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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
Opendeurdag H. Hartziekenhuis Mol: een overrompelend succes!
Dankzij de massale belangstelling van het brede publiek, de huisartsen en andere genodigden,
de vele kinderen en de inzet van de artsen en medewerkers van het H. Hartziekenhuis Mol, was
de opendeur van het nieuwe consultatiegebouw een overweldigend succes.
Voorzitter Eddy Jennen en Algemeen Directeur René Daemen ontvingen tijdens de ‘VIPopendeur’ in de voormiddag een 60-tal huisartsen en andere relaties en begeleidden hen naar
de verschillende verdiepingen van de nieuwe vleugel waar medewerkers en artsen hun diensten
en de werking ervan met gepaste trots voorstelden.
In de namiddag bezochten ruim 3.000 geïnteresseerden het nieuwe consultatiegebouw van het
H. Hartziekenhuis Mol.
•
•
•
•

Wat betekent een collectief autodialyse centrum voor mensen met nierproblemen?
Hoe gebeurt een kijkonderzoek in ons lichaam?
En hoe staat het met de hygiëne van deze toestellen?
Hoe zien de beelden die met een endoscoop zijn gemaakt eruit?

Op deze en andere vragen kreeg men een antwoord tijdens de opendeurdag. Voor de kinderen
was er niet alleen een ‘guestcam photobooth’ ter beschikking; zij konden samen met hun
ouders de wereld van de gezondheidszorg ontdekken op de verschillende verdiepingen van het
consultatiegebouw.
We kregen tal van spontane, dankbare en respectvolle reacties van heel wat deelnemers.
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.
Pacs-On-Web; ook voor nucleaire geneeskunde
Onze directie heeft, in samenwerking met de diensten radiologie en nucleaire geneeskunde, 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.

Adreswijziging
De privé praktijk van dr. A.M. Vermeylen is verhuisd naar Landbouwstraat 17 in Mol-Ezaart.
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