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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol
Nieuwe arts
Dr. Evi Michiels, NKO-arts, start haar activiteit in ons ziekenhuis op 1 april a.s.
Afspraken neurologie
Voor afspraken bij de neurologen kan u terecht op ons afsprakensecretariaat: 014/71 20 53 (niet
via het secretariaat neurologie).
H. Hartziekenhuis Mol verbetert communicatie door nieuwe, gebruiksvriendelijke website
Sinds 14 februari vindt men op www.azmol.be de compleet vernieuwde website van het
H. Hartziekenhuis Mol. Met een frisse, hedendaagse look en volledig responsive design (de
layout is aangepast voor tablet en smartphone) is de informatie die het ziekenhuis aanbiedt, veel
toegankelijker.
Efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid en een mooie look & feel: dat zijn de doelstellingen die het
ziekenhuis formuleerde voor de nieuwe website. Samen met ICT-partner RealDolmen, die
weerhouden werd omwille van zijn ervaring in de healthcare-sector, werd de site stap voor stap
opgebouwd.
Patiënten en bezoekers vinden nu informatie over het zorgaanbod, wanneer en hoe men een
afspraak kan maken, de bezoekuren en andere praktische zaken rond een opname voortaan
veel gemakkelijker terug. Dat is belangrijk, want correcte en volledige informatie stelt de patiënt
gerust en bereidt hem voor op een ziekenhuisbezoek.
In de toekomst bouwt het Molse ziekenhuis volop verder aan de website; het belang van online
communicatie is de laatste jaren immers enorm toegenomen.
Zo wordt www.azmol.be het online visitekaartje van het ziekenhuis.
Nascholingsavond ‘Lancering inhoud Transmuraal Zorgpad Schildklieraandoeningen
regio Mol en omstreken anno 2017’
Graag herinneren wij u aan de eerstvolgende extra bijzondere nascholingsavond georganiseerd
door het Geneeskundig Genootschap Gewest Mol, in samenwerking met de werkgroep
Schildklieraandoeningen van het H. Hartziekenhuis Mol, en met de ondersteuning van de firma’s
Abbott, AstraZeneca en Menarini.
Het betreft een extra bijzondere avond omdat de inhoud van het ‘Transmurale Zorgpad
Schildklieraandoeningen 2017’ gelanceerd zal worden (*).
Win-win voor de huisarts: nieuwste én opzienbarende ontwikkelingen en duidelijke afspraken:
wie doet wat.
Win-win voor de patiënt: minder diagnostiek nodig in het algemeen, de juiste diagnostiek naar
huidig inzicht, minder ongerustheid creëren en voldoende ruimte voor inbreng van de patiënt.

Programma van de avond:
‘Lancering inhoud Transmuraal Zorgpad Schildklieraandoeningen regio Mol en omstreken anno
2017’
Datum:

Donderdag 23 februari 2017 om 20.30u

Plaats:

Salons ‘CORBIE’, Corbiestraat 64 (Mol).

(*) Geaccrediteerde nascholing voor huisartsen.
Inschrijven:
Inschrijven gewenst via directiesecretariaat@azmol.be
Hart in Beweging en Koala-Care project: wandel- en fietsdag op zondag 26 maart
Op zondag 26 maart houdt de vzw ‘Hart in Beweging’ een wandel- en fietsdag. Vertrek en
aankomst: Provinciaal domein KAMP C in Westerlo, Britselaan
In 2017 gaat de opbrengst integraal naar het Koala – Care project van het H. Hartziekenhuis
Mol.
Waar staat Koala - Care voor?
Anders dan in de meeste andere ziekenhuizen hoeven te vroeg geboren of zieke baby’s
binnenkort in het H. Hartziekenhuis Mol niet naar een aparte couveuseafdeling, maar verblijven
samen met de ouders op de n* afdeling. Deze “neosuites” zijn uniek in België, maar hebben hun
doeltreffendheid al bewezen in het buitenland.
In het H. Hartziekenhuis kunnen moeder en kind dag en nacht bij elkaar zijn op een
eenpersoonskamer als zorg nodig is voor één van beide of voor allebei. Het contact tussen
ouder en kind is enorm belangrijk, zowel voor de ontwikkeling en groei van de baby als voor het
opbouwen van een band met elkaar. 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 en verloopt de overgang naar de thuissituatie
op een heel rustige en natuurlijke manier.
Meer info over het Koala – Care project en inschrijven voor de wandel- en fietsdag op:
www.vzwhartinbeweging.be
Startevent Scheldeprijs op woensdag 5 april 2017 - Laatste wielerwedstrijd Tom Boonen
op Belgische bodem
Het startevenement van de Scheldeprijs belooft een grootse gebeurtenis te worden in Mol.
Lokale wielerheld Tom Boonen start op die dag aan zijn laatste officiële wielerwedstrijd op
Belgische bodem. Voor de start worden naast Tom Boonen tal van nationale en internationale
wielervedetten door Michel Wuyts op een podium op het Rondplein voorgesteld. De start van de
wedstrijd ligt in de Corbiestraat. Alle teambussen staan opgesteld in het Laar en de Graaf de
Broquevillestraat.
Deze happening heeft een beduidende invloed op de bereikbaarheid en werking van ons
ziekenhuis op 5 april.
Ons ziekenhuis bevindt zich namelijk in de ‘Blauwe zone’. Dit betekent afgesloten voor alle
verkeer met uitzondering van:
* Bussen De Lijn
* Brandweer, politie, ambulance
* Bewoners van deze straten die vóór 27 maart een toelating hebben aangevraagd via het eformulier op www.gemeentemol.be/scheldeprijs
IN en UIT?
IN ter hoogte van Sint-Pieterstraat
UIT via Edmond van Hoofstraat.

De bezoekersparking van ons ziekenhuis is niet bruikbaar. Onze spoedgevallendienst
blijft bereikbaar via de Gasthuisstraat.
Het gemeentebestuur verdeelt een plooikaart met alle informatie over de verkeersmaatregelen
op woensdag 5 april. Meer gedetailleerde gegevens zijn te raadplegen op
www.gemeentemol.be/scheldeprijs.
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

