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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
Nieuwe artsen vanaf 2017
Dr. Veronique Brabers, urgentiearts
Dr. Erik Ranschaert, radioloog
Dr. Barbara Ysebaert, uroloog
Dr. Gaby Kox, anesthesist, zal zich vanaf begin volgend jaar volledig toeleggen op de
pijnkliniek.
Met pensioen
Dr. Luc Vanstraelen, radioloog en medisch diensthoofd van de afdeling radiologie, gaat vanaf 1
januari met pensioen.
Kwaliteitsindicatoren
Jaarlijks worden door de overheid kwaliteitsindicatoren gemeten om het hygiënebeleid in de
ziekenhuizen te evalueren. In 2015 scoorde ons ziekenhuis 6/6 voor organisatie, 5/7 voor
middelen en 16/20 voor acties betreffende de preventie van zorginfecties.
Campagne Handhygiëne 2016-2017
de
De 7 ‘Campagne ‘Handhygiëne’ met als focus ‘Allen samen vermijden we zorginfecties’ is
onlangs gestart. Vijf tot tien procent van de patiënten die gehospitaliseerd worden, lopen tijdens
hun verblijf een infectie op. Overdracht van micro-organismen via de handen van
gezondheidswerkers is de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisinfecties. Handhygiëne is
daarom een zeer doeltreffende en goedkope maatregel om deze infecties te vermijden. Ons
team voor ziekenhuishygiëne neemt deel aan de Campagne Handhygiëne, gesteund door de
overheid. De vorige campagnes tonen aan dat er werkelijk een verbetering kan verwezenlijkt
worden op korte termijn.
De pre-campagne loopt van 14 november tot 18 december 2016. In maart 2017 worden
bijscholings- en sensibilisatiesessies georganiseerd en in mei en juni 2017 volgt een nameting.
Alle artsen en diensthoofden kregen gedetailleerde informatie.
Telefoonlijst artsen H. Hartziekenhuis Mol
Deze vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.
De papieren versie wordt u begin 2017 via de post overgemaakt.
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. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be

De beheerders, directie, artsen en medewerkers van het H. Hartziekenhuis Mol wensen u
alvast prettige kerstdagen en een gezond en succesvol 2017!
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Verantwoordelijke pers en communicatie.
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