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Accreditatie Qualicor Europe  
Op 19 januari 2023 ontving het ziekenhuis de officiële berichtgeving van de verlenging van onze 
accreditatie. Dat betekent dat ons ziekenhuis opnieuw geaccrediteerd is tot 1 februari 2028. 
Conform de systematiek van de ‘sequentiële audit’, zal er elke 20 maanden een tussentijdse 
audit gebeuren op enkele zelf aan te duiden afdelingen. Het ziekenhuis is reeds gestart met de 
keuze, de volgorde bepaling en de voorbereiding van deze sequentiële audits.  

Het volledige auditverslag is te raadplegen op onze website Auditverslag-Qualicor-Europe.pdf 

(azmol.be) 

 
Lancering nieuwe website 
Met trots kunnen wij melden dat onze geheel nieuwe website online staat. Niet alleen het 
uiterlijk, maar ook de functionaliteiten, hebben een upgrade gekregen. Kijk op www.azmol.be om 
het resultaat te bekijken. 
 
Succesvolle interventie van HOST  
Op donderdag 1 december werd het HOST-team gecontacteerd door een VAPH waar men al 
enige tijd kampte met schurft/scabiës. 
Na overleg met Zorg & Gezondheid ging het team met drie leden ter plaatse. Samen met de 
directie werd het probleem in kaart gebracht en werden de reeds genomen maatregelen 
geëvalueerd.  
Extra tips van de experten van infectiepreventie binnen HOST werden doorgegeven en een 
uniform behandelplan voor alle betrokkenen opgesteld. Ook praktisch kon ondersteuning 
gegeven worden. 
  
Vragen van de aanwezige zorgverleners, patiënten en begeleiders werden beantwoord. Omdat 
alle preventie- en behandelmaatregelen zeer arbeidsintensief zijn én veel vragen van het 
personeel, de bewoners en hun familie, probeerde het HOST team hen ook echt een hart onder 
de riem te steken voor alle werk.  
Het HOST-team ging een tweede maal langs op 10/12 voor een extra infosessie voor 
familieleden. Zo konden ook zij van alles op de hoogte worden gehouden en was er voldoende 
gelegenheid voor het stellen van vragen. 
Hopelijk leidt deze transmurale en multidisciplinaire aanpak tot snel verdwijnen van de 
problematiek. 
 
Alle info over het inschakelen van HOST in de eerste lijn: www.ZNK.be 
 
Ziekenhuizen van Mol en Geel nemen verregaande stappen tot integratie 
De ziekenhuizen van Mol en Geel hebben hun intentie tot verregaande samenwerking in de 
media gebracht.  
Deze intentie tot samenwerking past binnen de afspraken gemaakt in het Zorgstrategisch plan 
van de Kempen met ook de ziekenhuizen van Herentals en Turnhout.  



Hierbij is afgesproken om in de regio Mol-Geel te evolueren naar een nieuwe, eengemaakte 
campus. Behalve een intentie is er ook een stappenplan met een duidelijke timing om de 
integratie voor de komende jaren vorm te geven. 
Het volledige persbericht is te raadplegen op onze website. 
 
Health Campus of the Future: UITNODIGING COLLOQUIUM 28 februari 2023 – THOMAS 
MORE GEEL 
In het licht van bovenvermelde samenwerking nodigen we u graag uit op een symposium dat 
Ziekenhuis Geel en H. Hartziekenhuis Mol samen organiseren rond het thema “Health campus 
of the future” op 28 februari 2023 om 18u30 in Thomas More Geel. 
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 dit “health campus of the future” 
colloquium te organiseren. Tijdens deze avond zullen 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 nadien samen aan de slag gaan met de output ervan. Om dit 
traject te kunnen starten, nodigen we u vandaag graag uit voor het hier bovenvermelde 
symposium. 
 
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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