D4D - organisatie in beweging
Pionieren in zorg is altijd hard werk en nooit zonder hindernissen
D4D heeft sinds 2007 - vanuit het besef dat artsen zorgzaam zijn voor hun
patiënten en zelden aan zelfzorg doen - pionierswerk verricht door een
laagdrempelig zorgnetwerk voor artsen door artsen op te richten, door
studiedagen en opleidingen rond zelfzorg bij artsen te organiseren, door
netwerking en door intervisies in te richten. We hebben zo kunnen bijdragen aan
een cultuurverandering die zo noodzakelijk is. En daar zijn we terecht trots op!

We zijn dankbaar voor alle mensen die tot op de dag vandaag met ons
aan de weg timmeren en ons steunen met hun inzet en middelen.

De maatschappelijke context waarin we werken verandert snel. De tijd
is gekomen om actief te herbronnen: de strategie voor de toekomst
bepalen om met onze unieke sterktes en met behoud van onze
basiswaarden blijvend het verschil te maken voor artsen...
Het werk is evenwel niet gedaan: noden blijven groot, opdrachten complexer,
taken veelvuldig. Soms is het idealisme groter dan de zin voor realiteit. Deze
sterkte kan onze valkuil worden door ons te confronteren met de grenzen van
mensen en middelen.
Het is nu tijd om terug te keren naar onze kernwaarden en onze missie. Om te
reflecteren en te herbronnen. Om te bekijken waar wij met onze unieke
kenmerken blijvend het verschil kunnen maken in het veranderende landschap.
Om onze strategie uit te tekenen en een werkbaar plan te maken.

We willen de tijd nemen tot september 2020 om dit te doen. Tijdens deze actieve
herbronningsperiode zal onze basisdienstverlening gegarandeerd blijven: de
permanentie voor het behandelen en opvolgen van hulpvragen. Ook de reeds

vastgelegde engagementen, zoals de studiedag, intervisies en opleidingen,
komen we na. De volgende activiteiten zijn gegarandeerd:

De rollen van éénieder in het kernteam om de strategie uit te werken zullen
binnenkort worden gecommuniceerd. Eric en Andy steunen en ondersteunen dit
proces om zo geleidelijk de fakkel door te geven. Alle medewerkers zullen ten
gepaste tijde betrokken worden in het proces van reflectie.

Wees gerust: D4D leeft ... D4D is in beweging!
Tot slot hopen we dat ook jij de beweging blijft steunen.
Blijf lid van Doctors4Doctors! Blijf zelfzorg voor artsen agenderen!
Blijf partner in dit unieke verhaal!

Eric Boydens, Anja Deroost, Andy De Witte, Caroline Helsen, Goele Leyder,
Paul Smits, Marijke Soogen, Patrick Stroobandt, Raymond Vandebeek, Hilde
Vannerom en Sarah Verherstraeten
Dringende vragen zijn welkom via info@doctors4doctors.be
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