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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – december ‘22 

 
Nieuwe arts 
Dr. Lina Verluyten, vrije assistent bij dr. Boonen, dermatologie.  
 
Audit Qualicor Europe 
Van 22 tot 24 november kwam Qualicor (het vroegere NIAZ) bij ons over de vloer voor een 5-
jaarlijkse ‘accreditatie audit’. 
Ons ziekenhuis reed een nagenoeg vlekkeloos parcours zoals onderstaand statistiekje aantoont. 
Verder voldoet het ziekenhuis ‘met lof van de auditoren’ volledig aan de 
‘accrediteringsvoorwaarden’ (veilige zorg, verantwoorde zorg en verbetercultuur) zoals bepaald 
door Qualicor Europe.  
We zijn dan ook bijzonder fier op deze uitslag en wensen al onze medewerkers van harte 
proficiat!  
 
Het volledige en definitieve verslag van dit auditbezoek wordt op onze website geplaatst zodra 
het in ons bezit is (einde december of begin januari).     
De accreditatiestatus zal in januari 2023 (dus) opnieuw worden toegekend aan ons ziekenhuis 
voor de duur van 5 jaar. Volgens de nieuwe ‘sequentiële’ methodiek van Qualicor volgen er in die 
periode van 5 jaar nog enkele tussentijdse bezoeken. 

Gemeenschappelijk IT platform voor het labo 
In het kader van de labo-associatie met de labo’s van de ziekenhuizen van Herentals en 
Turnhout (HETUMO) schakelt ons labo op dinsdag 6/12/2022 over op een gemeenschappelijk IT 
platform voor het labo. Eveneens vindt een verdere centralisatie van de activiteiten plaats.  
 
Wat wijzigt er? 

- Een gemeenschappelijk papieren aanvraagformulier voor HETUMO.  
We behouden 2 aparte formulieren: 1 ‘Standaard bloed’ en 1 ‘Microbiologie en vochten’ 

(incl. de moleculaire testen op deze stalen). Deze zijn op eenvoudige vraag te bekomen 

bij ons secretariaat via labo@azmol.be  

- Een gemeenschappelijke Cyberlab voor HETUMO vanaf 6/12. Dat is onze software voor 
elektronische orderinvoer en result view. In deze Cyberlab HETUMO zal u de resultaten 
terugvinden van labo-onderzoeken die gebeurden in de 3 ziekenhuizen. 



- De gebruikers die af en toe Cyberlab gebruiken zullen een aparte e-mail toegestuurd 
krijgen met de nieuwe url, een nieuw wachtwoord en een nieuwe handleiding. Anderen 
die Cyberlab willen gaan gebruiken, sturen best een e-mail naar informatica@azmol.be 
om een login aan te vragen (of te reactiveren). Gebruikte u (of uw collega’s) Cyberlab, 
maar hebt u na 06/12 nog geen persoonlijk e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 
informatica@azmol.be met vermelding van uw naam, rizivnummer, adres, praktijknaam 
om uw login gegevens voor het gemeenschappelijk IT platform op te vragen. 

- Het labo bacteriologie wordt voor de 3 ziekenhuizen gecentraliseerd in AZT campus St. 
Jozef. Urinesedimenten en sneltesten (o.a. COVID, Influenza, RSV, Rota,… ) blijven op 
elke campus behouden. Op weekdagen worden 4 transporten voorzien, in de weekends 
3. 

 
Smiley audit op 20 oktober 
De ‘Smiley’ of het label van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) dat uitgereikt wordt als de maaltijden van onze keuken van hoge kwaliteit zijn en 
veilig bereid worden, is opnieuw binnen. 
Dat resultaat werd zopas bekendgemaakt. Nu nog even wachten op het officiële embleem. 
 
Inloophuis voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten krijgt financiële 
ondersteuning 
Het inloophuis voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten werd in maart 2022 
geopend. Elke eerste vrijdag van de maand zijn er in de namiddag enkele zorgprofessionals 
aanwezig, in goed gezelschap van een team van vrijwilligers. 
Het inloophuis is een informatie –en ontmoetingspunt, men kan er terecht met allerlei vragen. De 
zorgprofessionals zullen de patiënt wegwijs maken in het zorgaanbod en doorverwijzen naar de 
geheugenkliniek indien noodzakelijk. Een vroegtijdige diagnose vergroot de kans dat een 
eventuele behandeling helpt om de ziekte te stabiliseren, vertragen of verzachten. Het inloophuis 
is letterlijk een huis waar men kan binnenspringen zonder een afspraak te maken. 
Het inloophuis voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten is een project van het H. 
Hartziekenhuis Mol, de gemeente Mol, Expertisecentrum Tandem vzw en de Alzheimer Liga. 
Met veel plezier kunnen we melden dat CERA ons zal helpen om dit plan verder uit te bouwen. 
Met een projectsubsidie van 3.000 euro kunnen wij extra promomateriaal realiseren, de 
aankleding van het inloophuis verder uitwerken en activiteiten organiseren ter ondersteuning van 
de vrijwilligers en referentiepersonen dementie van de WZC uit de regio Mol. 
We zijn CERA dan ook enorm dankbaar voor deze hulp. 
Het inloophuis bevindt zich in de Pastorie in de Gasthuisstraat 14 in Mol, tegenover de dienst 
spoedgevallen van het ziekenhuis en is elke eerste vrijdag van de maand geopend van 13.30u 
tot 16.30 
 
Succesvolle rondleiding en kennismaking 
Op 1 december organiseerden we de tweede rondleiding in ons ziekenhuis voor (jonge) 
huisartsen en HAIO’s. De formule is succesvol, waarbij onze specialisten de HAIO’s en 
huisartsen rondleiden op verschillende diensten van ons huis (Intensieve zorgen, Labo, 
Operatiekwartier, Koalakamers op de materniteit,…), en wordt dan ook verdergezet. 
 
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 

 

 
 
 

 
 

V.U. Heidi Van Loon  

Verantwoordelijke pers en communicatie.  

Gasthuisstraat 1, 2400 Mol  

 


