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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
NMR
Ons ziekenhuis heeft tot op heden geen vergunning gekregen voor de exploitatie van een
magnetische resonantie tomograaf (NMR). Een bezwaarschrift hiertegen werd ingediend bij het
Agentschap Zorg en Gezondheid. De beslissing van de Vlaamse overheid tot weigering van een
plaatsingsvergunning in Mol is immers in tegenspraak met de letter en de geest van het federale
protocolakkoord. Dat akkoord voorziet bijkomende NMR’s in België met het oog op een betere
regionale toegankelijkheid tot een NMR voor de hele Belgische bevolking.
Momenteel is er al 1 NMR per 100.000 inwoners in het arrondissement Antwerpen en slechts 1
per 150.000 inwoners in het arrondissement Turnhout. De 2 bijkomende NMR’s voor onze
provincie gaan volgens de planning van de Vlaamse overheid nu ook nog eens integraal naar
arrondissement Antwerpen waardoor het aantal NMR’s daar 1 op 80.000 inwoners wordt.
Wij zijn dan ook van mening dat de Vlaamse overheid zich niet houdt aan het federale
protocolakkoord en we kunnen de beslissing van de Vlaamse overheid niet aanvaarden.
Wij rekenen op het begrip en de volle steun van alle gezondheidsmedewerkers in onze regio
voor ons bezwaar in dit dossier. Ook de brave Kempenaar heeft recht op even veel service en
kwaliteit als de rest van het land.
Patiënt kan toestemming geven om zijn gezondheidsgegevens elektronisch te delen
De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die de patiënt aan zijn zorgverleners geeft om
zijn gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het
delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit
van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Het zijn gegevens van de patiënt en die worden beschermd. De patiënt kan op ieder ogenblik
beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.
Waarom toestemming geven?
Door toestemming te geven, aanvaardt de patiënt dat de personen die hem behandelen
informatie over zijn gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen de patiënt beter
behandelen als ze samenwerken en de medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen een
snellere zorg verlenen en voorkomen dat men onnodige onderzoeken moet ondergaan.

Welke gegevens worden gedeeld?
Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze
nuttig zijn voor de behandeling. Het gaat bijvoorbeeld om:
• resultaten van bloedonderzoeken
• röntgenfoto’s
• vaccinatie- en medicatieschema’s
• voorgeschreven en afgeleverde medicatie
• informatie die bij ontslag uit het ziekenhuis aan de behandelende arts werd meegedeeld
Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.
Hoe registreert de patiënt zijn toestemming?
Als de patiënt instemt met het principe van het beveiligd delen van zijn gezondheidsgegevens,
kan men zijn toestemming registreren met de elektronische identiteitskaart (eID):
• via de toepassing ehealthconsent
• via de huisarts, zorgverlener, ziekenfonds, apotheek of de opnamedienst van ons
ziekenhuis.
Folder
Wat zijn de rechten van de patiënt, wie heeft toegang tot de gegevens, concrete voorbeelden,…
Een folder met gedetailleerde informatie is voor de patiënt beschikbaar in de inkomhal van ons
ziekenhuis.
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Audit Vlaams Indicatoren Project (VIP )
Op 26 mei heeft ons ziekenhuis een audit gehad van VIP² op vlak van patiënten-identificatie en
handhygiëne.
Voor handhygiëne werden de basisvereisten gecontroleerd: zuivere korte nagels en de
afwezigheid van ringen, armbanden en polshorloges bij alle medewerkers aanwezig op
verpleeg- en medisch technische afdelingen. In totaal waren meer dan driekwart van de
medewerkers volledig in orde voor deze basisvereisten, maar het streefdoel blijft uiteraard
100%.
De resultaten op vlak van de patiënten-identificatie waren zeer goed: hier scoorden we méér
dan 99%. Er werd slechts bij één patiënt in het gehele ziekenhuis een ontbrekend polsbandje
vastgesteld.
Renovatie Heelkunde
Sinds 8 juni zijn de renovatiewerken van K108 tot en met K119 op de afdeling Heelkunde
gestart.
De afdeling wordt in deze periode volledig in twee gesplitst en ook het verpleegteam functioneert
onafhankelijk van elkaar.
H. Hartziekenhuis Mol fietst met een hart voor de kankerpatiënt
Samen met alle Kempense ziekenhuizen nam het H. Hartziekenhuis Mol begin mei deel aan de
actie ‘Kempen fietst’. De opbrengst wordt gebruikt om oncologische projecten in de Kempen te
steunen.
Benny Peeters, directeur ICT, nam voor ons ziekenhuis een cheque van 7.500 euro in
ontvangst. Hiermee kunnen we de kankerpatiënten een gratis en ontspannende verwensessie
aanbieden tijdens hun therapie.

Save the date
Zaterdag 26 september: symposium obesitaskliniek. Meer info volgt binnenkort.
Heeft u vragen, suggesties of berichten voor deze nieuwsbrief?
Stuur deze gerust naar de communicatieverantwoordelijke: heidi.vanloon@azmol.be
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