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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – maart 2023  

 
Nieuwe arts algologie 
Dr. Ine Meeus zal vanaf 1 april actief zijn op de pijnkliniek en dit in opvolging van dr. Goossens. 
 
Patiënten applicatie Obesitascentrum Mol scheert hoge toppen... 
Een jaar geleden lanceerde het Obesitascentrum Mol met financiële steun van de Provincie 
Antwerpen via een innovatiefonds een sterk vernieuwd obesitasnetwerkmodel tesamen met 
een slimme nieuwe patiëntenapp in cocreatie met het Gentse digitale zorgbedrijf moveUP. 
Intussen maken in Mol meer dan 200 patiënten gebruik van deze app en werd deze al 
geïmplementeerd in 6 andere ziekenhuizen. Uit een systematische enquête blijkt dat 9 van de 
10 patiënten tevreden tot zeer tevreden zijn met de app. 
We zijn fier dat we al zoveel levens positief hebben kunnen beïnvloeden. Onze 
patiëntenapplicatie is een fantastisch hulpmiddel dat mensen in staat stelt om hun gezondheid 
beter te beheren en te verbeteren. 
Met onze app hebben patiënten nu toegang tot de juiste informatie op het juiste moment. 
Patiënten kunnen ook zeer gemakkelijk contact opnemen met hun zorgverleners. Zo voelen ze 
zich nooit alleen in hun strijd.  
Wanneer het minder goed gaat, biedt onze app extra ondersteuning. Onze app maakt namelijk 
gebruik van een geavanceerde technologie om eventuele complicaties actief en snel op te 
sporen. Als er iets ongebruikelijks wordt gedetecteerd, wordt de patiënt meteen op de hoogte 
gesteld en krijgt hij of zij advies op maat. 
 
Sinds 1 februari 2023 werken de artsen Fysische Geneeskunde van het Ziekenhuis Geel & 
Mol samen in H. Hartziekenhuis Mol 
Voor revalidatie zorgt het team er steeds voor dat de patiënt op locatie geholpen wordt, in 
functie van de pathologie, de afstand en het aanbod binnen het ziekenhuis. 
Voor revalidatie heeft elke arts zijn specifieke specialisaties. Indien u bij het maken van een 
raadpleging vermeldt voor welke pathologie patiënt verwezen wordt, dan zorgt het secretariaat 
er voor dat de patiënt bij de juiste arts terecht komt. 
 
Diensthoofd a.i.: dr. Arne Heyns 
Afspraken secretariaat: 014 71 20 53 
 
Hieronder het weekschema van de raadpleging. Bij afwezigheid van een arts zullen de artsen 
onderling wisselen om zo veel mogelijk de permanentie in beide ziekenhuizen te waarborgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raadpleging artsen fysische geneeskunde in ons ziekenhuis 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag Dr. Van 
Akeleyen 

Dr. T. 
Peeters 

Dr. A. Heyns Dr. A. Heyns Dr. J. 
Uijttewaal 

Namiddag Dr. Van 
Akeleyen 

Dr. T. 
Peeters 

Dr. A. Heyns Dr. A. Heyns Dr. J. 
Uijttewaal 

Avond tot 20u Dr. Van 
Akeleyen 

  Dr. A. Heyns  

 
De artsen hopen op die manier de service en de kwaliteit van zorgen verder te verbeteren. 
 
Nexuzhealth Consult app 
U weet dat nexuzhealth een medisch samenwerkingsverband is tussen een aantal Vlaamse 
ziekenhuizen, waaronder het H. Hartziekenhuis Mol. 
Via dit samenwerkingsverband kunnen de patiëntendossiers elektronisch worden gedeeld met 
alle zorgverstrekkers in de ziekenhuizen die aangesloten zijn bij nexuzhealth. 
Mynexuzhealth is de beveiligde webapplicatie voor de patiënten van alle nexuz-ziekenhuizen 
waarmee de patiënt toegang krijgt tot zijn persoonlijk patiëntendossier. 
 
Nu start ons ziekenhuis met het zogenaamde ‘Nexuzhealth Consult’ voor de huisartsen. 
Via deze tool kunnen huisartsen zelf afspraken inplannen. Gedurende de opstartperiode zal u 
afspraken kunnen maken voor uw patiënten bij onze diensten radiologie en gynaecologie. 
 
Wat zijn de voordelen van Mynexuzhealth Consult? 
* Nauwere samenwerking met ons ziekenhuis 

* Gratis account aan te vragen via nexuzhealth consult - De applicatie die gratis inzicht geeft in 

patiëntendossiers van ziekenhuizen gecombineerd met eHealth data. 

* U kan onmiddellijk het juiste onderzoek vastleggen voor uw patiënt 
* Gemakkelijk en meteen toegankelijk / bereikbaar. 
 
Heeft u tijdens de opstart van dit nieuw digitaal traject vragen?  
Volgende rechtstreekse telefoonlijn naar het secretariaat radiologie is beschikbaar: 014/71.23.99 
en dit tot en met 31 maart tussen 9u en 16u. 
De helpdesk van Mynexuzhealth kan u bereiken via: 016/34 83 48 
 
H. Hartziekenhuis Mol zal als zelfhulpvriendelijk ziekenhuis intenser samenwerken met 
patiëntenverenigingen 
Op donderdag 23 maart ondertekent ons ziekenhuis een intentieverklaring met Trefpunt 
Zelfhulp. Als ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ zullen we de samenwerking met 
verschillende patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen verankeren en verder uitbreiden. 
Met het project ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ zet ons ziekenhuis in op een structurele 
samenwerking met patiëntenverenigingen. Het is een doordacht concept dat zijn oorsprong vindt 
in Duitsland. Het model komt tegemoet aan de noden van zowel verenigingen als ziekenhuizen. 
Ons ziekenhuis wil de patiënt steeds centraal zetten en is dan ook continu op zoek naar 
concrete manieren waarop de participatie vorm kan krijgen. Patiëntenverenigingen zijn op hun 
beurt vragende partij om intenser samen te werken met professionals. 
Met een concreet stappenplan zal Trefpunt Zelfhulp beide partijen begeleiden in het proces naar 
een duurzame samenwerking. Het startschot wordt gegeven op donderdag 23 maart. Dan vindt 
niet alleen de officiële ondertekening van de intentieverklaring met Trefpunt Zelfhulp plaats, 
maar wordt er ook een workshop georganiseerd. Tijdens deze sessie zullen de 
patiëntenverenigingen en het ziekenhuis hun doelstellingen, werkwijze en wederzijds 
engagement formuleren. 
 
 
 
 
 



Voordelen van patiëntgericht werken 
Het samenwerken met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen biedt heel wat voordelen, 
zoals: 
ⱱ        Betere informatie door ervaringskennis te benutten in de zorg. 
ⱱ        Mindere werklast in het ziekenhuis. Dankzij de praktische en psychosociale steun vormen 
de verenigingen een aanvulling op de medische zorg. 
ⱱ        Betere therapietrouw door een betere communicatie met zorgverleners en beter omgaan 
met de ziekte. 
 
Goede zorg leveren kan niet zonder patiënten er zélf bij te betrekken. Verbeteringen in de zorg 
realiseren we niet vóór de patiënt, maar samen met de patiënt.  
Met het concept van het ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ zet ons ziekenhuis weer een flinke stap 
vooruit richting krachtige patiënten participatie. 
 
Infosessie internistisch daghospitaal i.s.m. KOTK 
Vermoeidheid bij kanker op 4 april om 14u in zaal vijftig. 
 
Academie Geriatrie van het ZNK 
De eerste studiedagen voor onze medewerkers van het zorgprogramma Geriatrie zijn gestart op 
6 maart. 
Samen met AZ Herentals, Ziekenhuis Geel, AZ Turnhout en Verpleegkunde en Vroedkunde 
Thomas More wordt het thema 'communicatie' uitgediept.  
De sessie wordt hernomen op 14, 23 en 31 maart. 
 
Regionaal Zorgstrategisch Plan van het ZNK goedgekeurd 
Het Ziekenhuisnetwerk Kempen ontving als tweede ziekenhuisnetwerk in Vlaanderen de 
goedkeuring voor zijn Regionaal Zorgstrategisch Plan. In dit plan verduidelijken de Kempense 
ziekenhuizen hoe ze het zorgaanbod de komende jaren verder willen afstemmen op de 
toekomstige zorgbehoefte in de regio. Deze goedkeuring is een essentiële voorwaarde om de 
nodige financiële middelen te bekomen voor de toekomstige bouw van nieuwe ziekenhuizen in 
onze regio. 
Meer lezen? Kijk op onze website of op www.znk.be 
 
ZNK en Reportage B+  
Patiëntenverhalen uit onze Kempense ziekenhuizen 
Warme patiëntenverhalen, met een positieve twist, dat biedt de reportage B+ die momenteel 
gedraaid wordt in het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK). Een blik op het dagelijks leven in onze 
vier ziekenhuizen en patiënten die leuke of emotionele verhalen met de kijker delen. 
Dat er op verschillende vlakken al een zeer goede samenwerking is tussen AZ Herentals, AZ 
Turnhout, H. Hartziekenhuis Mol en Ziekenhuis Geel wordt aangetoond in de zogenaamde ‘A-
verhaallijnen’. Het Coördinatiecomité van ZNK heeft hiervoor gekozen voor het Kempens 
Hartcentrum (Turnhout en Herentals), dialyse (Turnhout en Mol), oncologie/hematologie 
(Turnhout en Geel), urologie (Herentals en Geel), orthopedie (Herentals en Mol) en 
neurologie/neurochirurgie (Mol en Geel). In deze A-verhaallijnen volgen we het ervaringsverhaal 
van een patiënt en de evolutie hierin. De diversiteit in deze ervaringsverhalen is groot. Maar het 
zijn stuk voor stuk sterke verhalen die waarheidsgetrouw onze mensgerichte en kwaliteitsvolle 
zorg binnen het ZNK in de verf zetten. Elke dienst of elke discipline filmen in ieder ziekenhuis is 
uiteraard een onbegonnen zaak, vandaar wordt er getracht om een mooi evenwicht te vinden 
zodat iedere instelling ongeveer evenveel aan bod komt. 

Naast de grote A-verhaallijnen, is er ook ruimte voor B-verhalen, in de human interest reportage. 
Hiermee brengen we verschillende facetten van de zorgsector in beeld; alsook de waarden van 
onze vier ziekenhuizen. Denken we onder meer aan de zorg voor onze eigen medewerkers, de 
vrijwilligerswerking, de audit door Qualicor Europe of de dienstverlening van ons Hospital 
Outbreak Support Team aan andere zorginstellingen in de regio Kempen. 
De opnames nemen nu al enkele maanden in beslag en ondertussen is de regisseur gestart met 
de montage. De uitzendingen zijn gepland in 12 afleveringen van ongeveer 20 minuten in dit 
voorjaar op RTV/TV Plus, regio Kempen en Mechelen. 



Wij willen iedereen van de vier ziekenhuizen van harte bedanken voor zijn of haar bijdrage aan 
dit programma; weer een mooi staaltje van constructieve samenwerking! 
Veel kijkplezier! 
 
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  

 


