H. Hartziekenhuis Mol is koploper in vNOTES behandelingen

Beste lezer,

De meest comfortabele manier voor een gynaecologische ingreep

U heeft het jaarverslag van het H. Hartziekenhuis van Mol voorliggen. Zoals elk jaarverslag, bevat dat heel wat
cijfergegevens over het voorbije jaar. 2021 kenmerkt zich daarbij door een voorzichtig herstel van de doorgemaakte
corona crisis in 2020 maar vertoont tegelijkertijd toch ook nog steeds de sporen van de grootste gezondheidscrisis
sedert 100 jaar die ook in 2021 nog flink gewoed heeft.
Naast cijfermateriaal, vindt u er ook een opsomming in van (enkele van de) meest markante gebeurtenissen in
het voorbije jaar zoals ze in ons ziekenhuis plaats vonden. Gebeurtenissen die alle mee het aanschijn van het
ziekenhuis lijntje per lijntje langzaam hertekenen en het ziekenhuis zo haast ongemerkt maar voortdurend wijzigen
en voorbereiden op de toekomst.
Het gezicht en de toekomst van een organisatie worden gemaakt door de mensen – in alle geledingen – die er
dagdagelijks werken of er mee bezig zijn. Zo ook in het H. Hartziekenhuis van Mol. Ze doen dat voortdurend,
elk moment van de dag, met veel inzet, vaak met passie maar steeds met veel zorg voor de patiënten die er
noodgedwongen een beroep op moeten doen.
Daarom doet een jaarverslag eigenlijk altijd een beetje tekort aan die mensen en hun inzet. Het werk van elke dag,
het hart en de ziel die erin steken en de zorgen en bekommernissen van eenieder worden niet steeds zichtbaar in
een droog overzicht van cijfers en hoogtepunten uit een werkjaar dat afgesloten wordt.
De voorbije jaren zijn de inzet, de passie en de zorg van de mensen van het H. Hartziekenhuis van Mol voor de
patiënten van onze regio van een nog uitzonderlijker gehalte geweest. De corona jaren hebben het belang en de
impact van hun werk op de maatschappij even in de ‘spotlight’ gezet en hebben laten zien wat voor bijzondere
mensen – helden – er in het ziekenhuis van Mol werkzaam zijn. Ze hebben getoond dat onze organisatie zijn
maatschappelijke opdracht ook in tijden van nood met verve kan en wil uitvoeren.
En daar zijn we fier op, zelfs méér dan op de ook belangrijke cijfers die voor u liggen. Trots op iedereen die zijn taak
als zorgverlener met moed en passie is blijven opnemen in de moeilijkste omstandigheden. En respectvol voor
iedereen die zich dag na dag heeft ingezet voor mensen die hun zorgen nodig hadden en toevertrouwden.
We dragen dan ook graag dit jaarverslag op als een blijk van hulde maar vooral van dank aan alle mensen die het
in 2021 weer 365 dagen hebben waargemaakt. Op welke plaats ze zich ook bevonden in de keten van menselijke
bedrijvigheid die een ziekenhuis doet draaien.
Bedankt allemaal voor de inzet, de passie en de zorg voor de zieke medemens van onze regio.
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Geen zichtbare littekens meer na het verwijderen van de baarmoeder, eierstokken, cystes of na sterilisatie.
Minder pijn na de operatie en een kortere ziekenhuisopname. Dat is mogelijk met de operatietechniek
vNOTES. De gynaecologen voerden eind 2019 dit soort operatie voor de eerste maal uit bij het verwijderen
van een baarmoeder. Intussen zijn er al tal van patiënten op deze manier behandeld.

Cyberaanval
Op 2 februari 2021 werd onze organisatie het
slachtoffer van een cyberaanval. De aanval van
buitenaf was er op gericht middels zogenaamde
‘malware’ de interne systemen van het ziekenhuis
volledig te blokkeren. Ons ziekenhuis deed
een beroep op een team van experten om de
geïnfecteerde IT systemen te identificeren, isoleren
en tenslotte te herstellen. De IT specialisten
konden daarbij met zekerheid vaststellen dat de
aanvallers er niet in geslaagd waren om privacy
gevoelige data of data met medische inhoud te
ontvreemden. Op geen enkel moment zijn die
gegevens bereikbaar geweest voor de aanvallers.
De patiëntveiligheid kwam nooit in het gedrang.

JAN

FEB
Laboratoriumassociatie
HETUMO
Sedert 1 januari 2021 maakt het
laboratorium van Mol deel uit van de
laboratoriumassociatie Herentals –
Turnhout en werd één associatie klinische
biologie gevormd. Alle klinisch biologen
zijn toegelaten in de drie ziekenhuizen. De
planning is om vanaf 2022 een volledige
integratie te realiseren met één labo
informatica systeem, één kwaliteitssysteem
en centralisatie van het labo microbiologie.
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Tal van vacatures en
schaarste arbeidsmarkt

Campagne ‘Ik laat me vaccineren’
Begin 2021 vroegen wij onze artsen en medewerkers zich te registreren voor een covid-vaccin. Maar liefst
97% van onze respondenten koos voor een vaccinatie. Het toonde hoe we in ons ziekenhuis verlangend
uitkeken naar het einde van deze donkere periode.

Herinrichting inkomhal
met automatische
toegangscontrole
Op donderdag 20 mei startte
ons ziekenhuis met een
geïntegreerde, automatische
toegangscontrole voor patiënten
en bezoekers. Met de ingebouwde
mondmaskerdetectie en
temperatuurcheck kan men de
toestroom van patiënten en
bezoekers gecontroleerd en veilig
laten verlopen.
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Elektronisch Patiënten Dossier
Het uitrollen van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier
(KWS – Nexuzhealth) heeft ondanks de pandemie weinig of
geen vertragingen opgelopen. Het medische luik werd volledig
geïmplementeerd op alle afdelingen, evenals het nieuwe
elektronische medicatievoorschrift. Daarmee ligt de weg open
voor het invullen van het verpleegkundige luik van het EPD.

NOTES staat voor Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery. Hierbij wordt door middel van minimaal
invasieve chirurgie gebruik gemaakt van de natuurlijke openingen van het menselijk lichaam, zoals de
mond, vagina, urinebuis en rectum, om toegang tot de buikholte te verkrijgen. De transvaginale weg
(vNOTES) combineert de voordelen van een kijkoperatie
met die van de klassieke vaginale chirurgie. Deze nieuwe
techniek voor gynaecologische ingrepen leidt tot minder
postoperatieve pijn, kortere ziekenhuisopname, minder
complicaties en geen zichtbare littekens: voor veel vrouwen
een groot esthetisch voordeel. Ook de artsen hebben baat
bij deze methode. Tijdens de ingreep kunnen zij immers een
betere ergonomische houding aannemen en hebben zij een
beter zicht op het operatiegebied.
Het H. Hartziekenhuis Mol is Kempense koploper als het
gaat om vNOTES behandelingen; een techniek met veel
voordelen én naar tevredenheid van zowel de patiëntes als
de artsen.

MEI
De rechtstreekse koppeling tussen
de software van de poortjes en het
patiënten-administratiesysteem
van het ziekenhuis maakt het
beheer snel en feilloos.
Uiteindelijk moet het systeem het
beheer van bezoek volledig in
handen van de patiënt leggen.

JUN
Fusie laboratoria
voor pathologische
anatomie
De fusie van de laboratoria
voor pathologische anatomie
was een volgende concrete
stap in de samenwerking
tussen de ziekenhuizen
van Geel, Herentals,
Mol en Turnhout. Al het
weefselonderzoek van
patiënten over de hele
Kempen gebeurt nu in het
labo van AZ Turnhout campus
Sint-Jozef, dat hiervoor fiks
werd verbouwd en uitgebreid.

JUL

Bouwwerken NMR
De bouwwerken voor het in gebruik nemen van de nieuwe NMR
werden volgens plan uitgewerkt.
Een huzarenstukje omdat de normale werking van het ziekenhuis
en van de radiologie op geen enkel moment in het gedrang
kwam. Begin 2022 wordt er gestart met onderzoeken op dit
hoogtechnologisch toestel.

Een sterk vernieuwd
team pediaters

Naast de opgelegde verplichtingen/
beperkingen als gevolg van
de corona pandemie leed ons
ziekenhuis naar het einde van
2021 in toenemende mate
onder een grote en een zich
steeds uitbreidende schaarste
op de arbeidsmarkt in zowat alle
geledingen. Het ziekenhuis werkt
dan ook aan een totaalpakket om
nieuwe medewerkers vlot te kunnen
aantrekken.

De dienst pediatrie zat geruime tijd
erg krap met betrekking tot artsen.
Met de komst van dr. Eveline Box,
dr. Charlotte Vanwesemael, dr.
Astrid Jeunen en de terugkeer van
dr. Desirée Dekkers heeft de dienst
pediatrie samen met dr. Patrice
Givron opnieuw een voltallig, sterk
hernieuwd team van kinderartsen.
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Eerste boostervaccin

DAY

Voorbereidingen
overbruggingsaudit

Ondanks de pandemie
toonde ons ziekenhuis een
uitzonderlijke dynamiek in
2021. Naast een actieve
rol in het opstellen van een
regionaal zorgstrategisch
plan voor het
ziekenhuisnetwerk (ZNK)
heeft het management
een diepgaande reflectie
over de eigen strategie
uitgevoerd. Met die
nieuwe strategie is ons
ziekenhuis in staat om
op een dynamische wijze
verder aan de toekomst te
werken.
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In november werden de eerste boostervaccins in ons ziekenhuis
gezet. Al onze zorgverleners kwamen aan bod. Een pluim voor
het team die deze ronde weer in goede banen heeft geleid.

De accreditering van het NIAZ, nu omgedoopt tot
Qualicor Europe, zou normaliter verstrijken eind
2021. Door de aanhoudende corona pandemie
werd er reeds in 2020 overeengekomen met
de overheid en met Qualicor Europe dat de
accrediteringstermijn zou worden verlengd tot
begin 2023.
Eind 2022 staat de zogenaamde
‘overbruggingsaudit’, waarbij een beperkte
normenset getoetst wordt, gepland. In 2021
werden de voorbereidingen voor deze uitdaging
verder gezet.
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Parkinsonrevalidatie
Onze Parkinsonpatiënten kijken tevreden terug op hun
nieuwe en 12 weken durende revalidatietraject. Ze merken
dan ook aanzienlijke verbeteringen, vinden hun weg naar
verschillende beweeginitiatieven en ervaren de voordelen
van lotgenotencontact.

Een nieuwe directeur
patiëntenzorg
ROSA robot
Begin oktober werd door onze
dienst Orthopedie voor het eerst
de nieuwe ROSA robot (Robot
Surgical Assistant) in gebruik
genomen voor het plaatsen van
een totale knieprothese. Onze
kniechirurgen krijgen tijdens de
operatie continu feedback van
de intelligente robot; daardoor
kunnen zij de totale knieprothese
nog accurater plaatsen.
Ook kan de positie van de
prothese beter afgestemd
worden op elke individuele
patiënt. Zo verwachten we
betere resultaten en minder
complicaties bij het plaatsen van
de knieprothese.

Na meer dan 40 jaar trouwe
dienst in ons ziekenhuis,
waarvan het grootste deel
als hoofd van ons grootste
departement ‘patiëntenzorg’,
besliste Peter Schaerlaekens
om aan een nieuw leven te
beginnen.
Uiteraard zijn we hem zeer
dankbaar voor zijn tomeloze
inzet al die jaren.
Peter werd in ons ziekenhuis
opgevolgd door Anita Jans.
Zij heeft niet alleen de nodige
vorming maar vooral ook
de nodige ervaring om het
verpleegkundig departement in
het post-corona tijdperk leiding te
geven.
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Medisch diensthoofd
spoedgevallen
Eind 2021 zette dr. C. Laurent
zijn activiteit in ons ziekenhuis
stop. Dr. Stefaan Debrauwer
nam de functie medisch
diensthoofd spoedgevallen
(tijdelijk) over. In 2022 zal
het ziekenhuis een beroep
kunnen doen op bijkomende
urgentieartsen.

