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Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
helpen ziekenhuizen
Tropenartsen hebben specifieke kennis en ervaring met het organiseren van
zorg in tijden van een epidemie. Het Opleidingsinstituut Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) en de Nederlandse
Vereniging van Tropengeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg
(NVTG) hebben daarom de handen in elkaar geslagen om Nederlandse
ziekenhuizen en de zorg de komende periode te ondersteunen. Het Jeroen
Bosch Ziekenhuis is gevraagd de coördinerende rol te nemen vanuit het
Regionaal Overleg Acute Zorg Brabant.
De tropenartsen die zijn opgeleid door het OIGT en vertegenwoordigd door
de NVTG hebben ruime internationale ervaring bij epidemieën. Zij zijn gewend
om bij grote uitbraken hulpverlening te coördineren en mede te organiseren.
Hoe richt je je processen in en hoe zorg je ervoor dat je ten tijde van de ene
fase, je al voorbereid op de volgende fase. Daarnaast kunnen zij zelf hulp
verlenen in de zorg voor mensen die besmet zijn met het virus en bieden ze
ondersteuning aan zorgverleners. De zorg voor patiënten met corona is voor
zorgverleners namelijk geestelijk ook zwaar. Met name vanwege het eenzame
en angstige ziekbed van patiënten.
Een eerdere oproep aan tropenartsen resulteerde in meer dan honderd
reacties van tropenartsen. De eerste tropenartsen zijn inmiddels gestart in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer en
het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom. Ze kijken daarbij naar
de zorg in het ziekenhuis, maar ook hoe de zorg in de keten is georganiseerd.
De komende periode zullen meer tropenartsen in Nederland worden ingezet.
Naast dit initiatief hebben tropenartsen zich ook rechtstreeks gemeld bij
ziekenhuizen om bij te kunnen dragen in deze periode. Tropenartsen kunnen
zich aanmelden bij de vacaturebank: tropenarts@jbz.nl
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Jeroen Bosch Ziekenhuis
Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen
we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij
wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking.
Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg.
Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Gewoon, omdat jij ertoe doet
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis
met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn
binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten
Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medischspecialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer
informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Byvanck, afdeling
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