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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol november ‘18
Stroke unit H. Hartziekenhuis Mol bij top 3 in de benchmark van het Vlaams ziekenhuis
netwerk Leuven
In een vergelijking van 12 verschillende stroke units in Vlaanderen die een aantal
kwaliteitsindicatoren hebben opgevolgd, scoort de stroke unit van het ziekenhuis van Mol
uitzonderlijk goed. De meting werd uitgevoerd binnen de schoot van het Vlaams ziekenhuis
netwerk katholieke universiteit Leuven (VznkuL).
Volgende kwaliteitsindicatoren werden gemeten:
1. Door-to-needle tijd voor trombolyse bij een beroerte. Streefcijfer is < 60 minuten.
Hoe sneller een patiënt trombolyse kan krijgen, hoe beter het resultaat.
De mediane tijd voor Mol bedraagt hier 27 minuten (benchmark 271 minuten).
Mol staat hier op plaats 2 in de benchmark.
2. % van het aantal patiënten dat trombolyse kreeg:
- Streefcijfer: > 20%.
- Mol: 26,32%
Mol staat hier op plaats 3 in de benchmark.

Andere indicatoren die werden gemeten zijn
Outcome na 90 dagen.
-

Percentage Slikscreening bij patiënten (Resultaat Mol: 100%).

-

Starten met anti-aggregantia (Resultaat Mol: 100%).

Wegens te weinig deelnemende ziekenhuizen aan deze metingen, is een benchmark voor deze
indicatoren niet mogelijk.
Wij wensen onze diensten neurologie en spoedgevallen proficiat met deze uitstekende
resultaten!

Nieuwe arts fysische geneeskunde en revalidatie, dr. Tinne Peeters
Dr. Tinne Peeters is geboren in 1976.
Zij studeerde af als arts fysische geneeskunde en revalidatie aan de KU Leuven; daarnaast
behaalde zij ook een diploma als licentiaat in de logopedie aan de Universiteit Gent.
Vanaf 2009 tot 2016 versterkte zij de dienst fysische geneeskunde van het Algemeen Ziekenhuis
in Diest, waarna ze eveneens in Diest een privé praktijk uitbouwde.
Sinds 1 oktober van dit jaar is dr. Peeters verbonden aan het H. Hartziekenhuis Mol en houdt zij
raadplegingen op dinsdag.
Klinisch Werk Station (KWS)
In het voorjaar ondertekende ons ziekenhuis een contract met NexuzHealth voor de
implementatie van KWS. NexuzHealth is een bedrijf, een samenwerkingsverband van het UZ
Leuven en Cegeka Healthcare, dat zijn klanten helpt met de implementatie, optimalisatie en
verdere ontwikkeling van het ‘Klinisch Werk Station’. Het Klinisch Werk Station of KWS is het
elektronisch patiëntendossier (EPD) van het UZ Leuven. 29 Vlaamse ziekenhuizen gebruiken
momenteel KWS als elektronisch patiëntendossier. Hiermee heeft Nexuzhealth ongeveer de helft
van de markt in Vlaanderen in handen.
Het KWS is een geïntegreerd, modern en innovatief EPD dat de communicatie binnen en
buiten het ziekenhuis maximaal faciliteert en alle zorgverleners integraal ondersteunt bij hun
werkzaamheden. De doelstelling is dat er over enkele jaren nog slechts één software gebruikt
wordt in ons ziekenhuis voor de ondersteuning van de zorg. Alle andere software zal op termijn
verdwijnen en vervangen worden door één systeem.
KWS is niet alleen een geïntegreerd dossier binnen één ziekenhuis, maar ook over verschillende
samenwerkende ziekenhuizen heen. Zo maakt men in de ziekenhuizen van Turnhout en
Herentals ook gebruik van hetzelfde KWS. Dit zorgt ervoor dat alle disciplines bijdragen aan
hetzelfde patiëntendossier zodat er slechts één dossier per patiënt bestaat voor alle types van
zorgverleners. Dit zorgt voor uniformiteit waardoor de informatie over de patiënt overal op
dezelfde wijze wordt gepresenteerd en geïnterpreteerd. Dankzij www.mynexuzhealth.be (portaal
of website voor patiënten) en www.mynexuzhealthpro.be (portaal of website voor professionals)
kunnen ook patiënten en doorverwijzers, zowel op vaste als op mobiele computers en
smartphones, op een eenvoudige manier toegang krijgen tot hetzelfde dossier. Het EPD maakt
immers gebruik van één overkoepelende databank.
(Zie ook artikel: H. Hartziekenhuis Mol rolt nieuw elektronisch patiëntendossier uit op
www.azmol.be)
Labogids
In onze ‘Labogids’ kan u opzoeken welke testen op welk staaltype gebeuren, of er speciale
vereisten zijn voor afname, hoe dikwijls een test wordt uitgevoerd, wat de referentiewaarden zijn,
hoe lang u een test kan bij-aanvragen,…
Deze Labogids was tot nu toe enkel beschikbaar via ons intranet, maar is vanaf heden ook
toegankelijk voor externen via de website van ons ziekenhuis (www.azmol.be – Zorgverlener
– Toepassingen).
Look good, feel better
Ons ziekenhuis organiseert, in samenwerking met Kom op tegen Kanker, een infosessie Look
good, feel better
* Op donderdag 6 december vanaf 14u
* In zaal twintig, vierde verdieping
* Door schoonheidsspecialiste van Kom op tegen Kanker
* Voor alle mensen met kanker en een begeleider
* Gratis. Info en inschrijvingen via het internistisch en oncologisch daghospitaal, tel.:
014/712718
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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