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Nieuwe artsen fysische geneeskunde 
 
Begin februari starten er nieuwe artsen fysische geneeskunde in ons ziekenhuis.  
Er wordt één artsenassociatie fysische geneeskunde Mol-Geel gevormd, die mee de activiteiten 
van Dr. Tinne Peeters zal ondersteunen. 
Dr. R. Dirckx stopt haar activiteiten in het ziekenhuis per 1 februari 2023. 
 
Dr. Arne Heyns wordt voor 6/10 aangesteld in ons ziekenhuis, als Diensthoofd a.i.  
De andere hieronder vermelde artsen worden toegelaten geneesheren in ons ziekenhuis: 

* Dr. Johanna Rosa (Joke) Uijttewaal 
* Dr. Jens Van Akeleyen 
* Dr. Tinne Logghe, Diensthoofd fysische geneeskunde Ziekenhuis Geel 
 
Week van de mobiliteit 
Onze bijdrage aan het goede doel 
 
Midden vorig jaar deed ons ziekenhuis mee met de ‘Week van de mobiliteit’. 
In de periode van 30 augustus tot en met 25 september legden onze medewerkers het woon-
werkverkeer 3003 keer met de fiets af.  
Het ziekenhuis zette hier 0.5 € per traject tegenover en zo werd er maar liefst 1501,5 € bij elkaar 
gereden. 
Na een interne procedure en in overleg met de OR van het ziekenhuis werd het goede doel voor 
2022 bepaald. 
Het bedrag van 1501,5 € wordt integraal geschonken aan het goede doel, voorgesteld door dr. 
Mattheeuws, met name vzw Contactpunt NCL  
Dit is een vereniging die werd opgericht door dr. Stefan Mattheeuws en zijn echtgenote met als 
doel de families en hun kinderen die getroffen worden door de ziekte NCL (ook ziekte van 
Batten genoemd) te helpen of te ondersteunen. 
 
Nalevingstoezicht geriatrisch zorgprogramma 
 
Vanaf heden kan het nalevingstoezicht voor het geriatrisch zorgprogramma 
onaangekondigd doorgaan in ons ziekenhuis. 
Het geriatrisch zorgprogramma omvat: 

- De verpleegeenheid geriatrie 

- Het geriatrisch dagziekenhuis 
- Interne liaison geriatrie  
- Externe liaison  
- Consultatie. 

De inspectie zal zich eveneens richten op alle 75 plussers die verblijven op een niet geriatrische 
afdeling zoals heelkunde, inwendige, neurologie en cardiologie.   



De auditoren zullen zowel medewerkers als patiënten bevragen. 
 
Health Campus of the Future: UITNODIGING COLLOQUIA op 7 en 28 februari 2023 
 
Graag nodigen we u uit op twee colloquia die Ziekenhuis Geel en Heilig Hartziekenhuis Mol 
samen organiseren rond het thema “Health campus of the future” op 7 en 28 februari 2023, 
telkens om 18u30. 
De gezondheidszorg in het algemeen en de ziekenhuissector specifiek staan al meerdere jaren 
voor grote uitdagingen. We denken hierbij aan maatschappelijke evoluties zoals de vergrijzing 
en de toegenomen prevalentie van chronische aandoeningen of de toegenomen behoefte van 
(multidisciplinaire) samenwerking, maar bijvoorbeeld ook aan technologische innovaties en een 
verhoogde focus op kwaliteit van zorg. Deze evoluties zullen het concept van het ‘ziekenhuis 
van de toekomst’ grondig wijzigen. Dit daagt ons als algemene ziekenhuizen in Geel en in 
Mol uit tot een denkoefening over hoe de ziekenhuis- of gezondheidscampussen van de 
toekomst in onze regio vorm moeten krijgen.   
 
Daarom nemen onze ziekenhuizen nu samen het initiatief om deze twee “health campus of the 
future” colloquia te organiseren. Tijdens deze twee avonden zullen nationale en internationale 
experten u meenemen naar de gezondheidscampus van de toekomst en dit aan de hand van 
innovatieve praktijkvoorbeelden over volgende 4 thema’s: 

- Waarde gedreven zorg over de hele zorgketen 

- Zorgprocessen 

- Technologische innovatie 
- Infrastructuur, duurzaamheid en efficiëntie 

De sprekers zullen hierbij de nadruk leggen op de impact die deze thema’s hebben op het 
concept, de organisatie en infrastructuur van de gezondheidscampus van de toekomst. 
 
Onze beide ziekenhuizen zullen na de colloquia samen aan de slag gaan met de output ervan. 
Om dit traject te kunnen starten, nodigen we u vandaag graag uit voor de colloquia.  
 
We kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen. 
 
U vindt het programma in bijlage. 
 
→ Inschrijven kan via mail aan Julie De Lentdecker: julie.de.lentdecker@t-h-e-
institute.org 
 
Vragen, opmerkingen, suggesties of uitschrijven voor deze nieuwsbrief? 
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke; heidi.vanloon@azmol.be 
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