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Artsen
Dr. Jona Vercammen, gynaecologe, zal onze medische equipe komen versterken vanaf 1
december a.s.
Audit NIAZ
Van 17 tot en met 20 oktober kreeg ons ziekenhuis bezoek van de auditoren van het NIAZ
(Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg).
Tijdens de slotbijeenkomst werd bekend gemaakt dat ons ziekenhuis een totaalscore van bijna
97% op de audit behaalde. We scoren daarmee bij de beste ziekenhuizen van het land.
Bij de voorstelling werden bovendien niet minder dan 10 ‘complimenten’ uitgedeeld. Tien
bijzondere prestaties waarmee ons ziekenhuis zich positief onderscheidt van andere
ziekenhuizen door iets te realiseren dat zeer uitzonderlijk is.
We zijn heel trots op dit fantastische resultaat en de positieve feedback van het NIAZ team.
Het definitieve rapport volgt in de maand december.
Externe audit geneesmiddelenvoorschrift
Op donderdag 9 november kregen we een externe audit van de overheid i.v.m. de ziekenhuis
brede indicator ‘een volledig geneesmiddelenvoorschrift’.
Onze globale score was 96,5%.
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 166.244 euro uit als steun voor ons
ziekenhuis dat investeert in duurzaam woon-werkverkeer
Met de steun in de rug van het zogenaamde Pendelfonds kunnen bedrijven
mobiliteitsoplossingen op maat uitwerken en werknemers stimuleren om meer gebruik te maken
van de fiets, carpooling, openbaar vervoer…
Zes Antwerpse bedrijven krijgen nu, na de tiende oproep van het Pendelfonds, in totaal 639.109
euro financiële steun. Met dat geld investeren bedrijven in een uitgebreid fietsaanbod,
treinabonnementen, of in de aanleg van bijvoorbeeld een carpoolparking op het bedrijventerrein.
Ook ons ziekenhuis heeft een dossier ingediend en zet met de aankoop van vouw- en
stadsfietsen resoluut in op de fietscultuur. De overheid steunt ons project met 166.244 euro; een
som die wordt vrijgegeven over een periode van 4 jaar. Voorwaarde is wel dat ons ziekenhuis
hetzelfde bedrag inzet om het woon-werkverkeer van onze ziekenhuismedewerkers duurzamer
te maken.
Dag van de oudere zorgvrager
Op 21 november organiseren de afdelingen geriatrie de ‘Dag van de oudere zorgvrager’.
Onze oudere patiënten en hun familie/vrienden worden uitgenodigd op een muzikale namiddag
in de cafetaria.
Symposium van het Kempens Hartcentrum
Een wandeling door de cardiologie anno 2017
Zaterdag 2 december vanaf 8.30u – Paterspand Turnhout

Inschrijven via symposiumcardiologie@azturnhout.be of tel.: 014/40 64 61
Volgende topics komen aan bod:
* Hartfalen
* ACS / coronaire pathologie
* Elektrofysiologie
* Primaire en secundaire preventie
* Antistolling / anti-aggregantia
* Kleplijden
Music for Life
Op zondag 17 december wordt de artsenparking ter beschikking gesteld voor een actie in het
kader van ‘Music for life’ (van 07u tot 23u).
Nieuwjaarsreceptie huisartsen
Noteer alvast in uw agenda: donderdag 11 januari 2018 om 20.30u
Locatie: H. Hartziekenhuis Mol – cafetaria
Spreker: Prof. Dr. Peter Adriaenssens, kinderpsychiater
Een persoonlijke uitnodiging volgt eerstdaags.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
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