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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
Nieuwe artsen
• Dr. Annemie Temmerman, gastro-enteroloog, is in dienst sinds 18 juli
• Dr. Baro Keno Deressa start op 1 oktober als gastro-enteroloog
• Dr. Halit Topal, spoedarts, versterkt het team van onze spoedgevallendienst sinds 19 juli
• Dr. Jos van der Schoot, is vorige maand gestart als urgentiearts
• Dr. Mohammed Alsoodany, urgentiearts, maakt sinds 1 augustus deel uit van het team
van onze spoedgevallendienst.
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.
Afscheid Dr. Alderweireldt
Dr. Alderweireldt gaat op 30 september met pensioen.
Opendeurdag nieuw consultatiegebouw
Op zondag 13 november zet ons ziekenhuis de deuren van het consultatiegebouw open voor
het grote publiek.
De ideale gelegenheid voor onze externe doelgroepen om te ontdekken wat in het gloednieuwe
blok gebeurt.
Een programma wordt uitgewerkt met een aparte rondleiding voor de huisartsen.
Renovatiewerken Inwendige Ziekten lange gang
Op 2 augustus zijn de renovatiewerken op de lange gang van de dienst Inwendige Ziekten
gestart.
De doorgang – vanaf de helft van de lange gang tot aan de balie – is afgesloten met een
stofwand.
De bewegwijzering voor patiënten/bezoekers werd aangepast vanaf het gelijkvloers.
Zorgprogramma oncologische basiszorg
Ons ziekenhuis heeft een schrijven ontvangen van het RIZIV met de verlenging van de
erkenning van ons zorgprogramma oncologische basiszorg, geldig vanaf 1 juni 2016.
FAGG en capacitatielabo
Ons ziekenhuis heeft groen licht gekregen van het FAGG om het capacitatielabo terug te
openen. Sinds 20 juni worden er terug capacitaties uitgevoerd.

Laboratorium: nieuwe onderzoeken in eigen beheer
Sinds 8 augustus biedt ons labo u de bepaling aan van Legionella antigen (in urine) en
Helicobacter antigen (in faeces).
Het snel opsporen van Legionella pneumophila helpt bij de diagnose van pneumonie, zowel
community acquired als nosocomiaal. Legionella kan niet gedetecteerd worden met routine
kweekmethoden maar het is wel mogelijk het Legionella antigen op te sporen in urine. Met onze
test sporen wij serogroep 1 op, de meest voorkomende serogroep.
Helicobacter pylori antigen kan worden opgespoord in stoelgang bij diagnose en follow up van
H. pylori infectie. Er is terugbetaling voorzien bij een eerste diagnose bij patiënten tussen 16 –
50 jaar op basis van klinische gegevens (chronische gastro-duodenale pathologie) en bij follow
up, minstens 3 weken na stop van de antibiotherapie voor behandeling van een H. pylori
infectie. Als niet wordt voldaan aan deze diagnoseregels, wordt de test aan de patiënt
aangerekend (€ 32.61).
Ook op gebied van serologie, immunologie en hormonologie zijn er het voorbije jaar talrijke
vernieuwingen gebeurd.
Sinds we vorig jaar onze automatisatiestraat hebben uitgebreid met Centaur XP, een nieuw
immunoassay toestel van de firma Siemens, hebben we stapsgewijs verschillende nieuwe
testen gevalideerd. Deze onderzoeken werden vroeger uitbesteed maar worden nu dagelijks, en
onmiddellijk na ontvangst in ons labo uitgevoerd. Dit heeft een aanzienlijke verbetering van de
Turn Around Time (TAT) tot gevolg.
Het gaat over volgende testen: testosteron, SHBG, DHEAS, parathormoon, vitamine D, Hepatitis
C antistoffen, CCP antistoffen, TPO antistoffen, TSI en allergie (rasten). Sinds 25 juli is daar ook
IGF-1 (Somatomedine C) bijgekomen.
Wij hopen zo bij te dragen aan een snellere diagnostiek en staan steeds open voor overleg.
Vanwege het team laboratorium
Apr. Biol. N. De Vos
Apr. Biol. P. Verbeeck
Dr. M. Van Ingelgom
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