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MDL-zorg te bieden. We zijn goed op elkaar 
ingespeeld en hebben een duidelijke visie: 
zorg bieden met zo kort mogelijke wachttij-
den en werken aan de toekomstbestendig-
heid van ZorgSaam.”

Jeugdig enthousiasme
Het MDL-team van ZorgSaam bestaat uit 
relatief jonge artsen. Sigrid: “Ik ben trots 
op wat we samen bereiken en dat ik hier-
van onderdeel mag zijn. Mijn collega’s 
steken mij ontzettend aan met hun jeugdig 
enthousiasme en ideeën.”
Pieter: “We hebben als team inderdaad 
genoeg mooie plannen. Zo willen we bij-
voorbeeld op indicatie point-of-care ultra-
sound kunnen uitvoeren. Hiermee zijn we 
op dit moment in België een stuk verder 
dan in Nederland. Veel winst te behalen 
dus!”

“D e pathologie die ik hier sinds 
mijn eerste werkdag in 2011 

tegenkom, is niet mis. Zo liep een patiënt 
dagenlang rond met een abces in zijn buik. 
En een ander die in het weekend bloed 
braakte, wachtte gerust tot maandag met 
een belletje naar de huisarts.” “Zeeuwen 
hebben over het algemeen de neiging om de 
vraag tot zorg uit te stellen”, beaamt MDL-
arts Pieter Dewint, die sinds 2019 één dag 
per week bijspringt vanuit België. “Dit 
maakt ons werk nóg interessanter en vooral: 
relevanter.”

Ons kent ons
De artsen vertellen dat het werk binnen 
ZorgSaam niet alleen uitdagend is, maar 
ook gewoon heel erg leuk. Het is namelijk 
een klein ziekenhuis, met korte lijnen. Alle 
medisch specialisten kennen elkaar en de 
huisartsen in de regio zijn geen vreemden. 
Sigrid: “Ook patiënten worden aan de balie 
direct herkend en velen van hen kom ik 
regelmatig tegen in de supermarkt.
Iedereen kent elkaar. En terwijl Zeeuwen 
over het algemeen best gesloten mensen 
zijn, is dat in de spreekkamer totaal niet het 
geval. Daar is de sfeer juist heel gemoede-
lijk. Dit maakt het werk voor mij persoonlijk 
leuker, want ik houd wel van een ‘bab-
belke’!”

Vlaamse collega’s
ZorgSaam ligt tegen de grens met België, 
in een regio waar het extra lastig is om art-
sen uit Nederland te vinden. Sigrid: “Sinds 
begin dit jaar werkt de Nederlandse MDL-
arts Jannelien Meesters twee dagen in de 
week bij ons. Maar de meerderheid van onze 
medisch specialisten is Belg en sinds kort is 
er sprake van een unieke MDL-maatschap 
(zie pag. 104—105). Hierin wordt één fte 
ingevuld door vier Vlaamse collega’s van 
het AZ Maria Middelares Gent. Naast Pieter 
Dewint (IBD en interventionele endoscopie) 
zijn dit Thomas De Somer (hepatologie), 
Stefan van Langendonck (interventionele 
endoscopie) en Nele Deprez (IBD).”

Pieter vult aan: “Op deze manier zijn we 
in staat om in Zeeuws-Vlaanderen een 
uitgebreid aanbod van subspecialistische 

Echte Zeeuwen kunnen tegen een stootje
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ZorgSaam bevindt zich in het 
prachtige Zeeland, waar de lucht 
altijd blauwer is. Met een locatie 
in Terneuzen, Oostburg én Hulst 
biedt de netwerkorganisatie  
ziekenhuis-, thuis-, ambulance- en 
ouderenzorg aan alle inwoners van 
Zeeuws-Vlaanderen en daarbuiten. 
“Een mooie uitdaging, zeker in 
combinatie met het typisch  
Zeeuwse karakter”, vertelt de  
van origine Vlaamse MDL-arts 
Sigrid Vandebosch.

(Van links naar rechts): Linda Stallart (verpleegkundig specialist), Pieter Dewint (MDL-arts), Conny de Buck (verpleeg-

kundig specialist) en Sigrid Vandebosch (MDL-arts). 

NB. In verband met de speciale invulling van de beschikbare fte’s én de vakantieperiode ditmaal geen compleet MDL-

team op de foto. Wilt u kennismaken? U bent welkom!




