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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – augustus 2018
Nieuwe artsen; voorstelling
Dr. Nikolaas Meuwissen, anesthesist / intensivist
Dr. Meuwissen werd geboren te Leuven, in 1986.
In de periode 2004 – 2011 genoot hij de basisopleiding geneeskunde aan de KU Leuven.
Daarna volgde een vijfjarige studie anesthesiologie bij prof. Van de Velde in het UZ Leuven en
bij dr. Heylen in het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk. De opleiding anesthesie liep ten einde op
31 december 2016; een éénjarige vorming intensieve zorgen werd aangevat in het Ziekenhuis
Oost-Limburg. Nadien volgde nog een opleiding locoregionale anesthesie gedurende zes
maanden.
Dr. Meuwissen versterkt het medisch team van het H. Hartziekenhuis Mol sinds 1 augustus
2018.
Dr. Apr. Bioloog Dieter Ory
Dieter Ory werd geboren in 1988 in Tongeren. Hij volgde de richting Latijn-Wiskunde aan de
Onze-Lieve-Vrouwe Humaniora in Tongeren.
Zijn studies farmaceutische wetenschappen volbracht hij in Leuven, waar hij in 2011 afstudeerde
als apotheker. Vervolgens startte hij een doctoraatsonderzoek in combinatie met de opleiding
klinische biologie van 2011 tot 2015 waarbij hij zich verder heeft verdiept in de moleculaire
biologie en analytische chemie. Van 2015 tot 2018 specialiseerde hij zich verder in de
subdisciplines binnen de klinische biologie namelijk hematologie, microbiologie, klinische chemie
en moleculaire biologie in het UZ Leuven en het Imelda Ziekenhuis in Bonheiden.
Dr. Apr. Bioloog Dieter Ory is in het H. Hartziekenhuis Mol actief als vakbekwaam klinisch
bioloog; hij heeft een specifieke interesse in de klinische chemie en moleculaire biologie.
Dr. Elisabeth Cox, anesthesist / algoloog
Dr. Elisabeth Cox werd geboren in 1987 in Turnhout. Ze volgde Wetenschappen-Wiskunde aan
de Vrije Sint-Lambertusscholen te Westerlo. Hierna startte ze haar studies geneeskunde aan de
Universiteit Hasselt (bachelor jaren) en de KU Leuven (master jaren), waar ze in 2012
afstudeerde als arts. Na het behalen van haar diploma geneeskunde startte Dr. Cox haar
specialisatie anesthesie-reanimatie, waarbij ze zowel roteerde op de diensten anesthesie,
spoedgevallen als intensieve zorgen, en dit in UZ Leuven en ZOL Genk. Na het behalen van
haar erkenning in de anesthesie-reanimatie volgde Dr. Cox een bijkomende opleiding
pijngeneeskunde in UZ Leuven, waarbij zowel de interventionele pijntechnieken als de
medicamenteuze pijnbestrijding uitgebreid aan bod kwamen.
Vanaf 1 augustus 2018 is Dr. Cox werkzaam in het H. Hartziekenhuis in Mol, als anesthesist en
pijnarts, met een voorliefde voor interventionele pijnbestrijding.
Rizivnummer: 1-74011-07-100

Dr. Ken Carpentier, radioloog
Dr. Ken Carpentier werd geboren in 1988 te Wilrijk. In het Koninklijk Atheneum - Schoten koos
hij de richting Latijn-Wiskunde.
Zijn studies geneeskunde volbracht hij in Antwerpen; in 2013 behaalde hij zijn diploma als arts.
De opleiding radiologie liep van 2013 tot 2018, waarvan twee jaar in het GZA Sint-Augustinus
Ziekenhuis (onder leiding van o.a. Dr. Marc Pouillon en Dr. Bert De Foer) en drie jaar in het
Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (onder leiding van Prof. Dr. Paul M. Parizel).
Dr. Carpentier werkt sinds 1 augustus 2018 in het Molse ziekenhuis als allround radioloog en dit
met een bijzondere belangstelling in musculoskeletale, thoracale en cardiovasculaire
beeldvorming.
Rizivnummer: 1-38006-25-930

Uit dienst
• Apr. Biol. Eric Jacobs, plaatsvervangend klinisch bioloog (sinds 1 augustus)
• Dr. Karolien Paeme, plaatsvervangend anesthesist (sinds 1 augustus)
• Dr. Kristin Suetens, plaatsvervangend radioloog (sinds 1 juli)

Assistenten geneeskunde
• Dr. Anne Geurden, assistent pediatrie, start haar activiteit op 1 september
• Dr. Elke Lodewijckx, assistent interne geneeskunde, is in ons ziekenhuis actief sinds
13 augustus
• Dr. Jasmine Krikilion, assistent pediatrie, volbrengt haar laatste werkdag op 31
augustus
Save the date!
Zaterdag 22/9/2018 – 09.00 u: Symposium Cardiologie Mol
“There is something cooking in the kitchen”
Locatie: Ten Huize Foets, Mol
Een persoonlijke uitnodiging - met programma en praktische info - volgt binnenkort
Inschrijven voor 7 september 2018 via cardiologie@azmol.be
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
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Verantwoordelijke pers en communicatie.
Gasthuisstraat 1, 2400 Mol

