Maandag 12 september 2005

PERSARTIKEL
-officiële opening nieuwe afdeling pediatrie op campus Eeklo-

Op maandag 12 september om 18.30u hebben De Raad van Bestuur, het Directiecomité en
de Medische Raden van de VZW Elisabeth Ziekenhuis – Heilig Hartkliniek de gloednieuwe
afdeling pediatrie op campus Eeklo officieel geopend.

Opening pediatrie: Belangrijke stap in ruimer renovatieproject
De VZW Elisabeth Ziekenhuis – Heilig Hartkliniek plant de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de
rand van Eeklo vanaf ca. 2011. De oplevering van deze nieuwbouw is voorzien voor eind 2015. Om
deze tijdspanne van 10 jaar te overbruggen worden beide campussen van de VZW momenteel
gerenoveerd. De renovaties zijn het meest ingrijpend op de campus in Eeklo. Daar dient iedere
afdeling in een nieuw kleedje gestoken te worden. Noodzakelijk te beginnen met de pediatrie.
De nieuwe pediatrie is, als vierde verdieping, opgetrokken op het dak van het bestaande gebouw.
Het bouwen van deze extra verdieping vormt het startpunt van een belangrijke doorschuif-, en
renovatieoperatie. Door het verplaatsen van de pediatrie naar het dak, komt een afdeling op de
derde verdieping vrij. Deze afdeling zal gerenoveerd worden en daarna betrokken worden door
een andere verpleegeenheid, die op haar beurt een vrije ruimte openlaat. Via dit
doorschuifsysteem komen alle verpleegafdelingen aan de beurt.
Het dakterras
Aansluitend op de nieuwe pediatrie is een dakterras voorzien. Kinderen, die ertoe in staat zijn,
kunnen op dit terras ontspannen en genieten van de buitenlucht. Een hoge omheining biedt
voldoende veiligheid.
Multifunctionele indeling: een waaier aan mogelijkheden
Bij het bouwen van de nieuwe afdeling werd ervoor geopteerd alle kamers en lokalen maximaal te
benutten. Ze kunnen dan ook voor verschillende doeleinden gebruikt worden.
Iedere patiëntenkamer kan, afhankelijk van de noodzaak of de vraag, gebruikt worden als
éénpersoons-, tweepersoons-, of ouder-kind kamer. Alle kamers zijn modern ingericht én
voorzien van alle comfort.
De ruimte waarover het dagziekenhuis beschikt, kan naar gelang de hoeveelheid patiënten
aangepast worden. ’s Nachts worden er ook wiegendoodscreenings uitgevoerd .
De balie en de verpleegpost vormen het zenuwcentrum van de afdeling. Aan de balie kunnen de
verpleegkundigen ouders en/of bezoekers ontvangen en te woord staan. De verpleegpost ligt
achter de balie en is ergonomisch ingericht. Dit lokaal fungeert als overleg-, werk-, en
schrijfruimte.
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De zorg voor het zieke kind

Kinderen van enkele weken tot en met 15 jaar worden op de pediatrie opgenomen. Steeds meer
kinderen moeten slechts 1 dag blijven en komen terecht in het vernieuwde pediatrisch
dagziekenhuis. In dit dagziekenhuis kunnen kleine chirurgische ingrepen uitgevoerd worden of
kunnen diagnostische onderzoeken of kortdurende behandelingen plaatsvinden.
Wanneer een langere, soms ook meer intensieve behandeling nodig is, dan kunnen in de nieuwe
pediatrie tot 30 kinderen verzorgd worden in klassieke hospitalisatie.
Bij de behandeling van het zieke kind werkt een team van 4 kinderartsen steeds nauw samen met
de ouders en de verpleegkundigen. Soms wordt ook een beroep gedaan op de kinderpsychologe,
de diëtiste of de sociale dienst. Ook ver doorgedreven samenwerking met andere geneesheerspecialisten komt het kind en de adolescent ten goede. De behandeling gaat steeds samen met
aandacht voor alle aspecten van het leven van het zieke kind.
Contactpersoon
Indien u bijkomende vragen of opmerkingen heeft, neem vrijblijvend contact op met:
Mevr. I. Hossey
Communicatieverantwoordelijke
*
Campus Sijsele
Gentse Steenweg 132
8340 Sijsele-Damme
(
050 / 728 332
@
isabel.hossey@ezhhk.be

of

Campus Eeklo
Moeie 18
9900 Eeklo
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