Dokter Fagnart met pensioen
Naar mooie Klinkergewoonte krijgt wie
met pensioen gaat een extra plaatsje in
ons personeelstijdschrift. We zagen de
laatste jaren heel wat – door iedereen
gekende – iconen de revue passeren.
Vandaag neem ik pen en papier ter
hand en trek ik naar de PDH, waar zich
achteraan in de gang op het gelijkvloers
het bureau bevindt van dokter
Dominique Fagnart, die op haar eigen
lieve en rustige manier de PDH mee
maakte tot wat ze nu is. Eind juni laat
dokter Fagnart Inkendaal - na een
carrière van 35 jaar – achter zich.
Als ik haar vraag wat Inkendaal voor
haar betekend heeft, kijkt dokter Fagnart
even stil voor zich uit. “Heel veel”, klinkt
het dan. “Inkendaal is eigenlijk mijn
hele leven een begrip geweest. Mijn
grootvader was voorzitter van de Raad
van Bestuur.

En reeds in 1975, tijdens mijn studies,
kwam ik in Inkendaal – toen nog “Les
petites abeilles” – stage lopen. Tijdens
die stage besefte ik dat ik er wilde blijven
werken. Ook toen al was er in Inkendaal
een heel specifieke sfeer: het familiale
karakter dat ook nu nog eigen is aan dit
ziekenhuis.”
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Tijdens haar opleiding tot
neuropsychiater kwam dokter Fagnart
gedurende twee jaar terug naar
Inkendaal en in 1983 startte ze er als
specialist aan de zijde van dokter
Kulakowski.
Sinds 1983 heeft ze heel wat zien
veranderen en heel veel mooie
momenten meegemaakt. Op de vraag
wat het mooiste moment is dat ze in
Inkendaal meemaakte, moet ze het
antwoord schuldig blijven. Of beter
gezegd: er zijn teveel antwoorden.
Een gebeurtenis die zeker is blijven
hangen en die ze de rest van haar
leven zal koesteren, is de reis met de
myopathiepatiënten naar New York.
Als mijn geheugen me niet in de steek
laat, verwees ook dokter Soudon in zijn
afscheidsinterview naar deze unieke
ervaring. Samen met Pierre Mauclet
(ergo), Alain Pieters (vpk), Lieven Van
Daele (vpk) en Lori Buggenhout (vpk)
kregen een aantal mensen met deze
spierziekte de kans om New York te
bezoeken. Een prachtige ervaring – niet
alleen omwille van de enthousiaste
reacties maar ook omdat – door samen
te leven met de patiënten – de impact
van hun beperkingen bijna aan den lijve
ondervonden werd.

Zelfs de moeilijke momenten hebben
hun mooie kanten. Een patiëntje
verliezen, ouders ondersteunen,
moeilijke beslissingen nemen rond
behandelingen of het stopzetten ervan.
Het is zwaar, maar de wetenschap dat
er een multidisciplinair team is waarmee
ze kan samenwerken, is voor dokter
Fagnart altijd een verrijking geweest.
Ook het ziekenhuis is gegroeid.
Van een instelling die veel meer
weg had van een MPI groeide “De
Bijtjes” naar “Inkendaal”, een echt
revalidatieziekenhuis met een duidelijke
positie op de kaart.
Het feit dat kinderrevalidatie ‘an sich’
hier zijn bakermat heeft, mag bij deze
vermeld worden.
Aan wij die achterblijven, wil dokter
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Fagnart graag meegeven dat we geluk
hebben om in ‘zo een ziekenhuis’
te mogen werken. Multidisciplinair
samenwerken biedt een grote
meerwaarde. Ze hoopt dat – hoe
we ook mogen verder groeien – de
samenwerking met de patiënt en diens
familie centraal blijft staan en dat we
de openheid – Inkendaal eigen – naar
andere waarden en culturen, kunnen
blijven behouden.
De hamvraag is natuurlijk: “Wat na
Inkendaal?”
Als ik deze vraag stel, schiet dokter
Fagnart in een lach. Ook na Inkendaal
zal er nog altijd veel te veel zijn om te
doen. Eerst zal ze even stoppen met
alles om rust te vinden en vanuit die
rust wachten er alweer heel wat nieuwe

projecten. Buiten haar tijd hier is dokter
Fagnart nog actief in een aantal vzw’s.
Daarenboven is er het project om een
type 4 school op te richten in Brussel
dat ze samen met haar dochter en
schoonzoon uitwerkt.
Met pensioen gaan, betekent ook:
hoop op een beetje minder stress.
Haar echtgenoot - reeds 6 jaar
met pensioen – wacht op haar om
samen te reizen, naar concerten en
tentoonstellingen te gaan en al die
zaken te doen waar vroeger minder tijd
voor was. Tegelijkertijd vinden ze het
allebei ook wel spannend: voor het eerst
in meer dan 30 jaar huwelijk veel samen
thuis. Er zal ook extra tijd zijn voor de
kleinkinderen en om zich uit te leven in
de keuken.
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