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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol - januari 2019
Nieuwe artsen
Dr. Van den Eynde, radioloog
Dr. Kristof Van den Eynde werd in 1988 geboren in Herentals. Hij volgde de richtingen Latijn en
wetenschappen-wiskunde aan de Sint-Lambrechtsscholen te Westerlo.
De bachelor volbracht hij in Hasselt en de master in Leuven, waar hij in 2013 afstudeerde als
arts.
De master na master in de radiologie liep tot 2018, waarvan twee jaar in het Jessa ziekenhuis te
Hasselt (onder leiding van o.a. Dr. Geert Souverijns en Dr. Rik Vanwyck) en drie jaar in het
Universitair Ziekenhuis van Leuven (onder leiding van Prof. Dr. Raymond H. Oyen).
Dr. Van den Eynde werkt sinds 1 januari 2019 in het H. Hartziekenhuis Mol als allround
radioloog en dit met een bijzondere interesse in beeldvorming van de hersenen en hoofd-hals
gebied.
Dr. De Schrijver, assistent dermatologie
Dr. Sofie De Schrijver, assistent van dr. Boonen, is gestart op 2 januari.
Seksuoloog
Sinds juli 2018 werken wij samen met een seksuoloog die zijn raadplegingen vanuit het
ziekenhuis doet. Via deze weg informeren wij u dat het mogelijk is om patiënten uit uw praktijk
door te verwijzen.
Wat doet een seksuoloog?
Een seksuoloog staat in voor de hulpverlening rond alle aspecten van seksualiteit. Dit kan gaan
van een adviesgesprek tot een meer langdurige (therapeutische) begeleiding.
Aanmeldingsklachten kunnen o.a. zijn:
•
Verschil in verlangen tussen partners
•
Erectiele disfunctie en lubricatieproblemen
•
Pijn bij het vrijen (dyspareünie) en vaginisme
•
Vertraagd of uitgesteld orgasme
•
Premature ejaculatie
•
Vragen rond transgenderisme
•
Vragen rond seksuele geaardheid
•
…
Doorverwijzing en aanmelding
Een doorverwijzing naar een seksuoloog wordt meestal gedaan wanneer medische oorzaken
(van bv. erectiele disfunctie of verminderd seksueel verlangen) uitgesloten zijn. De
doorverwijzingen komen doorgaans van een huisarts, psycholoog of geneesheer-specialist.

De aanmelding bij de seksuoloog in het ziekenhuis loopt zowel intern als extern. Dit betekent dat
patiënten zowel rechtstreeks (via de dienst afspraken), via de huisarts, of via een specialistgeneesheer binnen het ziekenhuis een afspraak kunnen maken (externe artsen kunnen mailen
of bellen op het rechtstreekse nummer 014 71 24 76).
Contact
Telefonisch: 014 71 24 76 (rechtstreeks nummer Louis Wauters – te bereiken op donderdag en
vrijdag van 16u-20u) 0494 72 20 83 (GSM Louis Wauters)
Mail: louis.wauters@azmol.be
Per doorverwijsbrief: H. Hartziekenhuis Mol (t.a.v. Louis Wauters) Gasthuisstraat 1, 2400 Mol
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

