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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
H. Hartziekenhuis Mol lanceert ‘Cyberlab’
Ons laboratorium heeft zopas de implementatie van de eerste fase van Cyberlab succesvol
afgerond. Cyberlab is een webgebaseerd communicatiesysteem om u toe te laten in realtime laboratoriumresultaten te raadplegen op uw computer.
Fase twee, waarin u de mogelijkheid krijgt om aanvragen elektronisch aan te maken en bijaanvragen te genereren, wordt in 2015 geïmplementeerd.
Cyberlab is een eenvoudig, gebruiksvriendelijk en performant systeem.
Het biedt u heel wat voordelen, zoals:
* Transparantie en veilige uitwisseling van laboratoriumgegevens
* Verlaging turn-around-time
* Een sneller zorgproces
* Een totaalbeeld van de laboresultaten van uw patiënt, zowel ambulant als gehospitaliseerd
* Toegenomen klinische veiligheid dankzij een volledig elektronische communicatie
* Flexibele instelling tot specifieke behoeften en werkwijze
* Verminderd aantal fouten
* De resultaten zijn in ‘real-time’ raadpleegbaar
Als u gebruik wenst te maken van Cyberlab vindt u de handleiding op
http://www.azmol.be/download/CYBERLAB_handleiding.pdf
U kan zich online registreren via de URL: https://labonline.azmol.be/cyberlab/Login.jsp, daar
vindt u een knop

.

Verdere instructies om van start te kunnen gaan (individuele toegangscode), volgen dan via
e-mail.
Begin 2015 ontvangt u in dit verband nog een persoonlijke brief, met een papieren versie van de
handleiding, en richtlijnen om u aan te melden als gebruiker.
Wij hopen dat deze nieuwe service beantwoordt aan uw verwachtingen.

Wijzigingen in het medisch departement
Nieuwe artsen
Dr. De Smet, plastisch chirurg, houdt om de veertien dagen consulten op woensdag (even
weken). Dr. De Smet is gespecialiseerd in borstchirurgie, handchirurgie en oncoplastische
heelkunde.

Dr. Bogaert, gastro-enteroloog met een bijzondere bekwaamheid in de digestieve oncologie,
doet elke vrijdag raadpleging in ons ziekenhuis.
Dr. Brozici, pneumoloog, start haar activiteit in ons ziekenhuis op 1 januari 2015.
Dr. Vande Kerckhove, cardioloog en eerder werkzaam als toegelaten arts, wordt per 1 januari
2015 aangesteld als ziekenhuisgeneesheer.
Dr. Carpentier, orthopedist, zal de medische equipe versterken vanaf 1 februari 2015. Hij zal
zich hierbij toeleggen op de chirurgie van het onderste lidmaat en in het bijzonder op de
kniechirurgie.
Dr. Blonk, endocrinologie, begint in mei 2015.
Artsen niet meer tewerkgesteld in ons ziekenhuis
Dr. Vanderhoydonck, gynaecoloog, is midden 2014 met pensioen gegaan.
Dr. Ieven, psychiater en als toegelaten arts verbonden aan ons ziekenhuis, is begin oktober
overleden.

24u EEG / slaaplabo
In nieuwsbrief nr. 8 van 24 november hebben wij u gemeld dat onze dienst neurologie een 24u
EEG onderzoek onder permanent toezicht organiseert. Hiernaast starten onze neurologen en
pneumologen in januari 2015 met een slaaplabo.
Aanvullende informatie: de huisartsen kunnen niet rechtstreeks een 24u EEG of slaaplabo
aanvragen. De indicaties en planningen gebeuren via de consultaties neurologie en
pneumologie.

Nieuwjaarsreceptie huisartsen
Het Geneeskundig Genootschap Gewest Mol (GGGM) en de directie en specialisten van het
H. Hartziekenhuis Mol nodigen u graag uit op een bijscholingsavond met nieuwjaarsreceptie op
donderdag 22 januari 2015 om 20.30u.
Een persoonlijke uitnodiging, met alle praktische informatie, werd u via de post bezorgd.
U bent van harte welkom.
Heeft u vragen, suggesties of berichten voor deze nieuwsbrief?
Stuur deze naar de communicatieverantwoordelijke – heidi.vanloon@azmol.be
De directie, artsen en medewerkers van het H. Hartziekenhuis Mol wensen u alvast een
hartverwarmende Kerst en een gelukkig Nieuwjaar!
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