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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
•

Dienst gastro-enterologie breidt verder uit
Met de komst van dr. Tsiaousi werd de eerste basis gelegd van een nieuwe dienst
gastro-enterologie in ons ziekenhuis. Nog voor het einde van de realisatie van de
nieuwe infrastructuur voor endoscopie (zomer van dit jaar) start Dr. Temmerman
(deeltijds). Zij werkt momenteel als gastro-enterologe in Nederland. Daarnaast zal
Dr. Deressa de dienst vervoegen vanaf 1 oktober en dit op voltijdse basis. Dr. Deressa
is momenteel laatstejaars assistent aan de VUB.

•

Activiteit slaaplabo
Het H. Hartziekenhuis Mol biedt diagnostische polysomnografieën aan, waarbij een
slaaponderzoek kan gebeuren voor verschillende diagnostische doeleinden. Het
slaaponderzoek noodzakelijk voor het starten en het opvolgen van CPAP behandeling
bij slaapapneu, gebeurt niet in onze instelling.

•

Wondzorgconsultatie
Sinds januari 2016 vindt er een wondzorgconsultatie plaats, elke donderdag van 8.30u
tot 11.30u. Hier worden patiënten met chronische wonden behandeld en multidisciplinair
ondersteund indien geïndiceerd. Elke geneesheer-specialist kan een patiënt met
complexe wondzorg aanmelden op deze ambulante raadpleging. Deze arts zal dan
samen met de referentieverpleegkundige de behandeling instellen en opvolgen.
Verschillende medische disciplines, maar ook de podoloog en sociale dienst, kunnen
aan het overleg deelnemen. Vervolgens zal er een medisch en verpleegkundig
behandelingstraject uitgewerkt worden. De huisarts zal met dit protocol de wondzorg
thuis kunnen coördineren in samenwerking met de thuisverpleegkundige.
De bedoeling is om de wondzorgconsultatie in de toekomst ook open te stellen voor
verwijzing door de huisarts.

•

Werken stroke unit
Momenteel wordt er gewerkt aan de verbouwing op het kort verblijf voor de realisatie
van de stroke unit (één dubbel- en twee éénpersoonskamers). 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 mei.

•

H. Hartziekenhuis Mol helpt Mensen in Nood
Op 2 februari overhandigde René Daemen, in naam van alle artsen en medewerkers die
deelnamen aan onze nieuwjaarsreceptie, een cheque van € 1.694 aan
F. Vandeursen en J. Lodewijckx. Zij namen deze mooie som geld mee naar Actie MIN
(Mensen in Nood), de Molse organisatie die zich inzet voor de strijd tegen armoede.

•

Overzicht van de geplande symposia
Zaterdag 20 februari 2016 – 08.00u
Perinataal symposium
Locatie: Ecocentrum – Zilvermeer
Mei 2016
Neurologie
Openingssymposium stroke unit
Een uitnodiging volgt.

•

Heeft u vragen, suggesties of berichten voor deze nieuwsbrief?
Stuur deze naar de communicatieverantwoordelijke: heidi.vanloon@azmol.be

•

Nuttige telefoonnummers

Voor de huisartsen
Algemeen afsprakensecretariaat (8.30u - 17u)

014/71 29 29
014/71 20 40

Maken apart afspraken:
Cardiologie (9u-17.30u)
Pediatrie (9u-11.45u en 13.30u-15.30u)
Radiologie (8u-17.30u)
Nucleaire geneeskunde
Gynaecologie (9u-19.30u, vrijdag tot 17u)

014/71 20 90
014/71 23 73
014/71 20 43
014/71 22 95
014/71 28 88

Laboratorium

014/71 20 88

Secretariaat Orthopedie
Secretariaat Abdominale heelkunde/ Fysische
geneeskunde
Secretariaat Vaatheelkunde
Secretariaat Neurologie
Secretariaat Pneumologie

014/71 20 55
014/71 20 60
014/71 27 41
014/71 25 82
014/71 20 44

Algemeen nummer

014/71 20 00

Spoedgevallen

014/71 23 96

V.U. Heidi Van Loon
Verantwoordelijke pers en communicatie.
Gasthuisstraat 1, 2400 Mol

