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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – januari 2018
Nieuwe artsen
Dr. Jona Vercammen, gynaecoloog
Dr. Kristin Suetens, radioloog
H. Hartziekenhuis Mol excelleert met het NIAZ kwaliteitslabel
Ons ziekenhuis heeft met glans het NIAZ-label voor kwaliteitsvolle zorg behaald. Dit
internationale kwaliteitslabel betekent dat wij kunnen aantonen dat we op herhaaldelijke wijze
een hoog niveau van kwalitatieve zorg leveren én over een werkcultuur beschikken die gericht is
op continue verbetering. Het is een signaal dat patiënten, verwijzers, partners en overheden
kunnen rekenen op een kwaliteitsvol en veilig georganiseerd ziekenhuis.
Om tot deze beoordeling te komen, hebben negen externe auditoren van het NIAZ (het
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) ons ziekenhuis grondig doorgelicht. Artsen,
verpleegkundigen, ondersteunend personeel, directie, raad van bestuur en zelfs huisartsen en
patiënten: iedereen werd bevraagd over de werking van het ziekenhuis en het traject dat een
patiënt doorloopt.
Wim Mercier, kwaliteitscoördinator: “In totaal werden er meer dan 2000 normen getoetst en we
voldoen aan 96,9 % van alle normen: dat is dus een grote onderscheiding. We scoren daarmee
bij de beste ziekenhuizen van het land. De uitbouw van ons duurzaam en integraal
kwaliteitsbeleid werd nu dus beloond met het accreditatielabel. Daarenboven kregen we maar
liefst tien complimenten van het NIAZ. Die complimenten staan voor tien bijzondere prestaties
waarmee ons ziekenhuis zich positief onderscheidt van andere ziekenhuizen. Hieronder onder
meer de betrokkenheid van de artsen, onze aandacht voor veiligheid en onze zorgplanning.”
Greet Van Hove, verpleegkundig diensthoofd: “Het NIAZ kijkt vooral na of de patiëntveiligheid
geborgd is en of de kwaliteit van zorgen overal gegarandeerd is. Dat zijn absolute voorwaarden
om het vertrouwen van de patiënt te verdienen. We zijn fier dat we met deze audit aan een
groep onafhankelijke experten hebben kunnen laten zien dat we dat vertrouwen méér dan
waard zijn.”
“De auditoren waren erg ingenomen met onze risico- en impactanalyses op mogelijke
noodsituaties”, voegt preventieadviseur en milieucoördinator Inge Knoops eraan toe. “De
normale werking van het ziekenhuis moet inderdaad op ieder moment gegarandeerd kunnen
worden. Als een noodsituatie zich toch voordoet, zijn wij degelijk voorbereid.”
“We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening
verder te optimaliseren. Deze accreditatie toont dat een ziekenhuis van onze grootte ook
topkwaliteit biedt”, zegt Ellen Vermeulen, aankoopmanager. “We zijn bijzonder trots op de
positieve feedback van het NIAZ over onze aankoopprocedure en de verhoogde betrokkenheid
van alle verpleegafdelingen en diensten in dit proces. Een echte opsteker voor het hele
ziekenhuis.”
Meer info: website van het NIAZ: www.niaz.nl onder de rubriek accreditatie.

Mededeling – dienst radiologie H. Hartziekenhuis Mol
De directie van het H. Hartziekenhuis Mol heeft, in overleg met de dienst radiologie, besloten om
de samenwerking met dr. Erik Ranschaert stop te zetten per 31 december 2017.
Dr. Kristin Suetens versterkt de dienst radiologie sinds 1 januari 2018 en dit op tijdelijke basis.
Het medisch diensthoofdschap wordt ad interim waargenomen door dr. Stefaan Van de Perre.
Nieuwjaarsreceptie huisartsen
Donderdag 11 januari 2018 om 20.30u
Locatie: H. Hartziekenhuis Mol – cafetaria
Spreker: Prof. Dr. Peter Adriaenssens, kinderpsychiater
Inschrijven: directiesecretariaat@azmol.be
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
De beheerders, directie, artsen en medewerkers van het H. Hartziekenhuis Mol
wensen u een gezond en zorgeloos 2018!
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