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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
Nieuwe artsen
Dr. Marion Blonk, internist-endocrinoloog / diabetoloog.
Vanaf 1 mei zal Dr. Blonk haar loopbaan verderzetten in ons ziekenhuis. Vanaf 1 februari 2015
doet zij eenmaal per 14 dagen consultaties hypofyse-, bijnier- en schildklierproblematiek in het
A.Z. Turnhout en zal hier vanaf 1 mei 2015 mee doorgaan vanuit de Molse associatie Inwendige
Geneeskunde.
Dr. Lim blijft uiteraard actief in de diabetesconventie en zal zijn diabetesraadplegingen verder
zetten, samen met Dr. Blonk. Op die manier wordt een uitbreiding van het zorgaanbod voor
diabetespatiënten beoogd.
Dr. Desirée Dekkers, kinderarts, vervoegt het team pediaters vanaf 1 september 2015.
Gastro-enterologie
Dr. Julie Bogaert, gastro-enteroloog, doet elke vrijdag raadpleging in ons ziekenhuis.
Vanaf 1 december 2015 zal zij voltijds als gastro-enteroloog / digestieve oncoloog in Mol
werkzaam zijn.
Dr. Wim Alderweireldt blijft actief in 2015.
Verder zijn er nog twee vacatures voor gastro-enterologen; deze procedure is lopende.
Dr. Lim
Dr. Lim, geriater, heeft na zijn ziekteverlof zijn werkzaamheden in ons ziekenhuis hervat.
Op dit moment is hij op maandag, woensdag en vrijdag de volledige dag beschikbaar en op
dinsdag en donderdag een halve dag.
Na verloop van tijd zal dr. Lim terug fulltime werken.
Hector / Medibridge
Ons ziekenhuis biedt prioritair alle verslagen aan op de e-Healthbox van de huisarts (via
Hector). Lukt dat niet, dan wordt er afgeleverd op de “oude” Medibridge postbus.
Bij gebruik van e-Healthbox kan de huisarts zelf kiezen met welk medium (Medibridge of Hector)
de verslagen opgehaald worden.
Deze manier van werken blijft van toepassing voor 2015; eind 2015 wordt de situatie
geëvalueerd.

24ste Vlaams-Nederlandse Oorheelkundige Genootschapsvergadering
ste

Op 13 en 14 maart vindt de 24 Vlaams-Nederlandse Oorheelkundige Genootschapsvergadering plaats.
Gastheer is Dr. Jean-Philippe Vercruysse, als neus-, keel- en oorarts verbonden aan ons
ziekenhuis.
Het wetenschappelijk programma wordt momenteel punt gesteld.
Snel afspraken maken
U kan afspraken maken via het nummer 014/71 29 29; deze telefoonlijn is voorbehouden voor
de huisartsen.
Gelieve dit nummer niet door te geven aan patiënten.
Nieuwbouw voor extra consultatieruimtes
Rond de komende jaarwisseling zal ons ziekenhuis een gloednieuw consultatieblok in gebruik
kunnen nemen. Een verruiming van het medisch aanbod vraagt niet alleen bijkomende artsen,
maar ook infrastructuur om hen in onder te brengen.
De bouwvergunningsaanvraag werd goedgekeurd. Deze omvat een blok in houtstructuurbouw
met een gelijkvloers en vier verdiepingen. De nieuwbouw zal plaats bieden aan een endoscopieeenheid. Ook het collectief autodialysecentrum (12 plaatsen) wordt daar ondergebracht, evenals
andere consultaties en wachtruimten.
De houtstructuurbouw biedt heel wat voordelen, waarvan tijdswinst de belangrijkste is. Zo kan
het gebouw op 8 à 10 maanden gebruiksklaar zijn. Daarenboven staat houtstructuurbouw ook
voor ecologisch bouwen.
De start van de werken is gepland in het voorjaar van 2015.
Nieuwe publieke website
Het Vlaams Patiëntenplatform onderzocht in het najaar van 2014 de patiëntgerichtheid van onze
website. Met een score van 40 % bevindt ons ziekenhuis zich in de middenmoot van de
deelnemende ziekenhuizen. Gezien deze meting kan beschouwd worden als een nulmeting, is
er nog geen trend waar te nemen.
Ons ziekenhuis erkent dat dit een tekortkoming is in onze patiëntenservice. We kiezen dan ook
voor een radicale oplossing in de vorm van een duidelijke, toegankelijke, gebruiksvriendelijke en
totaal nieuwe publieke website. Dit project is zopas gestart.
De gebruiksvriendelijkheid voor de surfer en de beheerder staat centraal in dit project.
De nieuwe website gaat nog dit jaar online.
Heeft u vragen, suggesties of berichten voor deze elektronische nieuwsbrief?
Stuur deze naar de communicatieverantwoordelijke – heidi.vanloon@azmol.be
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