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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
Artsen
Dr. Baro Deressa, gastro-enteroloog, is zijn activiteit in ons ziekenhuis gestart op 3 oktober.
Dr. Wim Alderweireldt, gastro-enteroloog, is zopas met pensioen gegaan.
Nieuwjaarsreceptie huisartsen
Op 26 januari 2017 vindt de nieuwjaarsreceptie voor huisartsen en ziekenhuisartsen plaats.
Prof. Paul Schotsmans zal een toespraak geven over de evoluties in de geneeskunde die leiden
tot evoluties in het ethisch beleid.
Uitnodiging voor ‘VIP opendeur’ nieuw consultatiegebouw H. Hartziekenhuis Mol
Zondag 13 november 2016 van 11u tot 13u
Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de ‘VIP opendeur’ van ons nieuw consultatiegebouw.
Samen met u willen we deze nieuwbouw, met hypermoderne uitrustingen voor endoscopie en
nierdialyse en een groot aantal nieuwe consultatieruimtes, feestelijk openen!
We verzorgen voor u een interessant programma met onder meer een toespraak van onze
voorzitter om 11u, gevolgd door een begeleide rondgang op de verschillende verdiepingen van
ons consultatiegebouw:
Gelijkvloers
Cafetaria
1ste verdieping
Collectief autodialysecentrum (CAD) voor patiënten met nierproblemen (i.s.m. AZ Turnhout)
2de verdieping
Endoscopieruimten (gastroscopie, colonoscopie, bronchoscopie, cystoscopie) met
reinigingskamer
3de verdieping
Consultaties en onderzoekslokalen longziekten en gastro-enterologie
4de verdieping
Consultaties en onderzoekslokalen neurologie en endocrinologie (diabetes)
Tussendoor is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.
Wij horen graag van u of u interesse heeft om aan onze ‘VIP opendeur’ deel te nemen.
Inschrijving verloopt via ons directiesecretariaat tel.: 014/71 21 72 of 014/71 25 59 e-mail:
directiesecretariaat@azmol.be en dit liefst vóór 1 november.
Wij hopen u op 13 november te mogen begroeten! Een persoonlijke uitnodiging volgt.

N.B.: Uiteraard bent u ook, met uw gezin, welkom tijdens onze opendeur voor het brede publiek.
Altijd al willen weten hoe een kijkonderzoek gebeurt of hoe hypermoderne medische toestellen
werken?
Kom dan op zondag 13 november tussen 14u en 17u zeker een kijkje nemen in het nieuwe
consultatiegebouw van het H. Hartziekenhuis Mol. Ontdek met een exclusieve blik in de
onderzoeksruimtes en speciaal voor de kinderen een ‘guestcam photobooth’ de wereld van de
gezondheidszorg.
Pacs-On-Web
Onze directie heeft, in samenwerking met de dienst radiologie, een overeenkomst afgesloten
met de firma Dobco Medical Systems voor de installatie van het zogenaamde ‘Pacs-On-Web’ en
dit voor een periode van 3 jaar.
Pacs-on-web is een webbased oplossing voor de distributie en het uitwisselen van medische
beelden en verslagen via het internet. Nadat de beelden en het verslag op een veilige manier in
Pacs-On-Web beschikbaar zijn gesteld, kan de informatie op elk moment zeer snel
geraadpleegd worden, waar dan ook.
Patiënten krijgen na het onderzoek een referentienummer mee naar huis. Via dit
referentienummer kan een zorgverlener toegang krijgen tot de desbetreffende beelden en het
verslag.
Charter Kwaliteit & Veiligheid
Zopas lanceerde onze hoofdgeneesheer tijdens een vergadering met alle
dienstverantwoordelijken over de NIAZ normen en thema’s de ‘Charter Kwaliteit & Veiligheid’.
Dit charter omschrijft de kwaliteitsdoelstellingen of Vereiste Instellings Richtlijnen (VIRs) die ons
ziekenhuis heeft ten aanzien van patiënten en wat elke medewerker of arts concreet moet doen
om deze te realiseren. Het charter werd ter beschikking gesteld in de vorm van een grote poster.
Het is dan ook een hulpmiddel voor iedere ziekenhuismedewerker en wordt uitgehangen op de
afdeling; zichtbaar voor medewerkers, artsen, bezoekers en patiënten. Om duidelijk te maken
dat we in ons ziekenhuis hoogkwalitatieve, veilige en verantwoorde zorg leveren, ondertekenen
de afdelingen dit charter en kunnen zij specifieke doelstellingen van hun dienst aanvullen.
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