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Huisstijl Ziekenhuisnetwerk Kempen
Eind 2016 werd het Ziekenhuisnetwerk Kempen opgericht. De vier Kempense ziekenhuizen,
Sint Dimpna Ziekenhuis Geel, AZ Herentals, AZ Turnhout en ons ziekenhuis, besloten om de
krachten te bundelen en de zorg op elkaar af te stemmen. Dat nieuwe netwerk heeft nu ook een
nieuw jasje gekregen: een stijl waarmee het netwerk een professioneel imago kan uitdragen en
die zorgt voor een betere herkenbaarheid en verbondenheid.
Logo

In het logo van ZNK ziet u vier pijlen: een verwijzing naar de vier ziekenhuizen. De pijlen staan
dicht bij elkaar en wijzen allemaal dezelfde richting uit, wat nodig is om goed te kunnen
samenwerken. De kleuren van de pijlen komen overeen met de belangrijkste kleur die elk
ziekenhuis in zijn eigen communicatie gebruikt.
Gebruik
Deze huisstijl benutten we alleen wanneer we iets communiceren vanuit het netwerk, vanuit de
vier ziekenhuizen samen.
Voor communicatie die enkel vanuit ons ziekenhuis vertrekt, blijven we natuurlijk onze eigen
huisstijl hanteren.
Ziekenhuisnetwerk Kempen en Omni Care Consult (OCC)
De vier ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen hebben aan OCC een studieopdracht
gegeven om de haalbaarheid van samenwerkingsverbanden tussen de vier instellingen te
bekijken. OCC is namelijk een organisatie die zich toelegt op strategische adviesverlening en
begeleiding van transformaties, specifiek in de zorgsector.
Midden dit jaar zullen de resultaten van dit onderzoek beschikbaar en geanalyseerd worden.
Nieuwe opname- en ontslagmap
Op 3 april hebben wij onze nieuwe opname- en ontslagmap in gebruik genomen. Doordat deze
map volledige informatie bevat, een checklist heeft van alle nodige informatie bij opname en
ontslag, een informed consent en een formulier ‘thuismedicatie’ bevat, kunnen we in één klap
voldoen aan vele wettelijke verplichtingen én aan heel wat normen van het NIAZ (Nederlands
Instituut voor Accreditatie in de Zorg).
Alle patiënten die opgenomen worden in ons ziekenhuis krijgen een dergelijke brochure én
brengen deze mee naar het ziekenhuis. Door het systeem van ‘aanvink mogelijkheid’ op de

binnenflap kan de arts/ziekenhuismedewerker én de patiënt – tijdens het hele verblijf – nagaan
welke informatie gegeven werd. Het is een ‘geheugensteuntje’ voor elke zorgverlener én het is
een ‘versterking’ van de patiënt die zelf mee kan waken over dit proces. Ook bij ontslag kan in
één oogopslag gezien worden of de patiënt alle nodige ontslagdocumenten en uitleg gekregen
heeft. De brochure zelf bevat een overzicht van alle ‘primaire’ informatie die men als
zorgverlener volgens de wet en volgens het NIAZ aan de patiënt dient te geven. Men kan de
map ook gebruiken om specifieke informatiebrochures toe te voegen.
Deze map wordt zo als het ware een ‘werkdocument’ voor de zorgverlener én voor de patiënt.
24 tot 30 april: Week van de valpreventie
In de week van 24 tot 30 april schenkt ons ziekenhuis bijzondere aandacht aan valpreventie.
Tijdens deze zesde editie ligt de focus op actief bezig zijn en dit op een veilige manier. Dat wil
zeggen, met aandacht voor de verschillende valrisicofactoren zoals voeten en schoeisel, zicht,
medicatie, duizeligheid, voeding of gedrag en veiligheid in huis.
Ook ons ziekenhuis gaat hiermee aan de slag en organiseert valpreventie-activiteiten, zowel
voor patiënten als medewerkers en artsen.
Koala Care Project
Ons Koala Care Project haalde afgelopen maandag de nationale tv tijdens ‘Van Gils en gasten’.
Dr. Patrice Givron en Katrien Vanherck vertegenwoordigden ons ziekenhuis. Samen met Lore
Boonen, meter van het project, gaven ze deskundige uitleg over het inrichten van twee moederen-kind kamers mét couveuse en monitoring zodat mama en baby niet gescheiden moeten
worden.
Kempen Fietst - Fiets mee op 1 mei ten voordele van onze Kempense kankerpatiënten
Wanneer: 1 mei vanaf 7.30u
Waar: Thomas More Turnhout, Campus Blairon 800
Afstanden: 12 – 40 – 70 – 125 km
Ter plaatse: Kinderanimatie, massage, muziek,…
Meer info op www.kempenfietst.be
Psychologische impact bij mensen met kanker
Ons ziekenhuis organiseert, in samenwerking met Kom op tegen Kanker, een infosessie:
° Psychologische impact bij mensen met kanker
° Op maandag 15 mei
° Van 14u tot 16u
° In zaal twintig
° Spreker: Ward Proost, psycholoog
° Meer info en inschrijvingen bij J. Bongaerts, t el.: 014/712718
Informatieavond over urineverlies
De diensten urologie en gynaecologie organiseren een infoavond over urineverlies bij kinderen,
mannen, vrouwen.
° Voor iedereen die interesse heeft
° Op dinsdag 23 mei 2017 om 19.30u
° In de cafetaria van het H. Hartziekenhuis Mol
° Bij voorkeur inschrijven via directiesecretariaat@azmol.be
° Een hapje en een drankje worden voorzien na afl oop
° Sprekers: Dr. B. Ysebaert / Dr. P. De Nollin / Dr. J. Heymans
Nieuwe website
U bent vast al eens een kijkje gaan nemen op onze nieuwe website: www.azmol.be
Deze is vrij toegankelijk en past ook in het kader van ‘patient empowerment’ waaraan Minister
De Block belang hecht.
Onder ‘zorgverlener’ vindt u in de navigatiebalk links een pagina ‘transmurale paden’.
Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen met betrekking tot onze website?
Stuur deze naar het e-mailadres website@azmol.be

Telefoonlijst artsen H. Hartziekenhuis Mol
Onze telefoonlijst werd – op vraag van het SPHA overleg - aangepast; in de bijlage vindt u de
meest recente versie.
e

e

Transmuraal overlegplatform 1 – 2 lijn (SPHA)
Fase 1 is volbracht.
Belangrijkste punten uit de verslagen oftalmologie, radiologie, klinische biologie, endocrinologie,
urologie, cardiologie, nucleaire geneeskunde en pediatrie zijn:
o Omdat e-mailverkeer over patiënten niet via Outlook kan (vanwege niet-geëncrypteerd),
worden alternatieven voorgesteld ofwel via een korte gevalideerde brief in het EMD ofwel
via e-Healthbox.
Aan Benny Peeters, directeur IT H. Hartziekenhuis Mol, zal gevraagd worden om een
opleiding te organiseren over e-Health voor specialisten via www.éénlijn.be.
o Telefonische bereikbaarheid van huisartsen is soms moeilijk. Een up-to-date telefoonlijst is
te vinden op www.hvrmol.be (tabblad huisartsen Mol). Een telefoonlijst voor de bredere
regio is te vinden op www.mediwacht.be (druk op huisartsen
kies hier uw
deelgemeente).
o In een verwijsbrief geschreven door de huisarts hecht de specialist o.a. belang aan het
medicatieschema.
o In een ontslagbrief geschreven door de specialist hecht de huisarts belang aan de
kernboodschap in het besluit, de veranderde medicatie en de volgende stappen in de
opvolging van de patiënt. Resultaten van labo en medische beeldvorming best niet
knippen en plakken in de ontslagbrieven.
Bij de implementatie van een nieuw ziekenhuisbreed EMD binnen enkele jaren kan gestart
worden met een meer gestandaardiseerde manier om medische gegevens te registreren en
te protocolleren.
o De huisartsen geven er de voorkeur aan om de laboresultaten rechtstreeks in het EPD te
krijgen, ook van gehospitaliseerde patiënten.
Deze vraag wordt via het CAB (Clinical Advisory Board) meegenomen naar de Medische
Raad. De technische mogelijkheden in Cyberlab worden onderzocht door de IT dienst van
het ziekenhuis.
o Radiologie verwacht dat aanvragen volledig ingevuld worden (handtekening, RIZIV nr,
datum, gekende nierinsufficiëntie of allergie,….) en dit conform de voorschriften van het
RIZIV (zie http://www.riziv.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx).
Bij vragen kan u terecht op de dienst radiologie.
e

Fase 2: Bij deze een oproep aan de vertegenwoordigers van elke discipline om het 2
overlegmoment in te plannen.
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

