Medische dienst

Waar staan wij voor
Revalidatie: Het medisch team waakt over de therapeutische
revalidatie en de algemene gezondheidstoestand van uw kind.
Informatie: Wij geven medisch en therapeutisch advies aan
ouders, zorggebruikers, begeleiders, verpleegkundigen en
paramedici intern en extern.
Training: Het medisch team geeft advies rond trainingen voor
zorggebruikers en neemt deel aan de organisatie van
bijscholingen en trainingen voor begeleiders, paramedici,…
Onderzoek: De artsen onderzoeken de zorggebruikers in het
kader van de jaarlijkse handelingsplanbespreking. Het medisch
team verleent eveneens zijn medewerking aan of zet zelf
onderzoeksprojecten op ter bevordering van de kwaliteit van de
zorg.

Wie zijn wij

HEIDI DEVOLDER: verpleegkundig
coördinator - medisch facilitator

Heidi is afgestudeerd in 1988 als bachelor algemene ziekenhuisverpleegkunde. Zij startte op het operatiekwartier van het AZ
Sint-Lucas (Gent). Sinds 2003 is zij werkzaam in Sint-Gerardus aanvankelijk als verpleegkundige in de afdeling kinderen en
jongeren - nadien als verpleegkundig coördinator. Sinds
september 2014 is zij ook medisch facilitator voor de afdeling
kinderen, jongeren en volwassenen.
Zij is dagelijks aanwezig van 9u tot 17u30.

PROF. DR. NEREE CLAES:
Hoofdgeneesheer en
huisarts volwassenen

Neree is afgestudeerd in 2000 aan de KU Leuven als huisarts met
bijkomende specialisatie verzekeringsgeneeskunde. Na het behalen
van haar doctoraat ‘Kwaliteit van de medische zorgen’ (2005) en
een EMBA (2012) is ze professor aan de universiteiten Hasselt en
Antwerpen. Ze werkt als huisarts binnen Tevona. Sinds 2015 is zij
voorzitter van het Wit-Gele Kruis Limburg. Sinds begin 2014 is ze
deeltijds werkzaam binnen Sint-Gerardus als hoofdgeneesheer.
Bijkomend is ze huisarts van de volwassenen met iedere vrijdag
consultatie.

DR. PETER AERSSENS:
specialist peuters en
kinderen

Peter is afgestudeerd in 1994 aan de KU Leuven als kinderarts met
bijkomende specialisaties kinderneurologie en revalidatie. Hij is
verbonden aan het Jessa Ziekenhuis Hasselt met consultaties in de
kinderartsenpraktijk. Hij doceert aan de PXL en KHLIM. Sinds 2002 is
hij deeltijds werkzaam binnen Sint-Gerardus met bijkomende
activiteiten in vzw Stijn. Hij is iedere dinsdagnamiddag beschikbaar
voor de opvolging van de peuters en kinderen.

DR. AN VERHAEGEN:
specialist jongeren

An studeerde aan de KU Leuven met als specialisatie
kinderorthopedie (2010) en revalidatiearts (2015). Vandaag is zij
deeltijds werkzaam op kinderorthopedie Pellenberg, in de
instelling Delacroix te Tienen en consulteert zij in het
buitengewoon onderwijs Windekind. Zij zal tweewekelijks op
maandag aanwezig zijn voor de opvolging van de jongeren.

DR. WENDY WERCKX:
specialist jongeren

Wendy is afgestudeerd aan de VUB (2009) als pediater met
bijkomende specialisatie in kinderneurologie. Zij is verbonden
aan het Jessa Ziekenhuis Hasselt met consultaties in de
kinderartsenpraktijk en consulteert ook op de dienst
kinderneurologie in UZ Brussel. Iedere dinsdagvoormiddag is ze
beschikbaar voor de opvolging van de jongeren.

DR. SONJA POESEN:
huisarts peuters en kinderen
(Overpelt)

Sonja is huisarts in Overpelt sinds 1989. Zij bezoekt de peutertuin
en het kleuterklasje in Overpelt. Ze doet dit de eerste woensdag
van de maand. Op die manier kan ze de evolutie van de kinderen in
Overpelt volgen en is er snel een arts beschikbaar voor
noodgevallen.

DR HUBERT
LAMBRECHTS:
huisarts volwassenen

Hubert is afgestudeerd aan de KU Leuven als huisarts (1979). Twee
jaar later is hij gestart in Sint-Gerardus. Naast deze activiteiten is hij
actief als praktiserend huisarts in de huisartsenpraktijk ‘De zeshoek’
in Bilzen. Na 35 jaren trouwe dienst blijft hij huisartsgeneeskundige
zorgen aanbieden aan de volwassenen .
Hij is iedere woensdagnamiddag bereikbaar voor medische zorgen.

Belangrijke afspraken peuters - kinderen - jongeren:
Jaarlijks medisch onderzoek in het kader van de
handelingsplanbespreking (HP)
U kan als ouder aanwezig zijn bij het medisch onderzoek door de
arts op de hiertoe voorziene dagen en uren. U ontvangt 2
maanden voor de HP-bespreking een mail (of brief) met meer
info rond het plannen van deze afspraak. Indien u niet aanwezig
kan zijn, hebt u altijd de mogelijkheid om uw vragen via de
medisch facilitator aan de arts te stellen. Van dit onderzoek
ontvangt u nadien een verslag.
Heropnameoverleg na een ingreep of langdurige afwezigheid
Na elke operatie, botoxinfiltratie of langdurige afwezigheid
omwille van ziekte - en vooraleer men terug naar het
dienstencentrum of de school komt - dient er door de ouders
contact genomen te worden met de medisch facilitator. In
overleg met de artsen wordt beslist of er een heropnameoverleg
en/of bijkomende informatie nodig is. Bezorg ons steeds een
kopie van het medisch verslag dat u ontvangt van de
behandelende arts.
Toedienen van medicatie
Medicatie wordt in Sint-Gerardus enkel toegediend mits een
attest van de voorschrijvende arts. Bij wijziging in de medicatie,
en bij elke tijdelijke medicatie (vb. antibiotica, aerosol,...) vragen
wij u om een kopie van het voorschrift of een attest van de
voorschrijvende arts te bezorgen.
De medicatie die uw kind in Sint-Gerardus neemt, wordt door
onze verpleegkundigen besteld en klaargezet en wordt
maandelijks gefactureerd via de administratieve dienst.
Indien uw kind ‘medicatie in eigen beheer’ mag nemen (= zonder
hulp en zonder toezicht), dienen de ouders een attest te
ondertekenen en dragen zij de verantwoordelijkheid over het al
dan niet correct innemen.

Het maken van attesten en voorschriften
Voor de vakanties worden medicatievoorschriften meegegeven.
Tijdens het schooljaar kunnen voorschriften aangevraagd worden.
Voor thuis (vb. vakanties, postoperatief) worden voorschriften voor
kinesitherapie bezorgd indien u dit aangevraagd hebt.
Voor het invullen van attesten (VAPH, FOD,…) dient u rekening te
houden met een wachttijd van 2 weken.
Toedienen van (dringende) medische zorgen
De artsen informeren de begeleiders en verlenen indien nodig de
eerste medische zorgen. Na een consultatie bij één van onze artsen
ontvangt u als ouder een brief en/of een eventuele doorverwijzing
voor uw behandelende (huis)arts.
De medische dienst organiseert jaarlijks de griepvaccinatiecampagne
en het preventief tandartsonderzoek.

De medisch facilitator (Heidi Devolder) is de contactpersoon
van de medische dienst.
Zij helpt u in eerste instantie verder met al uw vragen. Zo nodig
contacteert zij de verantwoordelijke arts die dan in tweede instantie
uw vragen verder kan opnemen.
Het opvragen en doorgeven van medische informatie intern en extern,
het maken en/of opvolgen van voorschriften/administratie en attesten
(vb. FOD, VAPH) gebeurt steeds in overleg en samenwerking met de
artsen en rekening houdend met de privacy van de zorggebruiker en
het beroepsgeheim.

Contactgegevens
MFC Sint-Gerardus
Sint-Gerardusdreef 1
3590 Diepenbeek
www.sintgerardus.be
Medische dienst
Medisch facilitator – verpleegkundig coördinator:
Heidi Devolder
T: 011/350 111
F: 011/350 110
md.hoofd@sintgerardus.be

