psychiatrie

Samenwerking psychiatrie
Jessa en St.-Franciskus krijgt vorm
Sinds 1 september wordt de dienst psychiatrie van het Jessa Ziekenhuis
uitgebouwd in samenwerking met dr. Sven Estercam en dr. Gert Neirinck.
Zij deden de voorbije jaren heel wat ervaring op met het vernieuwen en
uitbouwen van de dienst psychiatrie in het St.-Franciskusziekenhuis,
waar ze ook verder actief blijven. Dr. Estercam geeft tekst en uitleg over
de reorganisatie van de PAAZ Jessa Ziekenhuis.
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Dr. Gert Neirinck, dr. Sven Estercam en dr. Heidi Schruers.
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