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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
1. Nieuwe arts
Dr. Kox: Op 1 oktober 2015 is Dr. Gaby Kox als anesthesiste – algologe gestart.
Zij maakt deel uit van de associatie anesthesie en zal als algologe verantwoordelijk zijn voor de
uitbouw van de pijnkliniek in ons ziekenhuis.
2. Kwaliteit en Veiligheid, wij doen mee!
Onze kwaliteit aantoonbaar maken
Ons ziekenhuis heeft zich geëngageerd om het accreditatielabel van het
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) te halen.
Zo willen we laten zien dat we in het H. Hartziekenhuis Mol hoogkwalitatieve,
veilige en verantwoorde zorg leveren. De accreditatie moet onze patiënten,
verwijzers, partners en overheden het vertrouwen geven dat we een goed en
veilig georganiseerde instelling zijn. Het behalen van het attest vereist
een duurzaam engagement van al onze artsen en medewerkers.
Het NIAZ is een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsnormen opstelt en
ziekenhuizen – op hun eigen verzoek – aan die normen toetst. Met een audit
gaat het NIAZ na of het ziekenhuis op zo’n manier is ingericht dat het een aanvaardbaar
kwaliteitsniveau haalt én of het die kwaliteit kan monitoren en verankeren. Als dat zo is, krijgt het
ziekenhuis een accreditatie voor vier jaar. Daarna volgt een volledige hertoetsing.

3. Bouw consultatieblok
De bouw van ons gloednieuw consultatieblok werd midden september aangevat. Het gebouw
omvat een gelijkvloers en vier verdiepingen en biedt plaats aan een endoscopie-eenheid, het
collectief autodialysecentrum van 12 plaatsen, consultaties en wachtruimten.

4. Overzicht van de geplande symposia
Zaterdag 24 oktober 2015
Symposium Oncologie Kempen
Locatie: Zaal VITO te Mol
Het hoofdonderwerp is de behandeling van de patiënt met gemetastaseerde ziekte
Zaterdag 21 november 2015
Symposium Kempens Hartcentrum
Locatie: Paterspand Turnhout
Een wandeling door de cardiologie anno 2015
Zaterdag 14 november 2015
Symposium VHKZ
Donderdag 14 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie voor de huisartsen
Locatie: Cafetaria H. Hartziekenhuis Mol
Gastspreker is Prof. Paul Broos; hij spreekt over de geschiedenis van de geneeskunde
Januari / Februari 2016
Neurologie – stroke unit
Zaterdag 20 februari 2016
Perinataal symposium
Locatie: Ecocentrum - Zilvermeer
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