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Nieuwe arts
Dr. Kristof Van den Eynde zal vanaf 1 januari 2019 het team van de radiologen vervoegen.
Daarmee wordt het team radiologen uitgebreid met extra mankracht voor een nog betere
service.
Ambulante revalidatie
In de oude cafetaria op het gelijkvloers zullen wij in het voorjaar van 2019 een nieuwe afdeling
‘Ambulante revalidatie’ openen.
Hier zullen ambulante patiënten, na doorverwijzing van een arts, kunnen deelnemen aan
verschillende soorten revalidatie:
* Cardiorevalidatie met geheel vernieuwde infrastructuur.
* De nieuwe, multidisciplinaire rugrevalidatie voor de behandeling van aspecifieke, chronische
rugpijn.
Onder de begeleiding van de artsen fysische geneeskunde en de kinesist wordt een
behandelings- en trainingsschema opgesteld. Individuele sessies kiné kunnen hierin
opgenomen worden.
De patiënten worden verder ook bijgestaan door een ergotherapeut en psycholoog.
Uiteraard gebeuren de trainingen onder het toeziend oog van een kinesist die bijstuurt waar
nodig.
De coördinatie van dit project is in handen van Peter Schaerlaekens en dit in nauw overleg met
de artsen fysische geneeskunde en Katrien Sannen, kinesitherapeut.
De individuele begeleiding van iedere patiënt staat centraal.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit project, van diagnose tot individueel begeleidingstraject van onze
patiënt, zal bijdragen tot een sterkere uitstraling van ons ziekenhuis.
Kwaliteitsmetingen schoonmaak: continu verbeteren is de boodschap
In het voorjaar heeft de dienst schoonmaak in diverse ruimtes van het ziekenhuis steekproeven
genomen wat betreft de schoonmaakkwaliteit, dit aan de hand van een kwaliteitsmeetsysteem
dat fouten identificeert via visuele controle van diverse vastgelegde elementen in een ruimte. Na
de controles in het voorjaar heeft men de procedures en methodes kritisch bekeken en
bijgestuurd. Een maand geleden werd de nieuwe aanpak geïmplementeerd op de werkvloer.
Begin november zijn er opnieuw metingen uitgevoerd met als resultaat een flinke verbetering.
Save the date: donderdag 10 januari 2019 – 20.30u
Nieuwjaarsreceptie artsen
Locatie: Cafetaria H. Hartziekenhuis Mol
Prof. Dr. Marc Van Ranst is onze gastspreker
Inschrijven gewenst via directiesecretariaat@azmol.be en dit vóór 3 januari 2019
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be

De beheerders, directie, artsen en medewerkers van het H. Hartziekenhuis Mol wensen
u alvast sfeervolle kerstdagen en een mooi, nieuw jaar!
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