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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
Nieuwe artsen
Dr. Jos van der Schoot, vorige maand gestart als urgentiearts.
Dr. Annemie Temmerman, zopas gestart als gastro-enteroloog.
Dr. Mohammed Alsoodany, urgentiearts, versterkt vanaf 1 augustus het team van onze
spoedgevallendienst.
Dr. Baro Keno Deressa begint zijn loopbaan als gastro-enteroloog in ons ziekenhuis en dit
vanaf 1 oktober.
Spoedgevallendienst
Bovenstaande aanwervingen duiden ook op het feit dat onze dienst spoedgevallen op enkele
jaren tijd flink geprofessionaliseerd en gegroeid is:
Het vaste team spoedartsen bestaat uit 4 urgentie artsen (Dr. Laurent (medisch diensthoofd),
Dr. Dereere, Dr. Alsoodany en Dr. van der Schoot), 1 acutist, 1 specialist en 2 gebrevetteerde
artsen.
Er wordt gestart met E-care, een softwareprogramma voor betere en snellere dienstverlening op
spoedgevallen. Dit programma zal in het najaar volledig uitgerold zijn.
Het PIT proefproject wordt door de overheid als positief geëvalueerd en verder gezet in de
toekomst.
Op die manier groeit de spoedgevallendienst van ons ziekenhuis verder uit tot een volwaardige
autonome dienst. Verder werken aan efficiëntie en patiëntvriendelijkheid blijft de opdracht voor
de toekomst. Ook een intensieve samenwerking met de huisartsenwachtpost (afsprakenplan
van de overheid) dient in de toekomst te worden gerealiseerd.
Accreditatie proefaudit
Ons ziekenhuis heeft een totaalscore van 84% op de proefaudit die op 8 juni jl. werd uitgevoerd
door de auditoren van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). De
proefaudit had een beperkte scope; 310 van de 3.000 normen werden getoetst. In oktober 2017
vindt de ziekenhuis brede audit plaats.

Project narcodontie
Er is een groeiende vraag om tandheelkunde te verrichten bij kinderen, mindervaliden maar ook
bij volwassenen onder narcose. De tandartsen Adriaens, Fiorine en Lenssen werden hiervoor
aangetrokken. Onze stomatologen zullen aanwezig zijn tijdens deze operaties. Het project gaat
op 1 september 2016 van start.
PET-scan
De Kempense ziekenhuizen hebben geen erkenning gekregen voor een PET-scan. Een
bezwaarschrift wordt opgesteld.
Consultatiegebouw
De werken aan het consultatiegebouw zitten op schema. De opening is voorzien voor eind
september / begin oktober. Er wordt een opendeurdag georganiseerd voor de bevolking en er
komt een aparte rondleiding voor de huisartsen.
Heeft u vragen, suggesties of berichten voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke: heidi.vanloon@azmol.be

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

