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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – oktober 2022 

 
Nieuwe artsen en HAIO’s  
Artsen 

- Dr. Eline Borowski – Gynaecologie  
- Dr. Tamasz Bernaerts – vrije assistent Pediatrie  
- Dr. Charlotte Dethier – ASO Dermatologie van 1/10/22 tot en met 30/09/23 
- Dr. Louise Paternotte – ASO Pediatrie van 1/10/22 tot en met 30/09/23 

Volgende artsen zijn gestopt op 30/09: dr. Noor Gerets (ASO Pediatrie), dr. Sara Azirar (ASO 
dermatologie), dr. Ornella Sacré (ASO Dermatologie). 
 
Op 15 november start dr. Elisa Cassiers, geriater.  
 
HAIO’s 

- Dr. Khalid ZAHIR – Geriatrie – van 01/10/22 tot en met 31/03/23 

- Dr. Mina ALSAAD – Pneumologie van 01/10/22 tot en met 31/12/22 en 
Gynaecologie van 01/01/22 tot en met 31/03/23 

- Dr. Marianne BERTELS – Gynaecologie van 01/10/22 tot en met 31/12/22 en 
Pneumologie van 01/01/22 tot en met 31/03/23 

      -      Dr. Grace GAN OON BEE – Neurologie en Algemene heelkunde       
Zij vervangen dr. Mitch Malavolta en dr. Wanes Novart. 
 
H. Hartziekenhuis Mol kaapt twee hoofdprijzen weg 
Vlaams Patiëntenplatform beloont ziekenhuizen voor hun inzet rond kostprijsinformatie 
Het H. Hartziekenhuis Mol viel dubbel in de prijzen voor de manier waarop zij hun 
patiënten informeren over de kostprijs van hun opname. Op het symposium van 11/10/22 
van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) gingen ze met twee hoofdprijzen 
aan de haal. Gedelegeerd bestuurder dr. Ivo Jacobs en dr. Marc Naert namen de 
oorkondes in ontvangst. 
 
De afgelopen zes jaar zette het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) de ziekenhuizen in de 
bloemetjes voor het meten en publiceren van de patiëntervaringen in hun ziekenhuis via de 
Vlaamse Patiënten Peiling. Sinds 2019 gaat het VPP een stapje verder en beloont het de 
zorginstellingen voor verbetering van deze ervaringen. Om ziekenhuizen te ondersteunen bij 
deze verbeteringen, lanceerde het VPP in 2020-2021 een jaar lang elke maand informatie en 
tips om hen op weg te helpen met verbeteringen rond het geven van kostprijsinformatie aan 
patiënten. Nu is de tijd rijp om de ziekenhuizen te belonen voor hun inspanningen. 
 
Patiënten ervaringen optimaliseren de ziekenhuiswerking 
Informatie krijgen over de kostprijs van een behandeling is een patiënten recht, maar dit is lang 
nog niet overal vanzelfsprekend. Nochtans weegt dit in de huidige financiële crisis nog harder 
door. Mensen moeten zich wel degelijk kunnen voorbereiden op vaak hoge kosten en dat 
kunnen ze pas als ze vooraf goed op de hoogte zijn. 



Met de Vlaamse Patiënten Peiling meet het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) patiëntervaringen 
in de Vlaamse ziekenhuizen. Kostprijsinformatie is daar één onderdeel van. Het Vlaams Instituut 
voor Kwaliteit van Zorg verzamelt, verwerkt en publiceert de resultaten. Tijdens het eerste 
symposium van het VIKZ op dinsdag 11 oktober werden zowel de best scorende ziekenhuizen 
als de hoogste stijgers in de spotlights gezet. 
 
H. Hartziekenhuis Mol is het tweede best scorende ziekenhuis in Vlaanderen en het 
ziekenhuis met procentueel het meeste vooruitgang 
Het H. Hartziekenhuis werd aangekondigd als één van de winnaars in de categorie ‘beste 
score’. Daarnaast boekten zij de sterkste vooruitgang ten opzichte van 2019. 
Een vertegenwoordiging van het Molse ziekenhuis mocht dus maar liefst twee oorkondes in 
ontvangst nemen voor resultaten waar zij terecht trots op mogen zijn. Kwaliteit van zorg is een 
werkwoord; hiervoor worden dan ook veel initiatieven op verschillende niveaus genomen. 
 
Netwerkevent opstart NMR 
Met meer dan 100 deelnemers was ons 'Netwerkevent ter gelegenheid van de opstart van de 
NMR in ons ziekenhuis' opnieuw een boeiende en geslaagde avond. Sprekers Eddy Jennen, 
voorzitter van het ziekenhuis, Dr. Steve Van den Bulck, huisarts en Prof. Dr. Marc Noppen 
gaven in hun voordrachten een interessante visie op de toekomst van ons ziekenhuis en de 
gezondheidszorg in het algemeen.  
Op 4 januari van dit jaar rolde er een 'state of the art' NMR toestel binnen. Dit vervolledigt de 
voorheen steeds goed beheerde, zeer geapprecieerde associatie NMR Mol - Geel die uiteraard 
behouden blijft. Een volgende opbouw van een dossier naar een vijfde toestel binnen het 
Ziekenhuisnetwerk Kempen is dan ook terecht in voorbereiding. Met de installatie van de NMR 
in ons ziekenhuis kunnen patiënten uit Mol en omgeving alvast dicht bij huis een scan laten 
nemen. 
 
Vragen, opmerkingen, suggesties of uitschrijven voor deze nieuwsbrief? 
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke; heidi.vanloon@azmol.be 
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