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Artsen
De dokters I. Degol en C. Verschueren zijn begin september gestart als urgentiearts.
Dr. J. Vercammen, gynaecoloog, zal eind dit jaar onze medische equipe komen versterken.
Dr. B. Deressa, gastro-enteroloog: in onderling overleg werd overeengekomen om de
samenwerking tussen het ziekenhuis en dr. Deressa stop te zetten.
Tegelijkertijd heeft dr. A. Temmerman haar aanwezigheid van 50% naar 75% verhoogd.
Uitslag stemming NIAZ Jaarprijs 2017
ste

Ons ziekenhuis is op de 22 plaats geëindigd van in totaal 57 inzendingen. We gaan dus
niet door naar de finale, maar we zitten wel bij de betere helft van de klas en dat is een
fantastisch resultaat voor een ziekenhuis van onze grootte.
Onze inzending maakte aan tal van collega’s en patiënten duidelijk hoe hard er in de zorg
gewerkt wordt aan kwaliteit en veiligheid.
Dank aan iedereen die zich hiervoor ingespannen heeft of zijn stem heeft uitgebracht.
De afgelopen maanden hebben ongeveer 25.000 mensen gestemd op één van de inzendingen.
De 10 hoogst gescoorde instellingen gaan naar de finale.
Voor een overzicht van de eindstand van de stemming, zie: https://www.niaz.nl/over-niaz/nieuws
De finale vindt plaats op 21 november.
Rookstopconsultatie in H. Hartziekenhuis Mol
Sinds 4 september houdt Els Bosch rookstopconsultaties in ons ziekenhuis en dit om mensen
te ondersteunen in het stoppen met roken.
Praktisch:
*
Maandagnamiddag om de 14 dagen
*
Van 13u tot 17u
*
Op de consultatie pneumologie
*
Afspraken kunnen gemaakt worden via het afsprakensecretariaat (014/71 20 53)
*
Rokers kunnen zowel individueel als in kleine groepjes begeleid worden (bv. partners of
vrienden of groepje van revalidatie,…)
Ondertussen loopt een grote rookstopcampagne met de titel: “Mol, Dessel, Balen stoppen met
roken.” Alle info kan u vinden via onderstaande link
http://www.dessel.be/gunther-bart-en-an-zijn-de-ambassadeurs-van-dessel-mol-en-balenstoppen-met-roken
Onze medewerkster An Loos van de consultatie neurologie is het boegbeeld van de gemeente
Balen.

PERSBERICHT
Cataract operaties beter en veiliger
Nieuwe technologie voor staaroperaties in H. Hartziekenhuis Mol
Dr. Pieter Raus en Dr. Kristien Vanhoucke, oogartsen van het H. Hartziekenhuis Mol,
gebruiken sinds kort een vooruitstrevende phacotechnologie voor staaroperaties
(cataract-chirurgie). De behandelingen die met het nieuwe apparaat worden uitgevoerd,
verlopen nog beter en veiliger dan voorheen.
De oogartsen hebben zopas het Centurion® Vision Systeem van de firma Alcon in gebruik
genomen. “Het nieuwe toestel biedt de oftalmologen meer veiligheid en controle tijdens de hele
ingreep, ongeacht de aard van de cataract”, vertelt dr. Raus. “De oogdruk kan immers veel beter
dan voorheen geregeld worden en dat is toch wel een enorm voordeel voor arts én patiënt.”
Het H. Hartziekenhuis Mol wil kwalitatieve zorg aanbieden aan de patiënt via goed opgeleide
zorgactoren en een efficiënte en moderne infrastructuur. Met de aankoop van de Centurion®
wordt hier opnieuw invulling aan gegeven. “Voor de patiënt is er minder belasting, meer comfort
en een beter resultaat. Bijkomend pluspunt is dat de herstelperiode korter wordt”, vult dr. Raus
aan.
De ‘Centurion®’ heeft een dual segment peristaltische pomp. Het ‘active fluidics systeem’ van
Centurion zorgt voor een constante monitoring van de irrigatie/aspiratie met als gevolg een
stabiele Intra-Oculaire Druk (IOP). Active irrigatie geeft controle en behoud van een intraoculaire
druk voor een optimale voorkamerstabiliteit.
Een gemonitorde IOP resulteert in een stabiele voorkamer
zonder grote drukschommelingen. Dit gebeurt in combinatie met OZIL IP, hetgeen zorgt voor
een betere ‘followability’ en gereduceerde energie in het oog.
NIAZ audit van 17 tot en met 20 oktober 2017
Onze kwaliteit aantoonbaar maken
Ons ziekenhuis heeft zich geëngageerd om het accreditatielabel van het Nederlands Instituut
voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) te halen. Zo willen we laten zien dat we in het H.
Hartziekenhuis Mol hoogkwalitatieve, veilige en verantwoorde zorg leveren. De accreditatie
moet onze patiënten, verwijzers, partners en overheden het vertrouwen geven dat we een goed
en veilig georganiseerde instelling zijn. Het behalen van het attest vereist een duurzaam
engagement van al onze artsen en medewerkers.
Het NIAZ is een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsnormen opstelt en ziekenhuizen – op hun
eigen verzoek – aan die normen toetst. Met een audit gaat het NIAZ na of het ziekenhuis op zo’n
manier is ingericht dat het een aanvaardbaar kwaliteitsniveau haalt én of het die kwaliteit kan
monitoren en verankeren. Als dat zo is, krijgt het ziekenhuis een accreditatie voor vier jaar.
Daarna volgt een volledige hertoetsing.
De NIAZ audit gaat door van 17 tot en met 20 oktober a.s.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
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