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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
Nieuwe artsen
• Dr. Evelien Oosterop, psychiater, is gestart met twee halve dagen per week
raadplegingen en consulten in het kader van de liaisonpsychiatrie
• Dr. Erik Ranschaert, radioloog en medisch diensthoofd radiologie
• Dr. Barbara Ysebaert, uroloog
• Dr. Veronique Brabers, urgentiearts
Urologie
Dr. Alain De Brouwer, uroloog, heeft zijn activiteiten in ons ziekenhuis beëindigd.
Dr. Paul De Nollin werkt voltijds sinds 1 januari 2017.
Interne audits en accreditatie
In 2017 wordt de frequentie van de interne audits verhoogd. De bedoeling hiervan is de
afdelingen te ondersteunen in hun voorbereiding naar de accreditatie in oktober van dit jaar. De
interne audits zullen vooral bestaan uit tracers; bij deze tracers kiezen de auditoren een bepaald
thema of zorgpad dat zij willen checken, bijvoorbeeld de chirurgische patiënt of medicatie. Op
die manier kunnen er per dag meerdere afdelingen tegelijkertijd gecontroleerd worden. Verder
zullen in de maand januari 22 artsen en medewerkers een opleiding krijgen tot interne auditor.
Zo worden zij onze ambassadeurs voor veiligheid en kwaliteit in ons ziekenhuis.
Handhygiëne - verduidelijking
Tijdens het Comité Ziekenhuishygiëne werd de regel rond handhygiëne verduidelijkt. Deze luidt
als volgt:
‘Elke medewerker en arts met direct of indirect patiëntencontact, en iedere medewerker en arts
die op een verpleegafdeling (of medisch-technische afdeling) komt, dient te voldoen aan de
basisvereisten voor handhygiëne (zoals beschreven in onze procedure Handhygiëne)’. Het
nieuwe beleid is van kracht per 1 februari 2017.
Nieuwjaarsreceptie huisartsen
Op 26 januari 2017 vanaf 20.30u vindt de nieuwjaarsreceptie voor huisartsen en
ziekenhuisartsen plaats in de cafetaria. Prof. Paul Schotsmans zal een toespraak geven over de
evoluties in de geneeskunde die leiden tot evoluties in het ethisch beleid.
Accreditering categorie ethiek & economie werd aangevraagd.
Persbericht
Vier Kempense ziekenhuizen richten Ziekenhuisnetwerk Kempen vzw op
Kempense ziekenhuizen werken samen aan de uitbouw van kwalitatieve patiëntenzorg dichtbij
huis.
Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel, AZ Herentals, H. Hartziekenhuis Mol en AZ Turnhout
ondertekenden op 22 december 2016 een overeenkomst tot samenwerking in het
Ziekenhuisnetwerk Kempen.

Deze structurele samenwerking komt patiënten uit de Kempense regio ten goede. De
ziekenhuizen bundelen de krachten en stemmen de zorg op elkaar af, zodat de patiënt kan
genieten van gespecialiseerde, kwalitatieve en betaalbare zorg dicht bij huis.
Lees het volledige persbericht op www.azmol.be
Persbericht
Smiley van FAVV voor hygiënische en voedselveilige keuken
H. Hartziekenhuis Mol verlengt kwaliteitslabel Smiley
Het H. Hartziekenhuis Mol met een voedingsdienst in eigen beheer krijgt opnieuw het Smileylabel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) kent de Smiley
toe als erkenning voor de autocontrole en de gegarandeerde voedselveiligheid en dit na een
audit door een externe en onafhankelijke instantie.
Het H. Hartziekenhuis Mol behaalde reeds in 2011 het kwaliteitslabel ‘Smiley’ binnen de keuken
en de cafetaria van het ziekenhuis. Dit symbool – een lachend gezicht met een opgestoken duim
– duidt op een vlekkeloze hygiëne en voedselveiligheid. Het bevestigt dat de strikte Europese
hygiënewetgeving wordt gerespecteerd van de keuken tot bij de consument (patiënt).
De Smiley is een teken van vertrouwen voor de consument. De restauranthouder kan zijn
klanten zo garanderen dat de voedselveiligheid optimaal is.
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) geeft de Smiley niet
zomaar cadeau. De zaak of keuken moet daarvoor voldoen aan een heel aantal vereisten. Zo
moet men een degelijk systeem invoeren om de veiligheid van de voedselketen te garanderen:
het autocontrolesysteem. Daarnaast moet men beschikken over een uitgewerkt HACCP plan
(Hazard Analysis and Critical Control Points), aangevuld met welbepaalde werkinstructies en
een degelijke infrastructuur en materiaal.
Eind 2016 vonden er opnieuw externe audits plaats en had de inspectie nadien geen
bemerkingen. Deze conclusies werden overgemaakt aan het FAVV. Zopas kreeg het
H. Hartziekenhuis Mol de bevestiging dat de verlenging van de Smiley gerealiseerd is.
Telefoonlijst artsen H. Hartziekenhuis Mol
De eerder verdeelde telefoonlijst werd geactualiseerd en aangevuld met:
• De voornamen van alle artsen
• Het nummer van het secretariaat neurologie
• De artsen van de dienst spoedgevallen

De aangepaste lijst vindt u in de bijlage.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
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