, zowel medewerkers, patiënten
als bezoekers. De ronde vormen weerspiegelen het
zachte, zorgende en menselijke aspect. En de open
armen staan dan weer voor positivisme, hoop, groei
en openheid naar de toekomst. Het beeldmerk zal ook
gebruikt worden als herkenningselement op allerlei
kledij, gadgets en signalisatie.”
Kleuren van de regenboog

7 Hoge bloeddruk
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Eric Luyckx met het nieuwe logo

Het hoogtechnologische en het menselijke aspect van
het Jan Yperman Ziekenhuis ontmoeten elkaar ook in
het opmerkelijke kleurenpallet van het logo. Het grijs
ligt in de lijn van de overheersende tinten in het nieuwe gebouw, terwijl de regenboogkleuren gestalte geven
aan de diversiteit van de mens en de verscheidenheid
van het ziekenhuis. De transparantie in het logo ten
slotte verwijst naar de openheid en gelaagdheid én
is een knipoog naar de glazen regenbooggang – de
kunstgang – van het nieuwe Jan Yperman Ziekenhuis.
Meer info: Eric Luyckx, 057 35 70 10



verhuisd naar nieuwe stek

dr. Evert Matthys

Uw tanden in de kijker
symposia
2008
In 2008 vinden in het Jan Yperman Ziekenhuis in totaal vier
symposia plaats. Het ruime auditorium in het ziekenhuis leent
zich hier uitstekend toe. De symposia vinden telkens plaats op
donderdag, om 19u45.
- 20 maart:
	Gynaecologie
- 19 juni:
	Anesthesie

> De Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie is een vrij
kleine specialiteit in het totale medische gebeuren, maar daarom niet de minst belangrijke. Integendeel. Onlangs verhuisde de dienst Stomatologie-MKA van de Campus Zwarte Zusters naar haar
gloednieuwe stek in het Jan Yperman Ziekenhuis.
Waarvoor kunt u er als patiënt terecht? <
De dienst Stomatologie-MKA groepeert een aantal
subdisciplines: stomatologie enerzijds, mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie anderzijds met daarnaast ook de
medische tandheelkunde en narcodontie. Tandarts Jutta
D’Hoore staat in voor de medische tandheelkunde en
is gespecialiseerd in de narcodontie. Vooral medische
risicopatiënten, zoals angstige kinderen of mentaal
gehandicapten, kunnen bij haar terecht voor tandzorgen
onder speciale verdoving. Dr. Evert Matthys staat als
mond-, kaak- en aangezichtschirurg in voor de meer
uitgebreide chirurgische ingrepen aan tanden, kaakbeenderen en mondslijmvliezen en legt zich grotendeels toe
op kaakcorrecties.

- 18 september:
	Medische Beeldvorming
- 18 december:
	Interne Geneeskunde
Telkens wordt er een partnerprogramma voorzien.

dr. Evert Matthys en dr. Carlos Verhelst

Onder en boven

Kaakcorrectie gebeurt bij patiënten bij wie de onderste en bovenste tanden niet goed op elkaar passen als
gevolg van een kaakafwijking. Soms dient de bovenkaak
in een eerste fase verbreed te worden met een distractiemodule; opnieuw een door de patiënt zelf te bedienen
schroefsysteem dus. Dr. Matthys: “Door een botanker
te voorzien, kunnen we bij sommige patiënten vermij-

den dat we de kaak zelf moeten verplaatsen. Dat anker
wordt door de orthodontist nadien als verankeringpunt
gebruikt om de tanden te verzetten.”
Nieuwe tanden via implantaatbehandeling

Dr. Carlos Verhelst neemt vooral de stomatologie of de
‘kaakchirurgie’ voor zijn rekening. Implantaatbehandelingen maken onder andere deel uit van het werk.
“Patiënten die één, meerdere of in het slechtste geval
alle tanden verliezen, kunnen bij ons terecht voor een
implantaatbehandeling”, zegt dr. Carlos Verhelst.
“We boren of perforeren een gaatje in het kaakbeen,
dat wordt verbreed en verlengd tot het de breedte en
lengte van het implantaat heeft. Dat wordt vervolgens
ingebracht en begraven onder het tandvlees. Na drie tot
vijf maanden kan de patiënt naar de tandarts voor het
plaatsen van een prothese.”
Een implantaatbehandeling is pas mogelijk wanneer bij
de patiënt voldoende bot aanwezig is. Is dat niet het
geval, dan moet een bottransplantatie of de distractieprocedure het botvolume doen toenemen. Dr. Evert
Matthys: “Bij een bottransplantatie wordt lichaamseigen bot toegevoegd. Dat wordt meestal vermengd met
industrieel bewerkt donorbot, rijk aan groeistoffen en
vrij van ziektekiemen. Bedekt door een beschermend
membraan kan dat ‘nieuwe’ bot een aantal maanden
ingroeien, waarna de implantaatbehandeling gestart kan
worden.”
Voor andere patiënten biedt de distractieprocedure soelaas. “Dat is een vrij nieuwe techniek waarbij een stuk
van het kaakbeen voorzichtig wordt losgemaakt van de
rest van het kaakbeen maar nog steeds vastzit aan het
botvlies en tandvlees”, zegt dr. Matthys. “Het losgemaakte stukje bot wordt dan opnieuw vastgezet met
een distractiemodule, bestaande uit twee platen die via
een schroefsysteem met elkaar verbonden zijn. Na een
tiental dagen moet de patiënt gedurende twee tot drie
weken het botstukje zelf verplaatsen door dat schroefsysteem te bedienen, waarbij zich geleidelijk nieuw
bot vormt. Vanaf een maand na het verwijderen van
de distractiemodule kunnen de implantaten geplaatst
worden.”
Meer info: secretariaat stomatologie, 057 35 75 20
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Wie zoekt, die vindt (meteen)!
> Bij een gloednieuw ziekenhuis mag ook
een nieuwe website niet ontbreken. De
oude site werd volledig geüpdatet, uitgebreid én in een nieuw kleedje gestoken.
Gebruiksvriendelijkheid en snelheid zijn
essentieel. Ook wie niet echt thuis is in
de wereld van het internet vindt na enkele
muisklikken de gewenste informatie. <
Van op de hoofdpagina kunnen de bezoekers
van de nieuwe site meteen alle richtingen uit.
Wil je het medische aanbod bekijken? Of ben je
veeleer op zoek naar praktische informatie over
je verblijf in het ziekenhuis? Ook vind je er info
rond de bezoekuren, de cafetaria en de parking.
Met een simpele klik op de muis krijg je de

gewenste gegevens in geen tijd op je scherm.
Ook rond de vacatures binnen het ziekenhuis
heeft de website iets nieuws in petto. Cientia
Cornille (Directeur HR): “Als je op de hoofdpagina op ‘vacatures’ klikt, krijg je meteen een
overzicht van de huidige jobaanbiedingen. Wil
je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe
vacatures, dan kan je een formulier invullen
met je contactgegevens en aanduiden in welke
afdelingen je precies interesse hebt. Nieuwe
vacatures komen dan rechtstreeks in je mailbox
terecht.”
Ten slotte is er heel wat informatie over het
Jan Yperman Ziekenhuis: van historiek over de
nieuwsbrieven tot een korte videovoorstelling.

Extra service door neurochirurgie
> Door het creëren van een netwerk neurochirurgie met het Heilig-Hartziekenhuis
in Roeselare kunnen patiënten met een
acute neurochirurgische problematiek
(trauma of bloeding) die opgenomen worden via de spoedgevallen, nu ook verder
behandeld worden in het Jan Yperman
Ziekenhuis. Een extra service voor de
patiënten en hun familie uit de regio. <
Tot voor kort werden patiënten met acute
neurologische pathologie die in aanmerking
kwamen voor neurochirurgie, doorverwezen
naar het Heilig-Hartziekenhuis in Roeselare op
basis van de Glasgow Coma Scale (GCS) en het
advies van de neurologen. “De GCS is een schaal
die universeel gebruikt wordt om de ernst van
een coma van een patiënt te evalueren”, zegt

dr. Dirk Demeyer (diensthoofd Spoedgevallen).
Dat is nu verleden tijd. De patiënt met een
acute neurochirurgische aandoening wordt op
de spoed gestabiliseerd. De CT-scan genomen
in het Jan Yperman Ziekenhuis kan door de
neurochirurg in Roeselare via een beveiligde
internetverbinding bekeken en geëvalueerd
worden. Samen met de neuroloog wordt dan
beslist wat voor de patiënt de beste oplossing is
en waar de behandeling kan plaatsvinden. Het
meten van de intracraniële druk en het opereren van bloedingen kunnen in het Jan Yperman
Ziekenhuis gebeuren. Bij een erg complexe
problematiek zal beslist worden de patiënt naar
het Heilig-Hartziekenhuis in Roeselare over te
brengen.

Consultatie-uren en
medis che informatie

De diensten en de artsen van Jan Yperman
worden heel overzichtelijk én alfabetisch
voorgesteld. Je vindt hier heel wat informatie
bijvoorbeeld over de anesthesie of narcose,
ziekte van de kransslagaders of het sportmedisch centrum. Wie zoekt, die vindt op
www.yperman.net. Ten slotte werd aan de
slechtzienden gedacht: die kunnen het
contrast tussen tekst en achtergrond
versterken en de lettergrootte aanpassen.

Ontdek de nieuwe website via
www.yperman.net

jobdag
Op 2 februari hield het Jan Yperman Ziekenhuis
voor de allereerste keer een jobdag voor verpleegkundigen. “We willen alle middelen aanwenden om
gemotiveerde verpleegkundigen aan te trekken. Die
tref je zeker aan op zo’n jobdag. Bovendien is een
jobdag de ideale manier voor verpleegkundigen om
al eens kennis te maken met de gloednieuwe infrastructuur van het ziekenhuis”, aldus Cientia Cornille
(Directeur HR). Tijdens de jobdag konden verpleegkundigen onder meer een praatje maken met de
hoofdverpleegkundigen van hun keuze. De dag werd
afgesloten met een korte nabespreking.
Meer info via cientia.cornille@yperman.net

Meer info via dirk.demeyer@yperman.net





De nieuwe materniteit
Huiselijk waar het kan,
>	Binnenkort verhuist de materniteit van het Jan
Yperman Ziekenhuis naar haar nieuwe stek. Met tien
luxekamers, tien ruime eenpersoonskamers en drie
tweepersoonskamers wordt de afdeling een flink stuk
groter. Ook het aanbod is fors uitgebreid. <

H u i s e l ij k g e h e e l

De elektrische bedden zijn heel eenvoudig in een andere positie te zetten. Met het nieuwe oproepsysteem kan de patiënt
bovendien rechtreeks communiceren met de verpleegkundige.
Sfeerverlichting en imitatieparket maken het geheel huiselijk.
Draadloos internet én flatscreen-tv’s zijn de kers op de taart.

Pat i ë n t e n r e c h t e n i n b e e l d

Via het St.-Janshospitaal in Wervik kregen
kunstenaars de kans
om patiëntenrechten zo
goed mogelijk in beeld te
brengen. De zwart-witfoto’s van de winnende

kunstenaar zijn vlakbij
de nieuwe materniteit te
bewonderen. De beelden
geven de patiënten op
een artistieke wijze de
nodige informatie.

Keukenhoek

Alle kamers hebben een keukenhoek met een ruime koelkast,
een microgolf en een afwasbak. Ook werd er een speciale tafel
voorzien om de doopsuiker uit te stallen.

Stenen zuilen

Alle baby’s die in 2007 in het ziekenhuis
geboren werden – zowel op de campus in
Ieper als in Poperinge – werden in een
kunstwerk vereeuwigd. Kunstenaar Pieter
Boudens beitelde de voornamen van de
pasgeborenen in drie stenen zuilen die
binnenkort de patio van de materniteit
zullen sieren.

Zin in een kijkje op de nieuwe materniteit?
Contacteer Els Ingelaere, beleidsmedewerker op 057 35 70 20 of els.ingelaere@yperman.net

technisch waar het moet
Ruime bab ybox

De babybox in de kamer is volledig in glas, met binnenin een
afzonderlijke temperatuurregeling. Bovendien is de box ruimer
én afschermbaar zodat de moeder in alle privacy borstvoeding
kan geven als er bezoekers zijn. Alle babyboxen staan aan het
venster, dus is er ook meer lichtinval.

Neonatologie

De neonatologie werd volledig vernieuwd. Een heldere zaal
met alle baby’s rechtstreeks aan het venster en een ruime
bezoekersgang om ze te bewonderen. Dankzij de webcams
kunnen kersverse ouders op termijn hun baby ook van
thuis uit bekijken.

Digitaal
O n d e r wat e r

In maart 2002 startte het
Jan Yperman Ziekenhuis
met badbevallingen.
Sindsdien werden al ongeveer 750 baby’s onder
water geboren. “Ongeveer
één op vijf patiënten
bevalt momenteel in het
bad”, aldus dr. Quintelier. In het nieuwe
verloskwartier zijn twee
kamers volledig uitgerust met verlosbad én jacuzzi. Twee andere kamers hebben
een relaxatiebad. Bovendien beschikt het verloskwartier over geïntegreerde
arbeids-verloskamers, zodat verhuizen tussen arbeid en partus niet meer nodig
is. Comfortabeler voor de patiënt en voor de verpleegkundigen.

De nieuwe materniteit gaat volledig digitaal: alle artsen- en verpleegdossiers zijn op computer raadpleegbaar.
Het verloskwartier is bovendien uitgerust met vijf foetale
monitors, waar naast het ritme van de hartslag het foetale
elektrocardiogram nauwlettend gevolgd wordt. Ook bij
relaxatie in het bad kan de baby verder gemonitord worden
dankzij de draadloze cups. Het centrale monitoringsysteem
zorgt er ten slotte voor dat de vroedvrouw op elke locatie
de hartslag van moeder en baby in de gaten houdt.

Comfort

In alle kamers zijn douches voorzien en de toiletten zijn
uitgerust met een automatisch sproeisysteem. Heel handig
voor de pas bevallen mama.





stel je dagschotel zelf samen

Lekker én gezond

nieuwe
artsen

> Voeding is een belangrijk onderdeel van de
patiëntenzorg. De patiënten moeten tijdens
hun opname gevarieerd en gezond kunnen
eten. Dat is de taak van de ziekenhuiskeuken, die onlangs volledig werd vernieuwd. De
focus ligt op lekker én gezond eten, ook voor
bezoekers en ziekenhuismedewerkers. <

Dr. Stijn Deloose
Dr. Stijn Deloose versterkt
sinds 1 oktober 2007 het
labo pathologie. In 2001
behaalde dr. Deloose zijn
diploma van arts aan de
KU Leuven. Daarna specialiseerde hij zich in de
anatomopathologie in het
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Vervolgens werkte hij nog
een jaar als patholoog in
Bergen op Zoom en in Roosendaal. In het Jan Yperman Ziekenhuis verricht hij vooral microscopisch
onderzoek op weefsels om het goed- of kwaadaardige aspect van verschillende afwijkingen en tumoren te bepalen. En de toekomst? “Moleculair en
immunohistochemisch onderzoek zit in de lift. We
proberen dan ook zo goed mogelijk op de hoogte
te zijn van de recente ontwikkelingen op dat vlak”,
aldus dr. Deloose.

Dr. Caroline Mestdagh
De dienst Oogziekten
van het Jan Yperman
Ziekenhuis kreeg er in
januari 2008 een nieuwe
oftalmologe bij. Dr. Caroline Mestdagh zal er mee
instaan voor de verdere
uitbouw van de subspecialisaties kinderoftalmologie, strabisme en neuroftalmologie. Dr. Mestdagh
studeerde af als arts aan
de UGent. Nadien volgde ze er een specialisatie
oogziekten en een bijzondere subspecialisatie in
de medische retina. Vervolgens bekwaamde ze zich
verder in de kinderoogziekten (UGent) en de strabologie (KUL en ULB). Sinds begin 2007 werkt dr.
Mestdagh een dag per week als kinderoftalmologe
en strabologe in het UZ Gent. Sedert begin dit jaar
is ze ook verbonden aan het Dominiek Savio Instituut in Gits. Dr. Caroline Mestdagh werkt in associatie met dr. Callebert.
Meer info via secretariaat dr. Callebert dr. Mestagh, 057 35 74 80

Jean-Marie Lemahieu

vegetarisch, met frieten, gekookte aardappelen
of puree? Geen probleem. Daarbij heb je nog
de keuze tussen warme groenten, fruit of een
koud slaatje. Is het nog niet echt volledig je
zin, dan is er ook een breed gamma aan snacks,
zoals spaghetti, lasagne, vispannetje, pizza en
macaroni. Met de gloednieuwe turbochef – een
soort van turbo-oven – heeft je spaghetti in
een mum van tijd de ideale temperatuur. Snel
én efficiënt. Wie nog een plekje over heeft,
kan een dessert – op woensdag en zondag vers
gebak – of een stukje fruit kiezen.”
Kant-en-klaar

Bezoekers en ziekenhuispersoneel kunnen in de
nieuwe cafetaria terecht voor een uitgebreid of
minder uitgebreid hapje en drankje, tegen een
redelijke prijs. De nieuwe cafetaria heeft samen
met de verhuis meteen ook haar aanbod uitgebreid. De focus ligt op gevarieerd en gezond
eten. Jean-Marie Lemahieu (Voedingsverantwoordelijke): “In de ‘koude zone’ kan iedereen
zich tegoed doen aan een breed assortiment
van broodjes, sandwiches, beleg en verse
soep. Ook in de ‘warme zone’ is het spek naar
ieders bek. Je stelt je dagschotel helemaal zelf
samen, precies zoals je het zelf wil: vlees, vis of

De nieuwe cafetaria is een stuk groter dan de
vorige. Daarnaast steekt ook de keuken in een
volledig nieuw kleedje en beschikt ze over
de allernieuwste apparaten. Het personeel en
de bezoekers hebben daar evenveel baat bij
als de patiënten. Zo maakt de nieuwe begassingsmachine in de keuken een overproductie
mogelijk van kant-en-klaarmaaltijden. Daardoor
kan er nooit een tekort zijn, ook niet als er
bijvoorbeeld plotseling een enorme toename is
van het aantal gehospitaliseerde patiënten. “De
resterende kant-en-klaarmaaltijden worden aan
de ziekenhuismedewerkers verkocht”, zegt
Jean-Marie Lemahieu. “Kwestie van geen
voedsel te verspillen. Heel handig voor medewerkers die bijvoorbeeld avonddienst hebben:
zij hoeven ’s avonds laat niet meer te koken en
krijgen toch een gezonde maaltijd gepresenteerd.”

cardiologie
Dr. Frank Bauwens

Met een nieuw ‘hart’

N i e uwe c a r d i o l o o g

A fs cheid van een pionier

Sinds januari 2008 is Dr. Frank Bauwens als cardioloog
vast verbonden aan Jan Yperman Ziekenhuis.
Dr. Bauwens studeerde af als arts aan de Universiteit
Gent en legde zich tijdens zijn opleiding tot cardioloog
specifiek toe op het probleem van de hoge bloeddruk,
wat in 2000 resulteerde in een boek over hypertensie
(‘Leidraad voor de evaluatie en de behandeling van hoge
bloeddruk. Een gids voor huisarts en internist’, Academia
Press).
Dr. Bauwens was geruime tijd consulent hypertensie in
het UZ Gent. Naast de algemene cardiologie zal hypertensie een belangrijk deel uitmaken van het takenpakket van dr. Bauwens.
Een andere, heel belangrijke interesse gaat uit naar de
interventionele cardiologie. Tussen 1990 en 2007 is hij
in Aalst heel actief geweest op het gebied van invasieve en interventionele cardiologie. Dr Bauwens heeft
een ruime ervaring op het gebied van deze technieken
verworven waardoor hij een heel nuttige bijdrage zal
kunnen leveren bij een eventuele toekomstige uitbouw
van een dienst voor de interventionele cardiologie in
het Jan Yperman Ziekenhuis. Maar voorlopig is dat nog
toekomstmuziek.

Op 29 november 2007 ging dr. Bayart
op welverdiend pensioen.
Dr. Bayart startte zijn carrière in het
Jan Yperman Ziekenhuis in 1969.
Aanvankelijk nam hij de vervangingen
van dr. Deprez op zich, maar algauw,
op 1 augustus 1972 werd dr. Bayart
vast benoemd. Dr. Bayart was de eerste
specifiek opgeleide cardioloog in het
Jan Yperman Ziekenhuis. De algemene
inwendige ziekten en de cardiologie
behoorden dan ook tot zijn takenDr. Bayart
pakket. Dr. Bayart heeft heel wat
verwezenlijkingen op zijn naam staan.
Zo plaatste hij in 1972 de eerste tijdelijke pacemaker en
in 1977 de eerste definitieve pacemaker, een primeur
voor de regio. Voordien werden de patiënten voor deze
ingrepen noodgedwongen doorverwezen naar het UZ
Gasthuisberg in Leuven. Dankzij dr. Bayart moesten deze
mensen én hun familie de verre verplaatsing naar Leuven dus niet meer maken. Ten slotte bouwde dr. Bayart
ook de hartbewaking verder uit, die aanvankelijk door
zijn voorganger, dr. Deprez, was opgericht.

Meer info via secretariaat Groep Inwendige Geneeskunde, 057 35 72 70

Het Jan Ypermanziekenhuis neemt dan ook met veel
dankbaarheid afscheid van deze cardiologische pionier.

Symposium hoge bloeddruk
Naar aanleiding van het
afscheid van dr. Bayart hield
het Jan Yperman Ziekenhuis
een symposium op 29 november 2007 in het gloednieuwe
auditorium van het ziekenhuis. Dr. Frank Bauwens,
die begin dit jaar de fakkel
overnam van dr. Bayart,
hield er een voordracht over
hypertensie, meer bepaald
over het belang van de ambulante bloeddrukmetingen. “Men spreekt van een hoge
bloeddruk wanneer de bloeddruk gemeten bij de arts bij
herhaling hoger ligt dan 140/90 mmHg”, zegt dr. Frank
Bauwens. “Hypertensie is een veel voorkomende ziekte.

Indien onbehandeld of onderbehandeld, leidt de aandoening altijd tot een verhoogde
incidentie van CVA en hartinfarcten. Een correcte diagnose
en een goede behandeling
zijn dan ook noodzakelijk om
een verhoogd risico opnieuw
te neutraliseren. Onder meer
om ‘wittejashypertensie’ – een
hoge bloeddruk bij de arts
maar een normale thuis – te
vermijden, zijn thuismetingen door de patiënt zelf of
thuismetingen met volautomatische toestellen van groot
belang. Geijkte apparatuur die op een correcte manier
gebruikt wordt, is evenwel een essentiële vereiste.”

nieuwe
assistent

Dr. Bar t Werbrouck
In juli 2007 studeerde dr. Bart
Werbrouck af als arts aan de
Universiteit Gent. Sinds oktober
2007 werkt hij in het Jan Yperman
Ziekenhuis als assistent in de
interne geneeskunde. Hij vervolledigt momenteel zijn opleiding
Inwendige Ziekten en wil ook
het brevet Acute Geneeskunde
behalen. Op de dienst interne volgt
dr. Werbrouck de gehospitaliseerde
patiënten op van de disciplines
cardiologie, pneumologie, gastroenterologie, enzovoort. Daarnaast
verzorgt hij mee de communicatie
met de huisarts en de familie. Ook
het nemen van echografieën en
de spoedopname behoren tot zijn
takenpakket.





meubels
voor het
goede doel
Op 1 november 2007 werd het
nieuwe Jan Yperman Ziekenhuis
in gebruik genomen. Op alle
afdelingen werd bijna alle ziekenhuismeubilair en -materiaal
vernieuwd. In het bestaande ziekenhuis – vroeger ‘hospitaal’ –
worden alle diensten verbouwd.
Op deze kamers zijn er nu ook al
nieuwe patiëntenbedden, nachttafels, zetels, tafels en stoelen.
Wat gebeurt er met het ‘oude’
ziekenhuismeubilair? In principe
gaat dit naar ‘goede doelen’ in
binnen- en buitenland. Na goedkeuring van de aanvraag door de
directie wordt het materiaal door
de betrokken organisatie afgehaald en naar de nieuwe bestemming gevoerd. Binnenkort kan je
op de website www.yperman.net
een overzicht zien: waar zijn welke
materialen naartoe gegaan?

Campus Poperinge
in een nieuw kleedje
>	Sinds november 2007 zitten alle campussen van
het Jan Yperman Ziekenhuis onder één dak. Mét
behoud van medische activiteiten in Poperinge
weliswaar. De huisarts maakt de afspraak en je
hoeft evenmin lang te wachten. <
In veel gevallen hoeven patiënten uit de regio van Poperinge niet naar Ieper om medisch geholpen te worden.
Ongeveer veertig artsen houden consultatie in Poperinge.
Bovendien zijn er een pak onderzoeken mogelijk. “Zo
kunnen patiënten in Poperinge terecht voor bijna alle
beeldvorming, van klassieke radiografiefoto’s tot mammografieën, echografieën en een CT-scan”, zegt Eric
Luyckx (algemeen directeur). “De huisarts maakt de
afspraak en je hoeft niet lang te wachten”. De campus
Poperinge is open elke werkdag van maandag tot en met
vrijdag.
I n e e n n i e uw k l e e dje

Ook voor bloedafnames hoeven patiënten zich niet ver
te verplaatsen. “Onderzoeken zoals endoscopieën of
fietsproeven kunnen evenzeer in Poperinge plaatsvinden. In de ingrepenzaal, verbonden aan de vroegere
spoedgevallendienst, kunnen chirurgen bovendien kleine
ingrepen onder lokale verdoving uitvoeren. Voor spoedgevallen moet iedereen rechtstreeks naar de hoofdcampus in Ieper. Verder moeten patiënten naar Ieper voor
NMR-onderzoeken, isotopen en ingrepen waar hospitalisatie aan te pas komt. In dat geval kunnen de mensen
uit Poperinge gebruik maken van de gratis pendelbus die

Campus Poperinge

om het uur van Poperinge naar Ieper en terug rijdt. Eric
Luyckx: “Om 6 uur vertrekt de eerste bus naar Ieper en
de laatste keert om 21.30 uur terug. Wie in Poperinge
eventjes op de bus moet wachten, kan dat in de zithoek
aan de receptie, met een gratis koffie of frisdrankje.”
Veel mensen maken gebruik van de antenne in Poperinge. Ook de artsen die er consultaties houden, zijn
tevreden. “We dachten dat het aanbod in Poperinge een
antwoord zou zijn op een behoefte en in de praktijk
blijkt dat ook het geval te zijn.”, aldus Eric Luyckx.
Ondertussen werd de polikliniek in een nieuw kleedje
gestoken. Frisse kleuren om een nieuw jaar mee te
beginnen.

Y-mail is het tijdschrift van het
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman.
Briekestraat 12 – 8900 Ieper
T 057 35 35 35 – F 057 35 36 37
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

De rijdende bibliotheek
>	Elke week nemen vrijwilligers van het Rode Kruis
de boekenkar in de hand en gaan ze van kamer
tot kamer in het Jan Yperman Ziekenhuis. En voor
wie dat wenst, kan een babbeltje er uiteraard ook
steeds af. <
Al in 1975 startte het Rode Kruis met een rijdende bibliotheek op de campus OLV. Het vrijwilligerswerk in het ziekenhuis is dus al langer ingeburgerd dan je zou denken.
De vrijwilligers volgen bovendien regelmatig opleidingen,
onder meer op het gebied van het beroepsgeheim. “De bibliotheek telt een duizendtal boeken, die eigendom zijn
van de nationale bibliotheek van het Rode Kruis. Deze
vereniging vervangt de oude boeken geregeld door meer
recente”, zegt Cientia Cornille (Directeur HR).

Elke donderdagnamiddag rijden vier van de zestien
vrijwilligers rond met een selectie van de boeken.
Rolande Petit (uitleenpuntverantwoordelijke Rode Kruis
en vrijwilliger): “De rijdende bibliotheek biedt een zeer
gevarieerd aanbod: van romans, detectives, thrillers,
reisverhalen en informatieve boeken tot sport, knutselen, hobby’s en zelfs stripverhalen. Bovendien ligt
de volledige lijst van alle boeken op de kar, zodat de
patiënten zelf kunnen nakijken of er nog andere boeken
zijn die hen interesseren.” Cientia Cornille: “En als de
patiënt zin heeft in een babbeltje over een boek of als
hij zijn verhaal kwijt wil, gaan de vrijwilligers hier graag
op in.”
Meer info via cientia.cornille@yperman.net

