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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – juli 2018
Nieuwe artsen vanaf 1 augustus
Apr. Biol. Dieter Ory, start in het laboratorium
Dr. Elisabeth Cox, anesthesist / algoloog
Dr. Nikolaas Meuwissen, anesthesist / intensivist
Dr. Ken Carpentier, radioloog
Pijncentrum
Vanaf 1 augustus zullen er twee artsen werkzaam zijn in het Pijncentrum:
*
Dr. Gaby KOX
*
Dr. Elisabeth COX
Het doel van ons Pijncentrum is goede zorg omtrent pijnbestrijding aan te bieden in de regio.
Enerzijds proberen we pijn te verminderen door een interventionele aanpak, anderzijds kijken
we of doorverwijzing naar een multidisciplinair pijncentrum wenselijk is.
Eva Stul, bekkenbodemtherapeut
Eva Stul werd weerhouden voor de functie van bekkenbodemtherapeut. Zij is sinds 1 juli actief.
Afspraken kunnen gemaakt worden via ons secretariaat gynaecologie, tel.: 014/71 28 88
Eva houdt raadpleging op de consultatie gynaecologie (voor vrouwen) en op de consultatie
urologie (voor mannen en kinderen). Ze is aanwezig op maandagnamiddag,
woensdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag.
Louis Wauters, seksuoloog
Onze seksuoloog staat in voor de hulpverlening rond seksualiteit. Dit kan gaan van een
adviesgesprek tot een meer langdurige (therapeutische) begeleiding. Men kan bij Louis Wauters
terecht als individu of als koppel wanneer het gevoel aanwezig is dat er op vlak van
seksualiteitsfunctioneren en/of –beleving iets niet goed zit. Dit kan ook gaan om seksuele
problemen gerelateerd aan een heelkundige ingreep, een fertiliteitsbehandeling of een
consult/behandeling in een van de vele disciplines binnen het ziekenhuis.
De aanmelding bij de seksuoloog verloopt zowel intern als extern. Dit betekent dat patiënten
zowel rechtstreeks (via de dienst afspraken 014/71 20 53), via hun huisarts, of via een artsspecialist binnen het ziekenhuis afspraken kunnen maken.
Externe artsen kunnen mailen naar louis.wauters@azmol.be of bellen op het rechtstreekse
nummer 014 71 24 76.
Patiënten bevraging via onze website
Op de homepagina van onze website werd het topic ‘patiënten ervaringsonderzoek’ toegevoegd.
De patiënt kan zijn ervaring met ons delen; via de link naar http://enquetes.azmol.be of
eenvoudigweg door het inscannen van de QR code.
We hopen hiermee de feedback van onze patiënten te verhogen en nog beter en gerichter te
kunnen werken aan patiënt gestuurde zorg.

Focussen op het nalevingstoezicht
Vanaf de zomermaanden zal de Zorginspectie van de overheid een tweede controleronde
uitvoeren over het chirurgisch en het internistisch zorgtraject; het zogenaamde
‘nalevingstoezicht’.
Dit nalevingstoezicht gebeurt onverwacht en gaat in op de concrete zorgpraktijk in ons
ziekenhuis.
Nieuwe wetgeving GDPR en gegevensbescherming
GDPR is ook belangrijk voor ons ziekenhuis, aangezien we deze wetgeving moeten respecteren
in de omgang met patiëntengegevens, de gegevens van personeelsleden en alle andere
gegevens die we, bijvoorbeeld van bezoekers, verwerken. Deze items zullen onderwerp worden
van audits door de overheid met daaraan gekoppelde sancties mocht één en ander niet op punt
staan.
Hoe gaan we hier in het H. Hartziekenhuis Mol mee om?
*
Er zal een sensibilisatie gebeuren omtrent deze nieuwe regelgeving;
*
Geschikte procedures worden samengesteld;
*
Beleidsteksten en een aangepast privacy beleid worden uitgewerkt.
Vragen van patiënten in dit verband, bijvoorbeeld over hun medisch dossier, zijn te richten aan
de ombudsdienst.
Save the date!
Zaterdag 22/9/2018: Symposium Cardiologie Mol: “There is something cooking in the kitchen”
Een persoonlijke uitnodiging - met programma en praktische info - volgt binnenkort.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
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