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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – februari 2018
Nieuwe artsen
Dr. Lieve Peeters, gastro-enteroloog / toegelaten arts.
Dr. Peeters zal twee woensdagen per maand endoscopieën doen in ons ziekenhuis.
Afspraken: via het secretariaat gastro-enterologie: 014/71 27 57
Vlaams Patiëntenplatform beloont H. Hartziekenhuis Mol
Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van meer dan 100
patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikte onlangs een oorkonde uit aan het H. Hartziekenhuis
Mol.
Ons ziekenhuis kreeg dit certificaat omdat artsen en medewerkers binnen het VIP²
kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten meten met de Vlaamse Patiënten Peiling
én de ziekenhuiswebsite laten beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Daarnaast publiceren
zij alle resultaten van hun kwaliteitsmetingen binnen VIP² op de website www.zorgkwaliteit.be.
Alleen ziekenhuizen die transparant communiceren over de resultaten van alle
kwaliteitsindicatoren waaraan ze deelnemen, kregen een oorkonde.
Nexuzhealth levert ons nieuw EPD
Eind 2017 ondertekende ons ziekenhuis een contract met Nexuzhealth voor de levering van
KWS (Klinisch Werkstation), ons nieuw Elektronisch Patiëntendossier (kortweg EPD).
Nexuzhealth is een joint venture van Cegeka Healthcare en UZ Leuven. KWS is het bestaande
EPD van UZ Leuven dat via Nexuzhealth geïmplementeerd wordt in andere ziekenhuizen.
Momenteel gebruiken 20 andere ziekenhuizen in Vlaanderen deze software, waaronder onze
ZNK-partner ziekenhuizen AZ Turnhout en AZ Herentals.
In de nabije toekomst zullen nog enkele andere Vlaamse ziekenhuizen aansluiten.
Het grote pluspunt van KWS is dat alle gegevens van de patiënten van alle deelnemende
ziekenhuizen in één centrale databank aanwezig zijn, waardoor samenwerking met
verschillende ziekenhuizen zeer eenvoudig is.
De uitrol van KWS zal ongeveer 4 jaar in beslag nemen. Orbis blijven we in die periode
gebruiken, maar functionaliteiten zullen stelselmatig van Orbis overgenomen worden door KWS.
Parking Vennestraat
De raad van bestuur van vzw H. Hartziekenhuis heeft recentelijk besloten om de voorziene
intentieverklaring tot bouwen van een parking voor het H. Hartziekenhuis op het terrein
Vennestraat (project in samenwerking met vzw Stijn/De Witte Mol en de Molse
Bouwmaatschappij) op een niveau -2 NIET ten uitvoer te brengen.
Deze weloverwogen beslissing is het gevolg van een aantal tussentijdse gebeurtenissen. Ten
eerste werd het project op niveau -2 door diverse externe factoren, bijkomende bouwtechnische
en veiligheidsverplichtingen onbetaalbaar en niet meer marktconform, waardoor we verplicht
werden deze denkpiste te verlaten. Ten tweede gaven Stijn/de Witte Mol en de Molse
Bouwmaatschappij, ook mede uit besparingsoverwegingen, aan dat er uit hun voorzieningen
een ruim aantal parkeerplaatsen voorzien op niveau -1 eventueel kunnen verworven worden
door het H. Hartziekenhuis. Een win win situatie voor alle partijen.

Er worden nu corrigerende berekeningen gemaakt die deze denkpiste moeten onderbouwen. De
juiste omvang van kosten en de herverdeling van de plaatsen op een niveau -1
(voor het H. Hartziekenhuis focussen we ons mogelijk op een 70-tal plaatsen) zou tegen maart
moeten uitgeklaard zijn.
Onze bezorgdheid en intentie blijft dus behouden om in een globaal parkeerbeleid, de
praktische en efficiënte bereikbaarheid van ons ziekenhuis voor patiënt, personeel,
medewerkers en bezoekers, te borgen voor de verdere toekomst. De aanleg hiervan en
herverdeling van onze bestaande parkings zal in alle openheid besproken worden met alle
stakeholders, met als doelstelling, de realisatie van een veilige en moderne accommodatie als
basis voor de verdere uitbouw van ons innovatief ziekenhuis in het centrum van Mol.
Verhuis geriatrisch daghospitaal
Op 20 februari verhuist het geriatrisch daghospitaal naar de eerste verdieping van ons
wisselpaviljoen (WIPA – route blauw).
Retrokoers ‘Groote Prijs Bristol Moll’ op 2 april 2018
Op maandag 2 april vindt er in de namiddag een sportief en toeristisch evenement plaats in het
centrum van Mol; de retrokoers ‘Groote Prijs Bristol Moll’.
Deze happening zal wellicht een invloed hebben op de werking en de bereikbaarheid van ons
ziekenhuis. Meer info hierover volgt.
Agenda – save the date
21/04: congres van de bekkenbodemkliniek
Update telefoonlijst artsen
U vindt een geactualiseerde versie van onze ‘telefoonlijst artsen’ in de bijlage.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
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