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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
Nieuwe afdeling geeft H. Hartziekenhuis Mol ademruimte
Ziekenhuis investeert tien miljoen in gebouw voor consultaties
Het H. Hartziekenhuis Mol bouwt in sneltempo een nieuwe afdeling van vier verdiepingen.
Daarmee werkt het zijn plaatsgebrek weg. De nieuwbouw komt er met financiële steun van de
artsen en laat het ziekenhuis toe om zich verder te specialiseren, onder meer in pediatrie en
neurologie.

Het volledige artikel, verschenen in de Gazet van Antwerpen, kan u raadplegen op onze website
www.azmol.be
Werking, missie en leden van onze commissie medische ethiek
Het Ethisch comité is ingesteld door de beheerder van het ziekenhuis en bestaat uit onder
vermelde leden (minimum van zeven). Het heeft de volgende taken:
1. Een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen.
Hierover moet volgens de wet op medische experimenten op mensen van 2004 in ons
ziekenhuis een oordeel gevormd worden over de kwaliteit van de onderzoeker, de locatie en het
informed consent.

2. Een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek. Mensen
kunnen een vraag indienen via aanmelden, via een brief bij een lid van het Ethisch comité,
Infoland of vrije inloop bij vergadering van het Ethisch comité.
3. Begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten en
beslissingen van de ziekenhuiszorg. Bijvoorbeeld euthanasie, palliatieve sedatie, DNR
registratie, patiënt immobilisatie, weigering tot behandeling door ziekenhuis/dokter, weigering
behandeling patiënt/familie, ...
Het Ethisch Comité komt standaard vier keer per jaar samen op de derde dinsdag van de
maanden maart, juni, september en december. Het eerste half uur (19u tot 19u30) is vrije inloop
voor mensen met vragen over een ethisch probleem. Klinische studies worden digitaal rond
gestuurd en mogelijke problemen worden digitaal doorgegeven waarna een ad hoc vergadering
bijeen geroepen kan worden. Ook voor acute problemen wordt een vergadering ad hoc
georganiseerd.
De leden zijn:
Apr. Biol. N. De Vos, klinisch bioloog
A. Govaers, apotheker
Dr. R. Horemans, huisarts
D. Huysmans, hoofdverpleegkundige
Dr. A. Keersmaekers, neurologe
Dr. T. Lim, geriater
G. Scheers, pastoraal medewerkster
Dr. H. Striekwold, cardioloog
P. Van Roosbroeck, notaris / beheerder
Dr. J.W. Verstraten, anesthesioloog en voorzitter commissie medische ethiek
VIP2 – onaangekondigde controles
In het kader van het Vlaams Indicatorenproject zullen er binnenkort opnieuw onaangekondigde
externe audits plaatsvinden in ons ziekenhuis.
Tussen 2 mei en 10 juni zullen externe auditoren een aantal medewerkers en artsen nakijken op
het toepassen van de correcte regels aangaande handhygiëne.
Daarnaast zullen zij de patiënten checken op het dragen van een ID-bandje.
Symposium acute beroertezorg op zaterdag 21 mei 2016 – 8.30u – Ecocentrum De Goren
Mol
Een persoonlijke uitnodiging volgt.

Heeft u vragen, suggesties of berichten voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke; heidi.vanloon@azmol.be
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