Nr. 24 | 14 juni 2016

Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
Proefaudit Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)
Als een van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen heeft ons ziekenhuis op 7 en 8 juni een
proefaudit volgens de (Canadese) Qmentum normen van het NIAZ gekregen. Deze proefaudit is
op ons verzoek gebeurd en kadert in de voorbereiding van de ziekenhuis brede audit in oktober
2017.
Het is nu wachten op de volledige uitslag om precies te weten hoe ver we staan op onze weg
naar de accreditering. De eerste voorlopige resultaten tonen alvast dat we onze start niet gemist
hebben. We zijn fier op de inspanningen van al onze artsen en medewerkers; zij werden door
de auditoren omschreven als ‘warme, hartelijke en open medewerkers met een hart voor het
ziekenhuis’. De proefaudit doet ons dus met volle vertrouwen de ingeslagen weg van de
accreditering verder zetten.
Stand van zaken consultatiegebouw
•
De technieken, kanalen en goten werden in het gebouw aangebracht.
•
De volgende weken zal de gevelafwerking in orde gebracht worden. Hiervoor is er
een stelling rond het gebouw geplaatst. Voor de buitenbekleding wordt foamglas
gebruikt.
•
De vooropgestelde planning (opening september 2016) blijft momenteel behouden.
Een kritische factor is de installatie van de endoscopie-unit waarvoor een openbare
aanbesteding moet gebeuren.
SPECT-CT
De dienst Nucleaire Geneeskunde beschikt over een SPECT-CT camera (Siemens Intevo 16)
en kan nu een skeletscintigrafie combineren met een CT-scan van een bepaalde regio.
Skeletscintigrafie heeft het voordeel van zeer gevoelig te zijn, maar is vaak weinig specifiek.
Door aanvullend een CT-onderzoek van de scintigrafisch pathologische regio uit te voeren, is er
aanvullende anatomische informatie en verdere karakterisatie van de pathologie mogelijk.
Praktisch:
U kan zelf een combinatie skeletscintigrafie-SPECT-diagnostische CT afspreken.
U bezorgt voor beide onderzoeken de aanvraag aan de patiënt, conform de RIZIV-richtlijnen.
Beide onderzoeken worden aansluitend uitgevoerd op de dienst Nucleaire Geneeskunde. De
skeletscintigrafie wordt beoordeeld door de nuclearist en de CT door de radioloog. U ontvangt
een verslag van beide onderzoeken en de nuclearist zal bij het verslag van de skeletscintigrafie
een besluit vermelden na correlatie van beide onderzoeken.
Goede indicaties zijn:
•
beoordelen van de wervelkolom;
•
uitsluiten van botstress-reactie rond protheses of osteosynthesemateriaal;
•
lokaliseren van gewrichtslijden of ostechondrale pathologie.

De nuclearist kan ook beslissen om een CT-onderzoek uit te voeren indien hij/zij oordeelt dat
een aanvullend CT-onderzoek een diagnostische meerwaarde betekent in de differentiatie of
lokalisatie van de scintigrafische afwijkingen. Indien u als verwijzende arts niet wenst dat er
aanvullend een CT-onderzoek gebeurt, vragen we u om dit op de aanvraag te vermelden.
We zijn ervan overtuigd dat deze techniek zeker zal bijdragen tot een verbetering in de
diagnostische waarde van beide modaliteiten (gevoeligheid van de skeletscintigrafie en hogere
specificiteit van de CT). Bovendien betekent dit een tijdsbesparing voor de patiënt.
VIP2 audit patiëntenidentificatie en handhygiëne
In het kader van het Vlaams indicatorenproject heeft er zopas een externe audit plaatsgevonden
rond patiëntenidentificatie en handhygiëne.
193 patiënten werden gecontroleerd. Iedere patiënt had een correct ID-bandje aan (100 % in
orde).
172 medewerkers/artsen werden nagekeken op handhygiëne; hiervan waren er 18 niet helemaal
in orde met de basisvereisten voor handhygiëne (90 % in orde).
Ons ziekenhuis streeft naar 100% in orde met de basisvereisten.
Verfraaiingswerken Inwendige Ziekten
Tijdens de zomermaanden zal de lange gang van de dienst Inwendige Ziekten (inclusief
patiëntenkamers) opgefrist worden. Dit betekent dat er tijdelijk een aantal kamers dichtgaan.
Rotatie bestuur Medische Raad
Zoals bij het begin van de legislatuur van de Medische Raad 2015-2017 intern afgesproken,
voert de Medische Raad ‘halfweg’ een rotatie door in de bestuursequipe.
Vanaf heden is Dr. Dieudonné voorzitter, Dr. Van de Perre ondervoorzitter en Dr. Van Ingelgom
secretaris van de Medische Raad.
Jaarverslag 2015
Innovatie is voor ons ziekenhuis essentieel om de kwaliteit en veiligheid van de zorg continu te
verbeteren. Die vernieuwing werken we op verschillende vlakken en manieren uit. We verruimen
ons medisch aanbod en werken nauwer samen met onze verwijzers en de omliggende
ziekenhuizen. We ontwikkelen een aantal eigen speerpunten en werken hard om het NIAZkwaliteitslabel in 2017 binnen te halen. Zo maken wij ons op voor de gezondheidszorg van
morgen. Voor dit alles kunnen wij iedere dag rekenen op een team van deskundige en
gemotiveerde artsen en medewerkers. Vriendelijk, professioneel en dicht bij de mensen.... met
een hart voor de patiënt.
Hoe? Dat verzamelden we in ons jaarverslag en beeldverhaal dat u kan bekijken op onze
website www.azmol.be. We wensen u veel kijkplezier.
Op de homepagina van onze website treft u eveneens het filmpje ‘Acute beroertezorg in het
H. Hartziekenhuis Mol’ aan.
Heeft u vragen, suggesties of berichten voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke: heidi.vanloon@azmol.be
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