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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – februari 2019
Nieuwe artsen
Dr. Pieter-Jan Van Bever, stomatoloog / toegelaten arts.
Dr. Van Bever assisteert dr. Jo Adriaens in het operatiekwartier.
Dr. Stuyck start op 1 maart als uroloog en dit in opvolging van dr. De Nollin die met pensioen
gaat.
GGGM navorming 28 februari 2019
Bijnierinsufficiëntie en het belang van tijdig starten cortisone stress schema bij lichamelijke en
psychische stress
Spreker: Dr. Marion Blonk, endocrinologie
Donderdag 28 februari om 20.30u
Salons Corbie, Corbiestraat 64 in Mol
Inschrijven gewenst via directiesecretariaat@azmol.be en dit voor 20 februari a.s.
Klinisch Werk Station (KWS) succesvol gestart
Op zondag 10 februari is de knop omgedraaid en werd fase 1 van het nieuw elektronisch
patiëntendossier KWS ingezet. Alle patiëntenbewegingen worden nu door de verpleegeenheden
in het pakket KWS ingegeven.
Het KWS is een geïntegreerd, modern en innovatief elektronisch patiëntendossier 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 voor de ondersteuning van de zorg.
Bovendien wordt het binnen het ziekenhuisnetwerk meteen het gemeenschappelijke EPD van 3
ziekenhuizen: Herentals, Mol en Turnhout.
Zorg aan Zet: Geef uw idee over de toekomst van de zorg
Neem deel aan een breed maatschappelijk debat over de zorg van morgen; dat is de oproep die
Zorgnet – Icuro lanceert. Sinds 29 januari staat het discussieplatform www.zorgaanzet.net
online. Uw mening is welkom.
De campagne wil zoveel mogelijk ideeën en meningen verzamelen: van zorgorganisaties,
zorgverleners, patiënten en gebruikers, van de man in de straat. Wat vinden burgers belangrijk?
Waar knelt het schoentje? Wat willen we in de toekomst en hoeveel hebben we daarvoor over?
Zorg aan Zet wil de discussie over de zorg aanvuren. Zodat het thema zorg hoog op de politieke
agenda komt in aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen. Want zorg, dat beroert
iedereen.
Het debat draait rond zes centrale vragen:
• Hoe zorgen we ervoor dat we ziekte en kwetsbaarheid als een normaal deel van het leven
gaan beschouwen?
• Hoe zullen we onze zorg blijven betalen?
• Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?

•
•
•

Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig hebben goed op elkaar afstemmen?
Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij
voldoende tijd hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg?
Hoe ga je van een systeem dat mensen geneest en behandelt naar een systeem dat
mensen gezond houdt?

H. Hartziekenhuis Mol steunt de Week van de Keigezonde Kempen
Logo Kempen organiseert van 1 tot 7 maart de ‘Week van de Keigezonde Kempen’; een week
bol van activiteiten voor een gezonder gezinsleven.
Heel veel tips en acties op: www.gezondekempen.be
Samen met de ziekenhuizen van Turnhout, Herentals en Geel ondersteunt het H.
Hartziekenhuis Mol dit initiatief; zij zetten de ‘Week van de Keigezonde Kempen in de kijker.
Telefoonlijst artsen
In de bijlage vindt u de laatste versie van onze ‘Telefoonlijst’.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
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