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Patiënten bevraging 
Tot 11 juni organiseren de medewerkers van het onthaal een patiënten bevraging in onze 
wachtzalen. Onderwerpen van de enquête zijn: het inschrijvingsproces, het toegangsproces en 
de bewegwijzering. Doelstelling is nagaan hoe de patiënten beleving is en waar mogelijk 
verbeteracties aan te brengen. Onze patiënten zullen anoniem kunnen deelnemen en de 
bevraging zal geen vertraging met zich mee brengen voor de consulten.  
 
Kwaliteit en veiligheid: decubituspreventie  
In juni gaan er twee belangrijke meetmomenten omtrent ‘decubitus’ door in ons ziekenhuis.  
 
Het betreft: 
1) Meetmoment 1 ‘decubitus’ op de verpleegafdelingen heelkunde, inwendige, neuro, 
cardiologie, geriatrie, intensieve zorgen.  
2) Interne audit met externe controle op de verpleegafdelingen heelkunde, inwendige, neuro, 
cardiologie, geriatrie, intensieve zorgen.  
Deze metingen gebeuren in het kader van de indicatoren set decubitus, ontwikkeld door 
het  Vlaams Instituut voor Kwaliteit en Zorg (VIKZ). 
 
Doelstellingen: 
1)         Kwaliteit en veiligheid verhogen  
2)         Het voorkomen van de aanwezigheid van doorligwonden of decubituswonden 
3)         Bewustwording omtrent decubitus verhogen zodat niet-opgemerkte decubituswonden 
kunnen gedetecteerd worden. 
 
Succesvolle rondgang met de jonge huisartsen op 2 juni 
Via het SPHA overleg organiseert ons ziekenhuis 2 x per jaar – in juni en december -  een 
rondgang voor de nieuwe huisartsen. 
Iedereen is welkom tijdens deze rondgang, maar we focussen vooral op jonge collega-artsen die 
graag het huis van de binnenkant willen leren kennen. 
 
Hoe ziet het concept eruit?   
* 5 tot max. 10-tal huisartsen/HAIO ’s zijn aanwezig;  
* Start om 19u in zaal vijftig op de eerste verdieping;  
* Introductie en korte voorstelling van het ziekenhuis door de hoofdarts;  
* Rondgang doorheen het ziekenhuis; van pijnkliniek over het labo, de stroke-unit, intensieve 
zorgen, operatiekwartier (knierobot,…),geriatrisch dagziekenhuis en koala-kamers op de 
materniteit.  
* De begeleiding gebeurt door de betrokken collega-specialisten zodat de aanwezigen een goed 
sfeerbeeld krijgen van de werking van ons ziekenhuis en de mogelijkheid krijgen tot netwerken.  
* We sluiten af met een glaasje. 
 
Deze formule was een succes; want de rondgang begin juni werd bijzonder geapprecieerd.  



 
Symposium orthopedie 9 juni 
Het symposium van onze dienst orthopedie was een topper. 
Met een hoge opkomst, een uitstekende presentatie en een goede sfeer tijdens de netwerking 
betekent dit alweer voor ons ziekenhuis en de dienst orthopedie een belangrijke bijdrage aan de 
instandhouding van onze werking en het verlenen van zorg. 
 
Symposium NMR - save the date 
Op woensdag 28 september 
In Tabloo, Dessel 
Uitnodigingen volgen 
 
Vragen, opmerkingen, suggesties of uitschrijven voor deze nieuwsbrief? 
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke; heidi.vanloon@azmol.be 
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