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Nieuwe arts
Dr. Jan van Asseldonk, cardioloog
Door enerzijds de toenemende activiteiten in het Kempens Hartcentrum te Turnhout, de
toenemende werkdruk en de toenemende complexiteit van de cardiologische zorgen en
anderzijds het voornemen om de zorgprogramma´s hartfalen, voorkamerfibrilleren en
hartrevalidatie verder uit te bouwen, wordt de dienst cardiologie uitgebreid van 5 naar 6
cardiologen met de komst van dr. Jan van Asseldonk.
Dr. Jan van Asseldonk studeerde geneeskunde aan de KU Nijmegen en genoot een opleiding
tot cardioloog in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en het Academisch Ziekenhuis te
Maastricht. Hij specialiseerde zich in de algemene cardiologie, in pacemakers en hartfalen.
Hij werkte 14 jaar als cardioloog in het Bernhoven Ziekenhuis en recent ruim een jaar in het
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis waar hij al 5 jaar ICDs en CRTDs (biventriculaire pacemakers)
implanteerde.
In 2015 slaagde hij voor zijn EHRA-examen (European Heart Rhythm Association), in 2016
behaalde hij zijn CT-coronairen Level A en in 2017 zijn CT-coronairen Level B.
In 2014 werden door dr. Striekwold reeds de contacten gelegd namens de cardiologen van het
H. Hartziekenhuis Mol / cardiologisch centrum Mol Cardio Vasculair met dr. van Asseldonk.
Hij zal zich richten op de algemene cardiologie, hartfalen en hartrevalidatie.
Graag wil dr. van Asseldonk bijdragen aan nascholing van huisartsen en aan presentaties voor
patiënten. Dr. van Asseldonk vervoegde zich op 1 juli 2017 bij de cardiologen van het
H. Hartziekenhuis Mol.
Hij is gehuwd en is vader van 3 zonen en 1 dochter.
RIZIVnr.: 1-38789-18-730
Bericht gynaecologen H. Hartziekenhuis Mol
Aan alle collega huisartsen,
Graag geven we jullie via deze weg een update over de zwangerschapsbegeleiding.
Er zijn een aantal veranderingen op gebied van terugbetaling van diagnostische testen:
Op 27/3/17 verscheen een nieuw KB dat ingaat op 1/6/2017. De bedoeling is de CMV- en
Toxoplasma- serologie tijdens de zwangerschap te beperken en zo een besparing te realiseren.

Wat verandert er?
Er werden nieuwe nomenclatuurnummers in het leven geroepen die specifiek aangerekend
dienen te worden tijdens de zwangerschap. Bovendien zijn de aanvragen voor deze serologie bij
zwangeren gereglementeerd door nieuwe diagnose- en cumulregels:
-

diagnoseregel 120: de nieuwe nomenclatuurnummers (551316-551320 en 552274552285) voor CMV IgG en IgM mogen enkel aangerekend worden bij klinisch
vermoeden van een acute infectie door CMV tijdens de zwangerschap.
M.a.w. een routine CMV screening tijdens de zwangerschap zonder klinisch vermoeden
van een acute infectie wordt niet meer terugbetaald. U dient op het aanvraagformulier bij
klinische info de indicatie ‘zwanger + klinisch vermoeden inf.” expliciet te vermelden bij
vermoeden van infectie.
We zullen echter ook een indicatie zwanger (screening) op kosten van de patiënt
voorzien voor het geval de patiënt de serologie expliciet wenst: de patiënt zal hiervoor
ongeveer € 20 betalen bovenop het normale remgeld.

-

cumulregel 341: de nieuwe nomenclatuurnummers voor Toxoplasma gondii IgG en
IgM (552392-552403 en 552414-552425) mogen maximum 2 maal aangerekend
worden tijdens de zwangerschap.
M.a.w. deze nieuwe nomenclatuurnummers worden aangerekend tijdens de
zwangerschap bij een toxoplasmose screening. Aangezien de testen voor deze indicatie
slechts 2x worden terugbetaald, zullen ze vanaf de 3de aanvraag automatisch
aangerekend worden aan de patiënt. De patiënt zal hiervoor ongeveer € 20 betalen
bovenop het normale remgeld.

-

diagnoseregel 121: de reeds gekende nomenclatuurnummers voor Toxoplasma
gondii IgG en IgM (551751-551762 en 551773-551784) mogen NIET aangerekend
worden tijdens de zwangerschap, behalve bij klinisch vermoeden van een acute infectie
door Toxoplasma.
M.a.w. deze nomenclatuurnummers mogen aangerekend worden voor toxoplasmose
serologie tijdens de zwangerschap bij klinisch vermoeden van een acute
toxoplasmose infectie. Voor deze indicatie is er geen restrictie in het aantal
aanvragen. U dient op het aanvraagformulier bij klinische info de indicatie ‘zwanger +
klinisch vermoeden inf.” expliciet te vermelden bij vermoeden van infectie.

Samengevat :
-

CMV is enkel nog terugbetaald bij klinisch vermoeden van de infectie, anders indien de
patiënte het toch wenst te testen, is het op eigen kosten.
Toxoplasmose is nog maar twee keer per zwangerschap terugbetaald indien screening.
Gelieve steeds IgG én IgM te bepalen als je screent !

Niet-invasieve Prenatale Test (NIPT)
De NIPT vervangt de triple test en combinatietest, die minder gevoelig zijn en vaker vals
positieve resultaten geven met overbodige vruchtwaterpuncties tot gevolg.
Vanaf 1 juli 2017 is deze test terugbetaald door het ziekenfonds. Het honorarium voor het labo
bedraagt 260 euro. In geval van verhoogde tegemoetkoming, krijgt men dit bedrag volledig
terugbetaald. Anderen betalen maximaal 8,68 euro uit eigen zak.

In enkele situaties bestaat de kans dat de test minder betrouwbaar is, zoals bij een sterk
verhoogd gewicht van de moeder of indien een twee-eiige tweeling verwacht wordt.
Daarom benadrukken wij dat het nog steeds heel belangrijk is dat men een echografie heeft
gehad vooraleer een NIPT test te doen, zowel voor een exacte dating van de zwangerschap, als
chorioniciteit. Bovendien indien er een verdikte nekplooi gemeten wordt of een andere afwijking
gezien wordt, zal voor verdere diagnose eerder een vruchtwaterpunctie van nut zijn dan een
NIPT test.
Indien vragen of onduidelijkheden, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Vriendelijke groet
Het team gynaecologen van het H. Hartziekenhuis Mol
Grote noodoefening in H. Hartziekenhuis Mol op woensdag 6 september
Op woensdag 6 september vindt er vanaf 19.30u een brand- en evacuatieoefening plaats in
het chirurgisch daghospitaal van het H. Hartziekenhuis Mol. Het is een gezamenlijke oefening
van het ziekenhuis, het gemeentebestuur, de brandweer, het Rode Kruis en andere
hulpdiensten.
Degelijk voorbereid zijn op effectieve incidenten: dat is de doelstelling van de noodoefening die
het H. Hartziekenhuis Mol organiseert. Er is geen reden tot paniek wanneer je die dag sirenes
hoort en brandweer en politie ziet. Het ziekenhuis benadrukt dat het enkel gaat om een
‘oefening’.
Er worden regelmatig rampoefeningen gedaan om interventieplannen uit te testen en de
samenwerking tussen de verschillende diensten te trainen. Op die manier bereiden we ons voor
op een echte ramp.
De oefening vindt plaats op woensdag 6 september vanaf 19.30u tot omstreeks 21.30u en dit in
het chirurgisch daghospitaal, op de tweede verdieping, boven de ingang van het ziekenhuis.
We leveren alle inspanningen om onze medewerkers en artsen, patiënten en bezoekers die dag
grondig te informeren.
Symposium Oncologie Kempen
Datum: zaterdag 21 oktober 2017
Op zaterdag 21 oktober 2017 organiseert het Netwerk Oncologie Kempen, het
samenwerkingsverband van de vier Kempense ziekenhuizen, het symposium Oncologie
Kempen 2017.
Het hoofdonderwerp is immunotherapie. Het gedetailleerde programma wordt later nog
bekendgemaakt.
Locatie: Thomas More Hogeschool, Campus Geel
Tijdstip: 8.30u (ontvangst met ontbijt), 9u start symposium, einde voorzien om 13u.
Telefoonlijst artsen H. Hartziekenhuis Mol
Onze telefoonlijst werd aangepast; in de bijlage vindt u de meest recente versie.
Nieuwe telefoonnummers diverse diensten
Contact / secretariaat
014/71 20 60 - abdominale heelkunde
014/71 29 21 - oncologie
014/71 23 60 - obesitaskliniek
014/71 23 70 - fysische geneeskunde

Voor afspraken
014/71 20 53 – abdominale heelkunde
014/71 28 03 – oncologie
014/71 23 60 – obesitaskliniek
014/71 20 53 – fysische geneeskunde
Bekijk ons dynamisch jaarverslag 2016
Ons ziekenhuis heeft een hart voor de patiënt. Met ruim 80 artsen en 700 medewerkers staan
we iedere dag klaar om aan onze patiënten een uitmuntende zorgverlening te bieden. Dit was in
2016, net zoals de voorgaande jaren, de kerntaak van ons ziekenhuis.
In 2016 investeerden we niet alleen in onze medewerkers en de zorgverlening, maar ook in de
infrastructuur en het medisch aanbod van het ziekenhuis.
Om een mooi overzicht te krijgen van onze belangrijkste realisaties en projecten van het
afgelopen jaar hebben we opnieuw een jaarverslag samengesteld.
Deze ‘whiteboard video’ kan u bekijken op onze website www.azmol.be.
Veel kijkplezier!
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

