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Nieuwe arts
Dr. Elke Peeters, neuroloog
Dr. Elke Peeters is geboren in 1983. Haar middelbare schoolopleiding volgde ze aan het Vita et
Pax college in Schoten (Latijn-wiskunde) en het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle
(wetenschappen-wiskunde). Nadien studeerde ze verder tot arts aan de Katholieke Universiteit
Leuven, gevolgd door een vijfjarige specialisatie tot neuroloog.
Vier jaar van de opleiding gingen door in het UZ Leuven onder supervisie van onder andere
professor W. Robberecht en professor B. Dubois, één jaar in ZOL Genk onder supervisie van
o.a. dr. I. Raets. Tijdens de opleiding volgde dr. Peeters een bijkomende training gedurende zes
maanden in langdurige EEG monitoring en polysomnografie.
Na het afstuderen in 2014 is dr. Peeters vier jaar werkzaam geweest als neuroloog in het RZ
Tienen waar ze onder andere mee de beroerte eenheid vormgaf. Zij heeft ook ervaring met
botox injecties in het gelaat voor neurologische indicaties zoals blefarospasme en
hemifaciaalspasme.
Dr. Peeters is een allround neuroloog met bijzondere interesse in beroertezorg, multiple
sclerose, hoofdpijn, slaap en epilepsie en vanaf 1 oktober 2018 verbonden aan het H.
Hartziekenhuis Mol.
RIZIV nr.: 1-98288-77-770

Dr. Brozici is somnoloog
Dr. Mariana Brozici heeft onlangs een Europese erkenning als somnoloog of expert in
slaapgeneeskunde behaald. Zij legde met succes een tentamen af bij de European Sleep
Research Society (ESRS). Dit betekent dat dr. Brozici een brede kennis heeft van de
verschillende slaap gerelateerde ziekten; deze kan herkennen, diagnosticeren en gericht kan
doorverwijzen naar gespecialiseerde artsen/centra. Op dit ogenblik zijn er maar 736 personen
ter wereld die dit attest kunnen voorleggen.
Nalevingstoezicht
Op vrijdag 28 september ontving ons ziekenhuis het bezoek van de Vlaamse overheid voor een
(onaangekondigd) ‘nalevingstoezicht van de internistische en chirurgische patiënt’.
De terugkoppeling die we intussen over dit nalevingstoezicht in ons ziekenhuis kregen, is
bijzonder positief voor nagenoeg alle onderdelen, enkele kleine opmerkingen niet te na
gesproken.
Dit is het mooie resultaat van een consequent doorgedreven aandacht voor ‘patiëntveiligheid’.
Iets waar ons ziekenhuis erg fier op mag zijn.
Dag van de beroertezorg op 29 oktober
Iedere dag krijgen een zestigtal mensen in België een beroerte of CVA; ook jongere mensen.
Een snelle herkenning van de symptomen is essentieel, zowel om levens te redden maar ook
om een zo goed mogelijk herstel te kunnen bekomen.
Op 29 oktober willen we zoveel mogelijk mensen bereiken en sensibiliseren.

We focussen op het herkennen van de symptomen en de FAST test (Face-Arm-Speach-Time);
want bij een beroerte is het van het allergrootste belang om snel in te grijpen om verdere schade
te voorkomen.
Infosessie vermoeidheid bij kanker
Het internistisch daghospitaal en Kom op tegen Kanker organiseren een infosessie
‘vermoeidheid bij kanker’:
* Op woensdag 7 november
* Vanaf 14u
* Zaal vijftig
* Spreker: Femke Luypaers, sociaal verpleegkundige
* Info en inschrijvingen verlopen via het internistisch daghospitaal
Neo Café op zaterdag 17 november
Ter gelegenheid van de Wereld Prematuren Dag organiseert de dienst neonatologie van het
H. Hartziekenhuis Mol het ‘Neo Café’ op zaterdag 17 november.
Eén op de tien baby’s wordt te vroeg geboren; wereldwijd. Om meer aandacht te vragen voor de
problemen rond vroeggeboorte werd de Wereld Prematuren Dag in het leven geroepen.
In het H. Hartziekenhuis Mol komen vroeggeboren baby’s op de afdeling neonatologie waar zij
omringd worden met de allerbeste, individuele zorgen.
Om die allerkleinste vechters samen met hun ouders in de bloemetjes te zetten, houdt de dienst
neonatologie op zaterdag 17 november een heus ‘Neo Café’ open in de cafetaria.
De prematuurtjes en hun ouders die het afgelopen jaar in het H. Hartziekenhuis Mol verbleven,
worden daar verwelkomd tussen 18 en 20u met een hapje en een drankje. Zo kan er gezellig
bijgepraat worden en is iedereen getuige van het feit dat ook te vroeg geboren baby’tjes groot
worden.
Verpleegkundigen en artsen zijn nu al benieuwd hoe het met deze baby’s en gezinnen gaat.
Dag van de oudere zorgvrager op dinsdag 20 november - Verwennerij en lekkernij
Op dinsdag 20 november is het ‘Dag van de oudere zorgvrager’; dan wordt er in ons ziekenhuis
extra aandacht besteed aan onze oudere patiënten.
De patiënten van G1 en G2 worden in de voormiddag verwend met een hele reeks activiteiten.
Haren wassen en inrollen of brushen, hand- en of voetmassages, lakken van nagels: alles wordt
bovengehaald om het onze oudste patiënten naar hun zin te maken. In de namiddag volgt een
grote wafelenbak: gratis voor onze patiënten en mits een kleine bijdrage voor familieleden.
Uiteraard wordt er gedacht aan de 75 plussers die op andere afdelingen verblijven. Zij kunnen
mee genieten van een heerlijke, warme wafel en indien mogelijk worden ze ook betrokken bij de
verwensessies.
Save the date: donderdag 10 januari 2019 – 20.30u
Nieuwjaarsreceptie artsen
Locatie: Cafetaria H. Hartziekenhuis Mol
Prof. Dr. Marc Van Ranst is onze gastspreker.
Een persoonlijke uitnodiging volgt.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
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