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Artsen
Apr. Biol. Nathalie De Vos wordt tijdelijk vervangen door Apr. Biol. Erik Jacobs en dit in
afwachting van de definitieve invulling van onze vacature voor een klinisch bioloog.
Mangomomenten
Onlangs bevestigden wij onze deelname aan het project ‘Mangomomenten’ van de KU Leuven.
Mangomomenten zijn kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties
of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiënten, bewoners, familieleden en hun
zorgverleners. Ze vinden plaats tijdens normale zorgactiviteiten en zorgen voor een positieve
band tussen patiënt / bewoner en medewerker.
Mangomomenten zijn verschillend van “make a wish” of “BV’s die het ziekenhuis komen
bezoeken” of de jaarlijkse actie rond patiëntgerichte zorg. Mangomomenten kunnen op elk
moment en vragen per definitie om weinig of geen extra middelen of tijd van de arts,
verpleegkundige, kiné, logo, poetsdienst, administratief medewerker, …. Het zijn soms kleine
positieve en onverwachte zaken, die patiënt en familie heel lang bijblijven en hen een positieve
herinnering geven.
Via radio en kranten werd een eerste oproep gedaan en momenteel ontvangt de KU Leuven
dagelijks verhalen van voornamelijk patiënten, bewoners en familieleden.
Nu zoekt men onze en uw ondersteuning.
Daarom vragen wij om uw positieve ervaringen te delen via www.mangomoment.be.
Het betreft hier de mangomomenten die u heeft aangeboden aan patiënten. Via voormelde site
kan u uw verhaal kort toelichten en indien u het toestaat, kan u hierover ook gecontacteerd
worden. Hoewel de brede mediacampagne ondersteund wordt door Kom Op Tegen Kanker,
betreft het hier niet enkel verhalen m.b.t. oncologie maar alle verhalen uit de gezondheidszorg,
ongeacht de aandoening of reden van verblijf.
Alle verhalen worden door KU Leuven verzameld en geanalyseerd en op basis van de resultaten
zullen beleidsaanbevelingen rond patiëntcentrale zorg geformuleerd worden.
Men hoopt de leerpunten uit deze campagne te kunnen gebruiken in implementatieprojecten en
opleidingsinitiatieven waarbij ze samen met ons de zorg nog patiëntvriendelijker willen maken.
Dat is de finale doelstelling!
Dus: deel uw positieve ervaringen via www.mangomoment.be en vergeet uiteraard niet de naam
van ons ziekenhuis te vermelden (indien dit van toepassing is).
In ruil voor onze samenwerking krijgen wij de (geanonimiseerde) verhalen om zelf te gebruiken
in onze communicatiekanalen en worden wij vermeld in de presentaties, projectverslagen en
rapportages van KU Leuven.
Voor achtergrondinformatie check: www.ligb.be
Project Hartverwarmertjes spoedgevallendienst
Ons ziekenhuis zal op initiatief van Cindy Claes en Dr. Veronique Brabers (dienst
spoedgevallen) een nieuw project starten waarbij wij aan de bewoners van de omgevende
woonzorgcentra vragen om knuffeltjes te maken voor onze kleinste bezoekertjes van de
spoedgevallendienst. Deze knuffeltjes krijgen de naam ‘Hartverwarmertjes’. Het doel van dit
project is niet alleen het reduceren van de angst van deze kindjes wanneer zij minder leuke
behandelingen / diagnostische onderzoeken moeten ondergaan, maar ook de integratie van de
ouderen in onze maatschappij door hen actief in te zetten in dit project en hen op die manier uit

een mogelijk isolement te halen. Ook hopen we dat we via dit project met de knuffeloma’s en opa's reeds een vertrouwelijke band kunnen opbouwen voor het geval zij in ons ziekenhuis
dienen opgenomen te worden.
Open huis Alegria van start op 29 maart
Op donderdag 29 maart opent het inloophuis ‘Alegria’ zijn deuren in de oude politiekantoren
aan het Getouw. Maar liefst 25 vrijwilligers zetten hun stevige schouders onder dit project.
Zij zullen iedere maandag en donderdag van 9.30u tot 16.30u psychosociale zorg bieden aan
alle mensen met kanker en/of hun naasten. De individuele kankerpatiënt en zijn omgeving staan
dus centraal.
De oude politiekantoren worden tijdelijk ingenomen en dit tot de nieuwe locatie in de
Gasthuisstraat (de benedenverdieping van De Pastorie die eigendom is van ons ziekenhuis)
klaar is voor gebruik. Dit is voorzien tegen het einde van het jaar.
Vermoeidheid bij kanker op woensdag 18 april
Ons ziekenhuis organiseert, in samenwerking met Kom op tegen Kanker, een infosessie
‘Vermoeidheid bij kanker’.
* Op woensdag 18 april om 14 u
* In zaal vijftig op de eerste verdieping van het ziekenhuis
* Sprekers: Femke Luypaers en Josefien Bongaerts van het oncologisch daghospitaal
* Info en inschrijven via J. Bongaerts, tel.: 2718.
Curieuze Neuzen Vlaanderen
Wij hebben ons kandidaat gesteld voor ‘Curieuze Neuzen Vlaanderen’; een project waarbij we
samen met 20.000 Vlamingen de kwaliteit van de lucht in onze straat zullen meten.
Bekkenbodemkliniek Mol nodigt uit
21 april 2018 – 8.00u in Ecocentrum De Goren – Mol
Inschrijven:
Inschrijven voor het symposium is noodzakelijk.
Graag uw aanwezigheid bevestigen voor 10 april 2018 via bekkenbodemkliniek@azmol.be
Deelname is gratis
Accreditering (rubriek 2 en 6) werd aangevraagd
Locatie:
Het symposium vindt plaats in het Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71 - Mol
Er is ruime parkeergelegenheid voor het Ecocentrum
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging waarop het programma in detail is weergegeven.
Afspraken bekkenbodemkliniek: 014/71 29 81
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
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