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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – mei 2018
Nieuwe spoedarts
Dr. Stefaan Debrauwer is op 1 mei in ons ziekenhuis gestart als spoedarts.
Bekkenbodemtherapeut
Eva Stul werd weerhouden voor de functie van bekkenbodemtherapeut op zelfstandige basis.
Zij zal op 1 juli haar activiteit aanvatten.
Seksuoloog
Louis Wauters, seksuoloog, is sinds 1 mei actief in ons ziekenhuis en dit op zelfstandige basis.
Hartcentrum
In het Kempens Hartcentrum, waarvan ons ziekenhuis deel uitmaakt, zijn vorig jaar 3.025
patiënten behandeld. Meer dan 1.100 patiënten kregen er stents ingeplant. Vier jaar na de
opstart is dit centrum één van de grotere Hartcentra van België wat betreft hartkatheterisaties.
Voor het volledige persbericht verwijzen wij naar onze website www.azmol.be
NMR
Vanaf mei gaat de NMR van de associatie Mol-Geel ook progressief uitbreiden in het WE. In de
aanloopperiode zal dat nog niet elk WE zijn, maar de bedoeling is om uiteindelijk in alle WE’s
NMR onderzoeken te kunnen aanbieden.
Afspraken hiervoor kunnen worden gemaakt op onze dienst radiologie (014/712043).
H. Hartziekenhuis Mol en Kempenfietst
Samen met alle Kempense ziekenhuizen nam ons ziekenhuis op dinsdag 1 mei deel aan
Kempenfietst. De opbrengst van dit evenement wordt integraal gebruikt om oncologische
projecten in de Kempen te steunen. Zo kunnen wij onze kankerpatiënten nog beter begeleiden.
Benny Peeters, directeur ICT, nam voor ons ziekenhuis een cheque van 7.500 euro in
ontvangst.
Dag van de Ziekenhuismedewerker 2018 – De Grote Wafelenbak!
Elk jaar zet ons ziekenhuis alle medewerkers even in het zonnetje op de ‘Dag van de
Ziekenhuismedewerker’. Dat deed de directie in het verleden steeds met een persoonlijk bezoek
met een klein presentje aan alle afdelingen.
Dit jaar werd gekozen voor een totaal nieuw concept. Het hele directieteam is aan het ‘wafelen
bakken’ gegaan om voor elke medewerker een wafel te bakken. Op die manier wordt elke
medewerker hoogst persoonlijk bedankt voor de steeds opnieuw betoonde inzet!
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
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