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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – juli 2022 

 
Nieuwe artsen in het najaar 
Dr. Liesbeth van Bergen, abdominaal chirurg, start op Heelkunde op 1 september. 
Dr. Nina Theyskens, resident orthopedie, zal in ons ziekenhuis actief zijn vanaf 1 september 
tot en met 15 december 2022. 
Dr. Eline Borowski, gynaecoloog, zal de medische equipe versterken vanaf 1 oktober. 
Dr. Tamasz Bernaerts, kinderarts, verwelkomen we op 1 oktober.  
Dr. Elisa Cassiers, geriater, start op 15 november. 
 
Jaarverslag 2021 
Via mail kreeg u eerder deze maand het jaarverslag van ons ziekenhuis. Zoals elk jaarverslag 
bevat dat heel wat cijfergegevens over het voorbije jaar. 2021 kenmerkt zich daarbij door een 
voorzichtig herstel van de doorgemaakte corona crisis in 2020. Tegelijkertijd merken we nog 
steeds de sporen van de grootste gezondheidscrisis van de laatste 100 jaar die ook in 2021 nog 
flink gewoed heeft.  
 
Naast cijfermateriaal vindt u er ook een opsomming in van de meest markante gebeurtenissen 
uit het voorbije jaar. Gebeurtenissen die het ziekenhuis lijntje per lijntje langzaam hertekenen en 
zo voortdurend wijzigen en voorbereiden op de toekomst.  
Het gezicht en de toekomst van een organisatie worden gemaakt door de mensen – in alle 
geledingen – die er dagdagelijks werken of er mee betrokken zijn. Onze medewerkers doen dit 
voortdurend, elk moment van de dag, met veel inzet, vaak met passie maar steeds met veel 
zorg voor de patiënten die er noodgedwongen een beroep op moeten doen.  
Daarom doet een jaarverslag eigenlijk altijd een beetje tekort aan die mensen en hun inzet. Het 
werk van elke dag, het hart en de ziel die erin steken en de zorgen en bekommernissen van 
eenieder worden niet steeds zichtbaar in een droog overzicht van cijfers en hoogtepunten uit 
een werkjaar dat afgesloten wordt.  
 
De voorbije jaren zijn de inzet, de passie en de zorg van de mensen van het H. Hartziekenhuis 
van Mol voor de patiënten van onze regio van een nog uitzonderlijk niveau geweest. De corona 
jaren hebben het belang en de impact van hun werk op de maatschappij even in de ‘spotlight’ 
gezet en hebben laten zien wat voor bijzondere mensen – helden – er in het ziekenhuis van Mol 
werkzaam zijn. Onze medewerkers hebben getoond dat onze organisatie zijn maatschappelijke 
opdracht ook in tijden van nood met verve kan en wil uitvoeren.  
Daar zijn we fier op. Trots op iedereen die zijn taak als zorgverlener met moed en passie is 
blijven opnemen in de moeilijkste omstandigheden.  
In deze moeilijke tijden werd ook duidelijk dat het ziekenhuis geen eiland is, maar deel uitmaakt 
van de maatschappij. Onze werking is ook afhankelijk van de inzet van velen buiten de muren 
van het ziekenhuis. De huisartsen, de werknemers in de eerstelijnszorg, mantelzorgers, het 
gemeentebestuur,… 
 
We dragen dan ook graag ons jaarverslag op als een blijk van hulde maar vooral van 
dank aan alle mensen die het in 2021 weer 365 dagen hebben waargemaakt. Op welke 



plaats ze zich ook bevonden in de keten van menselijke bedrijvigheid die een ziekenhuis 
doet draaien. 
Bedankt allemaal voor de inzet, de passie en de zorg voor de zieke medemens van onze 
regio. 
 
Het jaarverslag is ook te raadplegen op onze website www.azmol.be > Over ons > Jaarverslag 
2021. 
 
VIKZ audit door externe auditoren van het Vlaams Instituut kwaliteit van zorg 
In de maand juni controleerden externe auditoren de basisvereisten voor handhygiëne en de 
identificatie van patiënten. 
Indicator handhygiëne 
Medewerkers met direct en indirect patiëntencontact werden nagekeken. 
84% was volledig in orde met de basisvereisten (geen juwelen, geen nagellak, korte en zuivere 
nagels, korte mouwen). 
Indicator patiënten identificatie 
Om een correcte patientenidentificatie te kunnen garanderen, is het dragen van een 
identificatiebandje essentieel. Dit identificatiebandje (ID-bandje) moet de zorgverlener in staat 
stellen om de identiteit van de patiënt te kunnen verifiëren aan de hand van minstens twee 
valide parameters nl.: (1) de naam én voornaam van de patiënt, (2) de geboortedatum en (3) de 
barcode. Het kamernummer of de locatie van de patiënt mag niet voor identificatie gebruikt 
worden. Om het belang van een goede patiëntidentificatie te benadrukken, werd een 
procesindicator ‘patiëntidentificatie’ ontwikkeld door de leden van de Ontwikkelingsgroep 
“Ziekenhuisbrede indicatoren”.  
Na de audit kreeg ons ziekenhuis een score van 96%. 
 
Agenda 
Symposium Urologie Kempen – ‘De innovatieve weg’ 
Op zaterdagvoormiddag 3 september 
Kempense Meren in Mol (Kempense Meren – Business Solutions – Postelsesteenweg 100, 
2400 Mol) 
Accreditering voor artsen en aanwezigheidsattest worden voorzien 
Inschrijven is gratis en verplicht 
www.urologiekempen.be/symposium 
 

Netwerkevent opstart NMR in Mol 
Op woensdag 28 september in Tabloo, Dessel 
Uitnodigingen en programma volgen. 
 

Symposium Oncologie Kempen 2022 
Op zaterdag 22 oktober 
Op de campus van hogeschool Thomas More in Geel 
 
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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