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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – april 2022 

 
Medisch departement 
Na een forse uitbreiding van de dienst radiologie voor de opstart van de nieuwe NMR, heeft  
dr. Inge Box in overleg met haar collega’s beslist om haar activiteiten als radioloog in ons 
ziekenhuis stop te zetten. 
 
Sinds 1 april zijn onderstaande nieuwe artsen gestart: 
  

-          Dr. Wanes Novart – HAIO 
o   01/04/22 tot 30/06/22 op Pneumologie 
o   01/07/22 tot 30/09/22 op Gynaecologie 
 

-          Dr. Mitch Malavolta - HAIO 
o   01/04/22 tot 30/09/22 op Geriatrie 
 

-          Dr. Ornella Sacré – ASO  
o   01/04/22 tot 30/09/22 op Dermatologie 

 
Symposia 
Het symposium van de dienst orthopedie is gepland op donderdagavond 9 juni – Locatie: Ten 
Huize Foets – de uitnodiging wordt zo snel mogelijk verspreid. 
 
Het symposium van de radiologen zal plaatsvinden in het najaar.  
 
Regionaal Zorgstrategisch Plan ZNK 
Op vrijdag 1 april diende het Ziekenhuisnetwerk Kempen – als eerste netwerk in Vlaanderen – 
het Regionaal Zorgstrategisch Plan in bij de Vlaamse overheid. Onze vier ziekenhuizen willen 
samen bouwen aan een nog betere zorg voor de Kempense patiënt. Dit vereist een sterk 
regionaal plan, met als belangrijkste doel het huidige en toekomstige aanbod van de 
ziekenhuizen beter afstemmen op de echte behoeften van de patiënt binnen het bredere 
zorglandschap. De goedkeuring van dit plan is voor de ziekenhuizen essentieel om het 
toekomstige zorgaanbod binnen de Kempen te kunnen uitbouwen.  Het Regionaal 
Zorgstrategisch Plan werd op 8 april toegelicht aan de pers.  
 
Mynexuzhealth: het medisch dossier altijd en overal bij de hand  
Sinds 1 april is ook het medisch dossier van het H. Hartziekenhuis Mol zichtbaar 
Via mynexuzhealth.be of de app mynexuzhealth heeft de patiënt al enige tijd toegang tot zijn 
medisch dossier.  
Vanaf 1 april worden daar de gegevens en de verslagen van het H. Hartziekenhuis Mol aan 
toegevoegd en kan de patiënt ook deze informatie eenvoudig raadplegen.  
De gegevens vanaf 11 februari 2020 zijn beschikbaar. Ook een aantal andere functies worden 
door het patiëntenportaal mynexuzhealth zichtbaar, zoals geplande afspraken. 



Patiënten kunnen met hun vragen over mynexuzhealth terecht bij de helpdesk van nexuzhealth 
of de rubriek veel gestelde vragen 
- Helpdesk 
Contacteer de mynexuzhealth-helpdesk via e-mail: mynexuzhealth@nexuzhealth.com of 
telefonisch op 016 34 83 48 (tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur).  
- Veel gestelde vragen  
Of bezoek de rubriek veel gestelde vragen op de website van mynexuzhealth voor een 
oplossing: www.nexuzhealth.com/faq. 
 
→De module mynexuzhealthpro.be zullen we uitrollen in het najaar. 
 
Infosessie vermoeidheid bij kanker  
Datum: woensdag 18 mei 2022 
Tijdstip: 14.00u – 16.00u 
Locatie: zaal vijftig 
Bij wie in te schrijven? Via mail internistisch.dagverblijf@azmol.be of telefonisch: +32 14 71 28 
03. 
 
Vragen, opmerkingen, suggesties of uitschrijven voor deze nieuwsbrief? 
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke; heidi.vanloon@azmol.be 

 

 

 

 

 
 

V.U. Heidi Van Loon  

Verantwoordelijke pers en communicatie.  

Gasthuisstraat 1, 2400 Mol  
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