2020…
staat bij velen te boek als een rotjaar. In een coronajaar moet je je optrekken aan de lichtpunten.
En die waren er ook!Wij kijken met een warm gevoel terug op een heel aantal mooie momenten die
we aanhalen in dit jaarverslag.Eéntje springt eruit: in tijden van nood leer je je vrienden en collega’s
écht kennen.De manier waarop wij met onze artsen en medewerkers deze pandemie overwonnen,
staat voor altijd in ons geheugen gegrift. De onaﬂaatbare inzet van onze zorgverleners, telkens
opnieuw, maakt ons bijzonder trots.Samen met hen kunnen we onze missie ook in 2021 onverdroten
verderzetten.
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CORONA, een jaar als nooit tevoren
Heel 2020
INFRASTRUCTUUR
Begin 2020
89 ondergrondse parkeerplaatsen;
die krijgt ons ziekenhuis er binnenkort
bij in de Vennestraat. Begin 2020 zijn
de werkzaamheden aangevat; een
mooie samenwerking met de Molse
Bouwmaatschappij en De Witte Mol.
De ingebruikname is voorzien voor
eind 2022.

Heilig Hart Ziekenhuis Mol vzw
Gasthuisstraat 1 – 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
info@azmol.be
www.azmol.be
BE0409.925.265
RPR Turnhout

MANAGEMENT

Dr. Ivo Jacobs wordt vanaf
1 juni 2020 CEO van het
H. Hartziekenhuis Mol.
De Raad van Bestuur geeft
hiermee een sterk signaal dat
men de organisatie wil borgen
voor een succesvolle toekomst.

In de loop van de coronacrisis mogen wij heel wat steunbetuigingen,
kleine en grote giften en attenties ontvangen van bekende en minder
bekende Kempenaren, van scholen, ondernemingen en bedrijven.
Hartverwarmend is het! Al vanaf de eerste dag van de lockdown
worden we overstelpt door vrijwilligers die hun hulp aanbieden, met
bedankingskaarten en steunboodschappen voor onze ‘helden van de
zorg’.Kleine zelfstandigen, die zelf zwaar getroffen zijn door de sluiting
van hun zaak, staan aan onze deuren met bloemen en cadeautjes.
Restaurantuitbaters bieden spontaan versbereide maaltijden aan. Er
worden gezwind mondmaskers en schorten genaaid alsof het nooit
anders was geweest..

De Raad van Bestuur stelt dr. Marc
Naert aan als hoofdarts. Vanaf 1 januari
2021 neemt hij de functie op.
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Ons ziekenhuis is een
belangrijke schakel in een
netwerk van professionele
zorgverstrekkers
Vanaf het begin van de coronacrisis heeft
ons ziekenhuis ingezet op online meetings
met de huisartsen van onze regio, met
de directies en CRA’s (coördinerend en
raadgevend arts) van de woonzorgcentra,
de burgemeesters van de regio, de
federale overheidsdiensten en de andere
ziekenhuizen van het ZNK.Ook op die
manier werd een vinger aan de pols
gehouden. Deze vergaderingen lopen
nog steeds. Door permanent overleg en
duidelijke afspraken met alle betrokkenen
van ons netwerk trachten we een naadloze
samenwerking te realiseren ten voordele
van de patiënt.

SEP
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Tijdens de aanhoudende coronacrisis zetten onze zorgverleners
zich volop in met het risico voor hun eigen fysieke en mentale
gezondheid. De vermoeidheid en de enorme werkdruk slaan
toe in het gehele ziekenhuis. Om onze zorgverleners extra
ademruimte te geven tijdens de tweede coronagolf, heeft ons
ziekenhuis relaxkamers ingericht met de steun van de Stichting
Lokaal Fonds. Onze medewerkers kunnen hier hun batterijen
even opladen om er nadien weer tegenaan te gaan.

MANAGEMENT
Dr. Tessa Dieudonné wordt
unaniem verkozen tot voorzitter
van de Medische Raad van het
Ziekenhuisnetwerk Kempen.

INFRASTRUCTUUR
In de polikliniek Medimol
kunnen voortaan patiënten, ook
buiten de ziekenhuisomgeving,
terecht voor mammograﬁeën,
echograﬁeën en RX opnames.
Bijkomend voordeel van deze
‘satelliet’ is dat tijdens de
coronacrisis de patiënten beter
gespreid kunnen worden.

Een ontroerend kunstwerk in de inkomhal van ons
ziekenhuis herinnert ons blijvend aan de coronacrisis.
Het werk - geﬁnancierd met privégiften – wordt op
zondag 30 augustus plechtig onthuld. Het kunstwerk
van Daisy Boman symboliseert een arts die een
patiënt omhoog trekt en daarbij steun krijgt van andere
zorgverleners en de bevolking.
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Corona en samenwerking
wzc’s en gespecialiseerde
centra uit de omgeving
Tijdens de coronacrisis deelde ons ziekenhuis
zijn expertise met de woonzorgcentra (WZC) en
gespecialiseerde centra uit de omgeving. Er werd
vrij snel een team samengesteld, bestaande
uit een vroedvrouw met ervaring op de Covid
19-afdelingen, een arts-geriater en onze
geneesheer-ziekenhuishygiënist. Dit team bezocht
alle woonzorgcentra en andere instellingen van
Mol, Balen en Dessel om hen advies te geven over
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s),
isolaties en infrastructurele aanpassingen.
Daarnaast stelde ons ziekenhuis gratis PBM’s
ter beschikking.Het team genoot van de positieve
terugkoppeling die ze van de WZC’s en centra
kregen.

“

Als ik terugkijk op mijn ervaringen krijg ik opnieuw de
krop in de keel. Een warm gevoel komt in me op, met
tranen in de ogen. Maar wat mij bijblijft, is een enorm
gevoel van voldoening.
Ik heb de eer gehad om Nand in zijn laatste dagen te
mogen leren kennen en verzorgen. Nand was een erg
warm en oprecht persoon, die graag een babbeltje
deed. Elke shift sloten we af met een grapje en ‘tot
morgen!’. Tot Nand er de volgende morgen niet meer
was…
Hij had een speciale manier van omgaan met
mensen, eentje die me erg ontroerd had. Dit maakte
ook dat hij me bewogen had om een kaartje naar zijn
familie te schrijven. Een kort tekstje met een aantal
momenten en verhalen die we hadden gedeeld.
Ik had het gevoel dat ik zijn familie hiermee een
grote steun kon bieden en dit bleek ook uit het latere
contact dat wij met elkaar hadden.
Nu onze bubbel wat ruimer mag, maken we graag tijd
om samen te klinken op Nand, onder zijn favoriete
notenboom. Er zal nog veel over hem verteld worden,
onder deze boom. Zijn gezin is hem enorm dankbaar
dat hij het weer voor elkaar gekregen heeft zijn laatste
woorden en gedachten aan hen te laten weten. Dit
maakt het verlies voor zijn vrouw en zijn kinderen
toch een beetje koesterend in deze gekke tijden. Ook
ik vond er steun in om er weer tegenaan te gaan.
Vaarwel Nand.
An Hermans
vroedvrouw – tijdelijk ingezet op een COVID
19-afdeling in het H. Hartziekenhuis Mol
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CIJFERS:

Hartelijk dank voor de hulp aan onze
organisatie. Bij aanvang van de crisis
hebben we veel adviezen gekregen
voor het inrichten van een Covid-huis.
Bij de uitbraak bleek de inrichting
bijzonder efﬁciënt.Tijdens de uitbraak
kregen we goede info om de crisis op
een correcte manier te bedwingen. Met
de inlichtingen die de verpleegster en
ikzelf kregen tijdens de vergaderingen,
is het ons gelukt om een tweede
uitbraak te voorkomen en een leefbare
leefomgeving voor onze bewoners te
creëren.
Vriendelijke groeten
Vanwege De Schakel te Balen
Dokter Koen Dillen Huisarts
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INFRASTRUCTUUR
Ons ziekenhuis krijgt volgend jaar een eigen NMRscanner. Dat heeft de Vlaamse overheid bevestigd.
NMR staat voor Nucleaire Magnetische Resonantie en
is een beeldvormingsmethode om doorsnedefoto’s te
maken van het menselijk lichaam. Onze organisatie
heeft al een NMR in exploitatie in het Ziekenhuis Geel
waar de radiologen onze patiënten met deze techniek
onderzoeken. Met de toekenning van een tweede NMR
kunnen patiënten uit Mol en omgeving vanaf begin
volgend jaar ook dicht bij huis een scan laten nemen.
De bouwwerken voor de realisatie van dit project starten
midden 2021.

Koen Dillen:

QUOTES:

”

DAY

94

476

17.543

ARTSEN

PERSONEEL
IN VTE

DAGOPNAMES

Dag allemaal,
Nu ons covid-overleg wordt stopgezet, wil ik
uitdrukkelijk iedereen bedanken voor de collegiale
samenwerking in dit voor mij zeer belangrijk platform.
Bedankt aan het ziekenhuis om het initiatief te nemen
en trekker te zijn deze hele intensieve periode. Ook
voor het steeds beschikbaar zijn voor advies en
ondersteuning.
De gemeenten bedank ik om ook te participeren,
waardoor we ook globalere info en ruimere
ondersteuning kregen.
En ook dank aan alle participanten om open
informatie en ervaringen te delen, tips te geven, te
helpen waar kon.
Voor mij was dit overleg een onmisbare schakel in de
hele strijd tegen covid.
Ik denk ook dat we in onze eigen organisatie, Den
Brand, bepaalde dingen sneller, beter en efﬁciënter
hebben kunnen aanpakken door het platform.
Bovendien hebben we nu een lokaal netwerk
gemaakt/versterkt dat ons ook in de toekomst nog
allemaal ten dienste kan staan.
Alvast tot bij een van die latere bijeenkomsten!
Een ﬁjne (covid-vrije) zomer!
Met vriendelijke groeten,
Jo Stas
Algemeen Directeur
Vzw Den Brand
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