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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – juni 2017
Moeder- en kind kamers met couveuse en monitoring in gebruik
Koala Care Project in H. Hartziekenhuis Mol: “Altijd samen vanaf het prille begin”
Op 1 juni opende het H. Hartziekenhuis Mol twee ‘neosuites’. Zo hoeven te vroeg geboren
of zieke baby’s niet meer naar een aparte afdeling, maar krijgen baby én moeder samen
hun eigen kamer met couveuse en aangepaste zorgen. De neosuites zijn gebaseerd op
het principe van ‘family centered care’, wat zijn doeltreffendheid al bewezen heeft in
Scandinavische landen.
Na een zeer intense, maar vaak korte intensieve zorg volgt er een veel langere, wekenlange
zorg waar de prematuur / zorgbehoevende pasgeborene moet groeien, leren drinken, zijn
warmte behouden,… Dit gebeurt nu overal ten lande hoofdzakelijk op n* diensten. Er is daar
geen mogelijkheid om die kinderen gedurende die wekenlange periode bij de ouders te laten
verblijven en tegelijk de nodige veiligheid te garanderen (monitoring / incubator op de kamer /
onmiddellijk hulp kunnen inroepen van een deskundige,… ). Het logische gevolg is dat ouders
enkele dagen na de bevalling naar huis dienen te gaan waarbij hun nog zorgbehoevende
pasgeborene alleen achterblijft in de armen van de neonatale ploeg.
Elke couveuse in een eigen kamer waar de mama bij haar kindje blijft; dat is het opzet van het
Koala Care Project. Het contact tussen ouder en kind is immers enorm belangrijk, zowel voor de
ontwikkeling, groei en welzijn van de baby als voor het opbouwen van een goede ouder-kind
hechting. In de neosuite zijn alle voorzieningen voor het kind aanwezig, maar daar bovenop wil
de afdeling vooral een thuisgevoel creëren zodat de ouders ook gewoon ouder kunnen zijn en
hun kindje grotendeels zelf kunnen verzorgen. Op die manier ontstaat een sterke binding tussen
ouders en kind met positieve effecten.
Vanuit wetenschappelijk standpunt tonen diverse studies een erg gunstig effect bij de ‘family
centered care’ verzorging: betere groei van deze baby’s en meer kans op een geslaagde
borstvoeding, afname van de opnamedagen en een verbetering in de ontwikkeling. Tevens
geven studies aan dat deze kinderen minder infecties hebben en dus minder terug moeten
worden opgenomen in het ziekenhuis.
Zo heeft men ook aangetoond dat een lange scheiding tussen ouders en hun baby kan
uitmonden in een postnatale depressie, kinderverwaarlozing of mishandeling. Omgekeerd is
aangetoond dat ouders welke deelnamen aan een ‘family centered care programma’ een betere
binding vertonen met hun baby. Zo zag men ook het verminderen van depressies en
angststoornissen.
Surplus verloopt de overgang naar de thuissituatie op een heel rustige en natuurlijke manier.
Kosten noch moeite gespaard voor de inrichting
“Decoratie Geysen en de firma Alcomel tekenden voor de inrichting van de neosuites zodat deze
niet alleen uitmunten op het vlak van medische functionaliteit, maar ook op gebied van esthetiek,
hygiëne, slijtvastigheid en duurzaamheid”, zegt Ellen Vermeulen, aankoopmanager van het H.
Hartziekenhuis Mol. “Een thuisgevoel creëren was daarbij richtinggevend”.

Zo werd er onder meer gekozen voor zachte en afwasbare materialen, warme en rustige
kleuren, indirecte verlichting, een aparte zithoek met een groot tv-scherm en een bureau.
De afdeling draagt op alle mogelijke manieren zorg voor het comfort van moeder en kind.

SPHA overleg
Zoals afgesproken binnen het SPHA overleg zal ons labo alle laboresultaten van
gehospitaliseerde patiënten vanaf maandag 26/6 (vanaf 1-16/7 is Apr. Biol. Verbeeck in verlof)
elektronisch naar de huisarts doorsturen. Dit zal gebeuren voor een proefperiode van 6
maanden en daarna geëvalueerd worden. Momenteel worden alleen resultaten van ambulante
orders in kopie naar de huisarts gestuurd.

Multidisciplinaire aanpak in strijd tegen obesitas
In België is vijftien procent van de bevolking zwaarlijvig (BMI >30) en dat houdt heel wat risico’s
in. Het is niet voor niets dat sinds 2002 obesitas wordt erkend door de
wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als een van de belangrijkste chronische ziekten.
Dr. Maarten Michiels van de Obesitaskliniek geeft uitgebreid toelichting in een artikel, recent
verschenen in De Morgen. Lees het volledige bericht op onze website www.azmol.be > nieuws.

Brand- en evacuatieoefening op woensdag 6 september
Op woensdag 6 september vanaf 20u gaat er een brand- en evacuatieoefening door op het
Chirurgisch Daghospitaal; dit alles in samenwerking met de gemeente, de brandweer, de politie,
het rode kruis en andere externe betrokkenen.

Infosessie blaaskanker en prostaatkanker op woensdag 28 juni
Voor patiënten en hun familie, intra- en extramuraal
Op woensdag 28 juni van 14u tot 16u
Door dr. Ysebaert, uroloog
In Cultuurcentrum ’t Getouw zaal drie
Info en inschrijven bij J. Bongaerts, tel.: 014/712718

Kiosken onthaal
Midden juni werd gestart met een eerste inschrijvingskiosk in de inkomhal. Later op het jaar
zullen de andere kiosken geïnstalleerd worden.
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Resultaten VIP (Vlaams Indicatoren Project) - audit 2017
De VIP² audit van patiënten identificatie en de basisvereisten handhygiëne is achter de rug.
• Patiënten identificatie: 96% in orde
• Handhygiëne: 91% in orde
An Loos Balens boegbeeld rookstopcampagne
An Loos, consultatiemedewerker, wordt het gezicht van ‘Balen stopt met roken’. Samen met
haar collega ambassadeurs roept ze haar gemeentegenoten op om na de zomer te stoppen met
roken. Op 12 september is er in VC De Kruierie een vrijblijvende infosessie voor alle

geïnteresseerden. Balen, Dessel en Mol gaan in 2017 de uitdaging aan om zoveel mogelijk
inwoners te laten stoppen met roken. Daarvoor werd er een rookstopprogramma uitgewerkt dat
bestaat uit 8 groepssessies tussen september en december. Meer info op www.balen.be.

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

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

