PERSBERICHT:

AZ Alma bouwt huisartsenwachtpost op
spoedgevallendienst
AZ Alma start met de bouw van een huisartsenwachtpost bovenop de
spoedgevallendienst in het nieuwe ziekenhuis aan de Ringlaan. In deze
wachtpost zullen huisartsen uit de twee Meetjeslandse huisartsenkringen
Omehak en Wemehak in weekends en op feestdagen consultaties houden. De
wachtpost wordt ook de vertrekbasis van een rijdende wacht. Vermoedelijke
openingsdatum: 1 september 2018.
Met de komst van deze huisartsenwachtpost schrijven AZ Alma en de huisartsenkringen uit
de Meetjeslandse regio geschiedenis. Net als de meer dan 70 huisartsenwachtposten
verspreid in België, anticipeert men op het geplande overheidsbeleid waarbij ten laatste
over 4 jaar het ganse land moet gedekt zijn met huisartsenwachtposten. Vandaar dat
Omehak en Wemehak de handen in elkaar slaan en samen met AZ Alma al 2 jaar in stilte
werken aan dit uniek project. Het was wachten tot AZ Alma de nieuwbouw aan de Ringlaan
in Eeklo betrok, vooraleer de plannen echt concreet werden. Intussen werd de vzw
Huisartsenwachtpost Meetjesland (HAWP ML) opgericht, met dokter Karel De Crem uit Aalter
als voorzitter en dokter Eddy Deveneyns uit Watervliet als dagelijks bestuurder.
De start van de huisartsenwachtpost houdt in dat de huidige plaatselijke
huisartsenwachtdiensten in het weekend (vanaf vrijdagavond tot en met maandagmorgen)
en op feestdagen opgaan in deze ene, unieke huisartsenwachtpost in het AZ Alma. Het
betreft een gebied van ong. 160.000 inwoners en 140-tal huisartsen.

De inwoners van volgende gemeenten zullen kunnen beroep doen op deze
huisartsenwachtpost:
Wemehak: Maldegem, Adegem, Middelburg, Aalter, Bellem, Lotenhulle, Poeke, Ursel,
Knesselare, Beernem, Oedelem, Sint-Joris.
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Omehak: Eeklo, Sint-Laureins, Sint-Margiete, Sint-Jan-in -Eremo, Waterland-Oudeman,
Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Bassevelde, Oosteeklo, Assenede, Boekhoute, Ervelde,
Evergem, Sleidinge, Terdonk, Langerbrugge Eiland, Wachtebeke, Sint-Kruis-Winkel.
De gemeenten Zomergem, Oostwinkel, Ronsele, Waarschoot, Vinderhoute, Lovendegem en
Zelzate sluiten niet aan bij deze wachtpost, maar dit kan nog veranderen in de nabije
toekomst.
De huisartsenwachtpost zal in de eerste plaats ten goede komen aan de patiënt: deze zal op
elk moment de beste zorg krijgen, door de beste persoon en op de best ingerichte locatie.
Voor de huisarts zal het beperkter aantal wachtdiensturen in veilige omstandigheden en in
de beste omkadering, zorgen voor een aangenaam gebeuren, waarbij een betere work/life
balans van de individuele huisarts en preventie van burn-out een logisch gevolg zullen zijn.
Oorspronkelijk werd gedacht om een huisartsenwachtpost in de spoedgevallenafdeling te
integreren, maar dat plan werd opzij geschoven voor een veel beter alternatief: een nieuwe
HAWP op het dak van de spoedgevallenafdeling. Alle partijen kozen voor een zo
geïntegreerd mogelijk model, volledig in het belang van de patiënt. Door een optimale
samenwerking tussen de eerstelijns- (huisartsen) en de tweedelijnsgezondheidszorg
(ziekenhuis) worden de beste zorgen voor de patiënt gegarandeerd. Bovendien wordt de
centrale rol van de huisarts beklemtoond en wordt oneigenlijk gebruik van de
spoedgevallendienst afgeremd: al te vaak melden zich patiënten op spoed aan met een letsel
of klacht die eigenlijk perfect door de huisarts kunnen opgelost worden.
Met deze keuze volgt HAWP ML perfect de hoofdlijnen die Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Maggie De Block had uitgetekend. De minister wenst dat alle patiënten in
gans België binnen de vier jaar toegang hebben tot een huisartsenwachtpost in hun buurt.
Volgens De Block bevindt de wachtpost zich het best naast een spoedgevallendienst op een
ziekenhuiscampus, bij voorkeur met een gezamenlijke ingang. Dat model biedt
schaalvoordelen en maakt het eenvoudiger om patiënten naar de meest geschikte zorg te
verwijzen: spoedgevallendienst of huisartsenwachtpost.
De huisartsenwachtpost Meetjesland zal tijdens de weekends en op feestdagen open zijn en
is bereikbaar via de ingang van de spoedgevallendienst in AZ Alma. Daar komt een triage die
de patiënten op basis van de aard en de ernst van de pathologie ofwel naar de
huisartsenwachtpost ofwel onmiddellijk naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis
stuurt. Ook telefonisch kan al een triage gebeuren op basis van de ingewonnen informatie.
Vanuit de huisartsenwachtpost Meetjesland zal ook de rijdende wacht vertrekken naar
patiënten uit de streek die niet meer tot aan het ziekenhuis kunnen komen.
De bouw van de huisartsenwachtpost op de spoedgevallendienst start nog dit najaar. De
bouwwerken zijn gepland te finaliseren ten laatste tegen het bouwverlof van 2018. De
opening en de opstart van de huisartsenwachtpost is momenteel gepland op 1 september
2018. AZ Alma betaalt de bouwwerken en inrichting, de vzw HAWPML huurt de ruimte voor
33 jaar.
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Vermelding bij de beelden: AAPROG Architecten
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AZ Alma vzw is het streekziekenhuis, ontstaan na de fusie van het Elisabeth Ziekenhuis in Sijsele en de Heilig Hartkliniek in
Eeklo. AZ Alma telt op heden 120 artsen, 1.290 medewerkers en 175 vrijwilligers die dagelijks het motto ‘zorg met een hart’ in
de praktijk omzetten. Het 513 plaatsen tellende ziekenhuis is sinds maart 2017 gevestigd in een nieuwbouw aan de Ringlaan 15
in Eeklo. Dat bouwproject was het grootste ooit in de regio.
www.azalma.be

Aan de redactie:
Voor meer informatie of interviews kunt u terecht bij:
Manager PR & Communicatie Marc Van Hulle
(0477-62.78.57 – marc.vanhulle@azalma.be)
Medewerker PR & Communicatie Joba Maréchal
(0476-78.07.92 – joba.marechal@azalma.be)
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