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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – november ‘22 

 
Nieuwe arts 
Dr. Elisa Cassiers, geriatrie 
Dr. Cassiers woont in Antwerpen, waar ze ook is opgegroeid. Haar studies geneeskunde 
voltooide ze aan de Universiteit Antwerpen, waarna ze in juni 2022 de ManaMa specialistische 
geneeskunde geriatrie behaalde. Dr. Cassiers voelt zich aangetrokken tot deze specialisatie 
omdat geriatrie een uitdagende discipline is; het vraagt om multidisciplinair samenwerken en legt 
de focus op de patiënt als totaalpakket in plaats van op één pathologie. Haar bijzondere 
interesse gaat uit naar dementie en onco-geriatrische problematiek. 
Dr. Cassiers heeft een sterk vertrouwen in de goede samenwerking tussen de geriaters van het 
H. Hartziekenhuis Mol en de huisartsen om de zorg voor de geriatrische patiënt verder te 
optimaliseren en de interdisciplinaire dialoog te stimuleren. 
 
Overbruggingsaudit van 22 tot en met 24 november 
Kwaliteitsvolle en veilige zorg is al jaar en dag een topprioriteit in ons ziekenhuis. Daarom zal 
Qualicor Europe binnenkort onze werking controleren. De waarnemers zijn in ons ziekenhuis 
aanwezig van 22 tot en met 24 november. Wij willen kwaliteit borgen in ons werk en in onze 
processen; door middel van de audit weten we waar we staan en waar we moeten bijsturen. 
We gaan voor ‘samen steeds beter!’. 
 
De auditoren van Qualicor Europe zullen voornamelijk onze eigen artsen en medewerkers 
bevragen, maar krijgen ook de mogelijkheid om onze patiënten te bevragen. Eveneens kan er 
gevraagd worden om het medisch dossier te checken op volledigheid of een verzorging te 
observeren.  
Uiteraard beslist de patiënt zelf of hij hier al dan niet aan wil meewerken; de auditoren vallen 
onder de regel van het beroepsgeheim. 
Meer weten over Qualicor Europe? Kijk op www.qualicor.eu 
 
Warme patiënten verhalen uit de Kempense ziekenhuizen in nieuwe reeks B+ 
RTV/TVPLUS maakt in samenwerking met ZNK (Ziekenhuisnetwerk Kempen) een reportage 
waarin op een menswaardige en warme manier een aantal facetten van de zorgsector in de 
Kempen in beeld worden gebracht. Aan de hand van verschillende verhalen – uit het oogpunt 
patiënt, vrijwilliger, arts, medewerker,… - willen we waarheidsgetrouw de mensgerichte zorg 
in onze ziekenhuizen in beeld brengen. 
De opnames in de ziekenhuizen gaan door in de maanden november, december en januari.   
De uitzending is gepland in 12 afleveringen van ongeveer 20 minuten in het voorjaar 2023 op 
RTV/TV Plus (regio Kempen en Mechelen). 
Het coördinatiecomité van ZNK heeft gekozen om als grote of A-verhalen de diensten in de 
kijker te zetten waar alvast veel samenwerking in de Kempen gebeurt. 
Per dienst werden telkens twee ziekenhuizen aangeduid waar wordt gefilmd: het Kempens 
Hartcentrum (Turnhout en Herentals), dialyse (Turnhout en Mol), oncologie/hematologie 
(Turnhout en Geel), urologie (Herentals en Geel), orthopedie (Herentals en Mol) en 
neurochirurgie/neurologie (Geel en Mol).  



Naast de A-verhalen, zullen er ook zogenaamde B-verhalen gefilmd worden. Dat zijn eerder 
sfeerbeelden, kleinere verhalen en onderwerpen die de waarden van onze ziekenhuizen in 
beeld brengen.  

Nieuwjaarsreceptie (huis)artsen 
Het nieuwe jaar luiden we gezamenlijk in met een nieuwjaarsreceptie voor huisartsen, 
specialisten en relaties. 
Het Geneeskundig Genootschap Gewest Mol (GGM) en het beheer, de directie en de artsen van 

ons ziekenhuis nodigen u dan ook graag uit op donderdag 12 januari 2023 om 20.30u 
in Tabloo Dessel 
Het programma en alle praktische details vindt u in bijlage. 
 

Inschrijven voor de nieuwjaarsreceptie 
Inschrijven gewenst via directiesecretariaat@azmol.be en dit vóór 29 december 2022 

Vragen, opmerkingen, suggesties of uitschrijven voor deze nieuwsbrief? 
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke; heidi.vanloon@azmol.be 
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