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1 Inleiding 

 

In het auditverslag bespreken we eerst het algemeen beleid dat betrekking heeft op de globale 

werking van het ziekenhuis. 

Daarna behandelen we achtereenvolgens het medisch en verpleegkundig beleid en het 

kwaliteitsbeleid.  

Vervolgens bespreken we de resultaten van de specifieke audit van de hospitalisatiedienst. 

Tenslotte worden de infectieziektepreventie en de medisch milieukundige aspecten 

besproken.  

Een voorlopige versie van het auditverslag wordt voorgesteld en afgegeven op de laatste dag 

van de audit.  

 

1.1. Toepassingsgebieden 

 

1. Kwaliteit van zorg 

 toetsing van de federale erkenningsnormen; 

 evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. het kwaliteitsdecreet. 

 

2. Infectieziektepreventie en medisch milieukundige aspecten: deze vaststellingen worden 

gedaan door het Toezicht Volksgezondheid. 

 

1.2. Definities 

 

In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van 5 soorten vaststellingen: 

 

Algemene vaststellingen  
 

Deze elementen scoren niet negatief en niet positief. Ze worden beschouwd als nuttige 

achtergrondinformatie. 

 

Sterke punten 
 

Dit zijn punten die de auditoren als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen.  

Het minimaal voldoen aan de normen wordt niet als een meerwaarde aanzien. 

  

Aanbevelingen 
 

De aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebonden aan normering. Het zijn de adviezen 

die de auditoren wensen mee te geven ter verbetering van de kwaliteit van zorg. 

  

Non-conformiteiten 
 

Dit zijn de elementen die volgens het team niet conform de norm zijn. Hiervoor baseren de 

auditoren zich op de wetgeving. Gezien het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor 

deze regelgeving en de interpretatie ervan dienen deze non-conformiteiten te worden gelezen 
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als een "voorstel van non-conformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze 

kwalificatie wijzigen.   

  

Tekortkomingen 
 

Dit zijn net als de non-conformiteiten aspecten waarvoor het ziekenhuis onvoldoende scoort, 

maar de auditoren baseren zich hiervoor niet op erkenningsnormen. Gezien het agentschap 

Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan dienen ook 

deze tekortkomingen te worden gelezen als een "voorstel van tekortkoming". Het agentschap 

Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen.  

  

Het agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis van deze informatie de definitieve 

kwalificatie van de vaststellingen alsook, met betrekking tot sommige non-conformiteiten, de 

uiterlijke termijnen bepalen tegen wanneer de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de 

opmerkingen. Indien er geen termijn aan gekoppeld werd, dient de non-conformiteit 

weggewerkt te worden tegen de volgende audit. 

 

Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds het voorwerp uitmaken van een 

opvolging. 

 

1.3. Auditdata 

 
De audit vond plaats op volgende data: 

 

4 oktober 2007 Audit 

8 oktober 2007 Audit 

11 oktober 2007 Audit 

15 oktober 2007 Opmaak verslag 

18 oktober 2007 Presentatie verslag 

 

 

1.4. Samenstelling van het auditteam 

 
 
XXXX  Hoofdauditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX  Observator inspectie 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 
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2 Identificatie van de instelling 

 

Naam AZ Sint Lucas 

Adres Groene Briel 1 

Gemeente 9000 Gent 

Telefoon 09 2246111 

Fax 09 2246110 

e-mail info@azstlucas.be 

website www.azstlucas.be 

Erkenningsnummer 290 

 

 

Inrichtende macht 

 

Vzw Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas & Volkskliniek 

Groene Briel 1 

9000 Gent 

 

 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

XXXX 

 

 

Directie 

 

Algemeen directeur XXXX 

Medisch directeur XXXX 

Verpleegkundig en paramedisch directeur  XXXX 

Directeur personeel en organisatie XXXX 

Financieel administratief directeur XXXX 

Hoofd huishoudelijk departement XXXX 

Directeur infrastructuur XXXX 

Communicatieverantwoordelijke XXXX 

 

 

mailto:info@azstlucas.be
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3 Algemeen beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het AZ Sint-Lucas & Volkskliniek is het resultaat van een fusie van drie Gentse 

ziekenhuizen. In 1998 fusioneerden AZ Heilige Familie en AZ Sint-Vincentius, twee 

aanpalende ziekenhuizen, tot AZ Sint-Lucas. In 2004 fusioneerde AZ Sint-Lucas met AZ 

Volkskliniek tot AZ Sint-Lucas & Volkskliniek. 

Het ziekenhuis, kortweg AZ Sint-Lucas genoemd, heeft twee campussen: campus Sint-

Lucas en campus Volkskliniek, op 100 meter van elkaar gelegen. 

 

 Het ziekenhuis telt 816 erkende bedden, opgesteld op twee campussen: 

 

 C D G E M Sp-pall Sp-

neuro 

Sp-

chron 
Totaal 

Sint-Lucas 271 264 33 35 62 12   677 

Volkskliniek   92    23 24 139 

Totaal 271 264 125 35 62 12 23 24 816 

 

Er werd een dossier ingediend bij de administratie voor reconversie naar 30 A-bedden. 

 

 Het ziekenhuis is gelegen in het stadscentrum van Gent. Uit de kansarmoedeatlas blijkt 

dat de omliggende wijken te kampen hebben met een lager sociaal profiel dan gemiddeld 

(gehanteerde criteria zijn concentratie van migranten, lage inkomensgroepen, langdurig 

werklozen, OCMW-gerechtigden, aantal kandidaat-huurders voor sociale huisvesting). 

Dit heeft zijn weerslag op de patiëntenpopulatie in het ziekenhuis, en daarmee gepaard 

gaande sociale problematiek. 

 

 De algemeen directeur is nieuw in dienst sinds 1 september 2007. 

 

 

Sterke punten 

 

 De opdrachtsverklaring werd vertaald in een concrete visie en een lange termijn ambitie. 

In een kernboodschap wordt dit samengevat als ‘Betrouwbare zorg, daar gaan wij voor’. 

Deze visie werd vertaald naar patiënt en familie toe, naar medewerkers en naar de 

organisatie zelf. Verder profileert het ziekenhuis zich met vijf basiswaarden: 

vriendelijkheid, patiëntgerichtheid, deskundigheid, openheid en collegialiteit. Deze basis- 

waarden komen bv terug in de functie- en vaardigheidsprofielen. 

 

 Het AZ Sint-Lucas profileert zich als sociaal ziekenhuis. Betaalbare zorg staat voorop in 

de opdrachtsverklaring en wordt op verschillende niveaus gerealiseerd. Zo scoort het 

ziekenhuis erg goed bij het inperken van medische overconsumptie (bv pre-operatieve 

onderzoeken). Verder heeft men een politiek om patiënten met financiële problemen te 

helpen bij betaling van de ziekenhuisfactuur. Binnen het ziekenhuis werd een film, 

‘Machteloos … of toch niet?’, gemaakt over financiële toegankelijkheid, die verspreid 
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werd naar andere ziekenhuizen. 

 

 De laatste jaren werd zeer veel aandacht besteed aan een goede communicatie, zowel 

binnen de organisatie, als naar externen. Voorbeelden hiervan zijn de bedrijfsfilm, het 

driemaandelijks tijdschrift voor huisartsen, Focus, het maandelijks personeelsblad, 

Lopend vuur, de talrijke infobrochures voor patiënten die ook op de website terug te 

vinden zijn, de touchscreens in de inkomhal, … . 

Dienstverantwoordelijken hebben de mogelijkheid om via intranet dienstspecifieke info te 

verspreiden via “weekberichten”.  

 

 In het ziekenhuis zijn gemiddeld 13% van de patiënten van allochtone afkomst 

(meerderheid Turkse afkomst). Via verschillende kanalen heeft men aandacht voor 

interculturele hulpverlening. Het ziekenhuis heeft drie eigen interculturele bemiddelaars. 

Op spoed beschikt men bv over een vertaalmap met een anamnese in een tiental talen. In 

het bedrijfsblad ‘Lopend vuur’ verscheen een artikel over de ramadan, met een interview 

hierover met de gastro-enteroloog van Turkse afkomst in het ziekenhuis. 

 

 Het ziekenhuis heeft een dienst beleidsinformatie, met aan het hoofd de adjunct-medisch 

directeur. Men beschikt over een  uitgebreid datawarehouse. De analyse van deze 

registratiegegevens vormt de basis voor de ontwikkeling van het strategisch beleid. 

 

 In het ziekenhuis wordt extra aandacht besteed aan ethiek, wat ook in de 

opdrachtsverklaring vernoemd wordt. Het ethisch comité geeft zeer veel adviezen 

omtrent algemeen ethische onderwerpen, naast de advisering over klinische studies. 

Naast het wettelijk ethisch comité bestaat er ook een werkgroep verpleegkundige ethiek. 

Op deze manier hebben verpleegkundigen een eigen aanspreekpunt voor ethische vragen. 

In deze werkgroep worden bepaalde vragen voor het ethisch comité voorbereid vanuit 

verpleegkundige invalshoek.  

 

 Er is een grote betrokkenheid van de hoofdapotheker bij het dagelijks beleid van het 

ziekenhuis. Er zijn tal van overlegorganen van de apotheek met de verschillende 

departementen en beleidsniveaus. Deze betrokkenheid heeft tal van kwaliteitsintiatieven 

gefaciliteerd (klinische farmacie, …) 

 

 Het ziekenhuis is volop bezig met de uitvoering van het masterplan. Het voorbije jaar 

werd een nieuwe vleugel in gebruik genomen met een digitaal uitgerust operatiekwartier, 

een nieuwe dialyse afdeling, een nieuwe dienst intensieve zorgen, vier 

verpleegafdelingen en een kinderafdeling. 

In de toekomst wil men in samenwerking met de stad het masterplan verder uitwerken 

naar ontsluiting van het ziekenhuis tov het stadscentrum en de (groene) omgeving. 

 

 In mei 2004 werd onder vorm van een charter een samenwerking uitgebouwd tussen de 

vier Gentse ziekenhuizen, het Gents Ziekenhuisoverleg (GZO) genoemd. Het GZO 

ontwikkelde een portaalsite langs waar huisartsen de medische gegevens van de vier 

Gentse ziekenhuizen over hun patiënten kunnen opvragen. Deze portaalsite is in testfase 

bij een aantal huisartsen in de regio. 

Er werd een overzichtelijke vormingsbrochure voor het personeel uitgewerkt binnen het 

Gents Ziekenhuisoverleg.  
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 Het nutritieteam doet aan risicoscreening, en heeft een nutritieboekje gemaakt voor 

verpleegkundigen en artsen. 

 

 Het voorbije jaar heeft men geopteerd om één verpleegafdeling te heroriënteren naar een 

psychiatrische doelgroep. Hierdoor kan men de zorg voor deze patiënten optimaler 

organiseren en expertise opbouwen. 

 

 Er wordt nauw toegezien op de bescherming van (medische) gegevens. Er zijn 

elektronische controlesystemen ingebouwd, en overtredingen worden gesanctioneerd. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Er zijn nog veel dienstspecifieke procedures die niet ziekenhuisbreed gelden of gekend 

zijn. Verder worden procedures niet systematisch geactualiseerd. Bovendien zijn er zelfs 

nog procedures die verschillen per arts. 

Verder dienen procedures steeds voorzien te zijn van een versiedatum en autorisatie. 

 

 Het beleid inzake kindvriendelijkheid is nog niet helemaal ziekenhuisbreed (IZ, OK, RX) 

opgevat. Dit dient bovendien aan alle betrokkenen (alle ziekenhuisdiensten, ouders, …) 

gecommuniceerd te worden. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Op dit moment is het zorgendossier erg versnipperd en onoverzichtelijk. Sommige 

medische disciplines hebben een elektronisch dossier, andere werken nog met een 

papieren dossier. Het verpleegkundig dossier bestaat uit een papieren dossier. Op andere 

diensten gebruikt men al een multidisciplinair patiëntendossier (bv dialyse, IZ, palliatieve 

afdeling). Het verpleegkundig dossier is vaak verspreid over meerdere mappen (blauwe 

map, rode map, communicatiemap artsen-verpleegkundigen). Andere zorgverstrekkers 

hebben vaak nog hun eigen apart dossier. 

Het zorgendossier dient multidisciplinair opgevat te worden. Verslagen van 

multidisciplinaire patiëntenbesprekingen dienen hierin ook vervat te worden. Het 

ziekenhuis is in laatste fase voor de aankoop van een centraal multidisciplinair 

elektronisch patiëntendossier (CEPD). 

 

 Het AZ Sint-Lucas telt 125 geriatrische bedden, verspreid opgesteld over de twee 

campussen. Toch komen nog heel wat geriatrische patiënten op de afdelingen interne en 

chirurgie terecht. Op deze afdelingen krijgen geriatrische patiënten geen specifieke zorg 

volgens een geriatrisch zorgconcept. De definitie van wie een geriatrische patiënt is werd 

vastgelegd op de dienst geriatrie, maar is niet ziekenhuisbreed gecommuniceerd. 

Een opname van een geriatrische patiënt op een niet-geriatrische afdeling houdt een 

verhoogd risico in inzake morbiditeit en mortaliteit. Een pluridisciplinaire benadering en 

de opstart van revalidatie vanaf de eerste dag van opname bepaalt in sterke mate de kans 

op terugkeer naar huis voor geriatrische patiënten.  

Begin oktober 2007 is een eerste aanzet gegeven met de ontwikkeling van een interne 

geriatrische liaisonfunctie, en werd een geriatrisch liaisonverpleegkundige aangeworven. 

Verdere uitwerking van het geriatrisch zorgbeleid is dan ook nodig.  
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 Sinds 2002 worden fouten en ongevallen geregistreerd binnen het ziekenhuis. Analyses 

van het verkregen cijfermateriaal zijn onbestaande. In mei 2007 werd FOBO ingevoerd 

waarbij het bestaande registratiedocument verfijnd werd en vervangen door een 

elektronische versie. Voor de registratie van FOBO’s zijn er drie gelijkaardige 

meldingsfomulieren ontwikkeld voor valincidenten, medicatiefouten en andere 

incidenten. Medewerkers kunnen anoniem en blamefree melden. 

Het nieuwe initiatief omtrent FOBO werd echter niet gecommuniceerd naar de artsen. 

Hoofdgeneesheer en adjunct-hoofdgeneesheer zijn zelfs niet op de hoogte van de FOBO-

registratie. De medisch directeur fungeert nochtans als aanspreekpersoon voor (huis)-

artsen o.a. inzake het melden van medische fouten met mogelijke schade of 

aansprakelijkheid. Er zijn tot nog toe geen meldingen gebeurd door artsen. 

Om een veilige en kwaliteitsvolle zorg te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat een 

globaal systeem van risicomanagement opgestart wordt inzake patiëntveiligheid. Een 

belangrijk onderdeel van dit systeem is een FONA-registratie die alle incidenten van alle 

departementen omvat. Ook FONA-commissies op de verschillende beleidsniveaus, 

maken integraal deel uit van een degelijk risicomangement. Binnen het ziekenhuis dient 

men dan ook dringend de modaliteiten te bepalen om de resultaten van de FOBO-

registratie te bespreken, oorzaken te analyseren, verbeteracties en 

sensibiliseringscampagnes voor te stellen en deze op te volgen. Verder lijkt het nuttig om 

de verschillende gegevens, verkregen d.m.v. klachtenregistratie, 

patiëntentevredenheidsonderzoek, huisartsenenquête en FONA-registratie samen te 

beoordelen. 

 

 Er is momenteel geen uniform en uitgeschreven fixatiebeleid in het ziekenhuis. Er is een 

visietekst ontwikkeld (juni 2007) over ‘verantwoord fixatiearm beleid’, maar deze is nog 

niet goedgekeurd. Ook een checklist rond fixatie is in ontwikkeling. 

 

 Naast het beleidsplan op ziekenhuisniveau, bestaan er beleidsplannen per medische 

discipline. De link tussen deze beide niveaus is niet helemaal duidelijk, en het ziekenhuis 

merkt in zijn zelfevaluatie op dat er nood is aan integratie van de beleidscyclus. Het is de 

bedoeling om vanaf volgend jaar werk te maken van geïntegreerde jaarrapporten. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om taken en bevoegdheden van de verschillende managementfuncties en 

–organen te bepalen in functieomschrijvingen (bv comité zorgbeleid, OBG of overleg 

beheer-geneesheren).  

 

 We bevelen aan om de opdrachtsverklaring, met visie en waarden verder te 

implementeren naar alle medewerkers op de werkvloer van het ziekenhuis. 
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4 Medisch beleid 

 

Algemene vaststelling 

 

 De hoofdgeneesheer is nieuw aangesteld sinds 1 september 2007. In principe is de functie 

voltijds. Tot de benoeming van een vervangend clinicus , heeft de hoofdgeneesheer 

voorlopig nog twee dagen klinische activiteiten.  

 

 

Sterke punten 

 

 Artsen worden op verschillende niveaus betrokken bij het beleid van het ziekenhuis. 

Naast de wettelijk voorziene overlegstructuren als medische raad en financiële 

commissie, zijn er verder ook het maandelijks overleg beheer-geneesheren (OBG), de 

tweemaandelijkse medische werkgroep en de investeringscommissie. Hiernaast zijn er de 

jaarlijkse vergaderingen van de directie met de verschillende medische disciplines waar 

men via beleidsplannen de activiteiten, werking en organisatie evalueert, investeringen 

bespreekt en verwachtingen afstemt. 

 

 Het investeringsfonds financiert niet enkel materiaal maar ook multidisciplinaire 

projecten die een meerwaarde bieden inzake kwaliteit van zorg. Zo werden de aanstelling 

van een oncoloog, een borstverpleegkundige en een verpleegkundige hartfalen financieel 

mogelijk gemaakt. 

 

 De laatste jaren werd erg veel energie geïnvesteerd in het gestructureerd opstellen van 

medische beleidsplannen per discipline. Nagenoeg alle diensten beschikken nu over een 

beleidsplan, dat niet enkel activiteiten en nodige investeringen analyseert, maar ook een 

SWOT bevat. 

 

 Vanuit het ziekenhuis wordt een goede samenwerking met huisartsen gestimuleerd. Er is 

niet alleen een gestructureerd overlegorgaan, er is tevens een arts aangeduid als 

aanspreekpersoon voor klachten van huisartsen. In 2004 werd een 

tevredenheidsbevraging gedaan bij de huisartsen over de verschillende medische diensten 

en de dienstverlening. Men heeft zelfs een computeropleiding voor huisartsen 

georganiseerd in het verleden. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Er is geen centraal medisch dossier van de patiënten. Een deel van de medische 

gegevens zijn elektronisch voorhanden. Daarnaast hebben artsen meestal nog een 

papieren dossier. Dit dossier wordt vaak op het bureel bewaard dat zich niet op de 

afdeling bevindt, maar op de polikliniek. Het volledige patiëntendossier is hierdoor niet 

steeds op een eenvoudige wijze te raadplegen (bv spoedgevallen).  

Er dient dan ook te worden voorzien in een sluitend centraal beheer van het volledige 

patiëntendossier. 
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 Medische orders dienen gehandtekend te worden. (bv medicatie-order postoperatief van 

OK naar een verpleegafdeling) Het voorschrijven van medicatie is een medische 

handeling. 

 

 

Tekortkoming 

 

 De medische activiteit is nog onvoldoende gestructureerd en te weinig geïntegreerd in de 

totale ziekenhuisactiviteit. Voorbeelden: 

 

o Aantal multidisciplinaire vergaderingen en patiëntenbesprekingen. 

 

o Afspraken op de verpleegafdelingen inzake zaalrondes. 

 

o Harmonisering van zorgprocedures binnen medische disciplines. 

 

o Gestructureerde toetsing van de medische kwaliteit.  

 

o Gestructureerde betrokkenheid van de artsen in het kwaliteitsbeleid.  

 

o Noch uit het organogram, noch uit de algemene regeling, blijkt wat de relatie is 

tussen geneesheren-diensthoofden en geneesheren-afdelingshoofden 

 

o De medische functie (“cure”) is onvoldoende geïntegreerd met de zorg- en 

hotelfunctie (“care”) van het ziekenhuis.  

 

 

Het is uitermate belangrijk dat alle artsen in hun werking deel uitmaken van de 

ziekenhuisorganisatie als één geheel. 
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5 Verpleegkundig beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 De verpleegkundig directeur is ook directeur van het paramedisch departement.  

 

 Binnen het verpleegkundig departement zijn er vijf zorggroepen, men spreekt van een 

divisiestructuur, met aan het hoofd een diensthoofd zorg.  

 

 Men wenst in de toekomst te werken met klinische expertfuncties. Deze verpleegkundigen 

zouden hierbij deels vrijgesteld worden van dienstactiviteiten, en zo als “expert-coach” 

deelnemen aan het uitwerken van een beleid. 

Dit zou motiverend kunnen zijn i.f.v. loopbaanbegeleiding. 

 

 

Sterke punten 

 

 De directie opteert ervoor om diensthoofden en dienstverantwoordelijken minstens 80% te 

laten werken. Dit om de continuïteit te verzekeren.  

 

 De samenstelling van de 5 zorggroepen is een dynamisch gegeven. Deze werd reeds 

tweemaal geëvalueerd en gewijzigd. Een derde evaluatie en bijsturing plant men eind 

oktober. Hierbij houdt men rekening met werklast, nieuwe ontwikkelingen en evoluties in 

zorgprogramma’s. 

 

 Er werd een principestramien opgesteld samen met de ondernemingsraad om op een 

objectieve manier de personeelstoewijzing te doen, gezien het grote aantal 

verhuisbewegingen en herprofileringen. (de verpleegkundigen duidelijke informatie geven 

en gelijkwaardig behandelen) Verpleegkundigen krijgen de kans hun wensen te uiten. 

Tevens werd er voorzien in begeleiding en vorming, met het oog op de 

werknemerstevredenheid. 

 

 Men opteert ervoor om de functie van begeleider (her)intreders in te vullen door twee 

halftijdse verpleegkundigen die nog op een andere dienst werken. Het voordeel van deze 

opsplitsing is het behoud van voeling met het werkveld. 

Deze beide verpleegkundigen zijn voorzitter van de werkgroep mentoren en begeleiden de 

afdelingen bij het opmaken van afdelingsspecifieke infobrochures voor studenten. Deze 

worden ook voor nieuwe medewerkers ter beschikking gesteld. 

 

 Het ziekenhuisbreed inscholingsbeleid werd in verschillende modules opgesteld. Hierdoor 

kan het flexibeler of vraaggestuurd gebruikt worden. Men kan via intranet inschrijven. 

 

 De diensthoofden kunnen de bezettingscijfers van hun dienst dagdagelijks (zelfs per uur) 

opvolgen. Zij kunnen deze cijfers ook thuis raadplegen via een beveiligde toegang 

(CITRIX). 
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 Het opstellen van functieprofielen (vb. IZ, spoed, vroedvrouwen) gebeurde in overleg met 

de betrokken artsen. 

 

 De functie van dienstverantwoordelijke is georiënteerd naar een managementopdracht 

binnen de verpleegafdeling. Op regelmatige basis krijgen de dienstverantwoordelijken 

boordtabellen betreffende de werking van hun eigen dienst. Door een decentrale 

opvolging, kan de dienstverantwoordelijke zelf een aantal activiteiten bekijken en 

bewaken zoals: 

o Bewegingen (aantal patiënten, heropnames, …) 

o Activiteiten (verpleegdagen, MVG-profielen, …) 

Deze gegevens (grafisch) worden ter beschikking gesteld via de cel beleidsinformatie. 

 

 De toewijzing van het mobiel team (overzicht + handleiding) is door de verpleegkundigen 

op dienst via intranet te raadplegen. Dit verhoogt de transparantie. 

 

 Er gaat veel aandacht naar de logistieke medewerkers. Zo bestaan er naast de algemene 

functieomschrijving ook clusterspecifieke functieomschrijvingen. Tevens bestaat er een 

mobiele equipe van logistiek medewerkers. 

 

 De visie en het beleid omtrent disfunctioneren is beschreven in een procedure. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Het hoofd van het verpleegkundig departement is volgens de norm rechtstreeks 

verantwoordelijk voor de organisatie en de coördinatie van de verpleegkundige verzorging 

voor alle diensten van het Sint-Lucasziekenhuis. 

Men dient er over te waken dat (gedetacheerde) verpleegkundigen die zich volgens het 

organogram onder de dienst personeel & organisatie (bv. begeleidingsverpleegkundigen) 

en de dienst patiëntenbegeleiding situeren, aangestuurd worden door de verpleegkundig 

directeur.  

 

 Er is een normatief personeelstekort: 

o Zorgprogramma voor kinderen: 0,8 VTE psycho-sociale begeleiding  

o Sp-palliatief: 2,63 VTE gegradueerde verpleegkundigen  

 

 In het ziekenhuis zijn 120 vrijwilligers actief, op algemene diensten en op de palliatieve 

afdeling. Vrijwilligers mogen geen zorgtaken uitvoeren, enkel taken ter bevordering van 

de levenskwaliteit (wandelen, lezen, …). Op de afdeling palliatieve zorgen worden 

vrijwilligers ingeschakeld in de zorg. 

Naast de overeenkomst en het verzekeringscontract bevelen we aan om een duidelijke 

taakomschrijving voor hen te maken conform de wettelijke voorschriften. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er zijn geen aparte, gestructureerde formele contacten tussen de verpleegkundige directie 

en de hoofdgeneesheer. Dit kan de integratie van de medische en verpleegkundige 

samenwerking in het geheel van de ziekenhuisactiviteiten verbeteren.(Wel overleg 
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diensthoofd zorg en medische diensthoofden vb Pediatrie (wekelijks) en 

Materniteit.(maandelijks) 

 

 Niettegenstaande men beschikt over een goed stramien om functie- en 

competentieprofielen uit te werken (overleg met artsen) beschikt men hier nog niet voor 

alle verpleegkundige functies over functie- en competentieprofielen.(bv. 

verpleegkundigen en verzorgenden van algemene diensten).  

In deze functieprofielen moet er aandacht zijn voor functiedifferentiatie: taken en 

verantwoordelijkheden moeten duidelijk omschreven en vastgelegd worden. Dit met 

respect voor de wettelijke bepalingen hieromtrent.  

De bestaande functie- en competetentieprofielen van de hoofdverpleegkundigen zijn nog 

generiek opgesteld. Deze dienen nog verder vertaald te worden naar de praktijk. Op dit 

moment kunnen ze onvoldoende gebruikt worden voor functioneringsgesprekken. 

 

 Voor het verpleegkundig departement  is er nog geen jaarverslag. Ook voor de 5 

zorggroepen is er nog geen jaarverslag. Jaarlijks houdt men wel een interdepartementale  

jaarvergadering, maar een systematische bundeling van doelstellingen, knelpunten, eigen 

sterktes, zwaktes, opportuniteiten en eventuele bedreigingen bestaat er nog niet. 

Aangezien men momenteel aan talrijke initiatieven (processen, projecten, beleidscyclus, 

enz.) werkt zou een jaarverslag als werkdocument een handig overzicht kunnen bieden. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Voor de opvang en begeleiding van nieuwe medewerkers werd een ziekenhuisbreed 

inscholingsprogramma opgesteld. Op het niveau van de afdelingen is er nog niet voor alle 

diensten een dienstspecifieke inscholing die verloopt volgens een stappenplan. Zo zou 

elke nieuwe medewerker zich systematisch kunnen inwerken. Dit stappenplan kan verder 

ook gebruikt worden als leidraad tijdens evaluatie- en functioneringsgesprekken.  

Ook voor herintreders is er nog geen specifiek inscholingsbeleid op dienstniveau. 

 

 We bevelen aan breder gebruik te maken van individuele vormingsfiches om een duidelijk 

overzicht te houden op de reeds gevolgde vorming. Verder dienen ook de diensthoofden 

voldoende zicht te hebben op de vorming van hun medewerkers. 

 

 Het verdient aanbeveling om alle nachtverpleegkundigen in vast nachtdienstverband op 

reguliere basis in dagdienst te laten werken. Nu gebeurt dit al op sommige diensten, maar 

nog niet op alle. Dit moet betrokkenen toelaten om bij te blijven inzake afspraken in het 

ziekenhuis en technieken op afdelingsniveau. Een gestructureerd programma voor deze 

dagen is aangeraden, zodat dit door de betrokken personeelsleden als een effectieve 

meerwaarde kan worden gezien.  
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6 Kwaliteitsbeleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 In de aanloop naar de fusie werd het kwaliteitsbeleid in beide ziekenhuizen zoveel 

mogelijk op elkaar werd afgestemd, vanaf 2004 veel aandacht naar de integratie van 

beide campussen. Deze integratie ging ondermeer gepaard met een verandering van 

organisatiestructuur. 

Binnen deze snel veranderende organisatie opteerde het ziekenhuis om kwaliteit zoveel 

mogelijk te integreren in het organisatiebeleid.  

Binnen de organisatie ondersteunende dienst “Personeel en Organisatie” wordt een 

coördinerende taak gegeven aan de medewerkster “kwaliteit en organisatieontwikkeling”. 

Deze functie wordt sedert februari 2007 door een nieuwe medewerker ingevuld, die 

voorheen als (hoofd)verpleegkundige actief was op verschillende diensten.  

 

 Binnen het kwaliteitsdecreet worden volgende onderwerpen in het kwaliteitshandboek 

besproken: 

- voor het domein klinische performantie: klinisch pad, navigator, quickscan, vallen, 

handhygiëne, centrale kathetergerelateerde septicemie, nosocomiale MRSA, 

clostridium difficile associates diarrhoea en decubitus; 

- voor het domein operationele performantie: pathologiegewogen performantie-

indicatoren, wachttijden aan de opnamedienst, ontslaguren van patiënten binnen het 

ziekenhuis, doorstroomtijden en pre-operatieve wachttijden binnen het 

operatiekwartier en doorstroomtijden binnen het chirurgisch dagziekenhuis; 

- voor het domein evaluatie door de gebruikers: klachten, patiëntentevredenheid en 

huisartsentevredenheid  

Voor het domein evaluatie door de medewerker worden een aantal directe en indirecte 

maatstaven opgevolgd. 

 

 In 2001 werd besloten om te werken met het kwaliteitsmodel Kwadrant, waarbij voor de 

zelfevaluatie van de organisatie het instrument Kwadrant Kompas werd aangewend. 

 

 

Sterke punten 

 

 Het denken in processen waarbij de patiënt centraal wordt gesteld, kreeg de laatste jaren 

gestalte in een aantal projecten (klinische paden, borstkliniek, …). Een aantal diensten 

hebben het zorgproces reeds uitgeschreven (spoed, chirurgisch dagziekenhuis). 

 

 Een andere belangrijke ontwikkeling op het gebied van kwaliteitszorg betreft de opmaak 

van medische beleidsplannen-jaarverslagen per discipline vanaf 2006, waarin concrete 

kwalitatieve doelstellingen vervat zitten.  
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Non-conformiteiten 

 

 Het domein “evaluatie door de medewerker” is niet opgestart. Bij dit domein beschrijft 

men een project waarbij de organisatie een label wenste te behalen voor haar 

personeelsbeleid. Voorts bespreekt men de resultaten van een benchmarking met andere 

ziekenhuizen omtrent performantie-indicatoren voor HR (percentage deeltijdse 

tewerkstelling, afwezigheden door ziekte, anciënniteit…). 

Geen van beide kan beschouwd worden als een evaluatie door de medewerkers. De 

instelling dient dit domein zo snel mogelijk op te starten. Het is aangewezen de 

verschillende groepen medewerkers te definiëren en hun verwachtingen, noden, 

behoeften en waarden te omschrijven. Daarna kunnen doelstellingen éénduidig en 

concreet omschreven worden en dienen deze te worden voorzien van een concreet 

actieplan met timing. Op het einde van de 5-jarige cyclus dient het ziekenhuis immers aan 

te tonen dat de vooropgestelde verbetering werd gerealiseerd. 

 

 Er is nog geen procedure vastgelegd in verband met de verspreiding van het 

evaluatierapport van de zelfevaluatie. 

In dit evaluatierapport opgemaakt door de administratie, wordt op objectieve wijze een 

beoordeling gegeven aan de mate waarin de voorziening de kwaliteit van zorg waarborgt. 

Het moet door het ziekenhuis op actieve wijze aan de inrichtende macht, de medewerkers 

en de gebruikers van de voorziening worden kenbaar gemaakt. Het ziekenhuis dient 

hiertoe een procedure vast te leggen. 

 

 Er gebeurde geen sterkte-zwakte analyse van de klinische performantie. 

 

 

 Er zijn nog veel dienstspecifieke procedures die niet ziekenhuisbreed gelden of gekend 

zijn. Verder worden procedures niet systematisch geactualiseerd. Bovendien zijn er zelfs 

nog procedures die verschillen per arts. 

Verder dienen procedures steeds voorzien te zijn van een versiedatum en autorisatie. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Hoewel er nochtans een analyse gebeurde van het gevoerde kwaliteitsbeleid tussen 1997 

en 2004, vindt men hiervan niets terug in het kwaliteitshandboek. Een apart document 

bevatte wel een summiere samenvatting van de analyse. Hierdoor is de link met het 

huidige kwaliteitsgebeuren niet erg duidelijk. 

 

 Binnen de zelfevaluatie dient het ziekenhuis via het systematisch verzamelen en 

registreren van gegevens een beschrijving te geven van het huidige kwaliteitsniveau. 

Deze gegevensverzameling dient geanalyseerd te worden om kwaliteitsdoelstellingen te 

formuleren. Deze weloverwogen keuze dient bovendien gemotiveerd te worden. De 

analyse en motivering is niet altijd voor elk streefdoel even volledig en duidelijk 

omschreven in het kwaliteitshandboek. Sommige gekozen projecten binnen het domein 

klinische performantie vertonen zelfs geen rechtstreeks verband met klinische 

performantie (toezicht op het correct toepassen van de procedure rond handhygiëne / het 

auditen van de afdelingen betreffende het naleven van algemene normen en richtlijnen, 

zoals de verdovingskast op slot houden, het uithangen van het uurrooster…). 
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 De zelfevaluatie is niet altijd vertaald naar SMART-uitgewerkte, concrete 

verbeterdoelstellingen. Het is de bedoeling dat binnen de zelfevaluatie realistische en 

relevante verbeterdoelstellingen geselecteerd worden binnen de volgende domeinen: 

Een periodieke evaluatie van de klinische performantie: 

Door het ontbreken van een sterkte-zwakte analyse komen de verschillende 

initiatieven als losstaande projecten zonder onderling verband over. Het is 

onvoldoende duidelijk waarom en welke verbetering men wenst te realiseren. 

De opvolging en poging tot vermindering van de incidentie van een aantal 

bacteriële infecties lijkt beter gestructureerd. De doelstellingen zijn hier 

concreter geformuleerd. Voor nosocomiale MRSA wordt een verbetering 

gerealiseerd, voor clostridium difficile is dit minder duidelijk (“geen echte 

clusters”). 

Een periodieke evaluatie van de operationele performantie: 

Ook hier weer zijn de doelstellingen niet SMART geformuleerd (bv. wachttijden 

tot een minimum beperken, een zo efficiënt mogelijke doorstroming naar de 

verpleegafdelingen realiseren), of worden té algemene doelstellingen verwoord 

(bv. voorstellen tot optimalisatie formuleren). 

Een periodieke evaluatie door de gebruikers: 

Aan de hand van de resultaten uit de klachtenregistratie, de 

patiëntentevredenheidsenquête en de huisartsenenquête werden een aantal 

punten geïdentificeerd die voor verbetering vatbaar leken (communicatie naar de 

patiënt toe, correctheid van medicatietoediening, privacy van de patiënt, heldere 

en duidelijke communicatie met huisartsen, …). Echter, concreet geformuleerde, 

meetbare doelstellingen werden niet geformuleerd. De geformuleerde 

doelstellingen vertonen zelfs geen band met de vastgestelde problemen (bv. 

verhogen van de responsgraad op de enquête) of bevatten té algemene 

doelstellingen van de zelfevaluatie (bv. de wensen en verwachtingen van de 

huisartsen in kaart brengen / beter kunnen inspelen op de verwachtingen van de 

patiënt). 

 

Binnen dit gehele proces is het eveneens van belang de timing te bewaken, daar de 

vooropgestelde en uiteindelijke geselecteerde doelstellingen binnen een tijdspanne van 5 

jaar moeten aangetoond worden. 

 

 De beschreven actieplannen bij de verschillende streefdoelen in het kwaliteitshandboek 

zijn niet concreet genoeg uitgewerkt in een stappenplan, met vooraf bepaalde 

streefdatums. Het is noodzakelijk actieplannen uit te werken welke sturend en 

ondersteunend kunnen zijn naar inhoud (welke acties), timing (wanneer dienen deze 

acties voltooid te zijn) en verantwoordelijkheden. 

 

 De artsen zijn momenteel nog onvoldoende betrokken bij de diverse aspecten van het 

kwaliteitsbeleid. Zeker voor klinische performantie dienen artsen maximaal betrokken te 

zijn. 

 

 Bij de uitwerking van de thema’s dient men voldoende kritisch te blijven welke 

parameters men gaat meten en hoe men dit gaat doen. Bij het overlopen van de 

verschillende thema’s bleek dat de gehanteerde methodiek niet steeds sluitend was. Bij 

het thema vallen bijvoorbeeld kon men met het instrument (FONA-registratie) niet eens 

vaststellen hoeveel valincidenten er plaatsgevonden hebben. 
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Aanbevelingen 

 

 Aangezien meerdere personen zich bezig houden met kwaliteitsprojecten en de taken niet 

niet altijd even duidelijk zijn afgelijnd, bevelen we aan om de taakverdeling en 

verantwoordelijkheden m.b.t. kwaliteitsbeleid neer te schrijven in functieomschrijvingen 

en een specifiek kwaliteitsorganogram. 

 

 Het is niet helemaal duidelijk op welke wijze de kwaliteitsprojecten opgevolgd worden in 

hun praktijkuitvoering. Meer aandacht kan nog worden besteed aan de kennis over en de 

correcte toepassing van de verschillende procedures bij de medewerkers. Een duidelijk 

systeem voor evaluatie/controle van de kennis en juiste uitvoering van de verschillende 

acties/processen, kan hierbij worden uitgewerkt. 

 

 Voor het opstellen en verspreiden van procedures, kan het nuttig zijn alle gevalideerde 

procedures in hun laatste versie te centraliseren (in een systeem met autorisatie en 

beperkingen in wijzigingen). Ook een gebruiksvriendelijke zoekfunctie is van groot 

belang. Momenteel is men bezig met de procedures uniform op te stellen, te centraliseren 

en bij te werken. 

 

 We achten het nuttig de gegevens van de klachtenregistratie en de registratie van 

incidenten m.b.t. veiligheid (FOBO) samen te beoordelen met deze van de 

patiëntentevredenheidsenquête. 
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7 Audit van de verpleegafdelingen, diensten, 
functies en zorgprogramma’s 

7.1 Algemeen 

 
Sterke punten 

 

 De nieuwgebouwde verpleegafdelingen zijn architectonisch geslaagd. Elke 

patiëntenkamer heeft bv een koelkast en safe. 

 

 Dagelijks worden opgenomen patiënten door een logistiek medewerkster gevraagd naar 

hun voorkeuren inzake de maaltijden van de volgende dag. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Medische dossiers worden niet steeds op de afdelingen bewaard, maar vaak meegenomen 

naar de burelen van de artsen op de polikliniek. Het medisch dossier moet nochtans 

bewaard worden op de afdeling waar de patiënt zich bevindt. Bovendien bevat het 

verpleegkundig dossier erg weinig medische gegevens. 

 

 Verpleegkundigen paraferen bij controle van de medicatie, en niet bij toediening. 

 

 Er gebeurt niet op alle afdelingen een dagelijkse zaalronde door artsen. Zo wordt op één 

van de bezochte afdelingen het ontslag regelmatig telefonisch geregeld tussen 

verpleegkundigen en behandelend arts, en dienen patiënten zich soms voor ontslag naar 

de polikliniek te verplaatsen voor onderzoek door de arts. 

 

 Het oproepsysteem is bereikbaar voor patiënten op het toilet, maar niet voor zittende 

patiënten aan de wastafel. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er zijn niet overal vaste afspraken i.v.m. de zaalrondes. De artsen toeren op sommige 

afdelingen op allerhande momenten van de dag. Goede afspraken omtrent zaalrondes 

zouden de verpleegkundigen toelaten om de zorgen voor de patiënt optimaler te plannen. 

 

 Op tal van afdelingen gebeuren geen multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Er is dan 

enkel een overdracht tijdens de wisseling van dienst. 

 

 De medicatiedistributie gebeurt in het ziekenhuis volgens drie systemen.  

Op sommige afdelingen wordt medicatie voor 24u klaar gezet door de 

nachtverpleegkundige. Soms doet dezelfde nachtverpleegkundige ook de controle van 

alle klaargezette medicatie. Elders gebeurt de controle van deze klaargezette medicatie 

per shift bij de toediening.  

Op andere afdelingen zet men medicatie niet vooraf klaar, maar op het moment van 
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bedeling, en gebeurt de controle door een tweede verpleegkundige. 

De voornaamste risico’s op fouten in de medicatiedistributie zijn:  

 

o het opstellen van medicatievoorschriften door verpleegkundigen, die 

bovendien zelfs niet altijd worden gecontroleerd en/of gesuperviseerd door 

artsen,  

o onvoldoende sluitende controle op de thuismedicatie,  

o het bestaan van verschillende systemen van distributie op de 

verpleegafdelingen,  

o het reeds uit de verpakking halen van de medicatie bij het klaarzetten, 

waardoor controle van bv de dosis niet meer mogelijk is bij toediening,  

o het niet beschikken over unitdoseverpakking voor alle medicatie. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Teneinde patiënten voldoende te informeren en om de betrokkenheid bij het 

genezingsproces te verhogen, raden we aan afdelingsspecifieke folders en/of 

informatiebrochures (verder) te ontwikkelen voor alle afdelingen.  

 

 Advies om spiegels aan te passen zodat ze ook vanuit een zittende positie (bv door 

rolstoelgebruikers) gebruikt kunnen worden. 

 

 

7.2 Afdeling C2 (niet-erkende PAAZ) 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Deze afdeling (voorheen een dienst heelkunde) is in volle veranderingsproces. 

Doelstelling is patiënten met een psychiatrisch profiel (depressie, 

verslavingsproblematiek) binnen het ziekenhuis te contingeren op deze afdeling, die 22 

bedden telt (7 éénpersoonskamers en 3 vijf-persoonskamers).  

 

 Het betreft een open afdeling. Er is wel een cijfercodeslot voorzien, maar de code hangt 

erbij. Dit om te vermijden dat dementerende patiënten gemakkelijk de afdeling zouden 

kunnen verlaten. De ramen kunnen slechts beperkt geopend worden. 

  

 

Sterke punten 

 

 Eén meerpersoonskamer werd ingericht als eetzaal. Men is erin geslaagd om met 

beperkte middelen  een huiselijke sfeer te creeëren. Er is ook een kine-ergoruimte en een 

rookzaal met afzuigsysteem. 

 

 Op de afdeling werd een document  “opnamegesprek” ontwikkeld. Enerzijds is het voor  

verpleegkundigen een leidraad en houvast bij het voeren van een gesprek kort na de 

opname van een patiënt. Anderzijds biedt dergelijk gestandaardiseerd model garanties 

voor een uniform, kwalitatief onthaal van elke patiënt. 
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 De zorgequipe werd aangevuld met twee voltijds psychiatrisch verpleegkundigen, een 

halftijdse ergotherapeute, een halftijdse kinesiste en 0,75 vte psycholoog. Een 

maatschappelijk werkster is 8 u./week beschikbaar op de dienst. Wekelijks vindt een 

multidisciplinair overleg plaats waarvan het verslag aan het individueel zorgdossier wordt 

toegevoegd.  

 

 Het personeel wordt in het veranderingsproces ondersteund door een ruim aanbod aan 

vorming, supervisie en intervisie. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 De medische dossiers van de opgenomen patiënten zijn niet aanwezig op de afdeling. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De kamers en het sanitair –met uitzondering van de nieuwe douchecel- zijn afgeleefd. 

 

 Volgende tekortkomingen dienen gelezen te worden vanuit het standpunt dat deze dienst 

zich profileert als een dienst voor patiënten met een psychiatrische problematiek en ijvert 

om de erkenning als A-dienst te krijgen: 

o momenteel beschikt de afdeling slechts over 2 VTE psychiatrisch verpleegkundigen.  

Een vacature voor een bijkomend psychiatrisch verpleegkundige werd uitgeschreven. 

o artsen participeren niet aan het multidisciplinair overleg. 

o psychologen, kinesitherapeut en ergotherapeut maken nog te weinig gebruik van het 

‘verslag multidisciplinaire zorg’. Het patiëntendossier dient opgevat te worden als een 

multidisciplinair instrument dat een totaalbeeld van de patiënt biedt. 

o de afdeling dient haar opnamebeleid te formaliseren en binnen het ziekenhuis bekend 

te maken. Er worden immers nog steeds patiënten zonder aanwijsbare psychiatrische 

aandoening op de afdeling opgenomen (hoofdpijn, dementie, immunotherapie). 

o er is geen isolatiekamer. Momenteel worden onrustige patiënten afgezonderd op een 

bed in de kine- en ergozaal. 

o de totale oppervlakte van de eet- en dagzalen is te klein (dient 4 m² per patiënt te 

bedragen, waarvan 1 m² voor de eetzaal).  

o er is slechts één douche. 

o douche en toiletten zijn niet rolstoeltoegankelijk. 

o er is nog geen degelijk fixatie-, noch isolatiebeleid. Ook dienen procedures inzake 

zelfmoordpreventie, weglopen, niet terugkeren na verlof, ontslag tegen medisch advies 

in, opgemaakt en geïmplementeerd te worden. 

 

 Verpleegkundige observaties worden niet geparafeerd. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan de veiligheid van de dienst technisch te evalueren m.b.t. het suïciderisico 

(douchekabel, klinken, deuren sanitaire cellen). 

 

 Volgende plannen van de afdeling concreet te maken: 



Auditverslag AZ Sint-Lucas, E 290 23 

- het uitbreiden en differentiëren van het therapieaanbod. 

- het verder aanpassen van de infrastructuur teneinde kooktherapie mogelijk te maken en de 

patiënten verantwoordelijkheid te kunnen geven voor bepaalde huishoudelijk taken. 

- het opstellen van een afdelingsspecifieke opnamebrochure.  

- het opstellen en opvolgen van een individueel behandelplan, waarin naast de 

groepstherapieën ook de individuele therapieën en gespreksmomenten zijn opgenomen, en 

dit in samenspraak met de patiënt. We bevelen aan dit overzicht ook aan de patiënt te 

overhandigen. 

 

 We raden aan om een multidisciplinair jaarverslag te maken en daarin een aantal 

parameters op te nemen die een idee geven over de kwaliteit van de werking bv. 

gegevens m.b.t. isolaties, activiteitencijfers, heropnames, tevredenheidsmeting. 

 

 Het lijkt ons zinvol te onderzoeken of er geen gestructureerde, multidisciplinaire 

behandelprogramma’s ontwikkeld kunnen worden voor de meest frequent voorkomende 

pathologieën. 

 

 

7.3 Materniteit en N* 

 
Algemene vaststellingen 

 

 In 2006 vonden 2569 bevallingen plaats, wat het ziekenhuis qua aantal bevallingen op de 

tweede hoogste plaats in Vlaanderen brengt.  

 

 De materniteit bestaat twee verpleegafdelingen, M1 en M2. Het verloskwartier bevindt 

zich op M3.  

N* is gelegen op een gang aansluitend op M3 en beschikt over een eigen verpleegpost 

met ruime toezichtsmogelijkheid. 

 

 

Sterke punten 

 

 De dienst promoot spontane arbeid en bevalling, mits medisch verantwoord en met 

eerbied voor de keuze van de patiënt. Toekomstige ouders worden hierop voorbereid met 

uitgebreide informatie: informatie-avonden, brochures, informed consent voor epidurale 

en spinale analgesie. Het aantal inducties en sectio’s ligt onder het Vlaams gemiddelde. 

Eén verloskamer werd huiselijk ingericht en voorzien van een relaxatie- en 

bevallingsbad. 

 

 Recent werd een borstvoedingsbeleid uitgewerkt, gebaseerd op de tien vuistregels van de 

WHO. Er zijn vijf lactatiedeskundigen en een borstvoedingscomité waaraan ook 

gynaecologen en pediaters participeren. Alle medewerkers en artsen kregen vorming 

inzake het vernieuwde beleid en dienden zich akkoord te verklaren met de uitgeschreven 

richtlijnen. In de informatieavonden voor toekomstige ouders wordt borstvoeding 

éénduidig als de beste voeding gepromoot.  

 

 Actieve betrokkenheid van de ouders bij de zorg voor hun baby wordt gestimuleerd: 
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o Kangoeroeën wordt gestimuleerd.  

o Fototherapie gebeurt op de kamer.  

o Ouders wordt gevraagd de roze kindfiche op de kamer consequent in te vullen. 

o Er zijn drie zetelbedden besteld om rooming-in van de partner op de kamer te 

kunnen aanbieden. 

o Op N* zijn verschillende leunstoelen voorzien, alsook een kamerscherm om de 

privacy te waarborgen.  

o Binnenkort wordt de kleedkamer voor het personeel van de materniteit M3  

ingericht als kamer. Men wenst hier rooming-in aan te bieden voor ouders met 

een kind op N* of een “oefenplaats” voor ouders i.f.v. ontslag. Nu zijn 

hiervoor reeds twee ‘hotelkamers’  beschikbaar. 

 

 Er wordt veel aandacht besteed aan psychologische begeleiding van ouders. Zo werd een 

“betrouwbaar en ethisch zorgpad bij zwangerschapsafbreking” uitgewerkt. Verder zijn er 

verschillende folders voor ouders van kinderen die geboren worden met een afwijking, 

mors in utero of overleden baby’s. Moeders met een verhoogd risico op psychologische 

problemen (postnatale depressie, overleden baby, kind met handicap) krijgen bij ontslag 

uit de materniteit een afspraak met een psychologe, vast verbonden aan de 

fertiliteitskliniek en de materniteit. Deze contacteert de ouders drie weken later 

telefonisch om de afspraak te confirmeren. De eerste consultatie wordt door het 

ziekenhuis terugbetaald. 

 

 In het operatiekwartier is zaal vijf permanent vrij om sectio’s uit te voeren. De zaal is 

gemakkelijk via de materniteit te bereiken. 24 uur op 24 is een anesthesist toegewezen 

aan het verloskwartier. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 De dienst voldoet niet aan volgende, architecturale normen: 

- er is geen daglokaal aanwezig op de verpleegeenheid 

- er is geen gesprekslokaal aanwezig op de afdeling 

- er zijn kamers die niet beschikken over de mogelijkheid om de baby op de kamer te 

wassen (twee op M1) 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Aanbeveling om de afspraken m.b.t. poliklinisch bevallen, bevallen met een zelfstandige 

vroedvrouw en post-partum zorg, te formaliseren d.m.v. reglementen en 

samenwerkingsovereenkomsten.  

 

 Er werd een observatiefiche borstvoeding uitgewerkt teneinde preciezer te kunnen 

observeren en rapporteren. Alle medewerkers kregen vorming omtrent het correct 

invullen van dit document. Advies om dit instrument consequent in te vullen en te 

hanteren zoals de procedure het voorschrijft. 

 

 Klinische paden ontwikkelen voor bevallen binnen kortverblijf en bevallen d.m.v. een 

sectio. 
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 Het verdient aanbeveling om de gegevens, aangereikt door het Studiecentrum voor 

Perinatale Epidemiologie, niet alleen met de medische staf, maar ook met de 

vroedvrouwen kritisch te bespreken waarbij mogelijke werk- en aandachtspunten voor 

beide personeelsgroepen kunnen worden uitgelicht. 

 

 

7.4 Zorgprogramma voor kinderen 

 
Algemene vaststelling 

 

 De daghospitalisatie voor heelkundige ingrepen bij kinderen gebeurt op de twee 

campussen, de kinderafdeling is gelegen op campus Sint-Lucas.  

 

 

Sterke punten 

 

 De kinderafdeling is ruim en speels ingericht rond het thema “de stad”. Daarbinnen vormt 

de speelzaal het centrale park. De kamers zijn groot en comfortabel ingericht.  

 

 In elke kamer bestaat de mogelijkheid om een ouder te laten inslapen (ingebouwd 

opklapbed). Er zijn drie douches op de afdeling, en ontbijt voor de ouders wordt op de 

afdeling geserveerd. 

 

 Om de ouders zoveel mogelijk bij de zorg van hun kind te betrekken, werd een 

observatiefiche uitgewerkt. Zo kunnen zij handelingen, observaties, verstrekte zorg en 

vragen op een gestructureerde manier doorgeven aan de arts en de verpleegkundigen. 

 

 Vijf halve dagen per week zorgen twee leerkrachten voor een schools aanbod. Wekelijks 

komen de ziekenhuisclowns langs. De spelbegeleidster gaat dagelijks bij alle kinderen 

langs en tracht in te spelen op hun individuele wensen en mogelijkheden. Vervanging is 

voorzien indien zij afwezig is zodat continuïteit van de functie is verzekerd. 

 

 In de gang, aansluitend aan de hospitalisatie-afdeling, worden de consultaties 

georganiseerd zodat er overdag steeds een pediater aanwezig is. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er is een tekort aan psychosociale begeleidster op de kinderafdeling. Een medewerkster 

van de sociale dienst is voor 0,2 vte vrijgesteld voor de hulp aan kinderen en ouders bij 

acute problemen rond zelfmoord. Recent werd het takenpakket van de adjunct-

verpleegkundige uitgebreid met dit van psychosociale begeleidster. De afdeling dient 

echter te beschikken over een voltijdse psychosociale begeleidster voor de observatie en 

begeleiding van alle opgenomen kinderen. Het spreekt voor zich dat dergelijke functie 

niet kan opgenomen worden binnen een andere functie. 

 

 De medische dossiers van de opgenomen patiënten zijn niet aanwezig op de 

kinderafdeling. 
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 Er is geen scheiding (auditief en visueel) tussen kinderen en volwassenen op de dienst 

spoedgevallen en het chirurgisch dagziekenhuis. 

 

 Ouders kunnen niet steeds aanwezig zijn bij inductie en bij het ontwaken van hun kind na 

een chirurgische ingreep. 

 

 Er worden op IZ een tiental kinderen opgenomen per jaar. Er dient dan ook een 

overeenkomst opgemaakt te worden tussen het zorgprogramma voor kinderen en de 

dienst intensieve zorgen.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er wordt nog te weinig uniform gewerkt: er zijn nog weinig uniforme 

behandelingsschema’s, geen afspraken m.b.t. de zaalrondes. 

 

 Regelmatige, gestructureerde, multidisciplinaire patiëntenbesprekingen worden niet 

georganiseerd. Dit is nochtans onontbeerlijk voor efficiënte communicatie tussen de 

verschillende partners betrokken in de patiëntenzorg. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Advies om de informatiebrochures voor kinderen –vorig jaar door een stagiaire 

uitgewerkt- in gebruik te nemen. 

 

 Om te komen tot een multidisciplinair zorgdossier, is het aan te bevelen dat 

spelbegeleidster en psycho-sociale begeleidster hun observaties en bevindingen ook 

systematisch in het patiëntendossier noteren en het dossier uit te breiden met een luik 

sociale anamnese/gezinssituatie. 

 

 

7.5 Zorgprogramma voor geriatrie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De dienst bestaat uit vier afdelingen acute geriatrie, verspreid over beide campi: 

- Sint-Lucas: straat 34, 30 bedden 

- Volkskliniek: -straat 107, 40 bedden 

- straat 120, 22 bedden  

   - straat 121, 26 bedden 

Op straat 120 zijn tevens vier posities voor verhoogd toezicht. In deze zaal worden ook 

patiënten van het dagziekenhuis ondergebracht. 

In de Volkliniek, in straat 191, bevindt zich de polikliniek. 

 

 Elke afdeling staat onder de verantwoordelijkheid van een andere geriater. Wachtdiensten 

gebeuren evenwel in beurtrol. 
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Sterke punten 

 

 De medische dossiers zijn aanwezig op de afdeling, consulteerbaar voor artsen en 

verpleegkundigen en worden integraal meegegeven naar de diensten waar de opgenomen 

patiënten zich voor onderzoek aanbieden. 

 

 De dienst kent een goed ontslagmanagement. Ontslagen worden in principe gepland 

tijdens de teamvergadering. Effectieve ontslagdata worden vastgelegd indien de 

omkadering, nodig voor een kwalitatieve continuïteit van zorg, vastligt: vervoer, 

afspraken thuisverpleging, … .  Tal van documenten worden met de patiënt meegegeven: 

voorlopige ontslagbrief, kine-ergo-logoplan, medicatieblad, e.d.  

 

 Op de afdeling straat 120 loopt een project van klinische farmacie. I.s.m. de geriater 

wordt thuismedicatie geëvalueerd. Op het medicatieblad wordt verandering van medicatie 

gemotiveerd. 

 

 Op de dienst worden verzorgings- en onderhoudskarren in de gang systematisch aan de 

kant van de dienstruimten geplaatst, zodat de handgrepen vrij blijven. 

 

 Aangiften van FOBO worden systematisch tijdens de overdracht besproken. Een kopie 

van de aangifte wordt aan het zorgdossier van betrokken patiënt toegevoegd. Zo tracht 

men zowel op niveau van de afdeling als op niveau van de individuele patiënt, structurele 

problemen te detecteren. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De evolutie van de patiënt op verschillende vlakken is in het dossier terug te vinden op 

het “teamblad”, maar een pluridisciplinair zorgplan ontbreekt. Er is een papieren 

verpleegdossier. Kinesisten, ergotherapeuten en logopedisten noteren in een elektronisch 

dossier. Therapieschemata zijn niet terug te vinden in het individueel papieren dossier 

van de patiënt. De medewerker van de sociale dienst gebruikt een eigen papieren dossier.  

 

 Geen enkele afdeling beschikt over een onderzoekslokaal dat als verbandkamer kan 

dienst doen. 

In de toiletten op straat 121 ontbreekt een oproepsysteem. Deze toiletten zouden voor 

bezoekers bedoeld zijn, maar dit staat niet als dusdanig aangeduid. 

Op straat 34 (weliswaar een tijdelijke lokatie maar toch bijna een half jaar) ontbreekt een 

dagzaal. 

 

 Nog niet op alle afdelingen is een referentieverpleegkundige voor geriatrische zorg 

aangesteld.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 Binnen de dienst geriatrie heerst geen uniform beleid over de afdelingen heen: gebruik 

NTR-formulier en interpretatie NTR-code, gebruik document medisch order, 
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medicatievoorschrift, taakverpleging versus verpleging met patiëntentoewijzing, 

teambladen. 

 

 Het geriatrisch zorgconcept is uitgeschreven, maar nog niet ziekenhuisbreed 

bekendgemaakt. Een screeningsinstrument om geriatrische patiënten te detecteren werd 

recent ontwikkeld. Recent werd een verpleegkundige interne liaison aangesteld. Zij zal 

als pilootproject de verpleegkundigen op de afdelingen AB1 en AB3 sensibiliseren en 

hen het screeningsinstrument geriatrisch risicoprofiel (GRP) leren hanteren. Dit project 

dient zo snel mogelijk uitgebreid te worden naar alle betrokken afdelingen en functies.  

 

 Het psychologische klimaat op de afdelingen is niet optimaal georganiseerd. Men slaagt 

er onvoldoende in om patiënten te stimuleren tot het dragen van dagkledij en het 

gezamenlijk eten. 

 

 Het rolstoeltoegankelijk toilet is niet gelegen t.h.v. de gemeenschappelijke ruimte op 

straat 121.  

 

 Het daghospitaal is niet als een afzonderlijke entiteit herkenbaar.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 Men tracht de betrokkenheid van patiënten en hun familieleden te verhogen door o.a. 

invulbladen (voeding, decubitus) aan het bed van de patiënt te hangen. Ook worden op de 

kamer aandachtspunten inzake voeding (aangepaste hulpmiddelen) voor de logistiek 

medewerkers uitgehangen. Advies om een andere oplossing te zoeken die de 

huiselijkheid en de privacy meer ten goede komt. 

 

 Advies om de onthaalbrochure voor de patiënten te finaliseren. Hierdoor kunnen een 

aantal specifieke aspecten van het geriatrisch zorgconcept (dagkledij, gezamenlijke 

maaltijden, socio-culturele activiteiten,…) gecommuniceerd worden aan patiënt en 

familie. 

 

 De eerste stappen werden gezet om de verschillende werkwijzen op de afdelingen te 

uniformiseren en een meer eenvormig beleid uit te werken. Zo werd de 

vergaderfrequentie tussen de geriaters opgedreven, een uniform medisch en 

verpleegkundige dossier ontworpen en een achttal staande orders ontwikkeld. Advies om 

hieromtrent voldoende vorming te organiseren zodat implementatie verzekerd is. Ook het 

uitwerken van klinische paden voor deze dienst verdient aanbeveling. 

 

 Aanbeveling om de mogelijkheid te onderzoeken om huisbezoeken door de 

ergotherapeuten van de dienst terug op te starten, zoals vroeger gebeurde.  

 

 

 

7.6 Sp-neurologie 
 

Algemene vaststellingen 
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 De dienst Sp-neurologie is gestart in oktober 2006 in een volledig nieuwe afdeling. Ook 

de verpleegkundige equipe werd volledig nieuw samengesteld. 

 

 Na een jaar dienstactiviteit slaagt men er in een degelijke en volwaardige werking uit te 

bouwen. 

 

 

Sterke punten 

 

 Mooi gerenoveerde kamers met specifieke aandacht voor de patiëntenpopulatie (bv.: 

flexibele doorgang naar badkamer, lage spiegels, hooglaag bedden, revalidatiezetels, …). 

 

 Het groepsgebeuren (kiné, ergo, eetmomenten) wordt enorm aangemoedigd door gans het 

team. De dag van bezoek zat slechts 1 patiënt van de 23 niet in de dagzaal te eten. Ook 

dagkledij wordt gestimuleerd. 

 

 Op de afdelingen wordt gewerkt volgens het verpleegmodel van volledige 

patiëntentoewijzing. Een begeleidingsteam van 2 verpleegkundigen staat hier in voor het 

eerste onthaal, de verzorging en het medicatiebeheer van de haar/hem toegewezen 

patiënten.  

Door de dienst wordt veel belang hecht aan o.a mictietraining, mobiliteit, 

voedingsmomenten. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Op dit moment is het zorgendossier versnipperd. Naast een medisch en een 

verpleegkundig dossier, een kinedossier, een ergodossier en een logodossier, is er een map 

met medicatiefiches en een map met de verslagen van de teamvergaderingen. Ook de 

sociale dienst houdt een apart dossier bij. 

 

 De reanimatiekoffer beschikt niet over een inhoudslijst en er is geen systematische 

controle van de inhoud. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om de communicatie naar patiënten en hun familie uit te breiden. Zo kan 

men het individueel behandelplan aan de patiënt bezorgen.  

Teneinde patiënten voldoende te informeren en om de betrokkenheid bij het 

genezingsproces te verhogen, raden we ook aan specifieke folders en/of 

informatiebrochures te ontwikkelen, zoals deze van slikstoornissen en beroerte. 

 

 We bevelen aan om meerdere verpleegkundigen de opleiding tot 

revalidatieverpleegkundige te laten volgen. 
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7.7 Zorgprogramma voor oncologie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Naast een oncologisch dagziekenhuis met 24 posities, beschikt men ook over een 

hospitalisatieafdeling, waarvan een gedeelte (6 kamers) ingericht is voor omgekeerde 

isolatie. 

 

 Momenteel wordt de dienst radiotherapie uitgebreid. Er worden twee bijkomende bunkers 

gebouwd, waarvan de eerste in 2008 in gebruik zal genomen worden. De vierde bunker 

zal toelaten de oude apparatuur te vervangen zonder werkonderbrekingen. 

 

 Het medisch team op de dienst radiotherapie bestaat momenteel uit 5 radiotherapeuten 

(4,8 VTE), daarnaast zijn er nog een oncoloog en een hematoloog voor de 

hospitalisatieafdeling en het dagziekenhuis. 

 

 In 2002 werd een borstkliniek opgericht. Momenteel werken er twee halftijdse 

borstverpleegkundigen en een halftijds psycholoog. 
 

 Chemotherapie wordt bereid in een lokaal op het dagziekenhuis door een assistent-

apotheker en een apotheker. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er wordt veel aandacht besteed aan de communicatie met patiënten. 

Naast de mondelinge uitleg is er een algemene brochure, zowel over de radiotherapie als 

over de chemotherapie. Daarnaast zijn er folders over specifieke bijwerkingen (braken, 

stomatitis…) die volgens noodzaak worden aangeboden. Ook is er per soort 

chemotherapeuticum een folder ontworpen met informatie over de verschillende 

mogelijke nevenwerkingen. De patiënt ontvangt daarenboven ook een outprint van zijn 

persoonlijke chemotherapiekuur, waarop tevens alle bijkomende medicaties (anti-

emetica…) aangegeven zijn. 

 

 Daarnaast wordt ook de continuïteit van zorg goed gewaarborgd. Enkele weken na de 

radiotherapiekuur wordt de patiënt nog een keer gezien door de radiotherapeut en worden 

de verdere afspraken met de verwijzende specialist op datzelfde moment praktisch 

geregeld via het secretariaat. High risk patiënten worden sneller gezien, terwijl voor 

palliatieve patiënten, hetzij het palliatief support team, hetzij de sociale dienst, hetzij de 

psychologen ingeschakeld worden. Voor de communicatie tussen het behandelend team, 

de patiënt en de huisarts of thuisverzorging wordt gebruik gemaakt van een 

communicatiemap. Hierin wordt zowel praktische informatie gegeven (afspraken, 

kalender, medicatiefiche), als mogelijkheid geboden om vragen te stellen en antwoorden 

te geven. 

 

 Er bestaat een samenwerking met verschillende ziekenhuizen. Sommige artsen van 

verwijzende ziekenhuizen komen enkele dagen per week in de instelling werken (Eeklo-
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Sijsele, Dendermonde, Ronse), terwijl artsen van AZ Sint-Lucas aanwezig zijn op 

MOC’s in andere ziekenhuizen (AZ Zusters van Barmhartigheid, AZ Jan Palfijn). 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om het oncologisch beleid verder ziekenhuisbreed te ontwikkelen. 

 

 We bevelen aan om bij huisartsen te bevragen of zij de aanwezigheid op de MOC waar 

hun patiënt wordt besproken nodig en/of nuttig vinden. 

 

 Waar vroeger met een multidisciplinair oncologisch handboek gewerkt werd van een 

ander ziekenhuis, wordt nu een eigen handboek samengesteld. We bevelen aan om, eens 

dit handboek een meer definitief stadium bereikt heeft, de nodige aandacht te besteden 

aan communicatie betreffende dit nieuwe instrument. 

 

 

7.8 Sp-palliatief 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De dienst Sp-palliatief werd oorspronkelijk opgericht in 1992 door een aparte vzw 

palliatieve zorg. Deze werd pas in 1998 erkend en overgenomen door AZ Sint-Lucas. De 

afdeling telt momenteel 12 bedden, verdeeld over 4 éénpersoonskamers en 4 

tweepersoonskamers, en bevindt zich in straat 94 van campus St. Lucas. 

 

 76 % van de patiënten wordt doorgestuurd vanuit een ziekenhuis. Binnen het eigen 

ziekenhuis komt het grootste deel van de patiënten vanuit de afdelingen interne en 

oncologie. In 43% van alle aanvragen, gebeurt het eerste contact door het palliatief 

support team. 

 

 

Sterke punten 

 

 Men kan beroep doen op 55 vrijwilligers, die aangestuurd worden door een 

verantwoordelijke. Er is een duidelijke taakomschrijving voorzien. Vrijwilligers worden 

pas na een strenge selectie en een basisopleiding op de dienst toegelaten, om voldoende 

discretie, inlevingsvermogen en draagkracht te waarborgen, nodig voor een langdurige 

samenwerking. Voor de werving van vrijwilligers wordt een beroep gedaan op het 

netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, dat jaarlijks een wervingscampagne voert. 

Er zijn per jaar 4 vormingsmomenten voor vrijwilligers (vrijwilligersdag, startavond, en 

twee vormingen die georganiseerd worden door Caritas gemeenschapsdienst). 

Een aantal vrijwilligers zijn ook ’s nachts aanwezig om de nodige bijstand te verlenen.  

Zij hebben de mogelijkheid om te slapen en te douchen.  

 

 De dienst kan beroep doen op een kinesist die aan de afdeling verbonden is. Ook de 

psychologe is deeltijds verbonden aan de afdeling en deeltijds werkzaam in het PST. 

 

 De dienst beschikt over een rouwkamer met koeling. Dit laat de familie toe om tot 12 uur 

na het overlijden afscheid te nemen van hun familielid op de dienst zelf. Hierdoor kan 
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opvang geboden worden bij het afscheid in een vertrouwde omgeving en door de 

psychologe die verbonden is aan de dienst en door het verpleegkundig en verzorgend 

personeel dat ook instond voor de zorgen in de terminale fase.  

 

 Om de factor huiselijkheid/begeleiden van rouwproces te vergroten werden verschillende 

initiatieven genomen: 

o Occasioneel wordt er een ziekenhuisbed (hoog) ter beschikking gesteld zodat 

partners samen kunnen slapen. 

o Uitzonderlijk wordt ook een zwaar dementerende partner mee opgenomen in 

een tweepersoonskamer. 

o In samenspraak met het comité voor ziekenhuishygiëne werd beslist om de 

hond, de papegaai, twee kanaries en vissen als vaste huisdieren van de afdeling 

te houden. Met behulp van groene en rode kaartjes op de deuren van de 

patiëntenkamers is duidelijk in welke kamers de hond al of niet toegelaten 

(gewenst door de patiënt) is. Enige uitzondering is dat de hond niet wordt 

toegelaten bij patiënten met MRSA. 

o Bezoek van eigen huisdieren is toegelaten. 

 

 Men beschikt in elke kamer over een oproepsysteem, aangepast aan de noden van de 

patiënt. 

 

 Men werkt met verschillende staande orders in functie van comfortbehandeling en 

symptoombestrijding. Daarnaast zijn er per patiënt nog specifieke staande orders 

opgenomen in het patiëntendossier. 

 

 Het patiëntendossier is multidisciplinair opgebouwd en specifiek aangepast 

(pijnregistratie, DNR richtlijnen bij elke patiënt, psychologische observatie naast de 

algemene, …). 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Normatief dient voor 12 bedden te beschikken over 17,88 VTE verpleegkundigen. Men 

beschikt over 15,25 VTE (8,75 A1, 6,5 A2). Er is een normatief personeelstekort van 

2.63 VTE gegradueerde verpleegkundigen.  

 

 De vrijwilligers staan mee in voor de zorg. Dit is niet toegestaan, zelfs niet onder toezicht 

van een verpleegkundige. 

 

 Er is geen wekelijkse patiëntenbespreking. Deze gaat slechts maandelijks door. Hierbij 

zijn de arts, de hoofdverpleegkundige en de psychologe aanwezig. Ad hoc worden de 

sociale verpleegkundige en de verpleegkundige waaraan de patiënt werd toegewezen 

uitgenodigd. 

Er is geen verslag van de multidisciplinaire teamvergadering terug te vinden in het 

dossier. 

 

 Er wordt op de afdeling gerookt door patiënten in een lokaal zonder afzuiging, waarvan 

de deur blijft openstaan om toezicht te houden op de patiënten die er roken.  
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Tekortkomingen 

 

 De dienst geeft een verouderde indruk. De kamers en de keuken zijn zeer klein. Er is te 

weinig bergruimte. De living beschikt niet over buitenramen. 

 

 In het verpleegdossier is niet steeds een datum van stopzetting van de patiëntgebonden 

staande orders (medicatie) terug te vinden, enkel de aanduiding dat de medicatie is 

stopgezet. 

 

 De kinesitherapeut noteert niet in het multidisciplinair dossier. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 De afdeling beschikt over een tuin waar patiënten en familie gebruik van kunnen maken, 

te voet, met relaxzetel, rolstoel of in bed. Deze tuin sluit niet rechtstreeks aan bij de 

afdeling. We bevelen aan, om in het kader van een verhuis bij renovatie, de tuin of het 

terras aansluitend te maken aan de afdeling. Hierdoor zou de tuin ook toegankelijk zijn 

voor patiënten die zwaar zorgbehoevend zijn. 

. 

 We bevelen aan om de procedure in verband met de rouwkamer/verblijf op de afdeling 

gedurende 12 uur na overlijden, uit te schrijven. 

 

 In de algemene onthaalbrochure van de palliatieve dienst wordt uitgebreid info gegeven 

in verband met geschenken, giften en financiële steun voor de dienst. Vermits deze 

passages als suggestief kunnen ervaren worden, lijkt het ons aangewezen om deze info 

los te koppelen van de onthaalbrochure. 

 

 

7.9 Gespecialiseerde spoedgevallenzorg 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het AZ Sint-Lucas heeft in associatie met AZ Jan Palfijn een MUG. AZ St Lucas is 8 

dagen van MUG-wacht, afwisselend met 6 dagen door AZ Jan Palfijn. 

 

 De interne MUG voor campus Volkskliniek gebeurt overdag door spoedartsen, ’s nachts 

wordt deze opgenomen door inslapende artsen. Op campus Sint-Lucas wordt de interne 

MUG georganiseerd door de dienst intensieve zorgen en de anaesthesisten.  

 

 

Sterke punten 

 

 De werking van de dienst spoedgevallen is sterk gestructureerd. Er is een subspecialisatie: 

zowel spoedartsen als verpleegkundigen hebben elk specifieke taken. Er zijn tal van 

overlegmomenten, niet alleen binnen de dienst en tussen de verschillende medewerkers, 

maar ook met andere artsen , andere diensten en beleidsniveaus. Het reglement van 

inwendige orde is opgevat als een praktisch werkinstrument. Er is een lijvig jaarverslag en 

beleidsplan voor de dienst spoedgevallen.  
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Heel wat procedures zijn uitgeschreven, zowel medisch als verpleegkundig. 

Er is een Trauma Care protocol, en bij zware traumatologie wordt het trauma-team 

gemobiliseerd. 

 

 De principes van triage dmv het Glasgow Triagesysteem zijn doorgetrokken in de 

architectuur (herkenbare rode, gele en groene zone) en de bestaffing (één coördinerend 

verpleegkundige en drie zoneverpleegkundigen). Wachttijden worden opgevolgd per 

scoregroep. 

 

 Er is een volwaardig uitgebouwde bestaffing. Tijdens de MUG-periode bestaat de 

verpleegkundige bestaffing uit shifts van 4-5-4, tijdens de niet-MUG periode uit 4-4-3 

verpleegkundigen. Er is een medische bestaffing van twee spoedartsen, uitgezonderd 

tijdens de nacht van de niet-MUG periode. (Er zijn plannen om deze bestaffing met 2 

spoedartsen in de nabije toekomst 24/24u door te trekken) Hiernaast is er dag en nacht een 

administratieve kracht voor de onthaalfunctie, en zijn er overdag nog logistiek 

medewerkers. 

 

 In het kader van een federaal pilootproject werd binnen het ziekenhuis en de dienst 

spoedgevallen een transmuraal zorgtraject voor suicidepatiënten uitgewerkt. Dit project 

heeft geresulteerd in aanbevelingen naar alle spoedgevallendiensten van het land. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er zijn twee pediatrische boxen. Deze bevinden zich in de gele zone, een ruimte met 6 

boxen, slechts van elkaar afgescheiden door een gordijn. Men kan op deze manier geen 

visuele en auditieve scheiding garanderen tussen kinderen en volwassen patiënten. 

 

 Er is geen sluitend systeem voor controle van de stock verdovende middelen die op de 

dienst aanwezig zijn. Bij controle hadden er bv 20 ampulles morfine in stock moeten zijn, 

waren er maar 17 en was het niet mogelijk om te achterhalen wat de reden was van de 3 

ontbrekende ampulles (verdwenen, pas toegediend of besteld en onderweg?). 

 

 Er werd vervallen medicatie teruggevonden in een koelkast. (Actrapid® Exp 03/07) Er is 

maw geen sluitend systeem voor controle van vervaldata van geneesmiddelen. 

 

 Sinds eind september is men gestart met temperatuursregistratie van koelkasten. Bij 

nazicht van de registratiegegevens bleek dat reeds een week temperaturen tussen 6° en 

17° C werden genoteerd. Hieraan werden geen acties gekoppeld, de acties die in de 

procedure zijn beschreven waren ook niet gekend. Er is maw geen sluitend systeem van 

temperatuursbewaking voor koelkasten waar medicatie in wordt bewaard. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 In de gele zijn boxen slechts afsluitbaar door gordijnen. De groene zone bestaat uit één 

kamer met drie posities, afgescheiden door gordijnen. Op deze manier kan men 

onvoldoende de privacy van patiënten garanderen (auditief en visueel). 

 

 Bij nazicht bleek de procedure voor malariabehandeling verouderd en achterhaald. 
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Aanbeveling 

 

 We bevelen aan om, naast de bestaande brochures (gips, krukken, neusbloeding), verder 

infobrochures te ontwikkelen over frequent voorkomende pathologie.  

 

 

7.10 Intensieve zorgen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Sedert de verhuis naar de nieuwbouw beschikt de functie over 24 bedden (waarvan 21 

erkende). Deze 24 bedden zijn verdeeld over 2 units (A en B) met telkens 10 gewone 

eenpersoonskamers en 2 met sas. Daarnaast is er nog een mid care met 6 bedden. De mid 

care zal in toekomst ook verhuizen en dan vlak naar de intensieve zorgen afdeling komen 

te liggen. 

 

 Van zaterdagmiddag tot maandagmorgen worden 3 bedden gesloten op intensieve zorgen, 

op de mid care worden geen bedden afgebouwd in het weekend. 

 

 De dienst ontvangt de interne MUG-oproepen van zowel de campus Sint Lucas als van de 

campus Volkskliniek. Wel moet men vanuit de dienst alleen uitrukken op de campus Sint 

Lucas, voor de andere campus hebben zij alleen een dispatching-functie. 

 

 

Sterke punten 

 

 Architecturaal is maximaal aandacht besteed aan de kwaliteit en veiligheid van zorg, in 

combinatie met voldoende privacy en comfort voor de patiënten. Zo is resoluut gekozen 

voor 24 identieke ingerichte, individuele, afgesloten kamers. 

Alle boxen laten een maximale monitoring en interventie toe (centrale zuurstof, lucht en 

aspiratieleidingen, digitale monitoring met pick-up monitor, voldoende aansluitingen 

voor spuitpompen, afsluitbare medicatie- en materiaalkar, desk met individueel 

werkstation waarop het medisch en verpleegkundig dossier geconsulteerd kunnen 

worden, maar ook de parameters van de andere toegewezen patiënten kunnen gevolgd 

worden…) Op die manier hangt de opvang van de kritieke patiënten niet af van de 

inrichting van een box. 

Alle boxen zijn voldoende ruim en een groot deel beschikt over buitenlicht. De ramen 

tussen de boxen laten vanuit een liggende positie geen inkijk toe, terwijl 

verpleegkundigen tijdens de verzorging wel een zicht houden op de naastliggende 

patiënten en elkaar. Elke kamer beschikt over een wastafel met handsfree kranen en het 

nodige materiaal voor een efficiënte handontsmetting, daarnaast een sanitaire ruimte voor 

het spoelen van bedpannen geïntegreerd in een kast. Medicatie wordt per dag over de 

boxen verdeeld en dan aan de hand van het verpleegdossier toegediend. 

Alle boxen zijn afsluitbaar, wat zowel naar infectieziektebeheersing, als naar privacy een 

troef is. Alle boxen beschikken over radio, TV en koelkast. 

Er is rekening gehouden met de verschillende circulatiestromen. De bezoekers worden 

door middel van uitschuifbare linten zo geleid dat ze zo min mogelijk interfereren met het 

interne verkeer op de dienst. Bovendien worden alle stores van de patiëntenboxen 
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centraal gesloten, zodat bezoekers zonder zicht op de andere patiënten, tot bij hun 

familielid raken. De logistieke medewerkers en laboranten kunnen vanuit de buitengang 

via een lokaal de centrale verpleegpost bereiken. 

 

 Radiografieën worden ter plaatse digitaal ontwikkeld en in het elektronisch dossier 

ingebracht, zodat de resultaten haast onmiddellijk beschikbaar zijn. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Er worden een tiental kinderen opgenomen per jaar. Dit dient dan ook opgenomen te 

worden in een geschreven overeenkomst met het zorgprogramma voor kinderen. 

 

 

Tekortkoming 

 

 Het werken met staande orders kan de werking op een dienst intensieve zorgen een stuk 

vereenvoudigen. Dergelijke staande orders blijken te bestaan onder de vorm van 

protocollen – voorgeprogrammeerde spuitpompen en dergelijke meer. Het is echter, 

vanuit een medicolegaal oogpunt, wel noodzakelijk dat alle bestaande staande orders 

door de betrokken artsen formeel worden uitgeschreven, gedateerd en geautoriseerd. 

Daarnaast dient op het verpleegkundig volgblad een verwijzing te staan naar het 

desbetreffende order.   

   

 

Aanbevelingen 

 

 Een (multidisciplinair samengesteld) jaarverslag dat een kritische kijk geeft op de 

verwezenlijkingen van het afgelopen jaar maar eveneens een start kan zijn van de nieuwe 

doelstellingen voor het komende jaar, kan het kwaliteitsbeleid helpen structureren. Daarin 

worden best ook de resultaten van registraties, die een beeld geven van de kwaliteit van 

zorg, opgenomen (infectieziekten, decubitus, sterfte na verblijf op intensieve zorgen, 

ongeplande heropnames…). 

 

 Advies om de bestaande functiedifferentiatie binnen de verpleegkundige equipe verder 

uit te breiden. Gezien dit enerzijds inspeelt op de toenemende specialisatie in de 

geneeskunde (waardoor het steeds moeilijker wordt om binnen de verpleging alles tot in 

detail te blijven beheersen) en anderzijds tegemoetkomt aan persoonlijke interesses van 

bepaalde mensen, dient dit als waardevol te worden beschouwd. 

 

 Een inscholingshandleiding en –tabel zijn momenteel in ontwikkeling in het kader van de 

uitwerking van een meer geformaliseerd en gestructureerd inscholings- en 

vormingsbeleid. Dit was de laatste jaren wat op de achtergrond geraakt. De vorming is de 

laatste tijd ook bijna exclusief toegespitst geweest op de omgang met nieuwe toestellen. 

Het lijkt ons aangewezen om vorming in de toekomst terug breder op te vatten. 

 

 Het administratieve werk heeft een groot aandeel binnen het functioneren op intensieve 

zorgen. Teneinde registraties, verslagen, telefonie en andere administratieve opdrachten 

optimaal te kunnen verrichten verdient het aanbeveling om te onderzoeken of een 

administratieve ondersteuning geen meerwaarde zou kunnen betekenen. 
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 Het beschikken over talrijke verpleegkundigen binnen de functie die in het bezit zijn van 

een bijzondere beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg, is zeker een 

meerwaarde naar kwaliteit van zorg toe, temeer daar men concrete plannen heeft om in de 

toekomst een zorgprogramma cardiale pathologie op te starten en men al bezig is de 

bestaffing uit te breiden. We bevelen aan of men voor het volgen van deze opleiding geen 

bijkomende faciliterende maatregelen dient te voorzien. 

 

 We bevelen aan om, naast de CPR-opleiding die er bestaat voor verpleegkundigen en 

andere medewerkers, ook een opfrissingscursus CPR voor artsen te organiseren. 

 

 

7.11 Operatiekwartier 

 
Algemene vaststellingen 
 

 Het operatiekwartier is gesitueerd op twee locaties. Er zijn 15 operatiezalen op campus 

Sint Lucas, die ofwel vernieuwd werden ofwel gerenoveerd, en 3 zalen op campus 

Volkskliniek (+ 1 zaaltje voor kleine ingrepen en 2 oftalmologische zalen). Beide locaties 

beschikken over een eigen recovery (24 posities op campus Sint Lucas, 8 op campus 

Volkskliniek). 

 

 De personeelsequipe is gemeenschappelijk voor beide locaties, maar is ingedeeld in 

verschillende clusters. Per cluster is er een aparte wachtdienst.  

 

 

Sterke punten 
 

 De uitbreiding en renovatie kan zeker geslaagd genoemd worden. Alle zalen zijn 

gelijkaardig ingericht, zodat ze multifunctioneel zijn. Met het oog op een grondige 

reiniging van de oppervlakten (infectieziektebeheersing) is ervoor gekozen om alle 

materiaal verplaatsbaar te maken. Digitalisering maakt het mogelijk om tijdens de 

ingrepen over scherpe (radiologische) beelden te beschikken, of opnames te maken met 

het oog op opleiding en intervisie. 

Patiënten worden op de grens ontvangstruimte – reine zone verbed, waarna het bed 

gestationeerd wordt tussen ontvangstruimte en ontwaakzaal. 

 

 Men kiest ervoor het voltallige verpleegkundige personeel de opleiding 

“stralingsprotectie” te laten volgen. Hoewel dit niet een strikte norm is kan, men dit 

vanuit het kwalitatieve oogpunt zeker waarderen. 

 

 Men beschikt over een elektronisch plannings – en opvolgingssysteem, dat toelaat een 

goed gedocumenteerd beeld te krijgen over de patiëntenbewegingen en operatietijden, en 

objectieve informatie aanlevert voor de verdeling van operatietijden. 

 

 Men beschikt over een aantal folders voor patiënten i.v.m. ingrepen onder narcose, 

waaronder een (voor)leesboek voor kinderen “Lucas en de slaapdokter”. 
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Non-conformiteiten 
  

 Het post-operatieve opdrachtenblad voor de ontwaakzaal (en met de medische orders 

voor de verpleegafdeling) bevat geen autorisatie van de betrokken arts, er is zelfs geen 

ruimte voor voorzien. Daarnaast dienen ook de verpleegkundigen hun 

verantwoordelijkheid op te nemen. Bij het toedienen van medicatie of het stellen van 

verpleegkundige handelingen moet men dit paraferen. Nu wordt een streepje geplaatst bij 

het toedienen van medicatie en worden zorgen afgetekend met initialen. Men dient steeds 

te kunnen achterhalen wie welk medicament en welke zorgen op welk moment heeft 

toegediend. 

 

 Ondanks de recente vernieuwing beschikken noch de ontvangstruimte, noch de 

ontwaakzaal op campus Sint Lucas over een specifieke ruimte voor de opvang van 

kinderen (één doorlopende ruimte met centrale verpleegpost, afscheiding van de posities 

door gordijntjes). Nochtans worden ook hier kinderen geopereerd, zeker in verlofperiodes 

waarbij het operatiekwartier op campus Volkskliniek gesloten wordt. Ouders kunnen niet 

steeds bij inductie en ontwaken aanwezig zijn bij hun kind op campus Sint-Lucas . 

 

 

Tekortkomingen 
 

 Inhoudelijk kan de tekst van het reglement van inwendige orde verder aangevuld worden 

met: 

 

o De modaliteiten voor personen- en goederenverkeer in het operatiekwartier; 

o De maatregelen die moeten worden getroffen om te beletten dat het vuil of niet 

steriel materiaal in aanraking zou komen met rein of steriel materiaal; 

o De reinigingstechnieken van het operatiekwartier; 

o De maatregelen die moeten worden getroffen i.g.v. besmetting van een lokaal 

van het operatiekwartier. 

 

 In het reglement van inwendige orde, dat ook de bepalingen van het huishoudelijk 

reglement bevat, zijn duidelijke afspraken tussen OK management, chirurgen en 

algemene directie opgenomen met betrekking tot de dagelijkse planning van het 

operatieschema.  Daarnaast worden best ook de afspraken met alle andere actoren 

waarmee men samenwerkt, hierin vermeld. Bijzondere aandacht moet besteed worden 

aan: 

 

o Het beschikken over de resultaten en de te volgen procedure i.g.v. afwijkende 

waarden van pre-operatieve onderzoeken 

o Afspraken met het daghospitaal (bv. voorrang aan kinderen bij de 

programmatie) 

o Beschikbaarheid van intensieve bedden 

o Afspraken met de centrale sterilisatie 

o Afspraken met betrekking tot ingrepen bij patiënten met allergieën 

 

Het huishoudelijk reglement moet ook door de medische raad geautoriseerd 

worden. 
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 Op verschillende plaatsen werden bakken met glutaaraldehyde teruggevonden. Het 

gebruik van glutaaraldehyde dient tot een minimum beperkt te worden.  

 

 Bij nazicht van de temperatuursregistratie van een koelkast met medicatie (insuline, 

adrenaline…), bleek dat de temperatuur al geruime tijd afwijkend was van de gestelde 

normen. Ondanks dat de procedure aangeeft dat de apotheek dan moet verwittigd worden, 

werd hieromtrent nog geen actie ondernomen. Het moet duidelijk zijn wat de richtlijnen 

zijn bij afwijkende temperaturen (binnen welke tijd wat moet ondernomen worden met 

koelkast en medicatie), en er moet een toezicht zijn op het correct naleven van deze 

afspraken.  

 

 Tijdens het bezoek aan de operatiezaal bleek dat afdelingsverpleegkundigen de 

preoperatieve patiënt in de ontvangstruimte zetten, zonder dat er ook maar enige vorm 

van overdracht is met de verpleegkundigen van de operatiezaal. 

 

 Het inscholingsbeleid dient nog herwerkt te worden, gezien ondermeer de sterke toename 

van technologische aspecten in het vernieuwde operatiekwartier. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Instrumenterende verpleegkundigen op het operatiekwartier worden aangestuurd door de 

chirurgen. Momenteel zijn de meeste van deze verpleegkundigen afkomstig uit de 

vroegere personeelsequipe van het operatiekwartier, en ondervindt men geen problemen 

naar toezicht op kwalificatie en controle op het naleven van algemeen geldende 

afspraken. Het verdient aanbeveling dit in de toekomst goed te blijven bewaken, 

duidelijkheid te scheppen over aansturing door verpleegkundige directie 

(functioneringsgesprekken) en voldoende overzicht te houden op de permanente vorming 

van deze groep personeelsleden. 

 

 Advies om een procedure te ontwikkelen voor de ontvangst van de patiënt op het 

operatiekwartier. Deze procedure kan al starten bij het oproepen van de patiënt en 

eindigen bij de overdracht aan de zaalverpleegkundige. 

 

 Een (multidisciplinair samengesteld) jaarverslag dat een kritische kijk geeft op de 

verwezenlijkingen van het afgelopen jaar maar eveneens een start kan zijn van de nieuwe 

doelstellingen voor het komende jaar, kan het kwaliteits- en vormingsbeleid helpen 

structureren. Daarin worden best ook de resultaten van registraties, die een beeld geven 

van de kwaliteit van zorg, opgenomen (infectieziekten, wachttijden, ongeplande 

heringrepen…). 

 

 Het administratieve werk heeft een groot aandeel binnen het functioneren van het 

operatiekwartier. Teneinde facturatie, verslagen, telefonie en andere administratieve 

opdrachten optimaal te kunnen verrichten verdient het aanbeveling om te onderzoeken of 

een administratieve ondersteuning geen meerwaarde zou kunnen betekenen. 
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7.12 Sterilisatie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De CSA is een autonome dienst sedert april 2006. Een van de apothekers is specifiek 

toegewezen en gesubspecialiseerd. 

 

 De CSA op campus Sint Lucas heeft een maand geleden zijn intrek genomen in een 

volledig vernieuwde locatie onder het operatiekwartier waarmee het verbonden is door 

middel van een “vuile” en “propere”lift. Op de campus Volkskliniek is er een kleinere 

CSA. 

 

 Gasplasmasterilisatie gebeurt in eigen beheer, er staat een Sterrad® in de reine zone. 
 

 

Sterke punten 
 

 De vernieuwde centrale sterilisatieafdeling oogt ruim en heeft een strikte scheiding tussen 

de 3 zones; onrein, rein en steriel. Een eerste reiniging gebeurt in twee geautomatiseerde 

wasstraten, waarbij manipulaties tot een minimum zijn herleid. Dan gaat het materiaal in 

één van de 5 wasmachines. De OK-klompen en de grotere stukken, zoals de 

transportkarren, gaan in een aparte wasmachine en voor de handmatig gereinigde 

instrumenten (bv. motoren) is er een aparte droogkast. Verder zijn er 5 ruime autoclaven. 

Men werkt volledig via een eenrichtingsdoorgeefsysteem, zowel tussen onreine en reine 

als tussen reine en steriele zone. 

In de reine zone zijn alle inpaktafels in de hoogte verstelbaar met het oog op een goede 

ergonomie. 

Het OK en de verpleegeenheden hebben enkel toegang tot de onreine zone en tot de 

afhaalruimte achter de steriele berging. 

 

 De openingsuren zijn zeer ruim: op campus Sint Lucas continu van maandag 6u45 tot 

zaterdagmorgen 7 uur, en op zaterdag van 9 tot 19u15; op campus Volkskliniek iedere 

weekdag van 8 tot 19u42. Buiten deze uren is er een wachtdienst. 

 
 

Non conformiteiten 
 

 De sterilisatie gebeurt nog niet volledig centraal. De toestellen voor snelsterilisatie (2 

Statim® en 4 nieuwe nog ongebruikte Steris®-apparaten) bevinden zich op de CSA. Op 

OK bevindt zich nog glutaaraldehyde.  

Tot alle sterilisatie centraal gebeurt, is het belangrijk dat de hoofdverpleegkundige van de 

CSA, samen met de apotheek, een zicht krijgt op het gebruik en de wenselijkheid van 

deze desinfectiepraktijken. Het moet duidelijk zijn: 
 

o In welke gevallen desinfectie aangewend mag worden 

o Welke categorieën van instrumenten wel en welke niet in aanmerking komen. 

o Hoe de registratie verloopt (wanneer, wat en wie) 

o Hoe de periodieke controleprocedures worden uitgevoerd, aangezien dit alles 

onder de eindverantwoordelijkheid van de apotheker valt. 
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Bovendien dient men omtrent het gebruik van de toxische aldehydes een advies te vragen 

aan de arbeidsgeneesheer. 
 

 De helixtest wordt niet uitgevoerd. De helixtest wordt best dagelijks uitgevoerd. De 

testhelix staat model voor de holle medische instrumenten die in de sterilisator 

gesteriliseerd worden. 

 
 

Tekortkomingen 
 

 De CSA beschikt over een systeem waardoor slechts beperkte traceerbaarheid van 

instrumenten mogelijk is (momenteel is traceerbaarheid mogelijk tot de soort set). Het is 

belangrijk dit systeem te herbekijken en verder sluitend uit te werken zodat instrumenten 

te allen tijde getraceerd kunnen worden. Hiervoor is reeds een elektronisch systeem 

aangekocht, maar nog niet geïmplementeerd. 
 

 De zwaarte van de operatieschema’s is soms niet in verhouding met de 

sterilisatiecapaciteit. De opmaak van het operatieschema dient dan ook in overleg te 

gebeuren met de centrale sterilisatie. Het bovenvermeld elektronisch systeem, dat 

compatibel is met het planningssysteem van het operatiekwartier, kan hierbij een 

meerwaarde zijn. 

 

 Het is niet voor iedereen duidelijk wie de controle op de vervaldata van de steriele sets 

moet uitvoeren op het operatiekwartier. Volgens sterilisatie is dat de 

referentieverpleegkundige op het operatiekwartier terwijl men daar meldde dat dit een 

taak van sterilisatie was. Met oog op een sluitende controle dient men vooreerst de 

verschillende verantwoordelijkheden uit te klaren. 
 

 Op datum van bezoek werden bij het handmatig wassen waterdichte schort en 

handschoenen gedragen, maar geen beschermbril. Uit gesprek blijkt dat dit niet gebeurt, 

omdat voorzien is in spatkappen boven de spoelbakken. Dit lijkt ons het risico niet 

helemaal op te vangen, zeker niet indien meerdere personen dicht bij elkaar actief zijn. Er 

dient steeds een waterdichte schort en een bril gedragen te worden bij het handmatig 

reinigen, dit ter bescherming van het personeel. 

 

 Niet alle personeelsleden hebben al een specifieke opleiding gevolgd. Het is noodzakelijk 

dat alle personeelsleden van de CSA een specifieke opleiding krijgen. Momenteel zijn er 

al een 15-tal mensen opgeleid (van de 26) en zijn opnieuw 4 mensen met de opleiding 

gestart. 

 
 

Aanbeveling 

 

 De instructieboeken laten maar in beperkte mate een visuele controle toe. We bevelen aan 

zo veel mogelijk te streven naar een extra visuele check bij het samenstellen van de sets 

om fouten te vermijden. 
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7.13 Chirurgisch dagziekenhuis 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het chirurgisch dagziekenhuis met eigen operatiezalen, de pijnkliniek en het 

oftalmologisch dagziekenhuis (2 eigen operatiezalen) zijn  gelegen in de vroegere 

Volkskliniek. Hiernaast is nog een internistisch, oncologisch en chirurgisch 

dagziekenhuis in Sint-Lucas. 

 

 Het in september 2003 opgestarte pediatrisch dagziekenhuis op campus Volkskliniek 

werd omgebouwd tot de huidige pijnkliniek. Deze telt 14 bedden voor dagopname en een 

behandelzaal met scopiemogelijkheid. De consultaties gebeuren tevens op de pijnkliniek. 

Momenteel gebeuren de pediatrische dagopnames in het chirurgisch dagziekenhuis op 

campus Volkskliniek, waar een speelzaal voorzien is. 

 

 Door het gebruik van Chipsoft (een planningspakket) is het op elk moment mogelijk na te 

gaan waar de patiënt zich bevindt en registratie van wachttijden mogelijk te maken. 

 

 

Sterke punten 

 

 Men besteedt tijdens het preoperatieve verloop, reeds op consultatie, veel aandacht aan 

het ontslag. Allerhande formulieren (afspraak controleonderzoek, werkonbekwaamheid, 

verzekeringen, geneesmiddelenvoorschrift…) worden systematisch ingevuld door de 

artsen. 

 

 Men beschikt over informatiebrochures voor de courante ingrepen van het postoperatieve 

verloop met specifieke nazorgrichtlijnen. 

 

 Het chirurgisch dagziekenhuis beschikt over een geïntegreerd jaarverslag, waarin een 

procesanalyse betreffende operatiezaal en daghospitalisatie werd uitgewerkt met inbegrip 

van knelpunten en mogelijke oplossingen. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Op recovery wordt niet voorzien in een auditief en visueel afscheiding tussen pediatrische 

en volwassen patiënten. 

 

 Men beschikt niet over een administratief personeelslid. 

 

 Niet alle patiënten worden voor ontslag gezien door de behandelende arts. 

 

 Er is één reservekamer met drie posities, zonder daglicht. Deze wordt soms gebruikt voor 

de opname van kinderen, maar is hiervoor niet geschikt. 

 

 

Tekortkoming 



Auditverslag AZ Sint-Lucas, E 290 43 

 

 Er is onvoldoende afstemming binnen de medische disciplines qua zorgprocedures. 

Bovendien worden de bestaande procedures niet steeds gevolgd. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Het lijkt aangewezen om na te gaan of het opportuun is het inschrijvingsproces op het 

dagziekenhuis te laten gebeuren: dit is mogelijk patiëntvriendelijker en praktischer voor 

de verpleegkundigen op het dagziekenhuis. 

 

 Momenteel is het moeilijk om gebruik te maken van de mobiele equipe daar de 

verpleegkundige handelingen en procedures erg specifiek zijn voor het chirurgisch 

dagziekenhuis. Bij afwezigheden wordt beroep gedaan op het personeel van de 

dagziekenhuizen van Sint-Lucas. We bevelen aan om verpleegkundigen van de mobiele 

equipe een specifieke opleiding te laten volgen 

 

 We bevelen aan om het algemeen beoordelingsformulier van het ziekenhuis specifiek te 

maken voor het chirurgisch dagziekenhuis en de formulieren te verwerken om er 

eventuele verbeterpunten inzake kwaliteit uit te halen. 

 

 Patiënten over postoperatieve bijwerkingen en complicaties bevragen. 

 

 

7.14    Centrum voor behandeling van chronische nierinsufficiëntie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Aan het moedercentrum zijn twee externe collectieve autodialysediensten (Aalter en 

Zelzate) verbonden, naast die binnen het ziekenhuis. Het totaal aantal dialyses in 2006 

bedroeg 19355, met 13217 ziekenhuisdialyses, 2768 dialyses in de CAD van Zelzate en 

2509 in Aalter. 

 

 Het centrum telt 4 nefrologen en een endocrinoloog (samen 4,3VTE). Het centrum heeft 

34,4 VTE verpleegkundigen, waarvan 10VTE worden ingezet op de CAD’s. 

 

 

Sterke punten 

 

 De dienst nefrologie telt een diëtiste (0,2 VTE) en een sociaal assistente (0,8 VTE) in 

haar team. Deze zijn bv. aanwezig op de wekelijkse multidisciplinaire 

patiëntenbesprekingen. De sociaal assistente gaat ook bij alle patiënten op huisbezoek bij 

opstart van dialyse, en gaat maandelijks langs op de CAD’s. Zij begeleiden ook 

opgenomen patiënten en zorgen op die manier voor een stuk zorgcontinuïteit. 

 

 Sinds 2000 gebruikt men een eigen multidisciplinair elektronisch patiëntendossier. Enkel 

artsen kunnen binnen dit systeem medicatie voorschrijven. Het dossier is aan actualisatie 

toe, hiervoor wacht men op de invoering van het centraal elektronisch patiëntendossier op 
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ziekenhuisniveau. 

 

 Er werd het laatste jaar werk gemaakt van communicatiemiddelen. Nieuwe infobrochures 

voor patiënten werden opgemaakt en andere geactualiseerd (dialyse, hemodialyse, 

peritoneale dialyse, sociale dienst nefrologie, dieetbrochure nefrologie, wegwijs in uw 

bloeduitslagen). Verder werd een communicatiemapje uitgewerkt dat gebruikt wordt voor 

informatie en vragen van het team naar patiënten, familie, thuiszorg en de huisartsen. 

 

 Het voorbije jaar verhuisde de dialyse naar een volledig nieuwgebouwde dienst. Er is 

veel ruimte en daglicht in de dialysezalen, elke patiënt beschikt er over een eigen TV-

toestel en er is een sfeer van rust. 

Men beschikt over een isolatiekamer met twee posities, waar bv. MRSA-positieve of 

hepatitis-B positieve patiënten apart worden behandeld. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Er zijn tal van overlegmomenten, zowel patiëntenbesprekingen als werkvergaderingen 

binnen de verschillende groepen zorgverleners van de dienst.  

We bevelen aan om het beleidsmatig overleg tussen artsen en verpleegkundigen, en het 

overleg tussen medisch diensthoofd, hoofdverpleegkundige en diensthoofd zorg, dat nu 

gebeurt naargelang de behoefte zich stelt, op meer structurele basis te plannen. 

 

 We bevelen aan om een regelmatig overleg op te starten met de centra waarmee wordt 

samengewerkt voor transplantatie. 

 

 We bevelen aan om een specifieke patiëntentevredenheidsenquête te organiseren binnen 

de dienst. 

 

 We bevelen aan om het jaarverslag meer te stofferen met registratiegegevens die een 

beeld kunnen geven over de kwaliteit van de werking van de dienst. 

 

 

7.15 Apotheek 

 
Algemene vaststellingen 
 

 Er is een apotheek op elk van de twee campussen. 

 

 In 2007 werd de apotheek op campus Sint-Lucas volledig vernieuwd en uitgebreid. 

 

 De bereiding van cytostatica gebeurt op het oncologisch dagziekenhuis op campus Sint-

Lucas. 

 
 

Sterke punten 
 

 De werking van de apotheek is sterk gestructureerd. Er bestaat een subspecialisatie in de 

groep van apothekers. Er zijn tal van overlegmomenten, zowel binnen de apotheek als 
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met andere departementen en diensten. Het proces van medicatiedistributie is 

geanalyseerd en beschreven. Er is een lijvig jaarverslag-beleidsplan voor de apotheek.  

 

 Er gebeurde een zeer grondige zelfevaluatie van het medicatiegebeuren in het ziekenhuis. 

Pijnpunten werden geïdentificeerd en meerdere verbetertrajecten zijn gepland of reeds 

opgestart. 

 

 Er loopt een project van klinische farmacie op de afdelingen oncologie –hematologie en 

geriatrie. Hierbij houdt een apotheker toezicht op medicatieschema, bijwerkingen en 

thuismedicatie. 

 

 Er gebeurt een zeer uitgebreide analyse van medicatieverbruik. Er is niet enkel toezicht 

op antibioticaverbruik, maar ook voor andere medicatie wordt een gedetailleerde analyse 

gemaakt en teruggekoppeld per arts. 

 

 Er wordt gewerkt met een softwarepakket, ‘apotheek in balans’, dat bereidingen 

automatiseert en deze controleert op kwaliteit. 

 
 

Non conformiteiten 
 

 Ongeveer 70% van de voorschriften zijn eigenlijk ‘naschriften’. Alle afdelingen 

beschikken nog over een stock van medicatie. Voor het opstarten van een behandeling 

wordt vaak geput uit deze stock. Naar de apotheek vertrekken zo twee soorten 

voorschriften. Een eerste soort, de ‘groene medicatieschema’s’, om de afdelingsstock aan 

te vullen en een tweede soort, de ‘andere voorschriften’ genoemd, met patiëntgebonden 

medicatie. De afdelingsstocks kunnen enkel voor ‘spoedgevallen’ gebruikt worden. 

In dit opzicht dient de voorraad van de afdelingsstocks geherevalueerd te worden en 

geminimaliseerd tot die medicatie die hiervoor nodig is. 

 

 Bij controle van een aantal medicatievoorschriften d.m.v. een steekproef in de apotheek, 

bleek dat voorschriften vaak niet ondertekend zijn door een arts (26 van 59 ‘groene 

medicatievoorschriften’ was niet gehandtekend, noch voorzien van een stempel, 15 van 

16 ‘andere voorschriften’ was niet gehandtekend, noch voorzien van een stempel).  

Op campus Volkskliniek wordt medicatie door de apotheek aan de afdelingen afgeleverd 

op basis van elektronische medicatieroosters, opgemaakt door verpleegkundigen. 

Medicatie mag enkel door de apotheek afgeleverd worden op basis van een medisch 

voorschrift. 

 

 Er is geen uitgeschreven procedure voor de controle van vervaldata van medicatie op de 

afdelingen.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 De medicatiedistributie gebeurt in het ziekenhuis volgens drie systemen.  

Op sommige afdelingen wordt medicatie voor 24u klaar gezet door de 

nachtverpleegkundige. Soms doet dezelfde nachtverpleegkundige ook de controle van 

alle klaargezette medicatie. Elders gebeurt de controle van deze klaargezette medicatie 

per shift bij de toediening.  
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Op andere afdelingen zet men medicatie niet vooraf klaar, maar op het moment van 

bedeling, en gebeurt de controle door een tweede verpleegkundige. 

De voornaamste risico’s op fouten in de medicatiedistributie zijn: het opstellen van 

medicatievoorschriften door verpleegkundigen, die bovendien zelfs niet altijd worden 

gecontroleerd en/of gesuperviseerd door artsen, geen sluitende controle op de 

thuismedicatie, het bestaan van verschillende systemen van distributie op de 

verpleegafdelingen, medicatie wordt bij het klaarzetten soms reeds uit de verpakking 

gehaald, waardoor controle van bv. de dosis niet meer mogelijk is bij toediening, het niet 

beschikken over unitdoseverpakking voor alle medicatie. 

 

 Er is een procedure voor de registratie van de temperatuur van de koelkasten op 

afdelingsniveau, maar deze is onvoldoende gekend door de personeelsleden op afdelingen. 

De temperatuursregistratie werd recent opgestart. De verschillende stappen, welke 

ondernomen moeten worden bij temperatuursoverschrijding, zowel omtrent de medicatie 

als omtrent de herstelling van de koelkast zijn niet gekend op afdelingsniveau. Zo bleek 

uit de temperatuursregistratie op een afdeling dat de gemeten temperaturen ver buiten de 

grenswaarden lagen gedurende meerdere dagen, zonder enige actie ter correctie. 

 

 Er bestaat een elektronisch en gestandaardiseerd cytostaticavoorschrift, maar dit wordt 

niet door alle artsen gebruikt. Urologen, dermatologen en oftalmologen gebruiken bv. een 

handgeschreven voorschrift. Een systeem waarbij verschillende types voorschriften 

gebruikt worden, kan de kans op fouten verhogen. 

 

 Er is momenteel geen FOBO-registratie binnen de apotheek. De apotheek werkt ook niet 

mee aan de FOBO-registratie op ziekenhuisniveau. Advies om ook binnen de apotheek 

dergelijke registratie in te voeren en deze zo laagdrempelig mogelijk te houden. Een 

goede registratie van fouten, ongevallen en bijna-fouten kan een belangrijk instrument 

zijn bij de verbetering van de eigen werking. 

 

 Er is geen sluitende procedure voor stockcontrole van verdovende medicatie op de 

afdelingen. Er wordt verder ook geen systeem van stockcontrole van de narcotische 

analgetica toegepast in de apotheek. Het is belangrijk dergelijk systeem uit te werken 

zodat te allen tijde een duidelijk overzicht kan gehouden op hoeveel verdovende 

medicatie dient aanwezig te zijn. 

 

 In de ruimten voor de bereiding van cytostatica staat een hoeveelheid materiaal in open 

rekken opgeslagen.  

Enkel het strikt noodzakelijke materiaal voor de bereiding kan in deze ruimtes worden 

opgeslagen in recipiënten die geen stof genereren, dit om het aantal partikels zo laag 

mogelijk te houden. 

 

 

 

7.16 Palliatieve functie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Tijdens 2006 onderging de samenstelling van het palliatief team grote veranderingen door 

vervanging (al dan niet tijdelijk) van medewerkers. Op het moment van de audit bestaat 

het palliatief team uit 1,25 VTE verpleegkundigen, een halftijds psychologe en een 
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halftijds palliatief arts. 

 

 In 2006 werden 483 patiënten begeleid, 80% van de patiënten had een oncologische 

aandoening.  

 

 

Sterk punt 

 

 Jaarlijks wordt voor de medewerkers van het palliatief team intervisie georganiseerd, in 

samenwerking met de palliatieve teams van AZ Groeninge in Kortrijk en ASZ van Aalst. 

 

 

Tekortkomingen 
 

 Om de palliatieve zorgcultuur en de toegankelijkheid van het palliatief supportteam verder 

uit te bouwen in het ziekenhuis is bredere communicatie nodig. Zo beschikt het palliatief 

team niet over een eigen brochure voor patiënten en familie. Er is enkel de informatie die 

verspreid wordt via de algemene infobrochure van het ziekenhuis. 

Ook de aanwezigheid van het palliatief team op de patiëntenbesprekingen van de 

verpleegafdelingen kan uitgebreid worden (nu enkel op de afdeling oncologie). 

Verder zou men de mogelijkheid kunnen onderzoeken voor een specifieke vorming rond 

palliatieve zorgen voor een brede doelgroep van verpleegkundigen (en artsen). 

Bovendien zou men zich kunnen afvragen of de toestemming van de behandelende arts 

voor opstart van begeleiding door het palliatief team geen drempel vormt, waardoor een 

aantal patiënten niet bereikt worden. 

 

 Het multidisciplinair palliatief dossier is niet toegankelijk voor zorgverleners van de 

verpleegafdelingen. Van de besprekingen die het palliatief team heeft met het 

behandelend team worden geen notities gemaakt in het patiëntendossier op de afdeling, 

informatie wordt enkel mondeling uitgewisseld. Zonder dat daarom alle gegevens voor 

iedereen toegankelijk zijn, lijkt het ons, vanuit een holistisch standpunt, belangrijk dat 

alle bij de zorg betrokken actoren zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over diverse 

belangrijke aspecten (fysisch, psychisch, sociaal, spiritueel, familiaal, relationeel…). 

 

 Er zijn geen specifieke zorgprocedures of staande orders uitgewerkt betreffende 

palliatieve zorgen (bv. plotse achteruitgang algemene toestand, ...). 

 

 

Aanbevelingen 
 

 We bevelen aan om te evalueren of een of andere vorm van permanentie wenselijk en/of 

haalbaar is, zodat ook ’s nachts en in het weekend voldoende palliatieve ondersteuning 

kan gegarandeerd worden. 

 

 We bevelen aan het jaarverslag meer te stofferen met registratiegegevens die een beeld 

kunnen geven over de palliatieve zorgcultuur in het ziekenhuis en de kwaliteit van de 

werking van de palliatieve functie. 
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7.17 Ombudsfunctie 
 

Algemene vaststelling 

 

 De ombudsdienst is ook verantwoordelijk voor de Sp-dienst van Veilige Have te Aalter. 

 

 

Sterk punt 

 

 Complexe klachten en structurele problemen worden besproken op de maandelijkse 

ombudscommissie. Er werd aangetoond dat hieruit reeds verbeteracties voortvloeiden 

(bv. parkeerabonnement voor chronische patiënten, opvang zwangere vrouwen op spoed). 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Niet alle klachten komen bij de ombudspersoon terecht. Een groot deel van de klachten 

van huisartsen worden door de medisch directeur ontvangen en behandeld. Deze klachten 

worden niet opgenomen in het jaarverslag van de ombudsdienst waardoor de kans dat 

structurele problemen aan het licht komen en kunnen worden aangepakt, verkleint. 

 

 Het huishoudelijk reglement bevat de klachtenprocedure en een beschrijving van de 

ombudscommissie, doch geen gegevens m.b.t. organisatie en de concrete werking van de 

ombudsdienst (openingsuren, naam ombudspersoon, bereikbaarheid, vervanging bij 

afwezigheid of indien ombudspersoon betrokken partij is). Het reglement ligt ook niet ter 

inzage van patiënten, medewerkers en iedere belangstellende. 

 

 De persoonsgegevens in de afgehandelde klachtendossiers worden niet vernietigd na 

opmaak van het jaarverslag. 

 

 De ombudsdienst beschikt niet over een eigen en exclusief emailadres. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Een vlotte, laagdrempelige bereikbaarheid van de ombudsdienst is onvoldoende 

gegarandeerd. 

In de onthaalbrochure en op de website is enkel vermeld dat de ombudspersoon 

telefonisch bereikbaar is. De openingsuren van de ombudsdienst worden niet vermeld, 

noch de mogelijkheid tot het langskomen tijdens deze uren, het maken van een afspraak 

daarbuiten of het schriftelijk formuleren van een klacht.  

Vanuit de inkomhal wordt de ombudsdienst niet bewegwijzerd: gebruikers dienen zich 

eerst te wenden aan het algemeen onthaal en naar de dienst te vragen.  

 

 Recent werd een brochure inzake de wet op de rechten van de patiënt ter beschikking 

gesteld van gebruikers aan het algemeen onthaal. Ook op de website en in de 

onthaalbrochure wordt naar deze wet verwezen. Vorming van het personeel werd 

totnogtoe echter nog niet georganiseerd. 

Elementen uit deze wet zijn nog niet vertaald in richtlijnen en procedures bv. inzagerecht, 

recht op second opinion, vertegenwoordiging van de patiënt. 
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 De inhoud, doelstellingen, frequentie en deelnemers van de overlegorganen 

“ombudscommissie” en “verbeterplatform” dienen éénduidig te worden vastgelegd. 

Momenteel worden beide begrippen door elkaar gebruikt. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 De klachten, proactief gemeld door medewerkers, worden momenteel niet geregistreerd. 

Nochtans leveren deze “informele” klachten eveneens waardevolle informatie op over 

mogelijke gebreken en dus verbeterpunten in de dienstverlening. We bevelen dan ook aan 

deze klachten op te nemen in de registratie en het jaarverslag en onderwerp te laten 

uitmaken van reflectie binnen een ombudscommissie en/of verbeterplatform. Het 

uitwerken van een specifieke procedure voor deze klachten heeft is zinvol. 

 

 We bevelen aan het jaarverslag van de ombudsdienst ook op te sturen naar de 

kwaliteitscoördinator, het ethisch comité en het syndicaal overlegcomité. 
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8 Infectieziektenbeheersing 

 

8.1 Verplichte aangifte van besmettelijke ziekten 
 

Algemene vaststellingen~beide campussen 

 

 Er bestaat een procedure. Deze is te raadplegen op intranet. De afdeling Toezicht 

Volksgezondheid ontvangt op regelmatige basis aangiften van het ziekenhuis. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We raden aan om de procedure ivm de meldingen infectieziekten aan de afdeling 

Toezicht Volksgezondheid in het kader van het profylaxedecreet aan te passen. Hierin 

wordt de rol van zowel de behandelende artsen als het labo en de samenwerking tussen 

beide gedefinieerd. 

 

 

8.2 Bestrijding en opvolging van nosocomiale infecties 
 

Algemene vaststellingen~beide campussen 

 

 Het ziekenhuis deed mee aan de nationale campagnes voor handhygiëne. 

 

 Alle procedures ivm ziekenhuishygiëne zijn te raadplegen via intranet en beschikken over 

een versie- en een revisiedatum. 

 

 Het team beschikt over een eigen jaarverslag. 

 

 

Sterke punten 

 

 Het team ziekenhuishygiëne besteedt continu aandacht aan handhygiëne. Buiten de 

nationale campagne voor handhygiëne doet het team regelmatige controles op het dragen 

van juwelen en toepassen van handhygiëne (lichtbaken). De resultaten worden besproken 

in de teamvergadering op de afdeling en het rapport is ook te raadplegen op intranet. 

 

 Er bestaat een goed doordacht elektronisch MRSA-dossier. Hiermee gebeurt er een 

continue registratie en opvolging van MRSA. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We raden aan om, zoals het nu reeds gebeurt voor nieuwe verpleegkundigen, ook op 

regelmatige basis bijscholing te geven ivm ZHH aan artsen, paramedici, assistenten,… 
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 Om handhygiëne nog beter te implementeren op de werkvloer, kunnen geheugensteuntjes  

op belangrijke plaatsen bv. boven lavabo verpleegpost, utility, uitgehangen worden. Deze 

reminders waren slechts in beperkte mate aanwezig. 

 

 Referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne zouden een meerwaarde betekenen om 

het ziekenhuishygiënebeleid nog meer ziekenhuisbreed uit te dragen en te implementeren. 

 

 

8.3 Antibioticabeleid 
 

Algemene vaststellingen~beide campussen 

 

 Er bestaat een AB-formularium opgemaakt door de bevoegde commissie, zowel 

geschreven als electronisch. 

 

 Er is een lijst van reserve-AB beschikbaar. 

 

 Het ziekenhuis neemt sinds het begin deel aan de pilootstudie. 

 

 

8.4 Comité voor ziekenhuishygiëne (CZH) 
 

Algemene vaststellingen~beide campussen 

 

 Het CZH komt op regelmatige tijdstippen samen.  

 

 De nieuwe samenstelling van het CZH is bijna voltooid. 

 

 Het team ziekenhuishygiëne neemt actief deel aan het regionale en federale overleg 

platform van ziekenhuishygiënisten.  
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9 Milieu en hygiëne 

9.1 Ziekenhuiskeuken 
 

Algemene vaststellingen~Campus Sint-Lucas 

 

 In de centrale keuken van AZ Sint-Lucas worden dagelijks 900 warme maaltijden bereid 

voor patiënten, bezoekers en medewerkers.  

 In deze keuken wordt in een koude lijn gewerkt. 

 Er zijn vijf productiedagen op de zeven: produceren-snelkoelen-bewaren-portioneren-

regenereren. 

 De centrale keuken werd in 1998 gebouwd in de toestand zoals zij zich nu bevindt.  

 Hygiëneprocedures: er is een HACCP-team met regelmatige vergaderingen; een HACCP-

handboek is aanwezig. 

 In mei 2006 was er in het personeelsrestaurant en de bijhorende keuken een 

audit/inspectie door het FAVV en er werden opmerkingen/aanbevelingen gemaakt over: 

 bewaring van de koude schotels in een open koeltoog en in de koelkast. 

 slechte geuren in een te kleine ruimte waar 2 andere koelkasten staan. 

 open venster in de keuken zonder vliegenhor. 

 De volgende bijsturing werd op dit ogenblik uitgevoerd: 

 alle inbreuken werden weggewerkt. 

 Een externe audit in de centrale keuken werd uitgevoerd door VEKMO. 

 De vergunning voor de gemeenschapskeuken loopt nog tot 11/03/2008. 

 Bacteriologische controles van werkoppervlakken en toestellen door CZH. De analyses 

gebeuren in opdracht van CZH.  

 Ongediertebestrijding door professionele firma: Ondes (kakkerlakken en knaagdieren). 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van lokdozen, luimvallen. Wel wordt regelmatig 

gespoten met een vloeistof. 

 Bij aankomst van de goederen wordt de verpakking onmiddellijk verwijderd. Op die 

manier wordt vermeden dat ongedierte (of eitjes) in de voorraadkamers terecht komen. 

 Afwas: machinaal. Temperatuur van het naspoelen +80°C.  

 Frituurolie: enkel in de Bistro (restaurant voor de bezoekers); regelmatig gebruik van een 

tester. Grondige registratie van het gebruik van de frituurolie. Olie verversen na 7 

beurten. 

 Er worden geen zacht gekookte eieren aan de patiënten geserveerd.  

 Er wordt veel aandacht besteed aan de temperatuurcontrole van de voedingsmiddelen. Er 

gebeurt ook temperatuurscontrole tot op de patiëntenkamer (soep ± 80°C).  

 De warme maaltijden gaan na portionering naar de verpleegafdelingen via 

regeneratiekarren. Alle verdeelkarren zijn 9 jaar oud.  

 Koelcellen en diepvriezers: duidelijk afleesbare temperaturen (met centrale registratie).  

 Vaste etensresten komen na vermaling in plastieken zakken terecht. Vloeibare resten 

worden afgevoerd via de riolering. 

 Drinkwater van TMVW wordt ontkalkt. Er worden daarna onvoldoende analyses 

uitgevoerd.  

 De bewaring van bereide maaltijden is maximaal 4 dagen in gekoelde omstandigheden. 

 Plaats van bewaring van bereide voedingsmiddelen is in de koelkast. 

 Getuigenschotels worden 07 dagen bewaard in koelcel (verschillende componenten). 
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 Keukenpersoneel beschikt over een toilet dat enkel door hen mag gebruikt worden.  

 Handhygiëne personeel: 15 lavabo’s met niet-manuele bediening, reminders zijn 

aanwezig.  

 

 

Algemene vaststellingen~Campus Volkskliniek 

 

 In de centrale keuken van de Volkskliniek worden dagelijks 650 warme maaltijden bereid 

voor patiënten, bezoekers en medewerkers. In deze keuken wordt in een warme lijn 

gewerkt. 

 De centrale keuken werd in 2003 gebouwd in de toestand zoals zij zich nu bevindt.  

 Hygiëneprocedures: er is een HACCP-team met regelmatige vergaderingen; een HACCP-

handboek is aanwezig. 

 In juni 2005 was er in keuken een audit/inspectie door het FAVV en er werden 

opmerkingen/aanbevelingen gemaakt over: 

 in droogmagazijn was een strook muur niet bedekt met glad, afwasbaar 

oppervlak 

 in de broodkeuken staat een ruw houten paneel in het plafond dat niet 

gemakkelijk schoongemaakt kan worden 

 in het afwaslokaal zijn leidingen aan het plafond met roestvorming 

 de lampen zijn niet voldoende afgeschermd 

 in de diepvrieskist voor consumptie-ijs zit geen thermometer 

 voedingsmiddelen moeten zo lang mogelijk onder koeling worden 

gehouden 

 bij de ingangscontrole moeten de wettelijke temperatuursnormen 

nageleefd worden 

 ook de muren en de plafonds moeten in het reinigingsplan opgenomen 

worden. 

 De volgende bijsturing werd op dit ogenblik uitgevoerd: 

 alle inbreuken werden weggewerkt. 

 De vergunning voor de gemeenschapskeuken loopt nog tot 09/06/2008. 

 Begin 2008 zal een nieuw ontvangstlokaal voor de goederen (met koeling) in gebruik 

genomen worden. 

 Bacteriologische controles van werkoppervlakken en toestellen door CZH. De analyses 

gebeuren in opdracht van CZH.  

 Niet alle ramen die kunnen geopend worden, zijn voorzien van vliegenhorren. 

 Ongediertebestrijding door professionele firma: Cleaning Masters~Merksem 

(kakkerlakken en knaagdieren). 

 Er wordt wel gebruik gemaakt van lokdozen, luimvallen.  

 Afwas: machinaal. Temperatuur van het naspoelen +75°C.  

 Frituurolie: grondige registratie van het gebruik van de frituurolie. Olie verversen na 5 

beurten. 

 Er worden geen zacht gekookte eieren aan de patiënten geserveerd.  

 Er gebeurt geen temperatuurscontrole tot op de patiëntenkamer.  

 De warme maaltijden gaan na portionering naar de verpleegafdelingen via niet 

verwarmde karren.  

 Koelcellen en diepvriezers: duidelijk afleesbare temperaturen (met centrale registratie).  

 Vaste etensresten komen in plastieken zakken terecht. Vloeibare resten worden afgevoerd 

via de riolering. 
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 Drinkwater van TMVW wordt onthard. Er worden voldoende analyses uitgevoerd. De 

resultaten zijn uitstekend. 

 De bewaring van bereide maaltijden is maximaal 1 dag in gekoelde omstandigheden. 

 Plaats van bewaring van bereide voedingsmiddelen is in de koelkast. 

 Getuigenschotels worden 7 dagen bewaard in koelcel (verschillende componenten). 

 Keukenpersoneel beschikt over een toilet dat enkel door hen mag gebruikt worden.  

 Handhygiëne personeel: 5 lavabo’s met manuele bediening, reminders zijn aanwezig.  

 

 

Tekortkoming 

 

 Niet alle ramen die kunnen geopend worden, zijn voorzien van vliegenhorren (keuken 

campus VK). 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om periodieke temperatuurscontroles uit te voeren van de voeding op de 

kamer van de patiënt. 

 

 De kraan van de lavabo’s bestemd voor de handhygiëne, wordt bij voorkeur voorzien van 

een niet-manuele bediening. 

 

 Voor personeel met een verkoudheid, griep, infecties, maag- en darmklachten, 

huiduitslag moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen: vb. dragen van een 

mondmasker, het strikt toepassen van handhygiëne en, als dat personeel rechtstreeks in 

contact komt met voeding, het laten uitvoeren van andere activiteiten (binnen het 

keukendomein). 

 

 

9.2 Ziekenhuisafval 
 

Algemene vaststellingen~Campus Sint-Lucas 

 

 Er bestaan geschreven procedures ivm afval; met flowcharts (stroomdiagrammen). 

 Stroomdiagrammen worden momenteel goed zichtbaar in de spoelruimtes van de 

verpleegafdelingen opgehangen, samen met het in gebruik nemen van een ‘afvaltoren’. 

 Regelmatig afvoer van de afval van de afdelingen naar een magazijn. 

 Er is geen containerpark aanwezig. De centrale opslagplaats voor plastieken zakken naar 

IVAGO is een afgesloten, overdekt lokaal. In de toekomst zal een containerpark gebouwd 

worden. 

 De restafval en de overige te recycleren afvalcomponenten worden verzameld vóór 

ophaling op verschillende locaties.  

 Wij bevelen aan om de opslagplaatsen voor afval in de instelling samen te brengen naar 

één centrale plaats. 

 Het lokaal voor RMA is afgesloten, goed verlucht met ventilator. Aan de buitenzijde zijn 

niet alle vermeldingen aangebracht. Er ontbreekt de vermelding: “Inzamelruimte voor 

RMA – Toegang verboden voor onbevoegden”. 
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 Preventieve ongediertebestrijding: contracten vermelden geen preventieve bestrijding in 

en rond de afvalopslagplaatsen. 

 

 

Algemene vaststellingen~Campus Volkskliniek 

 

 Er bestaan geschreven procedures ivm afval; met flowcharts (stroomdiagrammen). 

 Stroomdiagrammen worden momenteel goed zichtbaar in de spoelruimtes van de 

verpleegafdelingen opgehangen, samen met het in gebruik nemen van een ‘afvaltoren’. 

 Regelmatig afvoer van de afval van de afdelingen naar twee verzamelplaatsen met 

containers. De eerste verzamelplaats is een open ruimte, niet afgesloten met containers 

voor het keukenafval, in de nabijheid van een inrijpoort. De tweede verzamelplaats is een 

gesloten ruimte met een perscontainer voor de restafval; hier worden ook de RMA-dozen 

opgeslagen. 

 Wij bevelen aan om de opslagplaatsen voor afval in de instelling samen te brengen naar 

één centrale plaats, waar aandacht besteed wordt aan het veilig en hygiënisch stockeren 

van de gescheiden afvalcomponenten, in een afgesloten ruimte. 

 Preventieve ongediertebestrijding: contracten vermelden geen preventieve bestrijding in 

en rond de afvalopslagplaatsen. 

 Naar aanleiding van een vorige audit in 2002 werden ook al inbreuken vastgesteld op de 

centrale afvalopslagplaats. Er werd toen gevraagd om het interne afvalstoffenbeleid te 

herzien. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Aan de buitenzijde van het lokaal bestemd voor “Risicohoudend Medisch afval” zijn niet 

alle vermeldingen aangebracht. Er ontbreekt de vermelding: “Inzamelruimte voor RMA – 

Toegang verboden voor onbevoegden”. 
 
 

Tekortkomingen 

 

 De bestaande opslagplaatsen voor ziekenhuisafval moeten verboden worden voor 

onbevoegden. Dit moet duidelijk aangeduid worden aan de ingang. 

 

 Er moet ook preventieve ongediertebestrijding gebeuren in de onmiddellijke nabijheid 

van de centrale verzamelplaatsen voor afval. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 De constructie van de ruimten waar afvalstoffen op campus Volkskliniek tijdelijk zijn 

opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende 

vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terecht komen, die 

voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen 

geleid worden. 

 

 De verschillende containers op campus Volkskliniek moeten ordelijk in een afgesloten 

ruimte geplaatst worden en elke overlading en elke vorming van geurhinder moet 
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voorkomen worden. 

 

 De containers moeten regelmatig en efficiënt gereinigd en gedesinfecteerd worden. 

 

 Wij bevelen sterk aan om op de terreinen van AZ-Sint-Lucas teveel verschillende locaties 

met afvalstoffen te vermijden en een tijdelijke centrale opslagplaats te centraliseren op 

één plaats.  

 

 

9.3 Mortuarium-autopsielokaal 
 

Algemene vaststellingen~beide campussen 
 

 Als een patiënt overlijdt, mag in AZ Sint-Lucas het lijk nog maximum drie uren op de 

patiëntenkamer verblijven. Daarna moet het lijk overgebracht worden naar een gekoelde 

kamer. Het transport van de overledenen gebeurt met een reglementair ingeschreven 

stationwagen, waarin achteraan een brancard kan geplaatst worden. Het laden en lossen 

van de lijken is aan het zicht onttrokken. 

 Het vergunde en goedgekeurde mortuarium met een opnamecapaciteit van 26 lichamen 

werd bezocht. Het nadeel is dat dit gebouw ver afgelegen is van de 

hospitalisatieafdelingen. Tov de Volkskliniek is er zelfs een openbare weg tussen. 

 Daarom heeft men drie gekoelde wachtzalen ontworpen waar de overledenen maximum 

12 uur zullen verblijven en daarna overgebracht worden naar het vergunde mortuarium. 

Daar worden de lijken in goede omstandigheden bewaard gedurende gemiddeld 4,5 

dagen. 

 Er werd afgesproken met de verantwoordelijken van het ziekenhuis (Tony De Jans, hoofd 

patiëntenbegeleiding) dat er duidelijke en correcte procedures zullen uitgeschreven 

worden ivm de 3 uren- en 12 uren regels! 

 Het mortuarium wordt gebruikt voor de beide ziekenhuizen én voor de bewaring van 

overleden lichamen komende van externe locaties.  

 In 2006 werden 1168 lijken bewaard. Ook overledenen van externe inrichtingen. 

 De gemiddelde duur van verblijf van de lijken is 4,5 dagen. 

 Balsemingen gebeuren zeer zelden in dit mortuarium.  

 De lijktooi gebeurt op de hospitalisatieafdeling. 

 Deze bewaarplaats voldoet aan de Vlarem voorwaarden 

 Er is 1 autopsielokaal: er gebeuren gemiddeld ongeveer 5 autopsies per jaar 

 In de milieuvergunning werd de capaciteit van het mortuarium niet vermeld.  

 Er is geen RIO opgemaakt voor het autopsielokaal. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 In de milieuvergunning werd de capaciteit van het mortuarium niet vermeld: volgens 

artikel 5.35.1.3 moet de bewaarruimte voor lijken voldoende ruim zijn om het aantal 

lijken te bevatten, waarvoor de toelating in de milieuvergunning is verleend. 
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Tekortkoming 

 

 Er is geen reglement van inwendige orde voor het autopsielokaal. Dit reglement moet 

opgemaakt worden door CZH en moet richtlijnen bevatten ter voorkoming van 

hinderlijke en onhygiënische toestanden. 
 

 
 

Aanbevelingen 

 

 Er moeten richtlijnen/procedures opgemaakt worden binnen het ziekenhuis waarin 

vermeld staat dat de overleden patiënt nooit langer dan 3 uur op een patiëntenkamer mag 

blijven. 

 

 In een tijdelijke bewaarplaats (= niet vergunde mortuarium) mogen de lijken slechts 12 

uur verblijven. 

 
 

9.4 Legionella 
 

Algemene vaststellingen~campus Sint-Lucas 

 

 Er is een operationeel beheersplan, onderverdeeld in 7 delen: 

- deel 1: gebouwen A-B-M-L:  douches op patiëntenkamers 

- deel 2: gebouwen D-E-F:   douches op patiëntenkamers  

- deel 3: gebouw G:    geen douches op patiëntenkamers 

- deel 4: gebouwen H-I-J:   douches op patiëntenkamers 

- deel 5: gebouw C:    geen douches op patiëntenkamers 

- deel 6: gebouwen X-Y-Z-W:  geen douches op patiëntenkamers 

- deel 7: gebouw T:    geen douches op patiëntenkamers 

 

- Er zijn ook douches in de kleedkamers van het personeel (in de kelder); deze 

douches worden niet bemonsterd. 

- Gelet op het verhoogde legionellarisico thv koeltorens, zijn bacteriologische 

staalnames sterk aanbevolen. 

 

 Legionellapreventie:  

- wekelijks temperatuurverhoging van het volledige systeem: retourleidingen 

worden op een temperatuur van 55°C gebracht gedurende 12 uur 

- Aquadomo: zeer degelijke partner in de legionellabeheersing 

- 2x per jaar worden op 8 kritische punten bacteriologische staalnames 

gedaan: 

- altijd is er een staalname op de volgende plaatsen: bevallingsbad op de 

materniteit, INZO, dienst oncologie. 

- er worden acties ondernomen bij positieve kweekresultaten (zie 

beheersplan)  
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- de analyseresultaten van de bacteriologische staalnames thv de 8 kritische 

punten konden niet getoond worden 

- wekelijks worden de weinig gebruikte leidingen doorgespoeld. 

- brandhaspels zitten niet op hetzelfde circuit. 

 De temperaturen van de warmwaterleidingen blijven momenteel binnen de normen. 

 Op dit ogenblik verklaart het CZH dat er geen problemen zijn met een verhoogd 

kiemaantal (dus < 1.000 KVE/l).  

 

 

Algemene vaststellingen~campus Volkskliniek 

 

 Er is een operationeel beheersplan. 

 In de Volkskliniek zijn er nog oude, gegalvaniseerde leidingen. 

 Er zijn geen koeltorens. 

 Op de bovenste verdiepingen bevindt zich een RVT DOMINO. Dit RVT wordt in juli 

2009 omgebouwd tot een dagziekenhuis van AZ-Sint-Lucas. 

 Legionellapreventie:  

- maandelijks temperatuurverhoging van het volledige systeem: 

vertrekleidingen worden op een temperatuur van 68°C gebracht gedurende 

7 uur 

- Aquadomo: zeer degelijke partner in de legionellabeheersing 

- 2x per jaar worden op 7 kritische punten bacteriologische staalnames 

gedaan 

- er worden acties ondernomen bij positieve kweekresultaten (zie 

beheersplan)  

- de analyseverslagen geven de volgende resultaten: 

o op 12 stalen en een periode van 6 maand 

o kleiner dan 1.000 kve: 10 stalen 

o groter of gelijk aan 1.000 kve: 2 stalen 

o groter dan 10.000 kve: 0 stalen 

- de weinig gebruikte leidingen worden niet doorgespoeld. 

- ook brandhaspels zitten op hetzelfde circuit. 

 Eén staal, genomen op het RVT, bevatte 5400 kve/l. 

 Op dit ogenblik verklaart het CZH dat er geen problemen in de hospitalisatieafdelingen 

zijn met een verhoogd kiemaantal (dus < 1.000 kve).  

 

 

9.5 Drinkwater 
 

Algemene Vaststellingen~beide campussen 

 

 Het leidingwater van TMVW ondergaat een bijkomende behandeling 

(ontharden/ontkalken) ter hoogte van de twee centrale ziekenhuiskeukens. 

 Er werden bacteriologische analyses uitgevoerd ter hoogte van een koudwatertappunt van 

de personeelskeuken (campus SL) en ter hoogte van een kamer op de tweede verdieping 

(campus VK). 

 De analyses voldoen aan de wettelijke normen.  

 Dit tappunt is op grote afstand gelegen van de centrale keuken. 
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 De monsters moeten zodanig genomen zijn dat ze representatief zijn voor de kwaliteit 

van het verbruikte water in het ziekenhuis. 

 

Aanbevelingen 

 

 Het drinkwater uit het openbare waterleidingsnet, dat op de terreinen van de 

verzorgingsinstelling nog een behandeling ondergaat, moet jaarlijks geanalyseerd en 

getoetst worden aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 13/12/2002 (Belgisch 

Staatsblad 13 december 2002).  

 

 De monsters moeten zodanig genomen zijn dat ze representatief zijn voor de kwaliteit 

van het verbruikte water in het ziekenhuis.  

 
 

9.6 Schoonmaak 
 

Algemene vaststellingen~beide campussen 

 

 De schoonmaak in de beide campussen wordt verzorgd door een equipe van 200 

poetsvrouwen.  

 Op regelmatige tijdstippen gebeurt een evaluatie door drie voorwerksters in 

samenwerking met de professionele firma. 

 De schoonmaakmethode is: op de afdelingen, lokalen en consultaties: droog poetsen 

zoniet klamvochtig met microvezeldoeken; één poetsdoek per kamer. in de gangen: 

schrobzuigmachine. 

 Op OK en de nierdialyse worden altijd chloortabletten gebruikt. 

 Alle schoonmaakprocedures werden opgemaakt door de verantwoordelijken van het 

ziekenhuis in samenwerking met de firma Alpheios. . 

 Het CZH houdt geen bacteriologische toezicht op het ziekenhuismilieu (vb. 

oppervlakken, vloeren, voorwerpen en deurklinken. Het milieu wordt wel projectmatig 

gecontroleerd volgens de gekende CDC-richtlijnen. 

 Bijzondere schoonmaakprocedures werden ingevoerd voor de kamers waar patiënten 

verblijven met besmettelijke en nosocomiale ziekten, ongedierte, e.a. 

 Onder het toezicht van CZH zal een specifieke procedure met chloortabletten uitgewerkt 

worden voor het geval zich op een hospitalisatieafdeling een epidemische verheffing 

voordoet met Clostridium difficile. 

 Er werd een bezoek gebracht aan drie hospitalisatieafdelingen (materniteit, geriatrie en 

chirurgie) in AZ-Sint-Lucas en aan één afdeling (geriatrie) in de Volkskliniek, waar wij 

een deskundig gesprek hadden met de poetsvrouwen. 

 In de voorraadkasten op de afdeling is een voorraad poetsproducten terug te vinden voor 

de duur van zes weken. 

 

 

Aanbeveling 

 

 In samenwerking met het Comité voor ziekenhuishygiëne een nieuwe poetsprocedure 

uitwerken worden in geval dat op een hospitalisatieafdeling een epidemische verheffing 

zou plaatsvinden met Clostridium difficile.  
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9.7 Linnenbehandeling 
 

Algemene vaststellingen~beide campussen 

 

 Er zijn in het ziekenhuis 3 industriële wasmachines en 1 gewone. Ook 3 industriële 

droogtrommels en 1 gewonen. 

 De wasproducten die gebruikt worden zijn: 

o Clax Mild~Johnson Diversey (enzymatisch vloeibaar was middel) 

o Clax Sonril~Johnson Diversey (bleekmiddel op basis van peroxide) 

 De wasmachines worden enkel gebruikt voor de poetsdoeken en de vloermoppen. 

 Externe wasserij voor het bedlinnen en de werkkledij: Malysse uit Kortrijk. 

 Dit bedrijf werd al ter plaatse bezocht door de ziekenhuisdirectie. 

 Beroepskleding zal in de toekomst verdeeld worden via een verdeelautomaat.  

 Bacteriologische controle op het wasprocédé is gebeurd. De documenten op dat gebied 

werden nagezien door het CZH. 

 Er zijn geschreven procedures ivm de behandeling van het bedlinnen en de werkkledij. 

 De hoofdkussens van de patiëntenbedden krijgen een ondoordringbare overtrek.  
 
 

Tekortkoming 

 

 Occasioneel en op vraag van de sociale dienst wordt ook de kleding van patiënten 

gewassen in de wasmachines van het ziekenhuis. Het aangewende wasprocédé moet 

onder toezicht staan van het CZH en een volledige ontsmetting van het linnen en van het 

wasgoed waarborgen. Dit kan aangetoond worden met een bacteriologische controle van 

het wasproces.  

 

 

9.8 Opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De centrale opslagplaats bevindt zich in een groot magazijn op de terreinen van AZ-Sint-

Lucas. 

 De stockering gebeurt ordelijk, geklasseerd en volgens de milieureglementen. 

 Er zijn twee chemiekluizen aanwezig (ontsmettingsproducten). 

 De lokale brandweer is op de hoogte van de opslagplaats.  

 Aan de hand van de verkregen inlichtingen en de documenten die ons werden gegeven, 

kunnen wij niet nagaan of de aanwezige gevaarlijke stoffen (rubriek 17 - Vlarem) 

overeenstemmen met de aard en de hoeveelheden, zoals ze werden opgetekend in de 

milieuvergunning. 

 

 

Tekortkoming 
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 Er moet een lijst (register) opgemaakt worden van alle gevaarlijke stoffen (irriterende, 

corrosieve, explosieve, oxiderende en schadelijke, Vlaremrubriek 17) waarop de 

volgende gegevens vermeld staan: 

o de frequentie van het gebruik 

o de juiste hoeveelheden 

o de exacte plaats waar het product is opgeslagen. 

 

 

9.9 Biotechnologie 
 

Algemene vaststellingen~campus Sint-Lucas 

 

 Activiteit 1: 

o Opsporing, identificatie en gevoeligheidsbepaling van mogelijk pathogene micro-

organismen in klinische stalen van menselijke oorsprong of voor interne 

omgevingscontrole.  

 Indien pathogenen van risicoklasse 3 (vb. Mycobacterium tuberculosis) worden 

geïdentificeerd, worden geen verdere analyses meer op dit staal uitgevoerd, maar wordt 

het staal naar referentielabo’s gestuurd voor verdere analyses. 

 Technisch dossier heeft het nummer SBB 219 2006 0791. 

 Gecontamineerd materiaal wordt geautoclaveerd in een druktoestel van 50 liter. 

 Er gebeurt zeer regelmatig een validatie van het sterilisatieproces dmv een bio-indicator. 

 

 

Sterk punt 

 

 De beginselen van goede microbiologische praktijk bepalen dat de blootstelling van de 

werkplek en het milieu aan pathogenen tot een minimum moet beperkt blijven. In dit L2-

laboaratorium worden de administratieve taken (‘bureauwerk’ en ‘bibliotheken’) tot een 

minimum beperkt. 

 

 

9.10 Vergunningstoestand (milieu) 
 

Algemene vaststellingen 

 

ZIEKENHUIS SOORT Deel/G-rubriek VAN TOT 

Sint-Lucas VLAREM-vergunning 

(klasse 1) 

Ziekenhuis:  

Rubrieken 49.1 en 

49.2 en 35 en 51.1 en 

51.2 

 22/05/202

1 

Volkskliniek VLAREM-vergunning 

(klasse 1) 

Ziekenhuis:  

Rubrieken 49.2 en 35 

 18/08/202

4 

 

 

 In het verleden werden verschillende wijzigingen uitgevoerd in de beide campussen. 

 Sommige activiteiten zijn gestopt, andere opslagplaatsen werden uitgebreid of 

afgebouwd, aan sommige vergunningsplichtige activiteiten werden vernieuwingen 

uitgevoerd.  
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 De overheid werd hiervan nog niet op de hoogte gebracht. 

 De milieucoördinator is akkoord om de lopende milieuvergunningen na te kijken en een 

regularisatie aan te vragen.  

 

 

Aanbeveling 

 

 De huidige milieuvergunningen zullen in de toekomst worden geactualiseerd. 
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Brussel, 31/01/2008 
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