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Mededeling van de voorzitter van het Bestuursorgaan  
 
Als voorzitter en in naam van het bestuursorgaan delen we u met grote tevredenheid mee dat de 
CEO van het H. Hartziekenhuis Mol werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Met deze 
titulatuur zal dr. Ivo Jacobs verder de operationele leiding van het ziekenhuis behartigen. 
Parallel aan deze beslissing wordt zijn huidige overeenkomst die voorzien was in duurtijd tot 
2023, in addendum verlengd tot 2025. 
Het is onze ervaring, professionele werking en evolutie, vaak in moeilijke omstandigheden, van 
de laatste jaren, die ons tot deze transparante besluitvorming heeft gebracht. Het 
bestuursorgaan heeft met deze benoeming de uitdrukkelijke bedoeling om de toekomst en 
continuïteit van onze werking te borgen en betekent hiermee naar de ganse organisatie en 
stakeholders haar blijk van vertrouwen. Ook extra muros wil het bestuursorgaan hiermee een 
belangrijke boodschap en meteen ook opdracht aan dr. Jacobs geven om op stevige basis 
samen met de andere bestuurders onze belangen binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen met 
zeer veel zorg te blijven behartigen. 

Eddy Jennen, voorzitter Bestuursorgaan 
 
Aanrekenen supplementen bij ‘privé’ opnames huisartsen en (onder het zelfde dak 
wonende) familie - regeling 2022 

 
Het ziekenhuis van Mol bevestigt de reeds bestaande regeling die voor alle huisartsen van de 
Baldemore regio het aanrekenen van ‘supplementen’ vermijdt indien de huisarts of (zijn/haar 
onder het zelfde dak wonende) familieleden in het ziekenhuis van Mol gehospitaliseerd moet 
worden:  

 
- De regeling geldt voor alle huisartsen uit de Baldemore regio, al dan niet 

gepensioneerd. 
             Ze is verder ook van toepassing voor alle familieleden die onder het zelfde dak wonen.  
             De regeling stopt bij het overlijden van de arts.  
 

- Bij opname kan de huisarts of zijn/haar (onder het zelfde dak wonende) familie 
aangeven huisarts in de Baldemore regio te zijn. 

 
- Er wordt navraag gedaan of de arts een verzekering voor privé kamer heeft. 

 
- Indien WEL een verzekering 

 
a.       De (kamer én honoraria) supplementen zullen aangerekend worden voor   

             zover ze door de verzekering terugbetaald worden. 



b.        Indien een deel niet door de verzekering gedekt wordt, kan de arts (of zijn 
familie) met de factuur de niet gedekte bedragen doorgeven aan het ziekenhuis; 
ze zullen dan van de (kamer én honoraria) supplementen afgetrokken worden.  

 
 

- Indien GEEN verzekering 
 

a.         Er worden géén kamersupplementen aangerekend. 
b.         Voor de artsen honoraria wordt aan de behandelende arts gevraagd om géén 
supplementen aan te rekenen. 
            Generieke regeling met de MR zodat er géén artsensupplement wordt 
aangerekend.  

 
Deze regeling is enkel van toepassing op de ‘supplementen’ (kamer én honoraria) maar slaat 
niet op andere kosten die ook effectief door het ziekenhuis zijn gemaakt (bijvoorbeeld toeslag op 
gebruikte materialen, niet vergoedbare implantaten en dergelijke). 
Indien de regeling om een of andere reden niet werd toegepast, kan u altijd contact opnemen 
met de hoofdarts, dr. Marc Naert.  

 
Toegelaten artsen 
 
Dr. Raf Van Reusel en dr. Johan Schurmans, als urologen verbonden aan het AZ Turnhout, 
zullen in ons ziekenhuis vervangingen doen voor dr. Eline Peeters die met bevallingsverlof is.  
 
Meet & greet nieuwe (huis)artsen is gepland op vrijdag 17 juni van 12u-14u in hotel Corbie. 
 
Symposium orthopedie – reminder 
 
Op donderdag 9 juni vanaf 19.15u 
In Ten Huize Foets 
Inschrijven via orthoprivaat@azmol.be, 014 32 02 33 en dit vóór 1 juni 2022 
Accreditering is aangevraagd 
 
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 

 

 

 
 

V.U. Heidi Van Loon  

Verantwoordelijke pers en communicatie.  

Gasthuisstraat 1, 2400 Mol  
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