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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – september 2018
NIAZ Jaarprijs 2018 - Samen maken we de zorg beter
Wij rekenen op uw stem!
Samen maken we de zorg beter. Het H. Hartziekenhuis Mol en 44 andere zorginstellingen
laten zien hoe we werken aan steeds betere zorg.
Met het project ‘C.O.P.I.N.G.@ WORK’ dingen we mee naar de Jaarprijs 2018 van het
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).
‘C.O.P.I.N.G.@ WORK’, een initiatief van personeelsdirecteur Corine Cornet, staat voor
collegiale ondersteuning na patiëntveiligheidsincidenten om tegemoet te komen aan de noden
van onze zorgprofessionals gesteund door éénieder.
Dit project is sinds 1 september 2018 gepubliceerd op de website: https://jaarprijs.niaz.nl.
En er kan de hele maand september gestemd worden. De vijf inzendingen met de meeste
stemmen gaan naar de finale.
Daarnaast selecteert een vakjury nog vijf inzendingen. De finale vindt plaats op 13 november in
Meander MC in Amersfoort. Een jury van patiënten/cliënten bepaalt dan welke van de tien
genomineerde zorginstellingen de NIAZ Jaarprijs 2018 wint. De winnaar ontvangt een plaquette
en een cheque ter waarde van 10.000 euro.
Alle ingezonden voorbeelden worden opgenomen in een speciale editie van NIAZ Nieuws en
zullen een jaar lang te zien zijn op de website www.niaz.nl. Zo leren we van elkaar!
Kijk snel op www.jaarprijs.niaz.nl
Stem op de beste verbetering in de zorg

Zoek op H. Hartziekenhuis Mol
C.O.P.I.N.G.@ WORK
Krijgt ons project ook uw stem?
Dr. Michael Park
Assistent dermatologie / allergologie is sinds 16 juni in ons ziekenhuis actief.
Nieuwe arts
Dr. Elke Peeters, neuroloog, start op 1 oktober.

Aanspreekpunt geheugenkliniek
Het aanspreekpunt van onze geheugenkliniek is Benjamin Willekens.
Telefoonnummer: 014/712891
Procedure betreffende het versturen van elektronische verwijsbrieven naar ons
ziekenhuis
Huisartsen kunnen de verwijsbrieven ook elektronisch verzenden naar ons ziekenhuis. Daarbij
zouden enkele regels gehanteerd moeten worden waardoor men deze verwijsbrieven correct
kan verwerken binnen het elektronische patiëntendossier en de specialisten deze dus
eenvoudig kunnen terugvinden.
Wanneer deze regels niet gevolgd worden, zullen de brieven mogelijk ook wel ‘verwerkt’
worden, maar op een foutieve plaats terechtkomen in het patiëntendossier waardoor de artsspecialist deze verwijsbrief niet terugvindt.
Samengevat moet voldaan worden aan:
- Onderwerp elektronische brief = Verwijsbrief
- De inhoud moet effectief in de verwijsbrief staan
o Documenten die in bijlage worden toegevoegd (labo, pdf, …) worden heden niet
verwerkt in ons dossier. Dus geen bijlagen verzenden.
- Het formaat van de brief moet in Medidoctext zijn (bv. niet kmehr, xml, …)
- Graag vermelding van het RRN van de patiënt om unieke identificatie mogelijk te
maken:
o #ARIJKSREGISTERNUMMER
- Verzenden naar
o Ziekenhuis
Postbus HHMol = 71010235
OF (beter)
o Specialist in ziekenhuis
Postbus HHMol.arts=
71010235.rizivnummer_interne_arts
voorbeeld ‘adres’ voor Dr. Blonk = 71010235.14997089583
Noot: onze artsen staan gepubliceerd in de ehealth pages met het
ziekenhuis adres/postbus
o Dus geen verzending naar de persoonlijke postbus/ehealthbox van de arts
(tenzij het gaat om een verwijsbrief die u wenst te verzenden naar de
privéconsultatie van de arts in kwestie en niet naar het ziekenhuis).
- De ontvangende arts graag vermelden in het briefhoofd als geadresseerde (dit
verzorgt immers intern de routering naar de postbus van de juiste specialist binnen het
patiëntendossier)
o U stuurt dus de brief naar de postbus van het ziekenhuis (71010235), maar u
richt de brief effectief aan één van onze artsen.
Dag tegen Kanker op donderdag 18 oktober
Activiteiten H. Hartziekenhuis Mol en Alegria Mol
Opspelden gele lintjes
Vrijwilligers spelden gele lintjes op: teken van solidariteit om onze kankerpatiënten een hart
onder de riem te steken.
Inkomhal H. Hartziekenhuis Mol
Koffiemoment en gesprek
Kankerpatiënten en hun familie kunnen terecht bij onze vrijwilligers voor een aangenaam
gesprek en een lekkere tas koffie.
In het internistisch daghospitaal
Een goed gesprek en verwennerij door Alegria Mol
De vrijwilligers van Alegria Mol staan op de Dag tegen Kanker klaar voor een goed gesprek,
massages en/of gelaatsverzorgingen.
Open Huis Mol, Molenhoekstraat 2 – 2400 Mol
Contact: 0498 77 26 47

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be

V.U. Heidi Van Loon
Verantwoordelijke pers en communicatie.
Gasthuisstraat 1, 2400 Mol

