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Agenda 
 

Symposium Urologie Kempen 
Op zaterdagvoormiddag 3 september 
Kempense Meren in Mol (Kempense Meren – Business Solutions – Postelsesteenweg 100, 
2400 Mol) 
Doelgroep: specialisten, huisartsen en verpleegkundigen met een speciale interesse in urologie 
 

Netwerkevent opstart NMR in Mol 
Op woensdag 28 september in Tabloo, Dessel 
Uitnodigingen en programma werden verstuurd. 
Doelgroep: specialisten, huisartsen en dienst radiologie 
 

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

Opleiding Spoed – Intensieve Zorgen ZNK 
14 maart 2023 - Tabloo Dessel 
Doelgroep: verpleegkundigen spoed en intensieve zorgen 

 

Nieuwe artsen  
 
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. Stefan Mattheeuws zal afwezig zijn in de maanden 
september en oktober. 
Dr. Eline Borowski, gynaecoloog, zal de medische equipe versterken vanaf 1 oktober. 
Dr. Elisa Cassiers, geriater, start op 15 november. 
 
HOST, samen strijden tegen infecties en antimicrobiële resistentie 
 
Wat is een HOST? 
Het Hospital Outbreak Support Team of kortweg HOST is een team dat klaarstaat om u als 
zorgprofessional of organisatie te ondersteunen bij vragen of moeilijkheden die u heeft 
betreffende infectiepreventie en antibioticabeleid. 
 
Meerdere HOST’s in Vlaanderen 
Het HOST-project is een initiatief van de FOD Volksgezondheid om het infectierisicobeheer te 
versterken door de programma’s voor ziekenhuishygiëne, infectiepreventie en – controle en de 
programma’s ter bevordering van het juiste gebruik van infectie werende middelen op elkaar af 
te stemmen. 



Deze samenwerking geldt ook voor de eerstelijnsactoren, ambulante zorgstructuren en in het 
bijzonder voor residentiële voorzieningen waar ouderen of kwetsbare personen worden 
verzorgd. 
De HOST’s kaderen in de doelstellingen van het nationaal actieplan dat België heeft opgesteld 
om resistentie tegen infectie werende middelen tegen te gaan (NAP-AMR). Het beheer van de 
HOST-projecten valt onder de verantwoordelijkheid van de Belgische Commissie voor de 
Coördinatie van het Antibioticabeleid. 
 
Wat mag u verwachten van een HOST team? 
Het team heeft een adviserende / ondersteunende rol met onder meer volgende 
verantwoordelijkheden: 
* De locoregionale strategie inzake infectiepreventie en – controle en inzake antimicrobiële 
therapie implementeren en coördineren in samenwerking met de ziekenhuizen van het 
Ziekenhuisnetwerk Kempen en de residentiële voorzieningen. 
* Concrete adviezen verlenen inzake infectiepreventie en antimicrobiële therapie aan de 
voorzieningen. 
* Permanente opleidingen organiseren voor de gezondheidswerkers in de voorzieningen. 
* De epidemiologische praktijken en monitoring op elkaar afstemmen (bundelen van 
procedures). 
* Het nationaal en regionaal gezondheidsbeleid ondersteunen. 
* De residentiële voorzieningen bijstaan in aanleg en beheer van materiaalvoorraden. 
 
Voor wie is HOST bedoeld? 
HOST ZNK is werkzaam voor het arrondissement Turnhout en wil graag de bestaande banden 
tussen ziekenhuizen, residentiële voorzieningen en eerstelijnsactoren in deze regio consolideren 
op vlak van infectiepreventie en antibioticabeleid. 
 
Bereik van HOST 
Mail: host@znk.be – vragen in de mailbox worden bekeken op werkdagen. 
Telefonische permanentie 
Tijdens de kantooruren: 014 44 46 84 
Buiten de kantooruren: 014 40 60 40 (vragen naar HOST verantwoordelijke van wacht) 
Geen telefonische permanentie ’s nachts (20u – 8u). 
Op weekenddagen en feestdagen enkel in de voormiddag (tot 12u). 
 
Meer info op www.znk.be 
 
We maken van onze inkom een warm welkom! 
 
We vroegen aan de studenten van de kunstacademie van Mol in het begin van het academiejaar 
om enkele voorstellen te doen om de hoge muur in de inkomhal tegenover het kunstwerk van 
Daisy Boman ‘warm’ aan te kleden. De opdracht was daarbij (niet?) eenvoudig: maak een 
professioneel kunstwerk dat past in de filosofie van een ‘warm’ ziekenhuis waar iedereen van 
kan genieten (en dat niets te maken heeft met corona!). Uit de vele inzendingen werd een 
‘shortlist’ van drie kunstwerken samengesteld. Ondertussen hebben onze medewerkers mee 
beslist welk kunstwerk in onze inkomhal zal komen. 
Hoe zien de voorbereidingen eruit? 

• Midden augustus wordt de muur wit geschilderd als achtergrond van het kunstwerk. 

• Vanaf 6 september wordt een stelling geplaatst en zullen de kunstenaars hun werken 
aanvatten. 

 
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  

 


