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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
Wijzigingen raad van bestuur H. Hartziekenhuis Mol
Paul Heens legt na dertig jaar als bestuurder, waarvan achtentwintig als voorzitter, zijn mandaat
neer na een schitterend parcours. Als dankbaarheid voor zijn inzet, werd hij door een unanieme
raad van beheer benoemd tot ere-voorzitter voor het leven. Tevens nemen Roel Sleebus en
Jules Van Elst afscheid als bestuurder en dit ook na vele jaren uitmuntende inzet. Alle drie
blijven met hun ruime ervaring lid van de Algemene Vergadering.
Eddy Jennen, 64, werd verkozen als de nieuwe voorzitter van het H. Hartziekenhuis Mol. Hij is
sinds 2007 bestuurder, heeft een economische achtergrond en bouwde zijn carrière op in
grotere internationale bedrijven. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan dit jaar bij Lidwina vzw, de
beschutte werkplaats in Mol met een vijfhonderdtal medewerkers, waaraan hij de laatste negen
jaar als algemeen directeur was verbonden.
De raad van bestuur werd recentelijk uitgebreid met drie nieuwe bestuurders, waaronder
Mevrouw Ann Meulemans, huidig strategic advisor Droia Invest, en CEO van PX Biosolutions
en 2 Bridge, na een lange carrière bij Johnson&Johnson.
Voor het eerst werden ook twee bestuurders benoemd op aangeven van de Medische Raad,
een gunstige kentering, gedragen door een unaniem beleid. Aldus werden Dr. Griet Vander
Velpen, medisch directeur van het Ziekenhuis Oost-Limburg en Mevrouw Elke Panis, CFO van
het Ziekenhuis Oost-Limburg, benoemd als bestuurder.
Nieuwe arts: dr. Tsiaousi
Eind 2015 startte dr. Tsiaousi haar activiteit in ons ziekenhuis als internist / gastro-enteroloog.
Graag willen wij u via deze weg extra attent maken op deze nieuwe invulling van een nijpende
vacature in de dienst gastro-enterologie.
Met de start van de ‘iFob’ testen is er binnen het domein van de gastro-enterologie een enorme
schaarste ontstaan in heel België (en Nederland!) aan goede gastro-enterologen. Het heeft er
mee voor gezorgd dat de dienst gastro-enterologie in ons ziekenhuis een erg moeilijke tijd
achter de rug heeft.
Met de komst van dr. Elena Tsiaousi werd de eerste basis gelegd van een nieuwe dienst gastroenterologie in ons ziekenhuis. Nog voor het einde van de realisatie van de nieuwe infrastructuur
voor endoscopie (zomer 2016) start een tweede deeltijdse collega (juli 2016) en een derde
voltijdse collega zal haar vervoegen in oktober. Beide nieuwe geneesheren hebben intussen het
contract met het ziekenhuis getekend.
Intussen is er ook nog een vacature open gesteld voor een vierde gastro-enteroloog met
specialisatie digestieve oncologie.
Tot september blijft dr. Alderweireldt voor de polikliniek deeltijds aan ons ziekenhuis verbonden.
Dr. Tsiaousi heeft haar opleiding genoten in het Griekse Tessaloniki waar zij de voorbije jaren
aan de universiteit op hoog niveau haar vak heeft uitgeoefend.

Sinds een tweetal jaren is zij werkzaam in België en we zijn erg fier dat zij nu de uitdaging
aanneemt om bij ons te bouwen aan een nieuwe toekomst.
Met dr. Tsiaousi hebben we een gastro-enteroloog van uitstekende kwaliteit weten aan te
trekken. Goede relaties onderhouden met de huisartsen en een empathische omgang met de
patiënten kenmerken haar visie op de geneeskunde.
Dr. Tsiaousi zal zich in de mate van het mogelijke persoonlijk aan u komen voorstellen in de
komende maanden.
Wij durven rekenen op de eerlijke kans die dr. Tsiaousi van u als collega krijgt om haar kennis
en kunde te kunnen bewijzen.
Afspraken voor consultatie en endoscopie kunnen zoals steeds gemaakt worden via het
afsprakensecretariaat.
Bereikbaarheid en spreekuren Dr. D’hooge
Omdat er de laatste tijd herhaaldelijk misverstanden ontstonden rond de bereikbaarheid en de
spreekuren van Dr. D’hooge vindt u hieronder een overzicht:
Op afspraak in het H. Hartziekenhuis Mol: maandagvoormiddag en donderdagnamiddag.
Op afspraak op de privéraadpleging (Laarsveld 21, 2440 Geel): maandagnamiddag, dinsdag
heel de dag, woensdagavond en vrijdagnamiddag.
Vrije consultatie te Geel op maandagavond.
Zij is bereikbaar via het algemene nummer van het ziekenhuis: 014/712.000 of via het
praktijknummer 014/59.18.28.
Begin 2016 is ook haar website klaar: www. neuskeeloorgeelmol.be.
Nalevingstoezicht
Op 17 december controleerde de overheid opnieuw ons zorgtraject van de internistische patiënt.
Het eerder geformuleerde knipperlicht in verband met de erkende beroepstitels is ondertussen
recht gezet. Ons ziekenhuis is dus op alle gebieden prima in orde.
Overzicht van de geplande symposia
Zaterdag 20 februari 2016
Perinataal symposium
Locatie: Ecocentrum – Zilvermeer
Een persoonlijke uitnodiging volgt eerstdaags
Zaterdag 16 april 2016
Neurologie
Openingssymposium stroke unit
Een uitnodiging volgt.
Bouwwerken
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de verbouwing op het kort verblijf voor de realisatie van
de stroke unit (één dubbel- en twee éénpersoonskamers) en aansluitende afdeling neurologie.
Een deel van de bedden is tijdens de werkzaamheden gesloten, de overige bedden blijven
beschikbaar voor patiënten. De werken worden tegen 1 maart voltooid. Een symposium voor de
(huis)artsen rond de werking van de stroke unit is gepland voor 16 april 2016 (cfr. supra).
De bouw van het nieuwe consultatieblok schiet aardig op; eind september is de officiële
opening gepland. Deze nieuwbouw omvat:
• Gelijkvloers: Cafetaria
• 1ste v.: CAD
• 2de v.: Endoscopieruimten
• 3de v.: Raadplegingen artsen
• 4de v.: Raadplegingen artsen

Accreditering
Kwaliteit en veiligheid, wij doen mee!
Zoals u wellicht weet, heeft ons ziekenhuis zich geëngageerd om het accreditatielabel van het
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) te halen. Deze ziekenhuisbrede controle
is eind 2017 gepland.
Als voorbereiding hierop gaat er een proefaudit door op 7 en 8 juni 2016.
Heeft u vragen, suggesties of berichten voor deze nieuwsbrief?
Stuur deze naar de communicatieverantwoordelijke: heidi.vanloon@azmol.be
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