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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
Bouw consultatieblok
Op 14 september start de bouw van ons gloednieuw consultatieblok. Het gebouw omvat een
gelijkvloers en vier verdiepingen en biedt plaats aan een endoscopie-eenheid, het collectief
autodialysecentrum van 12 plaatsen, consultaties en wachtruimten.
Nieuwe artsen
Dr. Dekkers: Sinds 1 september versterkt Dr. Desirée Dekkers de dienst kindergeneeskunde en
neonatologie als algemeen kinderarts.
Dr. Kox: Op 1 oktober 2015 start Dr. Gaby Kox als anesthesiste – algologe.
Zij zal deel uitmaken van de associatie anesthesie en als algologe verantwoordelijk zijn voor de
uitbouw van de pijnkliniek in ons ziekenhuis.
Nieuwe leidinggevenden
Corine Cornet, personeelsdirecteur.
Donny Jansen, diensthoofd revalidatie.
Zorgtraject van de internistische patiënt: gunstige resultaten
Op 11 augustus vond de lang verwachte maar onaangekondigde inspectie van de overheid (het
zogenaamde nalevingstoezicht van de internistische patiënt) plaats in ons ziekenhuis.
Een korte briefing van de inspecteurs leerde ons dat ons ziekenhuis op vele gebieden prima (en
soms zelfs perfect) in orde is.
Alle bezochte afdelingen kregen telkens wel één of andere pluim.
We kregen één bemerking: een technische aangelegenheid over erkende beroepstitels. Dit
wordt intern verder nagekeken op de feitelijke juistheid.
Het mooiste compliment dat we kregen, was dat de ondervraagde patiënten zeer tevreden
waren over hun behandeling, hun bejegening en de informatie/voorlichting die ze kregen. Die
vriendelijke bejegening is de verdienste van al onze medewerkers.
Uitbreiding service borstkliniek met raadplegingen in H. Hartziekenhuis Mol
Dr. Cochet, gynaecoloog, houdt sinds kort ook raadplegingen specifiek in het kader van de
borstkliniek in ons ziekenhuis.
Mogelijkheid van ‘instant’ borstraadpleging via het nummer 014/71 28 88.
Kempens Hartcentrum: eerste resultaten zijn bevestiging van hoge kwaliteit
Op 31 augustus ondertekenden de ziekenhuizen AZ Turnhout, AZ Herentals en
H. Hartziekenhuis Mol en hun cardiologische diensten de samenwerkingsovereenkomst voor de
gezamenlijke uitbating van het Kempens Hartcentrum in Turnhout. Een mooi resultaat van een
jarenlange gezamenlijke voorbereiding en uitwerking van het cathlab. Op deze manier kan de
Kempische patiënt dicht bij huis terugvallen op hooggespecialiseerde zorg op vlak van
interventiecardiologie waarvoor hij eerder buiten de regio verwezen werd.
Het Hartcentrum haalt nu gemiddeld 2.400 patiënten per jaar waarvan er bij 800 een percutane
coronaire interventie (PCI) gebeurt.

Save the date
De obesitaskliniek nodigt u uit op 26 september 2015 voor het symposium integrale
obesitaszorg; een innovatief totaalconcept. Locatie: Innovatiecentrum LITC, Nike site Laakdal.
Het symposium Oncologie Kempen 2015 gaat door op zaterdag 24 oktober van 9 tot 13 uur in
zaal VITO te Mol. Het hoofdonderwerp is de behandeling van de patiënt met gemetastaseerde
ziekte. Een uitnodiging met inschrijvingsformulier volgt.
De nieuwjaarsreceptie voor de huisartsen vindt plaats op 14 januari 2016. Gastspreker is Prof.
Paul Broos; hij spreekt over de geschiedenis van de geneeskunde.
Een persoonlijke uitnodiging met mogelijkheid tot inschrijving volgt.
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