
 
Agentschap Inspectie Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 
Afdeling Welzijn en Gezondheid 
Koning Albert II–laan 35, bus 31,  
1030 BRUSSEL 
Tel. 02 553 33 79 – Fax 02 553 34 35 
E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditverslag  

Universitair Ziekenhuis Gent 

 

Maart 2007 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



Auditverslag Universitair Ziekenhuis Gent, E 670 2 

 

Inhoud 
 

Inhoud ........................................................................................................................................ 2 

1 Inleiding ............................................................................................................................. 4 

1.1. Toepassingsgebieden ________________________________________________________ 4 

1.2. Definities __________________________________________________________________ 4 

1.3. Auditdata _________________________________________________________________ 6 

1.4. Samenstelling van het auditteam ______________________________________________ 6 

2 Identificatie van de instelling ............................................................................................ 7 

3 Algemeen beleid ................................................................................................................. 8 

4 Medisch beleid ................................................................................................................. 14 

5 Verpleegkundig beleid ..................................................................................................... 17 

6 Kwaliteitsbeleid ................................................................................................................ 20 

7 Audit van de verpleegafdelingen, diensten, functies en zorgprogramma’s .................. 24 

7.1 Algemeen ______________________________________________________________ 24 

7.2 Kraaminrichting M en MIC ______________________________________________ 27 

7.3 N* en NIC _____________________________________________________________ 28 

7.4 Zorgprogramma voor kinderen ___________________________________________ 31 

7.5 Dienst voor geriatrie G __________________________________________________ 34 

7.6 Dienst voor volwassenenpsychiatrie A ______________________________________ 35 

7.7 Dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie K __________________________________ 38 

7.8 Sp-locomotorisch _______________________________________________________ 40 

7.9 Zorgprogramma voor oncologie ___________________________________________ 41 

7.10 Sp-palliatief ____________________________________________________________ 42 

7.11 Palliatieve functie _______________________________________________________ 43 

7.12 Intensieve zorgen _______________________________________________________ 44 

7.13 Gespecialiseerde spoedgevallenzorg ________________________________________ 48 

7.14 Operatiekwartier – sterilisatie ____________________________________________ 51 

7.15 Chirurgische daghospitalisatie ____________________________________________ 56 

7.16 Apotheek ______________________________________________________________ 58 

7.17 Centrum voor behandeling van nierinsufficiëntie ____________________________ 60 

7.18 Ombudsfunctie _________________________________________________________ 62 



Auditverslag Universitair Ziekenhuis Gent, E 670 3 

 

8 Hygiëne en milieu ............................................................................................................ 64 

8.1 Milieuvergunningen/toestand _____________________________________________ 64 

8.2 Rouwkamers, lijkbezorging en autopsielokalen ______________________________ 64 

8.3 Keuken _______________________________________________________________ 65 

8.4 Schoonmaak ___________________________________________________________ 66 

8.5 Linnen ________________________________________________________________ 67 

8.6 Waterdistributie ________________________________________________________ 67 

8.7 Legionellabeheersplan ___________________________________________________ 67 

8.8 Therapiebad ___________________________________________________________ 68 

8.9 Verbouwingen _________________________________________________________ 68 

8.10 Ziekenhuisafval ________________________________________________________ 68 

8.11 Opslag en vervoer van gevaarlijke producten ________________________________ 69 

8.12 Biotechnologie _________________________________________________________ 70 

8.13 Ongediertebestrijding ___________________________________________________ 70 

9 Infectieziektepreventie ..................................................................................................... 71 

9.1 Bacteriologische controle _________________________________________________ 71 

9.2 Verplichte aangifte van besmettelijke ziekten ________________________________ 71 

9.3 Bestrijding en opvolging van nosocomiale infecties ___________________________ 71 

9.4 Antibioticabeleid _______________________________________________________ 72 

9.5 Het comité voor ziekenhuishygiëne (CZH) __________________________________ 73 

10 Opvolgingsverslag vorige audit ................................................................................... 74 



Auditverslag Universitair Ziekenhuis Gent, E 670 4 

 

1 Inleiding 

 

In het auditverslag bespreken we eerst het algemeen en medisch beleid dat betrekking heeft 

op de globale werking van het ziekenhuis. 

Daarna behandelen we achtereenvolgens het verpleegkundig beleid, het kwaliteitsbeleid en 

het rampenplan. 

Verder bespreken we de resultaten van de specifieke audit van de hospitalisatiediensten, 

afdelingen, functies en zorgprogramma’s. 

Tenslotte komen hygiëne, milieu en infectieziektepreventie aan bod. 

 

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

van de audit.  

 

Als bijlage bij dit auditverslag wordt het voortgangsrapport van UZ Gent toegevoegd waarin 

het ziekenhuis een stand van zaken geeft met betrekking tot de opvolging van de opmerkingen 

in het vorig auditverslag, dat dateert van januari 2002. 

 

1.1. Toepassingsgebieden 

 

1. Kwaliteit van zorg:  

 toetsing van de federale erkenningsnormen;  

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

 

2. Hygiëne en milieu: dit omvat zowel technische aspecten, elementaire basishygiëne als 

genormeerde veiligheid. Deze vaststellingen werden gedaan door 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. 
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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 

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.  

  

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. 

 

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. 
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1.3. Auditdata 

 
De audit vond plaats op volgende data: 

 

5 maart 2007 Audit 

7 maart 2007 Audit 

12 maart 2007 Audit 

15 maart 2007 Audit 

19 maart 2007 Opmaak verslag 

22 maart 2007 Presentatie verslag 

 

1.4. Samenstelling van het auditteam 

 
 
XXXX  Hoofdauditor inspectie 

XXXX Observator inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 
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2 Identificatie van de instelling 

 

Naam Universitair Ziekenhuis Gent 

Adres De Pintelaan 185 

Gemeente 9000 Gent 

Telefoon 09/2402111 

Fax 09/2403800 

e-mail info@uzgent.be 

Website www.uzgent.be 

Erkenningsnummer 670 

 

 

Inrichtende macht  

 

Vlaamse openbare instelling. De voogdijminister is Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en 

Vorming. 

 

 

Raad van bestuur  

 

Voorzitter Raad van Bestuur: Prof. XXXX, rector van de Universiteit Gent 

 

 

Directiecomité 

 

Afgevaardigd bestuurder XXXX 

Departementshoofd verpleging XXXX 

Departementshoofd medisch technische 

diensten (hoofdgeneesheer) 

XXXX 

Departementshoofd apotheek en 

logistieke diensten 

XXXX 

Gemandateerd arts XXXX 

Gemandateerd arts XXXX 

 

Leden met raadgevende stem in het directiecomité: 

 

 

Regeringscommissaris XXXX 

Gemachtigde van financiën XXXX 
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3 Algemeen beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het Universitair Ziekenhuis Gent is een van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen, 

erkend voor 1062 bedden met volgende kenletters:  

 

     C     D    G      E     M      A   K+k Sp-loco Sp-pal  NIC 

   401   374    30     72     31     76  15+5     20      6     32 

 

Het aantal verantwoorde bedden bedroeg in 2006 1060,5 (inclusief chirurgisch 

dagziekenhuis).  

 

 Het Universitair Ziekenhuis Gent heeft de voorbije jaren een periode van 

crisismanagement doorgemaakt, die een antwoord moest brengen op de zware 

financiële problemen uit het verleden. Sedert 2003 waren er verschillende 

personeelswissels op de niveaus Raad van Bestuur en directiecomité (o.a. nieuwe 

afgevaardigd bestuurder, nieuwe hoofdgeneesheer, nieuwe verpleegkundig directeur). 

Op het moment van de audit is de organisatie van het ziekenhuis in volle 

veranderingsproces. Er is gekozen voor een nieuw ‘gekanteld’ organisatiemodel, 

PEGASOS genaamd (Patiëntgerichte Efficiënte Geresponsabiliseerde Academische 

Sectorale Organisatie Structuur).  

Vanaf april 2007 zullen de eerste drie sectoren worden opgestart, de sector 

bewegingsstelsel, de sector kritieke diensten en de sector man, vrouw en kind. 

Hiermee zou een eind komen aan de huidige opsplitsing van de organisatie in het 

‘beddenhuis’ en de ‘medisch-technische diensten’, waar alle poliklinieken onder vallen, 

en er geopteerd worden voor decentralisatie van een groot aantal bevoegdheden. 

 

 Het UZ Gent heeft verschillende bouwprojecten op stapel staan.  

Zo is de bouw gepland van een nieuw kinderziekenhuis en een nieuw 

revalidatiecentrum. Het nieuwe kinderziekenhuis komt in een uitbreiding van het 

kliniekgebouw K12C. In dit gebouw komen tevens vier nieuwe OK-zalen, een 

uitbreiding van de centrale sterilisatie en een uitbreiding van de dienst medische 

beeldvorming en radiologie. 

Verder zijn er verbouwingen gepland met het oog op een nieuw chirurgisch 

dagziekenhuis met eigen OK-zalen, waarvan de OK-realisatie reeds is gebudgetteerd. 

De renovatie van de dienst volwassenenpsychiatrie is opgenomen in de 

langetermijnplanning. 

In aansluiting met de nieuwe organisatiestructuur PEGASOS is er een ruimtelijk 

beleidsplan ‘rode loper in een groene long’, waarbij een nieuw toegangstraject en een 

nieuwe inkomhal zou gebouwd worden, met een bovengrondse verbinding tussen de 

gebouwen. 

 

 De campus biedt ook onderdak aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Gent.  
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 De laatste jaren werden meerdere samenwerkingsovereenkomsten en allianties 

afgesloten met andere ziekenhuizen in de regio. 

 

 

Sterke punten 

 

 Missie en visie, strategisch beleidsplan, kwaliteitsprojecten en PEGASOS zijn 

ontwikkeld in overleg met de werkvloer. 

In 2004 werden alle diensten van het ziekenhuis bezocht door het managementscomité, 

hierbij werd gezocht naar een goed evenwicht tussen bottom-up en top-down 

communicatie. Op basis van de gesprekken van het managementcomité met de 

verschillende diensten, de personeelsbevraging ‘Uzegt’, en het jaarlijkse gesprek van de 

hoofdgeneesheer met de medische diensthoofden is, met de hulp van externe firma’s, 

een uitgebreide SWOT-analyse ontstaan, zijn hieruit de missie en visie gegroeid en 

verspreid, en zijn een aantal strategische projecten voortgekomen. Dergelijke bevraging 

gebeurde voor het eerst en gaf inzicht in de verschillende activiteiten, wensen en 

aspiraties van de medewerkers. De personeelsbevraging zal om de vijf jaar herhaald 

worden. 

 

 In de benchmarking UZ Gent – UZ Leuven wordt een zeer uitgebreide analyse gemaakt, 

zowel objectief cijfermatig, als een analyse van oorzaken d.m.v. gestructureerde 

werkbezoeken door diensthoofden verpleging, hoofdverpleegkundigen en artsen van 

UZG in UZL. Als resultaat zijn er tal van praktische aanbevelingen geformuleerd ter 

verhoging van de performantie m.b.t. opname- en ontslagbeleid, organisatie van zorg, 

teamwerking en personeelsinzet. 

 

 Er is een sterk uitgebouwde ethische commissie. Zo zijn er naast de plenaire 

vergaderingen meerdere subcommissies per jaar met een beperkt aantal leden. Tijdens 

deze subcommissies komen enerzijds wetenschappelijke projecten aan bod, en 

anderzijds vergadert men er rond algemeen ethische onderwerpen of casussen. 

 

 Binnen de instelling is er een specifieke coördinator standaardenbeleid. Er werden tot 

op heden veel (momenteel ruim 300) standaarden multidisciplinair ontwikkeld. 

 

 Er werd de laatste jaren extra aandacht gegeven aan veiligheid voor personeel en derden 

en preventie van ziekenhuiscriminaliteit. In samenwerking met de politie werd een 

veiligheidsbeleid uitgetekend: er gebeurt een digitale registratie van criminele feiten 

(diefstal, agressie, inbraak en vandalisme) via een uniform registratieformulier en er 

loopt een preventiecampagne onder het motto “Geef diefstal geen kans”. 

 

 Het fixatiebeleid werd uitgewerkt in een 11-tal standaarden. Het beleid omvat een 

standaard voor de beslissing tot fixatie, een standaard voor elk fixatiemiddel met hun 

juiste toepassingswijze, aandachtspunten en observatiepunten, en een standaard voor het 

vervoer van gefixeerde patiënten. 

 

 Er is een sterk uitgebouwd vormingsbeleid voor alle medewerkers. Jaarlijks worden alle 

initiatieven gebundeld in een wervende brochure. 
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Non-conformiteiten 
 

 Het ziekenhuis heeft geen ziekenhuisbreed protocol kindvriendelijkheid.  

Op de dienst pediatrie werden verschillende aspecten van kindvriendelijkheid 

uitgewerkt in informatiefolders voor kinderen en hun ouders, deze documenten 

beperken zich echter tot enkele diensten en dit beleid is niet uitgeschreven voor het 

geheel van het kinderziekenhuis.  

Een beleid van kindvriendelijkheid op ziekenhuisniveau is helemaal onbestaande.  

Kinderen worden nochtans op tal van plaatsen opgenomen in het ziekenhuis. Zo worden 

dagpatiëntjes voor een chirurgische ingreep niet enkel opgevangen op het dagziekenhuis 

van de kinderkliniek, maar ook op het algemeen chirurgisch dagziekenhuis dat zich 

bevindt in gebouw B1 (voor urologie en ORL). Er is geen uniform beleid opgesteld 

omtrent opvang van kinderen tijdens een dagingreep, er is zelfs geen formeel overleg 

tussen deze beide dagziekenhuizen die kinderen opvangen. 

Verder worden kinderen niet enkel opgenomen op volwassenenafdelingen, maar komen 

zij ook terecht op de diensten radiologie, spoedopname, OK, polikliniek,…. 

Dit protocol dient dan ook beschouwd te worden als een ziekenhuisbrede visie dat een 

“kindvriendelijke gedragscode” bepaalt en voor het ziekenhuis de omgang tussen de 

zorgverstrekkers enerzijds en de kinderen en hun familie anderzijds beschrijft. 

Dit protocol moet ter beschikking worden gesteld van de personeelsleden van het 

ziekenhuis, en het kind, de ouders en hun wettelijke vertegenwoordigers. 

We bevelen aan alle diensten, waar kinderen worden opgevangen, te betrekken bij de 

uitwerking en implementatie van het protocol. 

 

 Er gebeurt geen systematische FONA-registratie (fouten, ongevallen en bijna-

ongevallen) op ziekenhuisniveau.  

Er zijn verschillende initiatieven in het ziekenhuis die echter niet gecoördineerd 

verlopen. Zo registreren de afdelingen chirurgie en revalidatie valaccidenten, en werden 

op basis van deze gegevens verbeteracties opgezet, maar deze bevindingen en 

conclusies werden niet naar de rest van het ziekenhuis teruggekoppeld. 

Op andere diensten, onder andere zij die ISO – gecertificeerd zijn, worden ongevallen 

en fouten geregistreerd, ook hier blijven de verbeteracties en conclusies beperkt tot de 

eigen dienst. 

Door de apotheek worden reeds enige jaren metingen gedaan omtrent medicatiefouten. 

Er bestaat echter geen vrijwillige melding van fouten door de diensten en afdelingen. 

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

globaal systeem van risicomanagement opgestart wordt inzake patiëntveiligheid. 

Belangrijke onderdelen van dit systeem zijn een risicoanalyse, een FONA-registratie en 

FONA-commissies op de verschillende beleidsniveaus. De FONA-registratie dient alle 

incidenten te omvatten en door alle departementen te gebeuren. De registratie dient 

jaarlijks te resulteren in een rapport met sensibiliseringscampagnes en verbeteracties.  

Verder is het nuttig de gegevens van de klachtenregistratie samen te beoordelen met 

deze van de FONA-registratie. 

Een systematische FONA-registratie werd door de stuurgroep kwaliteit behouden als 

een belangrijk kwaliteitsproject voor de toekomst. 
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 De nooddeuren hebben op de meeste plaatsen een sleutelkastje voor het openen in geval 

van nood. Op meerdere plaatsen werd vastgesteld dat deze sleutels zich niet in deze 

kastjes bevinden.  

Een nooddeur dient te allen tijde te kunnen worden geopend. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Naast de Raad van Bestuur en het directiecomité, is in het UZ Gent ook een 

managementcomité actief. Dit managementcomité komt wekelijks samen en bestaat uit 

het directiecomité, de voorzitter van de medische raad en een lid van de Raad van 

Bestuur. Dit managementcomité wordt echter niet als een officieel bestuursorgaan 

beschouwd, en de bevoegdheden ervan zijn dan ook nergens vastgelegd. Met het oog op 

een grotere transparantie in het beheer van het ziekenhuis dienen de taken en 

verantwoordelijkheden van alle managementorganen duidelijk vastgelegd te worden. 

 

 Het organogram is geen correcte weergave van de realiteit. Zo wordt bv. het 

managementcomité nergens vermeld en is de verhouding tussen directiecomité en 

afgevaardigd bestuurder niet erg duidelijk. In het organogram wordt verder de functie 

van algemeen beheerder nog weergegeven, hoewel deze functie niet meer bestaande is.  

Bovendien zijn er meerder versies van het organogram in omloop met inhoudelijk 

belangrijke verschillen (bv. de positie van directiecomité en afgevaardigd bestuurder 

t.o.v. elkaar verschillen). 

 

 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 is op sommige diensten elektronisch. Op 

andere diensten is het een papieren zorgendossier. Dit zorgendossier is soms verspreid 

over meer dan vijf mappen en fiches. Andere zorgverstrekkers hebben vaak nog hun 

eigen apart dossier. 

Het zorgendossier dient multidisciplinair opgevat te worden. Verslagen van 

multidisciplinaire patiëntenbesprekingen dienen hierin ook verwerkt te worden, bij 

voorkeur op een speciaal hiervoor voorzien document. 

 

 Op dit moment wordt medicatie op sommige afdelingen voor 24u klaargezet, en soms 

zelfs reeds uit de blister gehaald.  

We bevelen aan de medicatiedistributie te herzien in het kader van risicomanagement. 

Met het oog op foutenvermindering zijn unitdoseverpakkingen voor alle medicatie, een 

elektronisch voorschrift, gelinkt aan het elektronisch patiëntendossier en met een aantal 

procescontroles, en een sluitend controlesysteem zeer belangrijk.  

Een volledige medicatiebedeling binnen de patiëntentoewijzing, waarbij medicatie niet 

meer voor 24u wordt klaargezet, maar wordt bedeeld aan bed, kan tevens positief 

bijdragen aan een foutenvermindering. 

 

 Tijdens de audit werden tal van personeelsleden, artsen én verpleegkundigen, gezien die 

juwelen (ringen, horloges, …) droegen. In het kader van de ziekenhuishygiëne en 

handhygiëne in het bijzonder dient men de bestaande instructies betreffende 

handhygiëne verder te communiceren en blijvend te controleren.  
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 In het UZ Gent is er geen ziekenhuisbrede procedure omtrent euthanasie. Het ethisch 

comité formuleerde wel een beperkt aantal algemene regels over euthanasie. De dienst 

voor medische oncologie beschikt bv. wel over een uitgeschreven procedure. Vanuit de 

apotheek werd een procedure ‘toediening van medicatie bij euthanasie’ opgesteld. 

 

 De dagziekenhuizen kunnen niet alle dagpatiënten opvangen, waardoor zeer frequent 

dagpatiënten opgevangen worden op gewone verpleegafdelingen. Bovendien wordt de 

term dagziekenhuis ook gebruikt voor ruimten waar een voorlopige hospitalisatie wordt 

gerealiseerd, bv. op de poliklinieken. 

 

 Er is een probleem inzake scheiding van patiëntenstromen.. Zo komen patiënten met 

ziekenvervoer bv. toe aan de inkom van K12 waar ze kruisen met bezoekers en 

ambulante patiënten. Ook in de liften worden gehospitaliseerde patiënten 

geconfronteerd met bezoekers en poliklinische patiënten. 

De bouw van een ambulancesas is voor zien op korte termijn, en zal een deel van dit 

probleem oplossen. 

 

 Een gebrekkige ICT-ondersteuning komt op meerdere diensten als klacht terug. Zo 

heeft het verouderde systeem problemen qua articulatie met nieuwe softwarepakketten, 

zijn tools voor registratie niet makkelijk beschikbaar, zijn er soms problemen voor het 

linken van medische aan verpleegkundige gegevens, en loopt de ontwikkeling van 

elektronische dossiers op dit niveau heel wat vertraging op. 

Ook de feedback van centraal geregistreerde gegevens naar de diensten toe gebeurt 

onvoldoende. 

 

 Hoewel het ziekenhuis beschikt over 2913 parkeerplaatsen, het hoogste aantal per 

erkend bed in Vlaanderen (2,74 per erkend bed), blijkt dit nog te weinig voor personeel, 

patiënten, bezoekers en studenten. Hierdoor is de circulatie op de campus soms 

gehinderd, wat een risico kan inhouden qua bereikbaarheid bij brand of andere 

noodsituaties. 

Bovendien is het parkeerprobleem één van de factoren die aan de grond liggen van de 

doorstromingsproblemen van patiënten in het ziekenhuis. Zo is het parkeerprobleem één 

van de oorzaken van te laat komen van patiënten. Dit hindert het consultatiegebeuren op 

de poliklinieken, vertraagt de opnames en verstoort soms zelfs het operatieprogramma. 

Verder is het parkeerprobleem een grote oorzaak van klantenontevredenheid (> 40%). 

Ook de gebrekkige bewegwijzering is een bron van ergernis. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om taken en verantwoordelijkheden duidelijk te omschrijven voor alle 

managementfuncties en –organen (Raad van Bestuur, afgevaardigd bestuurder, 

hoofdgeneesheer, directiecomité, managementcomité …).  
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 Hoewel een goede relatie en samenwerking tussen de Universiteit Gent en het 

Universitair Ziekenhuis erg belangrijk is, dient men erover te waken dat de Raad van 

Bestuur bestaat uit een evenwichtige balans tussen leden die de statutaire inrichters 

vertegenwoordigen en onafhankelijke bestuurders die op basis van hun deskundigheid 

en professionele kwalificaties worden aangetrokken. Samen kunnen zij met hun 

verscheidenheid in competenties bijdragen aan een meer onafhankelijke en kritische 

evaluatie van alle ziekenhuisactiviteiten.  

Hiernaast bevelen we aan om bij het herdenken van de organisatiestructuur ook de taak 

van Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering te evalueren in het licht van de 

recente adviezen van de koepelorganisaties inzake hospital governance. 

 

 Voor een ziekenhuis van deze grootte lijkt het aangewezen om binnen het 

directiecomité een apart directielid aan te stellen voor de departementen P&O, ICT en 

facilitair beheer, en het financieel departement. 

 

 De opstelling en uitwerking van jaarverslagen en beleidsplannen per dienst, functie en 

zorgprogramma, die multidisciplinair worden geëvalueerd, staat voor tal van diensten 

nog in zijn kinderschoenen. Door de hoofdgeneesheer werd hiervoor reeds een uniform 

stramien overgemaakt aan de diensten. Deze momenten van kritische terugblik, waarin 

zowel positieve als negatieve opmerkingen aan bod kunnen komen, kunnen de basis 

vormen voor een verder beleid van permanente verbetering. 

 

 We bevelen aan om het fixatiebeleid uit te breiden tot alle vrijheidsbeperkende 

maatregelen, en bv. niet enkel de fysieke. En om ook de procedure voor afzondering 

van patiënten binnen de werkgroep fixatie te herevalueren. Verder lijkt het aangewezen 

dat het ethisch comité zijn advies verleent over het fixatiebeleid. 

 

 We bevelen aan om een medisch investeringsplan voor meerdere jaren op te stellen. 

Men dient er verder over te waken dat de diensten voldoende feedback krijgen over de 

stand van zaken m.b.t. de door hun gevraagde investeringen. 

 

 In het jaarverslag van het ethisch comité wordt gesteld dat er geen studies worden 

goedgekeurd van niet-conventionele geneeskunde. Advies om exclusiecriteria op 

wetenschappelijke gronden te formuleren. 
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4 Medisch beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Binnen het Gents Ziekenhuisoverleg, een samenwerking tussen de vier Gentse 

ziekenhuizen, wordt gezamenlijk de toegangsmogelijkheid voor huisartsen ontwikkeld 

in het patiëntendossier van de verschillende ziekenhuizen. Deze ICT-toepassing wordt 

GUSTA genoemd en zal operationeel zijn vanaf 1.07.07. 

Bovendien wordt een link voorzien tussen de patiëntendossiers van de verschillende 

ziekenhuizen. 

 

 

Sterke punten 

 

 Het Universitair ziekenhuis Gent biedt topreferente en topklinische zorg aan. Voor 

sommige aspecten fungeert de instelling niet alleen als derde, maar zelfs als vierde 

lijnscentrum, bv. op het vlak van enkele subspecialiteiten in de pediatrie, 

genderdysforie….  

Mede hierdoor is het hinterland van het UZ Gent dan ook vrij uitgestrekt, met een 

nadruk op de provincies West-, en Oost-, en Zeeuws-Vlaanderen. 

 

 Ook de dienst revalidatie heeft uitgebreide expertise, ze heeft zich in Vlaanderen 

toegelegd op revalidatie van tetra- en paraplegie bij jonge patiënten. 

 

 Er is geopteerd voor een maximale uitbouw van de medische permanenties in kritieke 

diensten.  

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Er is geen centraal medisch dossier van de patiënten. Niet alle medische disciplines 

werken reeds met een elektronisch dossier. 

Het volledige patiëntendossier is niet steeds op een eenvoudige wijze is te raadplegen. 

Zo heeft men op de dienst spoedgevallen geen toegang tot alle papieren medische 

dossiers.  

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

patiëntendossier. 

 

 Medische opdrachten dienen steeds genoteerd en ondertekend te worden door de 

voorschrijvende arts. Het toedienen van medicatie is een technisch verpleegkundige 

prestatie met aanduiding B2 en dient bijgevolg te worden opgedragen d.m.v. : 

 

o een geschreven medisch voorschrift; 

o een mondeling geformuleerd medisch voorschrift; 

o of een staand order 
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Hierbij dient men er op te letten dat de voorschriften, zoals geformuleerd door de 

Technische Commissie voor Verpleegkunde, worden nageleefd. Wat wil zeggen dat 

elke start, wijziging of stoppen van therapie die voorgeschreven te zijn en voorzien te 

zijn van een handtekening van de voorschrijvende arts. 

Tijdens de audit werd vastgesteld dat bv. medicatieschema’s niet steeds door de artsen 

geautoriseerd worden.  

 

 Hoewel er in het ziekenhuis een werkgroep intern ontslagmanagement werkzaam is, die 

reeds heel wat visieteksten opstelde en een inventarisatie maakte van de verschillende 

bestaande initiatieven, beschikt men niet over een ziekenhuisbrede formele opname- en 

ontslagprocedure. Enkel voor de kwetsbare groep geriatrische patiënten bestaan er 

procedures, binnen het project casemanagement. 

Op meerdere diensten blijken bovendien problemen inzake opname- en ontslagbeleid: 

bv. doorstroming van de dienst spoedgevallen naar de afdelingen, transfers van IZ naar 

afdelingen…. 

 

 

Tekortkomingen 

 

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

totale ziekenhuisactiviteit. 

 

o De organisatiestructuur binnen het medisch departement is onvoldoende duidelijk. Er 

bestaat geen organogram dat de diensten, de medisch-technische diensten, de functies 

en de zorgprogramma’s, met hun onderlinge samenhang beschrijft. 

 

o In vergelijking met het verpleegkundig departement is het medisch departement 

onderbestaft. Hierdoor zijn de mogelijkheden van de hoofdgeneesheer, o.a. qua 

overlegstructuren, relatief beperkt. Een groot deel van de communicatie van de 

hoofdgeneesheer naar de artsen verloopt via omzendbrieven. Voor een ziekenhuis van 

deze grootte zou de hoofdgeneesheer ook beroep moeten kunnen doen op staffuncties. 

Bovendien wordt op dit moment de functie van hoofdgeneesheer gecombineerd met 

die van medisch diensthoofd algemene inwendige ziekten en geriatrie en waarnemend 

medisch diensthoofd kinderpsychiatrie. 

 

o Onvoldoende aantal multidisciplinaire vergaderingen en patiëntenbesprekingen. 

 

o De geneesheren-diensthoofden dienen op regelmatige basis onderling te overleggen, 

evenals met de hoofdgeneesheer en verpleegkundigen en dit op een gestructureerde 

wijze. 

 

o Een gestructureerde toetsing van de medische kwaliteit bestaat niet. 

 

o Er zijn onvoldoende afspraken in verband met zaalrondes. 

 

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

ziekenhuisorganisatie als één geheel. 
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 Het medisch reglement dient per dienst specifiek verder te worden uitgewerkt door de 

geneesheren-diensthoofden, hierin kunnen bv. afspraken vermeld worden inzake 

zaalrondes en interprofessioneel overleg. 

In het maken van dergelijke afspraken is een gestructureerd overleg onontbeerlijk en 

dient een zekere souplesse, flexibiliteit en discipline aan de dag te worden gelegd door 

de artsen. 

 

 Er werd geen specifiek geriatrisch opnamebeleid ontwikkeld op ziekenhuisniveau, dit 

blijft op dit moment beperkt tot de dienst geriatrie. 

Heel wat geriatrische patiënten komen echter op de afdelingen interne en chirurgie 

terecht waar zij geen specifieke geriatrische zorg krijgen. Een plurisdisciplinaire 

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.  

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

verhoogd risico in inzake morbiditeit en mortaliteit.  

Verdere uitwerking van het geriatrische opnamebeleid is dan ook nodig. Het lijkt dan 

ook aangewezen dat alle disciplines vanuit een gemeenschappelijke visie tot concrete 

afspraken bij opname zouden komen. Het gebruik van een screeningsinstrument op de 

dienst spoedgevallen en / of de opstart van een geriatrische liaisonfunctie kunnen 

hiertoe bijdragen. 

 

 Ook het beleid m.b.t. opname van kinderen is onvoldoende gestructureerd en 

onderbouwd. 

Zo worden op dit moment kinderen soms op andere afdelingen dan de kinderafdeling 

opgenomen, en op het chirurgisch dagziekenhuis (UZ1). Met het oog op de nieuwbouw 

van een kinderziekenhuis, en de bouw van een nieuw chirurgisch dagziekenhuis, lijkt 

het belangrijk om opnamebeleid en bouwplannen op elkaar af te stemmen. Hiervoor is 

bv. dringend overleg nodig tussen chirurgen en pediaters omtrent de visie over kinderen 

tijdens chirurgische dagopnames.    

 

 Er is geen uniforme DNR-procedure op ziekenhuisniveau. Op dit moment zijn twee 

verschillende DNR-formulieren in gebruik, één op de intensieve afdelingen, een ander 

op de hospitalisatie-afdelingen. Deze formulieren worden bovendien niets steeds even 

consequent gebruikt. Een ontwerp van een ziekenhuisbrede DNR-procedure ligt ter 

goedkeuring voor bij het ethisch comité. 

 

 

Aanbeveling 

 

 De medische raad heeft wettelijk gezien ook opdrachten m.b.t. de kwaliteit van de zorg 

binnen het ziekenhuis. In die zin zou de medische raad wat actiever kunnen participeren 

aan het medisch en kwaliteitsbeleid binnen het ziekenhuis. 
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5 Verpleegkundig beleid 

Sterke punten 

 

 Naast de klassieke communicatiestructuren (vergadering directie verpleging, 

vergadering staf directie verpleging, vergadering hoofdverpleegkundigen, 

afdelingsvergadering, …) werden een aantal bijkomende overlegmomenten gecreëerd 

(hearings op verschillende niveaus, vergadering hoofdverpleegkundigen per 

subdepartement, Uzegt, …).  

Hierbij worden manieren gezocht (vb. aanstellen hoofdverpleegkundigen poliklinische 

diensten, …) om alle medewerkers te bereiken en te betrekken in de beleidsvoering. 

 

 De benchmarking tussen het UZ Gent en het UZ Leuven werd grotendeels gedragen 

door het verpleegkundig departement. De bedoeling van deze benchmarking was: 

o Het cijfermatig vergelijken van beide instellingen via eenvoudige ratio’s op 

basis van inzet van personeel (verplegend en verzorgend) versus 

productiefactoren (ligdagen, bedden, MVG, …); 

o Via wederzijdse werkbezoeken het zoeken naar verklaringen voor de 

vastgestelde verschillen; 

o Het formuleren van onderbouwde voorstellen met, afhankelijk van de 

resultaten voor elke instelling, een behoud of verhoging van performantie en 

een behoud of verbetering van de huidige kwaliteit.  

 

 Het ziekenhuis werkt mee aan de campagnes die de studierichting verpleegkunde 

aantrekkelijk moeten maken. Door het voeren van een actief wervingsbeleid slaagt het 

ziekenhuis erin, ondanks de relatieve schaarste op de arbeidsmarkt, zeer gericht te 

werven. People management is een belangrijk werkveld binnen het ziekenhuis, met 

voldoende aandacht naar arbeidstevredenheid en personeelsretentie.  

 

 

Non-conformiteiten 

   

 Er is een normatief en/of kwalitatief personeelstekort op volgende afdelingen : 

 

o N* en NIC 

o G-dienst 

o Oncologisch dagziekenhuis 

o Palliatieve functie 

o Operatiekwartier 

o Chirurgisch dagziekenhuis 

 

 Nog steeds zijn niet alle verpleegkundigen, bv. op de medisch technische diensten, 

ondergebracht binnen het departement verpleging.  

Nochtans dient in elk ziekenhuis de verantwoordelijkheid met betrekking tot de 

verpleegkundige activiteit, te worden toevertrouwd aan een gegradueerde 

verpleegkundige of vroedvrouw, als hoofd van de verpleegkundige diensten, die 

bovendien een specifieke kaderopleiding in de verpleegkunde heeft genoten.  

Ook de paramedici zijn hiërarchisch ondergebracht in verschillende departementen. 
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Het veranderen van het organisatiemodel in het ziekenhuis zou hierin een oplossing 

kunnen bieden. Op het moment van implementatie van dit organisatiemodel dient men 

er wel over te waken dat er voor het verpleegkundig departement een organogram blijft 

bestaan, waarin hiërarchische en communicatielijnen aangeven dat alle verpleegkundige 

activiteit en verpleegkundigen onder de (on)rechtstreekse bevoegdheid vallen van de 

directeur verpleging. 

 

 Hoewel het verpleegkundig dossier het toelaat, doet men niet overal aan zorgplanning. 

Het is nochtans aangewezen om de zorg, op de kamer en in overleg met de patiënt te 

plannen. Zorgplanning is een belangrijk gegeven in de continuïteit van zorgverlening. 

Zorgplanning in overleg met de patiënt maakt het mogelijk om zelfzorg en 

betrokkenheid in het eigen genezingsproces te stimuleren. Afspraken tussen patiënt en 

zorgverlener, gebaseerd op verpleegkundige observaties, worden in het patiëntendossier 

weergegeven in de vorm van geplande zorg voor de dag nadien. Dit is de basis waarop 

de (collega) verpleegkundige zich zal baseren om, daags nadien, deze afspraken na te 

komen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het voorliggende organogram van het verpleegkundig departement geeft geen volledig 

overzicht, noch een correct beeld van de onderlinge verhoudingen.   

De verschillende verantwoordelijkheden en (functionele en hiërarchische) 

bevoegdheden, met aandacht voor de bestaande communicatielijnen, dienen op een 

correcte wijze te worden weergegeven in het organogram. 

Volgende functies dienen bijgevolg ook nog correct opgenomen te worden in het 

organogram: 

o Mobiele Equipe 

o Vrijwilligers 

 

 Om een adequate communicatie te hebben tussen personeel, hoofdverpleegkundigen en 

directie is het aantal dienstvergaderingen op een aantal afdelingen te beperkt of is er een 

zeer beperkte aanwezigheid. D.m.v. een gesystematiseerd overleg, waarbij alle 

betrokkenen punten kunnen agenderen, is een optimale dialoog mogelijk tussen 

zorgverleners en beleid. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Binnen het nieuwe organisatiemodel van het ziekenhuis gaat men naar een verregaande 

decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

Deze werkwijze laat toe dat personeelsleden maximaal betrokken worden bij de 

beleidsvoering van de instelling, wat een belangrijke peiler is inzake jobsatisfactie. 

Toch dient men erover te waken dat voldoende kritische parameters bekend zijn en 

bewaakt worden door het hoogste niveau, teneinde over voldoende informatie te 

beschikken om het algemeen beleid te kunnen (bij)sturen. 

 

 Vanuit de directie worden multidisciplinaire patiëntenbesprekingen en 

interprofessioneel overleg i.v.m. werkorganisatie op alle afdelingen aangemoedigd.  
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Tijdens de audit blijkt dat deze forums nog niet op alle diensten systematisch 

ingeburgerd zijn en men dus blijvend inspanningen zal moeten leveren met betrekking 

tot sensibilisatie. 

 

 In het ziekenhuis werkt het merendeel van het verzorgend personeel deeltijds. Bovenop 

dit aantal komen nog de personeelsleden die aanspraak maken op vrije dagen omwille 

van hun leeftijd. Het verdient aanbeveling om een vinger aan de pols te houden in de 

problematiek van de verhouding deeltijds werk / voltijds werk. Het is de 

verantwoordelijkheid van het beleid, en de directeur patiëntenzorg in het bijzonder, dat 

de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg gewaarborgd blijft.  

 

 Advies om, gezien de huidige leeftijdscurve bij het verpleegkundig personeel, de 

ontwikkelingen omtrent opleiding en functiedifferentiatie (bv. zorgkundigen) kritisch te 

blijven volgen. 

 

 Het verdient aanbeveling om alle verpleegkundigen in vast nachtdienstverband op 

reguliere basis in dagdienst te laten werken. 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. 

 

 We bevelen aan om sommige leden van de mobiele equipe te subspecialiseren in bv. 

oncologie, pediatrie en psychiatrie, zodat zij ook op deze specifieke diensten kunnen 

bijstand verlenen. 

 

 We bevelen aan om het overleg tussen hoofdverpleegkundige en middenkaders te 

herevalueren naar samenstelling, vergaderfrequentie en inhoud. 
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6 Kwaliteitsbeleid 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Momenteel heeft men 1,3 VTE aan kwaliteitscoördinatoren, respectievelijk verdeeld als 

80% arts-kwaliteitscoördinator en 50% als verpleegkundig -kwaliteitscoördinator.  

In de nabije toekomst is een verschuiving gepland: de verpleegkundige -

kwaliteitscoördinator komt voltijds in functie en als arts -kwaliteitscoördinator, wordt 

20% voorzien. 

De kwaliteitscel bestaat uit de coördinatoren en een projectmedewerkster. 

 

 Als managementmodel werd geopteerd voor het EFQM-model. 

 
 

Sterke punten  
 

 Binnen de kwaliteitscel is er een continue aandacht en streven naar 

kwaliteitsverbetering. Verbeterpunten worden daadwerkelijk aangepakt en grondig 

uitgewerkt. Verschillende zeer grondige kwaliteitsinitiatieven helpen zij mee 

organiseren en uitwerken, onder andere medicatiefouten, standaardenbeleid, interface 

kwaliteit… 

 

 Er bestaan tal van kwaliteitsinitiatieven verspreid over de verschillende niveaus in het 

ziekenhuis 

 

 Er werd een uitgebreide sterkte - zwakte analyse opgemaakt. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er werd geen evaluatie van de klinische performantie opgemaakt. Er zijn nochtans 

verschillende gegevens beschikbaar in het ziekenhuis binnen het domein van klinische 

performantie. (zoals de resultaten van MZG die door de respectieve coördinatoren 

worden opgevolgd en geanalyseerd). Een analyse van de klinische performantie op 

basis van dergelijke gegevens werd niet opgenomen in het kwaliteitshandboek. De 

kwaliteitscoördinatoren werden ook niet op de hoogte gesteld van de opmaak van 

dergelijke analyses. Verder werden geen verbeteracties op vlak van de klinische 

performantie geselecteerd en/of doorgegeven.  

We bevelen aan een specifieke sterkte - zwakte analyse op te maken van de klinische 

performantie, zowel op basis van de teruggekoppelde data van de overheid als op basis 

van eigen verzamelde klinische gegevens, de artsen ten volle te betrekken bij de analyse 

en hieruit een gemotiveerde selectie van verbeteracties op te starten. Een opname 

hiervan in het kwaliteitshandboek wordt eveneens verwacht. 

 

 De bekendmaking van het evaluatierapport is momenteel nog niet uitgewerkt in een 

procedure. Het is nochtans binnen het kwaliteitsdecreet voorzien dat het ziekenhuis dit 

rapport op een actieve wijze kenbaar moet maken aan alle geïnteresseerden. 
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 Het kwaliteitshandboek verwijst wel naar het standaardenbeleid, en de verpleegkundige 

procedures en staande orders, maar bevat geen procedure voor het opstellen en 

verspreiden van de niet-verpleegkundige procedures. Het bevat verder geen lijst van alle 

bestaande en gevalideerde procedures in de instelling. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Niet alle initiatieven en kwaliteitsprojecten welke werden ondernomen in het ziekenhuis 

worden weerspiegeld in het huidige kwaliteitshandboek. Bovendien is het 

kwaliteitsbeleid versnipperd en onvoldoende centraal aangestuurd. Het kwaliteitsbeleid 

is niet steeds voldoende gekend bij alle medewerkers in het ziekenhuis. 

 

 Een ernstige en uitgebreide zelfevaluatie (SWOT) werd opgemaakt, maar deze 

zelfevaluatie is niet altijd naar SMART-uitgewerkte, concrete verbeterdoelstellingen 

vertaald. 

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: 

Een klinische analyse en hieruit volgend gemotiveerde streefdoelen, werd zoals 

hierboven reeds gesteld niet opgenomen in het kwaliteitshandboek. 

In het kwaliteitsplan worden wel de doorgezette metingen en opvolging van 

resultaten van de ziekenhuisinfectie aangehaald en het klinische thema uit 2005 

‘het afstemmingsproject van de hartgetransplanteerde patiënt’. Uitgezonderd het 

laatste thema werden ook hier de streefdoelen niet smart uitgeschreven en werden 

actieplannen niet concreet uitgewerkt met timing. 

 

Een periodieke evaluatie van de operationele performantie: 

De uitgebreide SWOT-analyse is overwegend onder te brengen binnen het domein 

van de operationele performantie. Zeer veel knelpunten werden aangehaald, ook 

vele (gedeeltelijke) realisaties werden opgesomd.  

Een gemotiveerde selectie, smart geformuleerd, ontbreekt echter, evenals 

bijbehorende actieplannen. 

 

Een periodieke evaluatie door de gebruikers: 

Zowel actieve als continue bevragingen werden doorgevoerd. Er werden op 

dienstniveau meerdere verbeteracties geïnduceerd en uitgevoerd, hiernaast besliste 

de stuurgroep kwaliteit ook een aantal verbeteracties op korte en langere termijn 

en spin off-verbeteringen uit te werken.  

 

Een periodieke evaluatie door de medewerkers: 

Een grote bevraging van alle medewerkers heeft plaatsgevonden in 2005 (Uzegt). 

Feedback werd door P&O naar de leidinggevenden gebracht. Er wordt van hen 

verwacht acties hierop te ondernemen.  

 

Het ziekenhuis heeft binnen haar kwaliteitsbeleid geopteerd om heel omvattend te werk 

te gaan. Hierbij worden verbeteracties op verschillende niveaus aangepakt, elk vanuit 

zijn expertise. Dit betekent dat niet alle verbeterdoelstellingen SMART zijn opgemaakt 

(en/of gekend zijn) en voorzien werden van actieplannen. 
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Specifiek en welomlijnde verbeteracties die ziekenhuisbreed gedragen zijn, werden niet 

opgesteld. Het is belangrijk binnen de zelfevaluatie dergelijke doelstellingen te 

selecteren, deze concreet meetbaar te formuleren en hieraan de nodige actieplannen te 

koppelen. 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. 

 

 Het is niet duidelijk op welke wijze de kwaliteitsprojecten, standaarden, procedures 

opgevolgd worden in hun praktijkuitvoering. Meer aandacht dient te 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, dient te worden uitgewerkt. 

 

 Er dient een systeem ontwikkeld te worden om alle kwaliteitsinitiatieven binnen de 

instelling te inventariseren en te structureren. Indien nodig dient de kwaliteitscel 

betrokken te worden en de nodige expertise te leveren aan een deel van deze projecten. 

Het feit dat men kwaliteitsinitiatieven achteraf moet inventariseren, betekent dat men 

achter een aantal projecten aanloopt. De bedoeling is uiteindelijk iedereen zo efficiënt 

mogelijk te laten werken, dubbel werk uit te schakelen en goede voorbeelden van elkaar 

over te nemen. (bv.: betrokkenheid bij de medewerkerstevredenheid, inventarisatie 

kwaliteitsprojecten). 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Bij de uitwerking van klinische paden, kan naar analogie van het standaardenbeleid, een 

coördinator klinische paden aangeduid worden welke dit proces mee kan begeleiden en 

ondersteunen.  

Dit zou een meerwaarde betekenen aangezien bij de klinische paden welke momenteel 

uitgewerkt zijn, reeds vele onderlinge verschillen op te merken zijn. 

Andere projecten van klinische paden in ontwikkeling vallen soms stil wegens gebrek 

aan expertise en/of ondersteuning. 

 

 Binnen de zelfevaluatie door de gebruikers, is het aanbevelenswaardig ook de link te 

maken met de opmerkingen van de ombudspersoon en de klachtenregistratie, om zo een 

nog vollediger beeld te verkrijgen van de tevredenheid van de gebruikers binnen de 

instelling. 

 

 We bevelen aan de bestaffing van de kwaliteitscel kritisch te blijven evalueren. Vooral 

in een veranderingsproces van de organisatie zal communicatie een belangrijke rol 

spelen. 

 

 Het is belangrijk de ziekenhuisbrede werking van de kwaliteitscel te bewaken, ook in 

het licht van het veranderingsproces op organisatorisch gebied (PEGASOS). 

 

 We bevelen aan de opgestarte vergaderingen van interface kwaliteit verder te zetten en 

zo verschillende mensen in sleutelposities, elk met hun ziekenhuisbrede visie, samen te 

brengen om zo gedragen signalen door te geven naar het beleid. (bv.: MKG-

verantwoordelijke, auditcomité, ICT-verantwoordelijke, …). 
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 Het manueel inbrengen van alle enquêtes is een meer dan tijdsrovende bezigheid binnen 

de kwaliteitscel. Uit gesprek blijkt dat software werd aangekocht. Een bijbehorende 

scanner om het euvel van het manueel inbrengen te verhelpen, werd nog niet 

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

7.1 Algemeen 

 
Algemene vaststelling 

 

 Volgende C en D afdelingen werden tijdens de audit bezocht: 5K2, 5K1, 9K12A, 7K12A. 

 

 

Sterke punten 

 

 Op sommige afdelingen is een elektronisch verpleegdossier in gebruik. Het biedt veel 

informatie over alle disciplines heen, en kan door elke verpleegkundige aan het bed 

geconsulteerd worden. 

 

 Op sommige afdelingen wordt gewerkt volgens het verpleegmodel van volledige 

patiëntentoewijzing. Elke verpleegkundige staat hier in voor het eerste onthaal, de 

verzorging en het medicatiebeheer van de haar/hem toegewezen patiënten. Zij/hij toert in 

haar/zijn zone mee met behandelende arts(en) en fungeert als het aanspreekpunt bij uitstek 

voor de patiënt en diens familie. 

Op sommige afdelingen gebeurt de verpleegkundige overdracht zelfs tussen de 

zoneverantwoordelijken en in overleg met de patiënt op de patiëntenkamer. 

 

 Er bevindt zich een reanimatiekar op iedere afdeling, op sommige afdelingen beschikt 

men zelfs over een defibrillator. 

 

 Op sommige afdelingen worden alle patiënten wekelijks besproken op een 

multidisciplinaire vergadering. De verslaggeving van deze besprekingen is terug te vinden 

in het verpleegdossier van de patiënt in kwestie. 

 

 Een verpleegkundige van de polikliniek heelkunde wordt betrokken bij het ontslag van 

gehospitaliseerde patiënten met een stomaproblematiek om de stomazorg beter te kunnen 

opvolgen en evalueren. 

Op een aantal afdelingen wordt er gewerkt met referentieverpleegkundigen 

(incontinentie…). 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Toegediende medicatie dient consequent door de verpleegkundige te worden geparafeerd 

in het verpleegkundig dossier. Men dient op ieder moment te kunnen vaststellen welke 

medicatie door welke verpleegkundige gegeven werd. Er werd vastgesteld dat men soms 

enkel een kruisje zet. 

 

 Tijdens de audit werd vastgesteld dat bij overbezetting patiënten tijdelijk (enkele uren) 

worden gehospitaliseerd in het daglokaal. Dit lokaal voldoet niet als ziekenkamer. Het 

opnamebeleid van de dienst dient dan ook in dit opzicht herbekeken te worden. 



Auditverslag Universitair Ziekenhuis Gent, E 670 25 

 

 De afdelingen voldoen niet aan alle architecturale/ infrastructurele normen: 

- de tweepersoonskamers zijn te klein. Tijdens de verzorging dient men zetels en 

rolwagens op de gang te zetten. De ruimte tussen de lavabo en een bed is 

miniem en het is onmogelijk om met een rolwagen comfortabel te 

manoeuvreren; 

- het oproepsysteem laat niet toe dat patiënten die aan de lavabo geplaatst zijn, 

een beloproep kunnen doen; 

- de wastafel in de tweepersoonskamers is slechts afgesloten d.m.v. een gordijn 

waardoor onvoldoende privacy gegarandeerd kan worden; 

- toiletten zijn niet rolstoeltoegankelijk; 

- een onderzoeks- en behandelingskamer ontbreekt op sommige afdelingen, 

ondanks het feit dat meer dan een kwart van de patiënten er in 

gemeenschappelijke kamers is opgenomen; 

- het aantal éénpersoonskamers is beperkt; 

- op afdeling 5K2 is er geen onderzoeks- of behandelingslokaal voor urologie. 

Patiënten worden voor onderzoeken naar de polikliniek, in een ander gebouw, 

gebracht.  

- Het daglokaal op 7K12A kan niet meer als dusdanig gebruikt worden. Er staan 

een rolstoel en een onderzoekstafel in opgesteld. Bovendien betreft het een 

heel kleine, onaantrekkelijke ruimte, die niet verwarmd was op het moment 

van de audit.  

 

 Het medisch dossier van de patiënten van de pijnkliniek bevindt zich niet op de 

verpleegafdeling maar in de polikliniek. 

 

 In het patiëntendossier dient een schriftelijk akkoord van de behandelende arts terug te 

vinden te zijn, waaruit blijkt dat deze zich akkoord verklaart met het feit dat (een deel van 

de) medicatie door de patiënt op diens kamer wordt beheerd.  

Tevens dient iedere medicatiewijziging in het schema te worden voorzien van een paraaf 

van de behandelende geneesheer.  

 

 De temperatuur van de koelkasten, waarin bloed wordt bewaard op de afdelingen, wordt 

niet gecontroleerd. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Voor de registratie van verdovende medicatie, gebruikt men nog steeds een schrift 

waarop in chronologische volgorde van gebruik, alle verschillende middelen door elkaar 

staan. Tijdens de audit werden verschillen vastgesteld in effectieve stock versus 

theoretische stock aan narcotische analgetica. Er dient een sluitend en uniform systeem 

ontwikkeld te worden voor de controle van de stock. De huidige werkwijze laat niet toe 

om in- en uitgaande producten op een correcte manier te volgen, m.a.w. de oorzaken 

van verschillen (in meer of minder) kunnen niet worden achterhaald. 

 

 Er zijn een aantal architectonische tekortkomingen. Zo zijn er nog veel 

meerpersoonskamers (bv 29 bedden/35 en 25 bedden/31). Er zijn op enkele afdelingen 

nog vijfpersoonskamers.  

In de vijfpersoonskamers zijn er maar twee lavabo’s aanwezig. Op 5K1 is er in de twee- 
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en driepersoonskamers maar één lavabo voor alle patiënten samen. Het beschikken over 

een lavabo per patiënt is aangewezen. 

 

 Er zijn geen vaste afspraken i.v.m. de zaalrondes. De artsen toeren op alle momenten 

van de dag, alleen of met de verpleegkundige die op dat ogenblik verantwoordelijk is 

voor de patiënt. Goede afspraken omtrent zaalrondes zouden de verpleegkundigen 

toelaten om de zorgen voor de patiënt optimaler te plannen.  

 

 Artsen maken onvoldoende gebruik van de bestaande staande orders. 

 

 Het verpleegkundig anamneseblad dient steeds ingevuld te worden en voorzien te 

worden van datum en de identificatiegegevens van de verantwoordelijke 

verpleegkundige. Volgens de nieuw gepubliceerde wetgeving betreffende het 

verpleegkundig dossier wordt dit zelfs een norm. 

 

 De temperatuur van de koelkasten waarin medicatie wordt bewaard op de afdelingen 

wordt niet gecontroleerd. Er is ook geen procedure over de te nemen acties bij het niet 

werken van de koelkasten. De medewerkers dienen ingelicht te zijn over de maatregelen 

die genomen moeten worden bij afwijkende temperaturen. 

 

 De pillenpletters op de verzorgingskarren op sommige afdelingen waren vuil door 

resten van medicatie. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Het streven naar functiedifferentiatie kan op verschillende afdelingen verder worden 

uitgebouwd, evenals het werken met referentieverpleegkundigen. 

 

 Advies om op het verpleegkundig anamneseblad op uniforme wijze te vermelden of de 

patiënt al dan niet bevraagd werd inzake allergieën en gekende allergieën duidelijk weer 

te geven. 

 

 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.  

 

 Advies om de bestaande werkwijze inzake bewaring van sleutels van nachtkastjes van 

patiënten, uit te breiden met het voorzien van een schriftelijk bewijs van het in bewaring 

nemen. 
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7.2 Kraaminrichting M en MIC 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De kraaminrichting is erkend voor 31 M-bedden, waarvan 8 MIC-bedden. De MIC-

bedden zijn geïntegreerd in de materniteit, maar hoogrisicopatiëntes worden ruimtelijk 

gecentraliseerd in de buurt van de verpleegpost K1. 

 

 Er is op het moment van de audit één globale personeelsequipe voor M en MIC. 

Doelstelling voor de toekomst is te werken met twee equipes, waarbij één groep van het 

personeel een continue training inzake hoogrisicozwangerschappen zou krijgen en zou 

instaan voor het verloskwartier en de opgenomen MIC-patiënten. 

 

 

Sterke punten 

 

 De dienst is erg goed gestructureerd. Zo zijn er meerdere overlegstructuren: van 

dagelijkse multidisciplinaire patiëntenbesprekingen, over een foetale pathologiestaf om 

de drie maand, twee maal per jaar een perinatale club met de verwijzers van 

ziekenhuizen waarmee een samenwerkingsakkoord is afgesloten, tot de maandelijkse 

klappervergaderingen waar artsen en vroedvrouwen het verloskundig beleid evalueren 

en aanpassen via protocollen. Elke vroedvrouw, assistent en arts heeft een handige 

mini-klapper met alle procedures. De dienst heeft verder een zeer uitgebreid en 

overzichtelijk jaarverslag en beleidsplan opgesteld. 

 

 De laatste jaren werd bewust gekozen voor een verloskundig project met integratie van 

een niet-gemedicaliseerd beleid voor de laagrisico zwangere en een adequate aanpak 

van de pathologische zwangerschap. De keuze voor een niet gemedicaliseerde aanpak, 

met als motto ‘enkel ingrijpen waar we het beter doen dan de natuur’, heeft geleid tot 

een sterk gedaald inductiepercentage, minder kunstverlossingen en minder 

episiotomieën. O.a. via informatiebrochures wordt dit beleid gecommuniceerd aan 

patiënten; zo is er een infobrochure over inductie en gebruikt men ook een informed 

consent voor inductie. 

Eén van de verwezenlijkingen binnen dit beleid is het prenataal pad voor de 

laagrisicozwangerschap. Volgens dit pad worden een aantal prenatale consultaties 

gedaan door vroedvrouwen, waarin o.a. aandacht is voor het geboorteplan. 

 

 Deze visie van ‘patient centered maternity care’ is doorgetrokken in de vernieuwde 

architectuur van het verloskwartier. De ene helft van het verloskwartier bestaat uit 

gecombineerde arbeids-verloskamers met een huiselijke aankleding volgens het concept 

‘thuisbevalling in het ziekenhuis’, met één kamer die de mogelijkheid biedt voor 

alternatievere vormen van bevalling (relaxatiebad, onderwaterbevallen, baarkruk). De 

andere helft van het verloskwartier bestaat uit een hightech-gedeelte met een verloszaal 

voor risicobevallingen en een sectiozaal. 

 

 Er is geopteerd voor een volwaardige medische permanentie van de MIC. Er is sinds 1 

januari 2007 een inslapende wacht voorzien van stafleden, naast de inslapende wacht 

door arts-assistenten. 
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Tekortkomingen 

 

 De ontwikkeling van het borstvoedingsbeleid is van zeer recente datum. Zes maanden 

geleden werd een vroedvrouw met opleiding lactatiedeskundige hiervoor halftijds 

vrijgesteld. Het borstvoedingsbeleid is weliswaar uitgeschreven, maar nog niet volledig 

geïmplementeerd op de dienst. Zo is men gestart met interne vorming voor het 

personeel van de dienst, maar hebben nog niet alle vroedvrouwen deze bijscholing 

gevolgd. 

Verspreiding van dit borstvoedingsbeleid naar andere diensten moet nog aangevat 

worden. Zo zouden minstens de diensten kindergeneeskunde en N* - NIC ook dit 

borstvoedingbeleid moeten uitdragen. 

Verder is het huishoudelijk reglement van de dienst nog niet helemaal in 

overeenstemming met de vernieuwde aanpak rond borstvoeding. 

 

 Men beschikt bij opname voor een bevalling niet voor alle patiënten over de medische 

prenatale gegevens. Nochtans zou het steeds gebruiken van een moederboekje hiervoor 

een oplossing kunnen bieden. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om het vernieuwde borstvoedingsbeleid in de toekomst te evalueren 

d.m.v. een patiëntenbevraging. 

 

 Advies om de psychologische ondersteuning voor patiënten van de dienst beter uit te 

bouwen. 

 

 

7.3 N* en NIC 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De functie N* en de NIC-dienst zijn architectonisch één geïntegreerde dienst.  

Zo zijn er vier zalen voor NIC-patiëntjes waar kinderen worden gegroepeerd volgens 

ernst van pathologie. Deze zalen A, B, C en D, tellen respectievelijk 10, 8, 7 en 6 

posities. Hiernaast is er een lokaal voor N* met plaats voor 4, maximum 5 baby’s. 

Verder beschikt de dienst over twee isolatieboxen, en een gerenoveerde en huiselijk 

ingerichte ouder-kindkamer. 

 

 Qua personeel zijn 7 VTE toegewezen aan de N*, maar is de scheiding in equipes niet 

strikt doorgevoerd. 

 

 In 2006 waren er op NIC 533 opnames, en was de bezettingsgraad van de 32 NIC-

bedden 98,3 %. 75 % van de opnames zijn afkomstig uit een gerefereerde 

derdelijnspopulatie. Deze gerefereerde groep bestaat uit 244 postnatale transfers (of 

outborns, OB’s) en 152 prenatale transfers (of intra-uteriene transfers, IUT’s). 

In vergelijking met andere NIC-diensten vertoont deze van UZ Gent een ‘hoge intensive 

care load’. Er waren in 2006 43 overlijdens tijdens het ziekenhuisverblijf (dit is 

ongeveer 20% van alle overlijdens in een Belgische NIC-dienst). 
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 De NIC staat 24u/24u met een arts en verpleegkundige in voor het transport van baby’s 

uit perifere ziekenhuizen naar de dienst. Hiervoor is een ziekenwagen, de ‘babylance’, 

specifiek ingericht. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er wordt veel aandacht besteed aan communicatie.  

Er wordt bv. gewerkt volgens een systeem van patiëntentoewijzing, zowel voor artsen 

als voor verpleegkundigen. Dit geeft aan de ouders een vast aanspreekpunt en bevordert 

de goede relatie tussen ouders en zorgverleners. 

Men beschikt over tal van informatiebrochures voor ouders: naast de opnamebrochures 

zijn er ook ontslagbrochures, en een brochure rond borstvoeding op neonatologie. 

De dienst heeft een eigen website. Hierop vindt men o.a. medische protocollen, wat 

vooral als communicatiemiddel gezien wordt naar verwijzers in andere ziekenhuizen. 

De dienst heeft verder een zeer uitgebreid en overzichtelijk jaarverslag en beleidsplan 

opgesteld. 

 

 Er werd de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in een beleid van comfortzorg. Een 

werkgroep werkte praktische richtlijnen uit m.b.t. positionering en aandacht voor 

aangepaste verlichting, er werd nieuw positioneringsmateriaal (body-fix, snuggle-up) en 

covers voor couveuses aangekocht. 

Brochures over handling en kangoeroeën zijn in ontwerpfase. 

 

 Er werd twee jaar geleden een kwaliteitsproject opgezet betreffende medicatiefouten, 

i.s.m. met de apotheek. Zo werd voor intraveneuze risicomedicatie een procedure 

ingevoerd met dubbele controle, en is er een systeem opgezet voor vrijwillige registratie 

van medicatieproblemen. Deze FONA-registratie wordt besproken in een werkgroep 

binnen de dienst, en hieruit volgden reeds verbeteringen in de procedures. 

 

 Het diensthoofd van de NIC is als voorzitter van het College voor ‘Intensieve 

Neonatologie’ de stuwende kracht achter de online audit van de NIC-diensten 

(NICaudit) in België. 17 van de 19 Belgische NIC-diensten werken mee aan deze 

benchmarking. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er is een medische onderbestaffing. De dienst telt 6 stafleden, en 5,8 VTE (incl medisch 

diensthoofd). Deze artsengroep staat tevens in voor de N*-functie, voor onderzoek en 

onderwijs. 

Per vijf erkende bedden dient de dienst te beschikken over een VTE neonatoloog. Voor 

een NIC-dienst met 32 betekent dit dat de medische bestaffing normatief minstens dient 

te bestaan uit 6,4 VTE neonatoloog.  
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 Er is een tekort aan verpleegkundige bestaffing voor de N* en NIC – dienst samen. 

Er zijn 60, 25 VTE gegradueerde verpleegkundigen (7,65 VTE A1-verpleegkundigen, 

48,70 VTE pediatrisch verpleegkundigen, 3,90 VTE vroedvrouwen; inclusief 2 VTE 

hoofdverpleegkundigen en adjunct-hoofdverpleegkundigen), hiernaast zijn er 2,50VTE 

verpleegassistenten en 5,50 VTE gebrevetteerd verpleegkundigen, voor N* en NIC 

samen. 

Volgens de norm dient men per bezet NIC-bed te beschikken over 2,5 VTE 

gegradueerde, bij voorkeur pediatrische, verpleegkundigen en/of vroedvrouwen. 

Voor 2006 komt het aantal bezette bedden gemiddeld op 31,456. Hiervoor zijn 

normatief 78,64 VTE aan gegradueerde verpleegkundigen nodig. De onderbestaffing is 

dus zowel kwantitatief als kwalitatief. 

 

 Op datum van bezoek zijn 37 NIC-patiëntjes opgenomen. Drie hiervan verblijven in de 

zaal voor N*, terwijl hier tezelfdertijd ook een N*- patiëntje is opgenomen. 

Nochtans stelt de ziekenhuiswetgeving duidelijk dat indien de N*-functie geïntegreerd 

is in de NIC-dienst, beide duidelijk van elkaar gescheiden dienen te zijn, en de 

intensieve zorgen voorbehouden dienen te zijn voor de erkende NIC-bedden. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De architectuur van de NIC-dienst voldoet helemaal niet meer aan de huidige inzichten 

qua zorgorganisatie en de hedendaagse verwachtingen inzake comfort en privacy: 

- De zalen zijn té beperkt qua ruimte. Hoewel ouders 24u/dag welkom zijn, 

voldoet de infrastructuur hiervoor niet. Zo is er zelfs geen stoel per kind 

voorzien, want  daar is zelfs geen plaats voor. Er is slechts een beperkt aantal 

en oncomfortabele stoelen voorzien (model krukjes). 

Op datum van bezoek zat een moeder, die bij haar kind wenst te blijven, op een 

krukje te slapen met het hoofd op een bureau. 

Ouders kunnen in realiteit dus niet blijven overnachten bij hun kind. Er dienen 

voor alle ouders comfortabele zetels voorzien te worden, o.a. voor 

borstvoeding (bv. uitklapzetels die de mogelijkheid tot overnachting zouden 

mogelijk maken); 

- Gezien de kleine ruimtes is er onvoldoende privacy en plaats voor de moeders 

bij het geven van borstvoeding, of tijdens het afkolven. Ook kangoeroeën 

wordt gepromoot, maar het gebrek aan privacy voor ouders in de zalen 

ondermijnt deze visie. 

Bovendien is er geen toegangsbeperking in de bezoekersgang die inkijkt in de 

zalen.  

 

Eén mooie ouder-kind kamer is (qua aantal) onvoldoende om deze problemen 

te ondervangen. 

 

 Het borstvoedingsbeleid van de N* en NIC-dienst is nog niet in overeenstemming met 

het vernieuwde en wetenschappelijk onderbouwde beleid op de materniteit. Opleidingen 

hierover worden in de toekomst voorzien. 
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 Hoewel deze intensieve dienst dagdagelijks met zeer ernstige pathologie en zware 

verwerkingsproblemen wordt geconfronteerd (wekelijks een baby die overlijdt), is er 

geen mogelijkheid tot psychosociale begeleiding door psychologen voorzien voor de 

ouders. 

Ook intervisie van de personeelsequipe die werkt in deze emotioneel zware 

omstandigheden lijkt geen overbodige luxe. 

 

 

Aanbeveling 

 

 Advies om de mogelijkheid te evalueren om ook de artsen bij de wekelijkse 

multidisciplinaire besprekingen te betrekken. 

 

 

7.4 Zorgprogramma voor kinderen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 87 E-bedden worden geëxploiteerd door de ziekenhuisassociatie Algemene 

Verzorgingsinstelling Aurora Oudenaarde en Universitair Ziekenhuis Gent. Hiervan 

staan 72 bedden opgesteld op de campus in Gent. 

Deze bedden zijn verdeeld over verschillende afdelingen verspreid over de campus.  

 

 De afdelingen in K6 zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de huidige normen 

inzake comfort en privacy. De beslissing om het gebouw K6 te slopen en de 66 bedden 

in een nieuwbouw (als onderdeel van K12) onder te brengen, is genomen. De eerste 

steenlegging voor de realisatie van een nieuwbouw is gepland in 2008. Op de datum van 

het bezoek was een herconditionering aan de gang op de PIMCU (annex 

slaaponderzoek), teneinde de mogelijkheid te creëren tot rooming-in. 

 

 

Sterke punten 

 

 Binnen het zorgprogramma bestaat een afdeling die enkel gespecialiseerd is in hemato-

oncologie. Naast de klassieke opnames voor diagnostiek en dagbehandeling liggen hier 

ook de kinderen die een beenmergtransplantatie ondergingen en vrij intensieve zorgen 

behoeven onder strikte isolatievoorwaarden. 

 

 Eind 1990 werd vanuit de vzw Kinderkankerfonds, met medewerking van enkele 

medewerkers van de afdeling hemato-oncologie het project KOESTER (Kinder 

Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie) opgericht. 

Momenteel staan een viertal medewerkers in voor de continuïteit van zorg in het 

thuismilieu. Dit omvat zowel curatieve thuiszorg (ondersteuning en opleiding van 

eerstelijnswerkers in het kader van IV antibioticakuren en omgaan met centrale 

katheters), palliatieve thuiszorg (uitleen van materialen, advies rond IV pijnstilling), 

psychosociale ondersteuning, als post-palliatieve zorg aan de familieleden van 

overleden kinderen (via regelmatige contactname, bijeenkomsten voor ouders van 

overleden kinderen…). Alhoewel in een eerste fase alleen kinderen in palliatie werden 

verzorgd, is de doelgroep intussen uitgebreid tot alle ernstig chronisch zieke kinderen. 

Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de grootste wens van ieder kind: thuis zijn. 
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 Om tegemoet te komen aan de psychologische behoefte van kinderen om 

leeftijdsgenoten te ontmoeten tijdens hun ziekenhuisverblijf, en om terzelfdertijd 

overlast (en besmettingsgevaar) op de afdelingen te beperken, werd vanuit het 

Kinderkankerfonds het project LIEving opgericht. Hierbij organiseert men opvang en 

begeleiding voor broertjes en zusjes in een apart ingerichte ruimte, vlakbij de 

hospitalisatie-afdelingen. Zo kunnen kinderen een bezoekje brengen aan hun familielid 

en daarna gaan spelen, terwijl ouders langer bij hun zieke kind kunnen blijven. 

 

 De dienst beschikt over diverse, kindvriendelijke onthaalbrochures, zowel over de 

afdeling zelf, als over frequent voorkomende aandoeningen waarvoor kinderen worden 

gehospitaliseerd. 

 

 Bloednames en andere onderzoeken worden uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal 

waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het verblijf in een 

ziekenhuiskamer. Sedert enkele jaren gebeuren de ruggemergpuncties onder lachgas. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De dienst heeft een tekort van 0,6 VTE aan hulppersoneel voor het organiseren van 

spelactiviteiten en vrijetijdsbesteding. De functies van de spelbegeleidster en de 

psychosociale begeleidster zijn niet duidelijk van elkaar gescheiden. 

 

 Kinderen worden ook opgenomen op afdelingen voor volwassenen (C, D). Pediatrische 

patiënten die niet door de pediaters gezien werden of niet via spoed werden opgenomen, 

worden sporadisch op volwassenenafdelingen gehospitaliseerd, zonder medeweten van 

de pediaters. 

Kinderen mogen niet opgenomen worden op afdelingen voor volwassenen. De kinderen 

die worden opgenomen in het zorgprogramma voor kinderen, mogen niet tegelijkertijd 

samen met volwassen patiënten in dezelfde ruimte behandeld of verzorgd worden. 

 

 In de operatiekwartieren kan de visuele en auditieve scheiding van de volwassen zelden 

gegarandeerd worden. 

 

 Een groot deel van de infrastructuur is sterk verouderd. Het gebouw K6 zit vol asbest. 

Mede hierdoor is het onmogelijk om badkamers te installeren. Op sanitair gebied is het 

dan ook behelpen met zelf ineen geknutselde badkuipen. Er zijn frequent lekken en 

verstoppingen, en de temperatuur in de kamers is met moeite stabiel te houden. 

 

 Rooming-in is niet op alle kamers waar pediatrische patiënten opgenomen worden 

mogelijk, alhoewel op dat vlak al grote inspanningen zijn geleverd. Waar rooming-in op 

een of andere manier wel kan, moeten ouders het stellen met een gebrek aan basaal 

comfort, ruimte en privacy (inkijk uit de gang en alle kamers). 

 

 De speelruimte op 4 K6 wordt ook gebruikt als vergaderlokaal, waardoor deze overdag 

niet steeds vrij toegankelijk is voor patiënten. 

 

 De dienst beschikt nog niet over een multidisciplinair handboek met richtlijnen en 

procedures rond preventie en behandeling van pijn. 
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Specifieke richtlijnen en procedures ter preventie van pijn en de behandeling van pijn 

bij kinderen, die ook geïmplementeerd zijn op het chirurgisch dagziekenhuis, zijn nog 

in onvoldoende mate aanwezig. Het multidisciplinaire handboek is nog in ontwikkeling. 

Dit proces wordt voor een groot deel gecoördineerd door het diensthoofd via de 

Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde. 

 

 Er bestaat geen formeel samenwerkingsverband tussen het chirurgisch dagziekenhuis en 

het zorgprogramma voor kinderen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Op de afdelingen 2K6 en 4K6 hospitaliseert men patiënten vanuit een twintigtal 

disciplines. De verschillende artsen toeren op verschillende tijdstippen. Op 4K6 gebeurt 

dit in aanwezigheid van één van de drie assistenten. Op 2K6 is dit niet het geval en vaak 

worden verpleegkundigen niet meegevraagd tijdens het toeren. Advies om afspraken te 

maken rond de modaliteiten van het toeren (tijdstip, aanwezigen, overdracht…) en deze 

op te nemen in een reglement. 

 

 Niet alle patiënten worden op 2K6 wekelijks multidisciplinair besproken. Verslagen van 

patiëntenbesprekingen dienen in het patiëntendossier verwerkt te worden. 

 

 Een protocol met indicatiestelling en richtlijnen in geval van (vermoeden van) 

kindermishandeling ontbreekt. 

 

 Momenteel registreert iedere hoofdverpleegkundige op eigen initiatief een aantal 

zorggerelateerde parameters (opnames, aantal kathederdagen, palliatieve 

begeleiding…). Een aantal gegevens worden ook elders in het ziekenhuis geregistreerd, 

maar niet of enkel op vraag teruggekoppeld. Dergelijke regelmatige terugkoppeling is 

nochtans een essentieel onderdeel in de interne evaluatie van de verstrekte zorgen en bij 

het sturen van het beleid op de afzonderlijke afdelingen. 

 

 Het personeel wordt momenteel op basis van nieuwe budgettaire fulltime equivalenten 

(NBFTE) toegekend. Daarin zijn ook de uren inbegrepen van personeelsleden die 

afwezig zijn omwille van moederschapsverlof, verminderde prestaties om medische 

reden, afwezigheden door arbeidsduurvermindering en langdurig zieken. Hierdoor is het 

reële aantal beschikbare fulltime equivalenten soms opmerkelijk lager dan wat 

toegekend is op basis van de NBFTE. Bovendien kan men, gezien de specificiteit van 

de zorg (bv. toediening van cytostatica op hemato-oncologie), vaak moeilijker een 

beroep doen op iemand van de mobiele equipe, zodat men dan personeel uit eigen 

rangen overuren moet laten presteren om de noodzakelijke shiftnormen te halen. Dit is 

een extra belasting van het personeel. 

Bij de bestaffing van een dienst gaat men beter uit van de reële zorgbehoefte.  
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Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan de pediatrische disciplines (inclusief de kinderpsychiatrie) veel hechter 

te groeperen en als een aparte en specifieke entiteit te profileren binnen en buiten het 

ziekenhuis. Met uitzondering van de infrastructuur beschikt men immers over zeer vele 

troeven. 

 

 De documenten “opnameprofiel” of “anamnese” bevatten items als “gezinssituatie, 

sociaal-familiaal, betrokkenheid ouders bij de verzorging”. Er is echter weinig ruimte 

voorzien om informatie in te vullen en bovendien worden de items niet consequent 

ingevuld. Advies om dit met de nodige aandacht te doen. 

 

 Advies om de spelbegeleidster en psychosociaal begeleidster te laten noteren in het 

dossier. 

 

7.5 Dienst voor geriatrie G  

 
Algemene vaststelling 

 

 De dienst geriatrie staat in voor het medisch beleid van één van de geriatrische 

afdelingen (met 48 bedden) in het Jan Palfijnziekenhuis. 

 

 

Sterke punten 

 

 De dienst geriatrie beschikt over een uitgeschreven visie en beleidsplan. Dit werd reeds 

gecommuniceerd naar de algemene directie, de directie verpleging en de 

hoofdgeneesheer.  

De communicatie hierover naar het ganse ziekenhuis zal gebeuren in het kader van het 

opstarten van de interne liaison in juli 2007. 

 

 Op 1 januari 2007 werd gestart met een dagziekenhuis met 6 posities op de campus UZ. 

Hier wil men zich vnl. richten op diagnositiek o.a. wat cognitieve stoornissen, 

valpreventie enz. 

Het dagziekenhuis kan gebruik maken van de nieuwe therapieruimte (kine en ergo) van 

de G-dienst. 

 

 De sociaal verpleegkundige, die het ontslagmanagement doet op de geriatrie, is voor 

10% vrijgesteld om het ontslag van geriatriepatiënten op andere afdelingen in het 

ziekenhuis te begeleiden. 

 

 Voor patiënten in een complexe sociale situatie gebeurt er zorgoverleg vooraleer de 

patiënt de afdeling verlaat en dit op initiatief van de sociaal verpleegkundige van de 

geriatrie. Aan dit overleg neemt de huisarts, de familie, de betrokkene indien mogelijk 

en de thuiszorgdiensten deel. 
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Non-conformiteiten 

 

 Er is een normtekort voor ergo en logo. Er is 0,75 VTE ergo in dienst. De logopedist 

van de neus-keel-oor kliniek kan op verzoek worden gevraagd bij slikstoornissen.  

Voor de 30 bedden geriatrie (zonder het dagziekenhuis) zijn normatief  1,66 VTE ergo 

en logo nodig. 

Er is momenteel een selectie lopende voor een ergotherapeut. 

 

 Het patiëntendossier bestaat gedeeltelijk uit een elektronisch medisch gedeelte en uit 

een verpleegkundig papieren dossier. De ergo en kine noteren niet in het 

verpleegkundig dossier, de kine maakt gebruik van het elektronisch dossier, de ergo 

noteert in een eigen dossier. De sociaal verpleegkundige noteert ook in het elektronisch 

dossier maar de psychologe dan weer in een eigen papieren dossier. 

Er is m.a.w. geen geïntegreerd patiëntendossier waar een overzicht mogelijk is m.b.t. 

behandelingsschema en evolutie van de patiënt. Men zal in de toekomst volledig 

overschakelen op het elektronisch patiëntendossier. 

 

 De therapiezaal waar de kine en ergo wordt gegeven (ook gebruikt door Sp-loco en 

geriatrisch dagziekenhuis) is niet huiselijk. Er is een keuken in voorzien waar wekelijks 

een kookactiviteit doorgaat en de patiënten zouden er ook samen kunnen eten doch dat 

gebeurt nu niet. De ruimte nodigt er ook niet toe uit. 

 

 Er worden weinig groepsactiviteiten georganiseerd: er is geen groepstherapie voor kine, 

er worden geen gezamenlijk maaltijden georganiseerd, er zijn weinig socio-culturele 

activiteiten.  

 

 

7.6 Dienst voor volwassenenpsychiatrie A 
 

 

Algemene vaststellingen 

 

 De dienst voor volwassenenpsychiatrie telt vier afdelingen. De UPSIE, universitaire 

psychiatrische spoedinterventie eenheid, telt 12 bedden, waarvan 8 voor 

urgentiepsychiatrie en 4 bedden voor middelengerelateerde stoornissen. De afdeling 

PME, of psychomedische eenheid, telt 21 bedden en legt zich toe op diagnostiek en 

behandeling van patiënten met gecombineerde psychiatrische en/of somatische 

problematiek en patiënten bij wie een residentiele observatie nodig is in het kader van 

diagnostiek. De afdelingen UPSIE en PME bevinden zich in het kliniekgebouw K12F. 

De afdeling angst- en stemmingsstoornissen (A&S) telt 22 bedden, terwijl de afdeling 

voor eetstoornissen 21 bedden heeft. Deze twee afdelingen zijn sinds 2004 tijdelijk 

gelokaliseerd op een gemeenschappelijke afdeling van 43 bedden in het kliniekgebouw 

K4, in afwachting van de renovatiewerken in K12F. 

 

 Tijdens de audit werden de afdeling angst- en stemmingsstoornissen (A&S) en de 

afdeling PME bezocht. 
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 Er gebeuren geen ECT-behandelingen in UZ Gent, patiënten worden hiervoor 

getransfereerd naar het psychiatrisch ziekenhuis Sint Camillus in Sint-Denijs-Westrem. 

Er zijn plannen om in de toekomst het aanbod van de ECT-behandelingen te verhuizen 

van St Camillus naar UZ Gent. 

 

 

Sterke punten 

 

 De dienst heeft een wetenschappelijk onderbouwd zelfmoordpreventiebeleidsplan 

opgesteld. Er is tevens een klinisch pad ‘opvang suicidepogers’ uitgewerkt. 

Hierbij doet men aan risico-inschatting op basis van screeningsinstrumenten IPEO 1 en 

2 (instrument voor evaluatie en opvang van suicidepogers). De eenheid voor 

zelfmoordonderzoek die ressorteert onder het centrum voor urgentiepsychiatrie is een 

onderzoekseenheid met als voornaamste doelstelling een bijdrage te leveren tot 

preventie van suïcidaal gedrag in België. 

 

 Op A & S werkt men met een zeer uitgebreid therapeutisch programma waarin 

individuele therapie en groepssessies opgenomen zijn. Er zijn verschillende 

therapiegroepen (beweging, crea, sociale vaardigheden, koken, psycho-educatie, …). 

Ook gesprekken met de psychiater en de psycholoog maken integraal deel uit van het 

behandelprogramma. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er is een medische onderbestaffing. Er zijn 4 VTE psychiaters beschikbaar (excl. 

management en wetenschappelijke opdracht) voor 76 A-bedden, voor de 

liaisonpsychiatrie met meer dan 900 consulten in 2006, meer dan 8000 consultaties, 

begeleiding van stageairs, afvaardiging naar externe overlegstructuren en de 

onderwijsopdracht. 

 

 De liaisonpsychiatrie is té weinig gestructureerd. Zo zou men vanuit de dienst 

volwassenenpsychiatrie minstens een omschrijving moeten geven van welk het aanbod 

is dat men kan leveren voor welke patiëntendoelgroep. 

 

 Er is geen procedure voor fixatie bekend op de dienst volwassenenpsychiatrie, noch is 

de nodige kennis aanwezig over fixatietechnieken. Als algemeen beleid stelt men 

immers geen fixatie toe te passen, maar indien dit geïndiceerd zou zijn, te kiezen voor 

afzondering. Nochtans was er bij bezoek een patiënt waarbij ’s nachts 5-puntsfixatie 

werd toegepast. 

 

 Hoewel het zelfmoordpreventiebeleidsplan de risico’s tracht te objectiveren, vindt men 

op de intensieve observatieschema’s (“aanwezigheidsfiches”) in de patiëntendossiers 

geen gegevens terug m.b.t. risico-inschatting. Patiënten worden bv. om het uur 

gecontroleerd, maar in het dossier wordt vaak enkel genoteerd waar de patiënt zich 

bevond. Bovendien wordt nergens vermeld wie besliste tot het stopzetten van de 

observatieperiode, noch de reden. Dit lijkt een erg arbeidsintensieve manier van werken 

waarvan de meerwaarde niet echt objectiveerbaar is. 
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 De procedure voor afzondering dient geëvalueerd en verder uitgewerkt te worden. Zo 

blijkt onvoldoende duidelijk dat een arts steeds de eindverantwoordelijkheid draagt van 

een afzondering, hoe dit in team wordt besproken, hoe de evaluatie gebeurt, hoe 

vochttoediening wordt gewaarborgd… Ook de indicaties zijn weinig helder 

omschreven, zo spreekt men enerzijds over medische indicaties en anderzijds ook over 

verpleegtechnische indicaties voor afzondering. 

 

 De bezochte afdelingen beschikken niet over een eigen isolatiekamer. Patiënten worden 

afgezonderd in de isolatiekamer die zich bevindt op de UPSIE-afdeling. Tijdens de 

isolatie zijn de personeelsleden van UPSIE verantwoordelijk voor het toezicht en de 

observatie van deze patiënten in afzondering. De patiëntenzorg blijft wel onder de 

verantwoordelijkheid van de afdeling waar de patiënt oorspronkelijk gehospitaliseerd 

was. Zo bevindt de observatiefiche zich op de UPSIE, terwijl het patiëntendossier op de 

afdeling blijft. Deze organisatie houdt een risico in m.b.t. continuïteit van zorg. 

 

 Het patiëntendossier is versnipperd over een zevental dossiers, mappen en/of fiches. Het 

individuele therapieplan en de gevolgde therapieën zijn bovendien niet duidelijk weer te 

vinden in het dossier. Het patiëntendossier dient opgevat te worden als een 

multidisciplinair gegeven dat een totaalbeeld van de patiënt biedt. 

 

 In de eetzaal van de A & S hangt het weekprogramma van de afdeling uit evenals de 

geplande individuele therapieën, onderzoeken en gesprekken met vermelding van de 

naam van de patiënten. Men dient erover te waken dat de privacy van de patiënten 

gewaarborgd is. Bovendien is het werken met deze verschillende documenten weinig 

overzichtelijk en duidelijk. 

 

 Hoewel de renovatieverbouwingen twee jaar geleden als prioritair waren gepland en de 

budgetten waren vastgelegd, werden de prioriteiten ondertussen verlegd naar andere 

diensten en de verbouwingen voor onbepaalde tijd uitgesteld. Op het ogenblik van de 

audit heeft de dienst voor volwassenenpsychiatrie geen enkel zicht op de timing van de 

geplande bouwwerken. 

 

 Er zijn heel wat architectonische tekortkomingen, die reeds jarenlang gekend zijn: 

- de afdelingen zijn verouderd, uitgeleefd en hebben een erg ongezellige 

aanblik; 

- er zijn geen dagzalen, op PME zijn er enkel een paar zetels in het midden 

van de gang; 

- het lokaal waar kooktherapie wordt gegeven op PME heeft maar plaats 

voor een viertal patiënten. Ook op A&S kunnen de patiënten onmogelijk 

samen het lokaal gebruiken. Ook het sportlokaal is er klein; 

- de lokalen kunnen onvoldoende geventileerd worden, bv. op A&S. De 

temperaturen kunnen er dan ook enorm oplopen; 

- de afdelingen beschikken niet over een terras of tuin; 

- douches en toiletten zijn niet rolstoeltoegankelijk; 

- op de afdelingen zijn slechts twee éénpersoonskamers; 

- de tweepersoonskamers zijn té eng behuisd. Er is slechts 50cm tussen beide 

patiëntenbedden, en patiënten klagen hierdoor terecht over een gebrek aan 

privacy; 

- er is een gebrek aan bergruimte. 
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 Men kan zich vragen stellen bij de toepassing van het opname- en/of doorverwijsbeleid 

op de afdeling PME. Zo verbleven op deze afdeling enkele patiënten reeds lange tijd die 

er niet echt optimaal thuishoren qua patiëntenprofiel (één palliatieve patiënt kwam voor 

diagnostiek, verbleef er al drie maanden wegens slechte toestand en geen plaats op Sp-

palliatief, één zwaar zorgbehoevende en incontinente patiënt dient ’s nachts gefixeerd te 

worden wegens suicidaliteit en agitatie, maar blijft wegens geen alternatief voor 

verwijzing, één patiënt verblijft er in afwachting van een schedeloperatie en zou beter 

terecht zijn op een revalidatie-afdeling, twee patiënten vallen onder de doelgroep 

stemmingsstoornissen, …). 

 

 Patiënten worden op PME steeds na 14u15 ontslagen. Deze ontslagplanning is niet 

steeds de meest patiëntvriendelijke. 

 

 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om vorming te organiseren over zelfmoordpreventie voor 

personeelsleden van andere diensten in het ziekenhuis (bv. M, D, G). 

 

 We bevelen aan om de efficiëntie en het nut te evalueren van de opsplitsing van de 

multidisciplinaire patiëntenbesprekingen in een voorbereidende patiëntenbespreking 

vanuit paramedische invalshoek en een patiëntenbespreking met eerder medische 

invalshoek. 

 

 We raden aan om te onderzoeken of er naast het bestaande zorgtraject voor depressie, 

ook voor angststoornissen en OCD een dergelijk, gestructureerd behandelprogramma 

kan worden uitgewerkt. 

 

 We bevelen aan de patiënten beter te informeren door hen een overzicht te bezorgen van 

het individueel wekelijks therapieplan. 

 

 We bevelen aan om nuttige gegevens (o.a. activiteitscijfers, registratiegegevens over 

afzonderingen) te verwerken in een jaarverslag. 

 

 

7.7 Dienst voor kinder- en 

jeugdpsychiatrie K 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De dienst richt zich op kinderen en jongeren van 3 tem 17 jaar met psychiatrische 

stoornissen. Organisatorisch en architectonisch is de dienst opgebouwd uit twee aparte 

leefgroepen, één voor kinderen onder twaalf jaar, de andere voor jongeren vanaf twaalf 

jaar. Er worden zes modaliteiten van zorg aangeboden: poliklinisch, outreaching 

(thuiszorg), liaison, dagobservatie, daghospitalisatie en dag-nachthospitalisatie. 
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 De twee studio’s die voorzien zijn voor moeder-kind opnames voor infants zijn nog niet 

in gebruik genomen. 

 

 Bij de opstart werd geopteerd voor een roulement van de verpleegkundige equipe over 

de twee leefgroepen, om expertise te kunnen opbouwen voor beide werkingen. Recent 

werd overgegaan tot vaste equipes per leefgroep. 

 

 

Sterke punten 

 

 De dienst bevindt zich in een volledig gerenoveerde setting. De inrichting is erg 

aantrekkelijk en kindvriendelijk. Alle kamers zijn éénpersoonskamers, en er is per 

leefgroep een tuin. 

 

 Sinds vier jaar is het outreachingteam werkzaam. Via dit outreachingproject wordt 

behandeling aan huis aangeboden in de provincie Oost-Vlaanderen voor kinderen en 

jongeren met psychiatrische problematiek.  

D.m.v. ambulante zorg aan huis beogen de interventies het verminderen van de 

draaglast die de psychiatrische problematiek tot gevolg heeft voor het systeem, niet door 

het overnemen van deze draaglast door de hulpverlening (bv. bij opname), maar door 

het vergroten van de draagkracht van het kind zelf, zijn gezin en zijn omgeving om met 

deze problematiek om te gaan. 

 

 Er is een uitgebreid therapieprogramma volgens ‘het geïntegreerd systeem van zorg’, 

elk kind krijgt hierbij een geïndividualiseerd zorgplan. Op de leefgroepen hangt een 

gedetailleerd dag- en weekprogramma op, op maat van de kinderen. Hierin is dagelijks 

onderwijs voorzien. Leerkrachten van de ziekenhuisschool komen op de dienst 

lesgeven, aan kleine groepjes of individueel. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De hoofdgeneesheer is sinds de start van de dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie 

waarnemend diensthoofd. Het medisch diensthoofd van de dienst K dient een 

neuropsychiater te zijn, gekwalificeerd in de kinderpsychiatrie. 

Bovendien komt de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie niet voor in het organogram van 

het medisch departement. 

 

 De toegang naar de polikliniek voor volwassenenpsychiatrie loopt via de wachtzaal van 

de polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Nochtans dient de dienst voor kinder- 

en jeugdpsychiatrie volledig gescheiden zijn van de andere ziekenhuisdiensten. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er is een medische onderbestaffing van de afdeling. Er zijn op het moment van de audit 

2,6 VTE kinderpsychiater beschikbaar, voor de verschillende modaliteiten van zorg (zo 

gebeurden er in 2006 bv. 4732 poliklinische consultaties, en gebeuren er door het 

outreachingteam gemiddeld een 50-tal begeleidingen per jaar in Oost-Vlaanderen). 
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In het beleidsplan 2004-2006 dat bij de opstart van de dienst werd opgesteld door prof. 

Deboutte werden tenminste 5 VTE kinder- en jeugdpsychiater vooropgesteld ter 

realisering van de opdrachten en bijhorende deskundigheid en differentiatie zoals 

beschreven in dit beleidsplan. 

 

 In sommige patiëntenkamers is de privacy onvoldoende beschermd aangezien er inkijk 

mogelijk is van buitenaf (personeelsleden andere diensten, patiënten 

volwassenenpsychiatrie). Ook de tuin is onvoldoende afgeschermd voor externen. 

Dit zou kunnen opgelost worden door aangepaste beplanting 

 

 

7.8 Sp-locomotorisch  
 

Algemene vaststelling 

 

 Ondanks het feit dat de dienst erkend is vanaf 30 juni 2005, werden de activiteiten pas 

op 1 februari 2007 opgestart (op 1K1). 

 

 

Sterk punt 

 

 Ondanks de recente opstart, is men er toch in geslaagd op korte tijd een degelijke en 

volwaardige werking uit te bouwen, waarbij aan alle specifieke normen ruim wordt 

voldaan. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan het beleidsplan verder uit te werken (met een meer concrete en 

meetbare uitwerking van de doelstellingen en actieplannen, eigen normen qua activiteit 

en turn-over van patiënten, investeringsbeleid, verwachtingen op het vlak van 

bijscholing), en dit te koppelen aan een jaarverslag dat op transparante wijze rapporteert 

over de activiteiten op kwalitatief, organisatorisch en financieel vlak. Hiertoe werd al 

een eerste stap gezet. Tijdens de gesprekken en bij het doornemen van de verschillende 

meegegeven documenten blijkt immers dat er heel wat meer actiepunten zijn dan 

vermeld staan in het beleidsplan (het opstellen van een jaarverslag en beleidsplan in het 

kader van de sectorwerking, de ontwikkeling en implementatie van functieprofielen in 

samenwerking met P&O, de ontwikkeling van een eigen opnamebrochure, de opleiding 

tot revalidatiearts van verschillende artsen die patiënten opnemen op de dienst). 

 

 We bevelen aan om de opnamecriteria uit te breiden met de wettelijke minimumleeftijd 

van 15 jaar. 

 

 In het beleidsplan wordt een patiëntentevredenheidsenquête (die men liefst op 

sectorniveau zou implementeren) naar voren geschoven als actiepunt voor 2007. Dit 

initiatief blijkt echter uitgedacht te worden zonder medeweten of medewerking van de 

kwaliteitscel, die nochtans al heel wat ervaring heeft met deze materie. We bevelen dan 

ook aan actief op zoek te gaan naar synergieën om geen nodeloos werk te verrichten. 
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7.9 Zorgprogramma voor oncologie 
 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Oncologische dagpatiënten worden op tal van plaatsen behandeld in het ziekenhuis. 

Intraveneuze chemotherapie gebeurt niet enkel op het oncologisch dagziekenhuis, maar 

tevens op de gemengde dagkliniek voor maag-darm-leverziekten en longziekten en op 

de gemengde dagkliniek haematologie. Blaasinstillaties gebeuren dan weer op de poli of 

de hospitalisatie-afdeling urologie.  

In het kinderziekenhuis is er een specifiek kinderoncologisch dagziekenhuis. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er wordt op het oncologisch dagziekenhuis veel aandacht besteed aan communicatie 

met patiënten. Zo is er per soort chemotherapiekuur een folder ontworpen waarin 

informatie over de verschillende medicaties en hun mogelijke nevenwerkingen. Voor 

communicatie tussen het behandelend team, de patiënt en de huisarts of thuisverzorging 

wordt gebruik gemaakt van een communicatiemap. Hierin wordt zowel praktische 

informatie gegeven, als bloedresultaten als het verloop van de behandeling. 

 

 De dienst medische oncologie is ISO – gecertificeerd. Deze dienst heeft een eigen 

kwaliteitshandboek en kwaliteitscoördinator. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Bij controle van 5 patiëntendossiers op de oncologische dagkliniek bleek bij 3 van de 4 

MOC (multidisciplinair oncologisch consult)-verslagen geen conclusie van het overleg 

genoteerd te zijn. 

 

 Niet alle verpleegkundigen die chemotherapie toedienen hebben een bijzondere 

beroepsbekwaamheid in oncologie, zijn hiervoor in opleiding of hebben minstens vijf 

jaar ervaring. 

Zo heeft één van de verpleegkundigen in het oncologisch dagziekenhuis geen ervaring 

in oncologie en is zij niet in opleiding.  

 

 In het oncologisch dagziekenhuis kan men geen beroep doen op een diëtist, noch op een 

kinesitherapeut. De nood, vooral aan een diëtist, is nochtans bestaande en werd reeds op 

beleidsniveau gemeld. 
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Tekortkomingen 

 

 Het oncologisch beleid is nog onvoldoende ziekenhuisbreed opgevat. Zo verschilt de 

info en communicatie aan patiënten naargelang de plaats van behandeling in het 

ziekenhuis. Ook de invulling van de psychosociale begeleiding voor oncologische 

patiënten verschilt naargelang de plaats in het ziekenhuis waar men wordt opgevangen, 

dus volgens het type tumor. Waar op de dienst medische oncologie het psychosociaal 

oncologisch team bij alle patiënten een intakegesprek houdt en dus actief een aanbod 

van begeleiding doet, is op de andere dagziekenhuizen en afdelingen slechts begeleiding 

op vraag van de patiënt en van de arts voorzien. 

Op het kinderoncologisch centrum wordt psychosociale begeleiding weliswaar 

maximaal ingevuld. Er is echter geen beleidsmatig overleg tussen de leden van het 

‘Koester-team’ en de andere personeelsleden die in het ziekenhuis instaan voor 

psychosociale begeleiding van oncologische patiënten. 

 

 Hoewel men op het oncologisch dagziekenhuis wekelijks alle patiënten multidisciplinair 

bespreekt (arts-verpleegkundige-psycholoog-sociaal verpleegkundige), wordt van deze 

teamvergadering niets genoteerd in het patiëntendossier. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Ongeveer 10% van de oncologische patiënten krijgt geen MOC. We bevelen aan om na 

te gaan of deze patiëntengroep geen nood heeft aan een multidisciplinair consult, m.a.w. 

wat de redenen zijn dat deze patiënten niet worden besproken op een MOC. 

 

 We bevelen aan om de plannen voor een oncologisch centrum te integreren in het 

nieuwe organisatiemodel PEGASOS. 

 

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

patiënt wordt besproken nodig en/of nuttig vinden. 

 

 De stuurgroep oncopad houdt zich o.a. bezig met de ontwikkeling van klinische paden 

binnen oncologie. Op dit moment is het klinisch pad borstcarcinoom in een testfase. De 

activiteiten van de stuurgroep oncopad staan reeds enkele maanden op een laag pitje. 

Dit zou o.a. te wijten zijn aan de prioriteit die gegeven wordt aan PEGASOS, en aan de 

nood aan een coördinator voor klinische paden. We bevelen aan om de stuurgroep 

oncopad nieuw leven in te blazen zodat zij haar werk kan verder zetten. 

 

 

7.10 Sp-palliatief 

 
Algemene vaststelling 

 

 De dienst telt 6 bedden en is ondergebracht in de lokalen van de vroegere 

spoedgevallenafdeling op 0K2. Hierdoor beschikt de dienst over een ruime 

accommodatie, inclusief de aansluiting op een terras en de tuin. Ook het palliatieve 

support team kan hier gebruik maken van een tweetal kantoren en de vergaderzaal, wat 

de integratie van palliatieve functie en dienst ten goede komt. 
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Sterke punten 

 

 De missie en visie van de palliatieve dienst wordt aan de hand van een compositie van 

Roger Raveel in de gangen picturaal vertolkt, wat de dienst al van bij het binnenkomen 

een apart karakter geeft. 

 

 Vrijwilligers worden pas na een strenge selectie op de dienst toegelaten, om voldoende 

discretie en draagkracht te waarborgen, nodig voor een langdurige samenwerking. Voor 

de werving van vrijwilligers wordt een beroep gedaan op het netwerk Palliatieve Zorg, 

dat jaarlijks een wervingscampagne voert. 

 

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

uur na overlijden afscheid te komen nemen van hun familielid op de dienst zelf. 

Hierdoor kan opvang geboden worden door het personeel dat ook instond voor de 

zorgen in de terminale fase.  

 

 

 

 

 

 

 

7.11 Palliatieve functie 
 

Non-conformiteit 

 

 Er is een normatief personeelstekort voor de mobiele equipe: 0,56 VTE aan artsen en 

0,56 VTE aan psychologen. 

Momenteel bestaat de equipe uit 0,50 VTE aan artsen, 0,50 VTE aan psychologen, 1,5 

VTE verpleegkundigen en 0,2 VTE sociaal verpleegkundige. De norm stelt dat er 

minstens 1,06 VTE arts, 1,06 VTE verpleegkundigen en 1,06 VTE psychologen moet 

zijn. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De palliatieve zorgcultuur is onvoldoende doorgedrongen in het ziekenhuis. 

Het PST bereikt nog niet alle afdelingen. Therapeutische hardnekkigheid is nog de 

realiteit op sommige andere diensten. 

Door de onderbestaffing is het praktisch onmogelijk om op voldoende wijze betrokken 

te worden bij het patiëntenoverleg op alle afdelingen. 

Ondanks de moeite die men al jarenlang ondervindt om de palliatieve zorgcultuur 

instellingsbreed te verspreiden, heeft men tot nu toe nooit geopteerd voor 

“referentieverpleegkundigen”. We bevelen aan om deze optie te herevalueren. 
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 Het palliatief beleid is nog onvoldoende verankerd op beleidsniveau. In 2006 vonden 

voor het eerst 2 formele overlegmomenten (in januari en december) plaats tussen het 

palliatief support team, de hoofdgeneesheer en het hoofd van het verpleegkundig 

departement. Dergelijk overleg dient bestendigd te worden en een grotere regelmaat te 

vertonen. 

 

 Alhoewel er in het ziekenhuis naast het Palliatief Support Team nog verschillende 

andere teams actief zijn rond zorg die past binnen de (ruime) palliatieve visie 

(KOESTER, PONt), is elk van die teams in zijn eigen niche actief en bestaat er zo goed 

als geen interactie tussen hen. 

Een kritische evaluatie waarbij gezocht wordt naar raakpunten en het elkaar inhoudelijk 

versterken, dringt zich op. 

 

 In het nieuwe organisatiemodel PEGASOS, is de plaats van de palliatieve functie 

onduidelijk. Er is namelijk geen structuur voorzien voor functies en organen die 

sectoroverkoepelend moeten opereren. De opdeling in sectoren zou op deze manier 

nieuwe hinderpalen kunnen opwerpen om de palliatieve zorgcultuur instellingsbreed te 

verspreiden. 

 

7.12 Intensieve zorgen 

 

7.12.1 Algemeen 
 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis beschikt over 88 erkende bedden voor intensieve zorgen, hiervan zijn 32 

C, 39 D en 17 E-bedden. 

 

 Enerzijds zijn er diensten die vallen onder het subdepartement Kritieke Diensten :  

- Intensieve Zorgen Heelkunde : SICU / PICU / IC01 :    

o Eenheid 1 : 6 (D) bedden + 2 (C) bedden 

o Eenheid 2 : 6 (D) bedden + 2 bufferbedden 

o Eenheid 3 : 8 (D) bedden 

o Eenheid 4/PICU : 5 (E) bedden + 1 (C) bed 

- Intensieve Zorgen Inwendige : MICU / IB12 :   

o Eenheid 5 : 2 (D) bedden 

o Eenheid 6 : 6 (D) bedden 

o Eenheid 7 : 6 (D) bedden 

- Intensieve Zorgen Hartheelkunde : SICU / IE 05 :  

o Eenheid 8 : 7 (C)  bedden + 1 (E) bed 

- Brandwondencentrum : BWC / 1P8 : 

o 6 (C) bedden  

- Hartbewaking : CCU / IA 12 

o 15 (D) bedden 
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Anderzijds zijn er nog 2 diensten die onder andere subdepartementen vallen : 

 

- Intensieve Zorgen pediatrie (onder subdepartement materniteit, pediatrie en 

psychiatrie) :  

o 11  (E) bedden 

- Afdeling Beenmertransplantatie (onder subdepartement interne en geriatrie) : 

o 8  (D) bedden  

 

 Tijdens de audit werden volgende diensten bezocht : IC01, IB12 & IA12.  

 

 

Sterke punten 

 

 In elke box, in de verpleeglokalen en de dokterskamers zijn er pc’s ter beschikking 

waarop men toegang heeft tot het geïnformatiseerde patiëntendossier.  

  

 Er is een maximaal uitgebouwde medische omkadering. De permanentie bestaat uit 

meer dan men dient te voorzien vanuit ziekenhuiswetgeving. 

 

 De diensten voor intensieve zorgen beschikken over een eigen biomedisch technische 

dienst. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Op de PICU en SICU worden naast pediatrische patiëntjes ook volwassenen 

opgenomen. Het opnamebeleid dient dan ook samen met de bedopstelling (PICU = 5E + 

1C) te worden herbekeken. 

 

 In het kader van het zorgprogramma pediatrie dient men het bezoekbeleid van ouders 

aan hun kind te bekijken en te herevalueren. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het is voor het auditteam niet duidelijk waarom niet alle intensieve zorgen diensten 

onder hetzelfde subdepartement vallen. Dit belemmert de coördinatie en het overzicht, 

wat bleek uit het feit dat bij de voorafgaande bevraging slechts de helft van de diensten 

besproken werd, (enkel IC01, IE05, IB12 en BWC (1P8) onder de noemer Functie 

Intensieve Zorgen), de andere diensten werden niet belicht.  

De aangekondigde verandering van het organisatiemodel zal hierin verandering 

brengen, en voorziet dat alle diensten intensieve zorgen onder de sector kritieke 

diensten zullen vallen. 

 

 In verschillende infobrochures voor bezoek en aan verschillende toegangsdeuren is nog 

steeds vermeld dat kinderen onder de 12 jaar de afdeling intensieve zorgen niet mogen 

bezoeken. Uit gesprekken blijkt dat dit niet overal zo strikt wordt toegepast. Men dient 

de bezoekmodaliteiten kritisch te evalueren in het kader van kindvriendelijkheid en de 

richtlijnen eenvormig te communiceren. 
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 De verpleegkundige uurroosters laten niet toe er een overdracht is tussen de 

nachtverpleegkundige en de verpleegkundige met vroegdienst. Men kan niet 

verwachten van verpleegkundigen dat zij op vrijwillige basis vroeger komen om de 

briefing te doen. 

 

 Het patiëntendossier is voor alle personeelsleden oproepbaar op de bedside pc. Het 

systeem voorziet dat men zich steeds dient aan te loggen of af te loggen. Bij het bezoek 

blijkt dat bedside alle dossiers permanent openstaan. Uit gesprek blijkt dat men om vlot 

te kunnen werken de dossiers niet afsluit.  

Vanuit het oogpunt van de privacy van de patiënt is het belangrijk dat deze dossiers toch 

worden afgesloten. Het kan niet zijn dat bezoekers op de pc het patiëntendossier 

volledig kunnen raadplegen. Het is zelfs mogelijk om in 2 muisklikken, zonder 

toegangscontrole, ook andere patiëntendossiers te consulteren. 

 

 Er bestaat geen uitgeschreven procedure voor te nemen maatregelen bij overbezetting 

van de dienst Intensieve Zorgen. Deze procedure dient minstens te vermelden welke 

stappen moeten worden gezet en welke personen moeten worden verwittigd. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Men doet momenteel geen evaluatie van de werklast / zorgzwaarte van de patiënten. 

Advies om een specifiek model te selecteren om deze patiënten, met een intensief 

karakter, te scoren. 

 

 Het is belangrijk om parameters te definiëren die evaluatie van de kwaliteit van de 

geleverde zorg mogelijk maken. (voorbeelden: sterfte na verblijf op intensieve zorgen, 

prevalentie decubitus, ongeplande heropnames, …) Bij continue registratie en 

verwerking van deze parameters, kunnen de resultaten de kwaliteit van zorg 

objectiveren.  Waar nodig kunnen gerichte en onderbouwde verbeteracties worden 

opgezet. 

 

 

7.12.2 Intensieve Zorgen 12 IA (cardiale pathologie) 
 

Algemene vaststelling 

 

 De dienst 12 IA is opgedeeld in 3 eenheden. De eerste bestaat uit 3 afzonderlijke boxen 

die enkel gebruikt worden als daghospitalisatie. Deze eenheid is dan ook enkel open van 

7u tot 22u en dient om patiënten die een kleine ingreep of onderzoek dienen te 

ondergaan op te vangen. (bv. pacemakers, coronaro’s) 

De andere 2 eenheden bestaan beide uit 6 posities.  

 

 

Sterk punt 

 

 Het toeren is zo georganiseerd dat men er 20 minuten voor uittrekt. Dit toeren is een 

gezamenlijk gebeuren tussen de artsen (nachtdienst, dagdienst & supervisor) en de 

verpleegkundigen (verantwoordelijk verpleegkundige en de hoofdverpleegkundige). 
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Non-conformiteiten 

 

 De nachtelijke permanentie met 3 verpleegkundigen op deze dienst voldoet niet aan de 

wettelijke normering. Gezien het aantal erkende en opgestelde bedden (12) is er een 

permanente minimale bestaffing vereist van 4 verpleegkundigen. 

 

 De dienst beschikt niet over een isolatiebox met een sas. 

 

 

 

 

 

7.12.3 Intensieve Zorgen IC 01 (Pediatrische Intensive Care Unit) 
 

Algemene vaststelling  

 

 Op de eenheid PICU werkt men niet met het geïnformatiseerde patiëntendossier maar 

nog steeds met een papieren dossier. 

 

 

Sterk punt 

 

 De dienst beschikt over een eigen opname- & ontslagcoördinator. 

 

 

Non-conformiteit 

  

 Verpleegkundigen dienen bij toediening van medicatie hiervoor steeds te paraferen. Het 

éénmalig vernoemen van de shiftverantwoordelijke is niet voldoende. Men moet op elk 

moment kunnen zien welke medicatie door welke verpleegkundige is toegediend. 

 

 

Tekortkoming 

 

 Hoewel de verschillende toegangen een badgecontrole hebben stond tijdens het bezoek 

de toegangsdeur vanuit afdeling 1IB permanent open. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 In het kader van goede afspraken zou het zinvol kunnen zijn om afspraken omtrent het 

toeren van de geneesheren op papier te zetten. Zo kan men als verpleegkundige hiermee 

rekening houden in de werkplanning. 

 

 Het aantal beschikbare informatiefolders is eerder beperkt te noemen.  
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7.12.4 Intensieve Zorgen IB12 (Interne pathologie)  
 

Algemene vaststellingen 

 

 De 14 bedden van IB 12 zijn verdeeld over 3 verschillende eenheden. Eenheid 5 

beschikt over 2 kamers die men voornamelijk gebruikt voor het hospitaliseren van 

patiënten die omgekeerd moeten geïsoleerd worden. De eenheden 6 en 7 beschikken elk 

over 6 posities, waarbij eenheid 6 over 2 isolatiekamers met sas beschikt.  

De verschillende eenheden zijn onderling met elkaar verbonden. 

 

 Het team staat in voor de interne MUG van een aantal locaties in K12. Hierbij gaat één 

verpleegkundige en een arts ter plaatse. De inslapende kritieke wacht wordt eveneens op 

de hoogte gesteld. 

 

 

Sterk punt 

 

 Naast het systeem van interne MUG draait men momenteel proef (op één afdeling) met 

MET-oproepen (Medical Emergency Team). Hierbij kan de verpleegkundige van de 

afdeling, op basis van een algoritme, de MET oproepen.  

Waar de MUG zich enkel richt op acute levensbedreigende gevallen, heeft de MET een 

bredere doelgroep (hypotensie, bradycardie…).  

 

 

Tekortkoming 

 

 De huidige bedopstelling en het systeem van gordijnen als scheiding geeft een beperkte 

mogelijkheid voor het respecteren van de privacy van de patiënt. D.d. audit zat één 

patiënte op in de zetel en had zo zicht op een beademde patiënt die recht voor haar lag.  

 

 

7.13  Gespecialiseerde spoedgevallenzorg 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De spoedgevallen is gecentraliseerd in het hoofdgebouw (K12) van de site. Voor 

prioritaire voertuigen is een aparte verbindingsweg die onmiddellijk uitkomt ter hoogte 

van op- & afritten van de autosnelwegen.  

De eigenlijke toegang van de spoedgevallen is ook ontdubbeld en heeft een ingang voor 

de patiënt die zelf toekomt en een toegang via de ziekenwagengarage. 

Het ziekenhuis beschikt eveneens over een erkende helihaven. 

 

 De dienst spoedgevallen staat in voor de bestaffing van de MUG en een 100-ambulance. 

Daarnaast is de spoed ook nog verantwoordelijk voor het intercampustransport en het 

secundair vervoer van en naar andere ziekenhuizen. 
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 Men is gestart met een veranderingstraject naar patiëntentoewijzing. 

Bedoeling is om patiënten snel, efficiënt en goed op te vangen en te behandelen en dit 

patiëntgericht, kwaliteitsvol en met de juiste inzet van middelen en personeel. Hierbij 

gaat men naar een organisatiemodel waarbij een aantal patiënten worden toegewezen 

aan één verpleegkundige. Deze verpleegkundige kan dan ook de evolutie van de 

ziektetoestand van de patiënt volgen van bij opname tot aan het ontslag of 

doorverwijzing. Daarnaast kan deze verpleegkundige instaan voor het volledige 

zorgproces tijdens het verblijf van de patiënt op de spoedgevallen.  

 

 

Sterke punten 

 

 Het ziekenhuis heeft geïnvesteerd om alle wagens (100-ziekenwagen, MUG-voertuig, 

ziekenwagen secundair transport, ziekenwagen campusvervoer) dubbel te voorzien. Zo 

staat er steeds minimum één ter beschikking, ook op die momenten dat een voertuig 

buiten dienst is. 

 

 Alle personeelsleden van spoed zijn in het bezit van een beroepstitel. Diegenen die 

nieuw beginnen zonder titel, worden geacht om deze zo spoedig mogelijk te behalen. 

 

 Tijdens de dagdiensten is de ziekenwagen bemand met een verpleegkundige van de 

dienst spoedgevallen en een ambulancier. De verpleegkundige is ondersteund in zijn 

verpleegkundige handelingen met tal van staande orders. ’s Nachts zijn er twee 

ambulanciers en een dokter-stageair. 

 

 Alle ambulanciers-chauffeurs krijgen om de 2 jaar de kans om een cursus defensief 

rijden te volgen met de eigen voertuigen. 

 

 De dienst beschikt over een ruime decontaminatieruimte (toegankelijk vanuit de garage) 

voor meerdere personen. Hier kan men patiënten rechtstaande afspoelen of op een 

brancard. De nodige beschermingsmaterialen zijn in ruime mate aanwezig en het 

gecontamineerde afvalwater wordt in een apart circuit opgevangen. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De isolatiekamer voldoet niet aan de architectonische normen: zo kan de veiligheid niet 

gegarandeerd worden met betrekking tot de risico’s van automutilatie en suïcidaal 

gedrag (radiator, scherpe hoek…).  

De bestaande isolatiekamer wordt momenteel niet gebruikt als isolatiekamer maar doet 

dienst als parkeerplaats voor de (interne) MUG-fietsen.  

Patiënten met een psychiatrische urgentie worden op spoedgevallen gezien door 

personeel van de UPSIE en indien nodig onmiddellijk opgenomen op de UPSIE. 

 

 Gelet op de bewaringsvoorwaarden voor bloed- en bloedderivaten is het noodzakelijk 

dat de temperatuur permanent wordt gecontroleerd in de koelkasten waar deze 

producten worden bewaard. Ook de apotheek dient bij deze procedure en maatregelen 

betrokken te worden. 
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 Tijdens de audit werd vastgesteld dat zuurstofflessen staan opgesteld zonder vaste 

bevestiging (garage en observatieruimte). Uit veiligheidsoverwegingen dienen hier de 

nodige maatregelen te worden genomen zodat deze niet kunnen omvallen.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 Regelmatig verblijven er in de observatieruimte van de spoedgevallen meerdere 

patiënten en dit gedurende langere tijd, die hier qua pathologie niet thuishoren.  

Zo worden bv. patiënten die eigenlijk op een CCU of zelfs Intensieve Zorgen zouden 

moeten liggen hier soms gebufferd.  

Reeds meerdere malen heeft men een registratie gedaan om de doorstroming van 

patiënten in kaart te brengen. Recentelijk is er een studie geweest, ondersteund vanuit 

de Universiteit Gent – Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hieruit blijkt nogmaals dat 

er in het beddenhuis nood is aan een verbeterde opnameplanning en/of doorstroming. 

Het gebruik van de 10 posities binnen de observatieruimte van de spoedgevallen kan 

hierin een grote rol spelen.  

Indien men hier meerdere patiënten wil bufferen dient men echter ook over de nodige 

bestaffing te beschikken.  

De observatie door één verpleegkundige van maximaal 10 patiënten, waarvan sommige 

met kritieke pathologieën, waarbij deze verpleegkundige dan ook nog kan weggeroepen 

worden naar de kritieke zone, roept ernstige vragen op m.b.t. de patiëntveiligheid. 

 

 De dienst kan over zeer weinig centraal aangeleverde parameters beschikken. Er bestaat 

geen databank en de ondersteuning vanuit ICT-hoek was in het verleden minimaal. 

Binnen een jaarverslag kan men dan ook geen gebruik maken van bepaalde 

kwaliteitsparameters (bv. onvoorziene heropname…) die nochtans geregistreerd 

worden. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Bij het bestaffen van de dubbele voertuigen (indien er vraag is en er geen wagen buiten 

dienst staat) dient men steeds de minimumpermanentie op de spoedgevallen te 

bewaken. 

 

 In geval van overbezetting op de dienst spoedgevallen bestaan er enkele afspraken over 

wie welke contacten moet leggen met vb. de 100-centrale te Gent. Deze afspraken, maar 

ook bepaalde kritische grenzen, legt men best vast in een schriftelijke procedure zodat 

voor iedereen duidelijk is in welke gevallen men wat kan/moet doen. 
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7.14 Operatiekwartier – sterilisatie 

 

7.14.1 Operatiekwartier  

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het subdepartement ‘operatiekwartieren’ is een eigen afdeling, met een eigen 

diensthoofd verpleging, dat rechtstreeks ressorteert onder de directeur verpleging. 

Voorheen zaten de operatiekwartieren in het subdepartement ‘kritieke diensten’. In de 

toekomst is het de bedoeling dat de afdeling operatiekwartieren opnieuw onder de 

sector ‘kritieke diensten’ ressorteert. 

 

 Het operatiekwartier bevindt zich op 3 verschillende locaties. UZ1 (8 zalen voor 2 

clusters), UZ2 (12 zalen voor 3 clusters) en Cluster 6 specifiek voor hartchirurgie. 

Zowel UZ1 en UZ2 beschikken over een eigen bedhold (ontvangstruimte) en PACU. 

Op de drie locaties worden kinderen geopereerd. 

 

 

Sterke punten 
  

 Het operatiekwartier beschikt over een volledig geautomatiseerd plannings- en 

opvolgingssysteem. Hierdoor kan men vanuit alle locaties (ok-zaal, recovery, afdeling, 

…) zicht krijgen op het verloop van het operatieprogramma. Concreet betekent dit bv. 

dat men minder telefoons krijgt vanuit de afdeling.  

Op het moment dat men vanuit het operatiekwartier een patiënt wordt opgeroepen gaat 

er automatisch een bericht naar de ontvangstruimte en naar de logistieke medewerkers. 

Deze laatste kunnen dan de voorbereidingskar nakijken en naar de betrokken 

operatiezaal brengen. 

 

 Het ziekenhuis heeft geïnvesteerd in het plaatsen van een elektronische medicatiekast 

voor het beheer van de narcotische analgetica. Enkel de anesthesisten hebben toegang 

tot dit systeem. 

 

 Teneinde een antwoord te bieden aan de toenemende complexiteit van medische 

wetenschap met talrijke (sub)specialisaties is de personeelsequipe opgesplitst in 

verschillende clusters. Deze opdeling wordt eveneens doorgetrokken naar het 

wachtsysteem. Naast de permanentie van minimum 2 verpleegkundigen is er per cluster 

voorzien in verpleegkundigen met wachtdienst. 

 

 Er is een gedegen en gestructureerd inscholingsbeleid. Naast de algemene inscholing op 

ziekenhuisniveau verloopt de inscholing van nieuwe medewerkers over verschillende 

modules (over verschillende dagen). Op het einde van de dienstspecifieke inscholing 

dient men hierover een proef af te leggen.  

 

 UZ1 beschikt, ter hoogte van de ontvangstruimte, over een aparte speelhoek die 

helemaal is ingericht voor de opvang van wachtende pediatrische patiëntjes.  
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Non-conformiteiten 
 

 Het post-operatieve opdrachtenblad voor de ontwaakzaal bevat geen autorisatie van de 

betrokken arts. 

 

 De dienst beschikt niet over één hoofdverpleegkundige per 12 verpleegkundigen. Men 

beschikt daarentegen voor 157,56 VTE (2006) over 12 leidinggevenden, terwijl er 13,13 

hoofdverpleegkundigen dienen te zijn. Nu zijn er maar 5 hoofdverpleegkundigen. De 

andere functies zijn adjunct-hoofdverpleegkundigen. 

 

 De PACU2 beschikt niet over een specifieke ruimte voor de opvang van kinderen. Er 

zijn slechts twee posities afgezonderd door een tussenschot. In de PACU1 heeft men 

een gedeelte aangekleed met aandacht voor de pediatrische patiënt.  

Beide locaties voldoen niet aan de richtlijnen opgelegd vanuit het zorgprogramma voor 

pediatrie. Deze richtlijnen vereisen een afzonderlijke positie die zowel auditief als 

visueel afgescheiden is van de volwassen patiënten.   

 

 De dienst beschikt over een sluitend systeem voor het stockbeheer van de narcotische 

analgetica. Desondanks maken anesthesieverpleegkundigen hun materiaal op voorhand 

klaar en tijdens het bezoek werd vastgesteld dat verschillende spuiten, met verdovende 

medicatie, onbeheerd werden achtergelaten in de gang. 

 

 Architectonisch beschikt men niet op alle locaties over één scrubruimte per twee zalen. 

 

 In de steriele berging waren operatiesets waarvan de steriliteit al meer dan 6 maanden 

niet meer gegarandeerd was. Men dient dan ook een systeem te ontwikkelen waarbij op 

een systematische manier er een controle gebeurt van het steriele materiaal. De 

ontwerpen waarbij men een systeem wil implementeren dat een volledige 

traceerbaarheid garandeert, tot op niveau van elk onderdeel van een instrument, zou 

zulke situaties moeten kunnen ondervangen. 

 

 De verdovingsmedicatie wordt in de PACU opgeschreven door verpleegkundigen op 

een verzamelstaat voor de apotheek (10 stuks). Indien een verzamelstaat vol is wordt 

deze samen met de arts overlopen en afgetekend. Deze medicatie dient nochtans door de 

geneesheer eigenhandig en individueel worden voorgeschreven.    

 

 

Tekortkomingen 
 

 De kledijvoorschriften laten toe dat personeelsleden in OK-kledij een van de twee 

operatiekwartieren verlaten, en zonder omkleden hetzelfde of een ander 

operatiekwartier opnieuw betreden. Zowel de consensustekst (consensusdocument nr. 

2004/01 “infectiepreventie in het operatiekwartier” van het provinciaal interdisciplinair 

overleg ziekenhuishygiëne Oost-Vlaanderen) als andere meegegeven literatuur wijzen 

erop dat wetenschappelijke evidentie over het gebruik van OK-kledij beperkt is, 

waardoor sommige landen zich niet wagen aan aanbevelingen of richtlijnen (USA) 

terwijl andere, vooral Europese (met name het Verenigd Koninkrijk) aan alle 

personeelsleden aanbevelen om bij het verlaten van het operatiekwartier terug hun 

gewone kleren aan te doen en bij terugkeer een vers operatiepakje aan te trekken.  
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Aangezien goed onderbouwde richtlijnen momenteel ontbreken, dient men, vanuit het 

standpunt van de veiligheid van de patiënt, steeds te kiezen voor de striktste hygiënische 

richtlijnen. Indien men daarvan wenst af te wijken, is het nodig om eerst onomstotelijk 

aan te tonen dat minder strikte richtlijnen geen bijkomend risico voor de patiënt 

genereren. Zolang het UZ Gent dit niet heeft kunnen aantonen, dient men de 

kledijvoorschriften aan te passen aan de strikste richtlijnen. 

 

 De infrastructuur van de kleedkamers van het personeel voorziet in individuele lockers. 

Nochtans werd bij het bezoek vastgesteld dat er nog heel wat kleren niet opgeborgen 

hingen. Waarschijnlijk is dit een gevolg van een tekort aan lockers. Het onbeheerd 

achterlaten van kledij is een belangrijk potentieel gevaar inzake veiligheid. Diefstal is 

nochtans een veel gesteld probleem in ziekenhuizen, operatiekwartieren ontsnappen niet 

aan deze vorm van criminaliteit. 

 

 Uit onderzoek blijkt dat patiënten te lang in de PACU verblijven. Aangezien dit een 

flessenhals creëert binnen de patiëntenstroom brengt men geregeld zelf de patiënten 

naar de afdeling. Hier worden dan frequent de leidinggevenden van het operatiekwartier 

voor ingeschakeld.  

Dit transport zou toch degelijk gecoördineerd moeten worden zodat onnodige 

wachttijden en verplaatsingen vermeden worden. 

Daarnaast worden geregeld patiënten vanuit de afdeling naar het operatiekwartier 

getransporteerd onder begeleiding van verzorgend personeel. Het patiëntenvervoer van 

en naar de operatiezaal dient steeds onder toezicht te gebeuren van een 

verpleegkundige. Dit gezien enerzijds de gepremediceerde toestand van de patiënt en 

anderzijds de mogelijkheid tot directe mondelinge zorgenoverdracht tussen de 

verpleegkundigen onderling. 

 

 

Aanbevelingen 
 

 Naast het bestaande reglement van inwendige orde maakt men best een huishoudelijk 

reglement dat in overleg tussen de verschillende verantwoordelijken en alle actoren op 

het operatiekwartier wordt opgesteld. In dit reglement, dat men ook mag integreren in 

het bestaande reglement van inwendige orde, worden alle afspraken met betrekking tot 

het plannen van ingrepen vastgelegd. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteedt aan: 

o Afspraken met het daghospitaal 

o Beschikbaarheid van intensieve bedden 

o Afspraken met centrale sterilisatie (bv. snelsterilisatie) 

o Afspraken met betrekking tot ingrepen bij patiënten met allergieën (bv. 

latexallergie). 

 

 De richtlijnen inzake zonekledij laten teveel ruimte voor subjectieve interpretatie. 

 

 Telkens opnieuw dient men te investeren in de vorming en inscholing van nieuwe 

verpleegkundigen. Gezien de complexiteit van het werken binnen een (universitair) 

operatiekwartier zou het zinvol kunnen zijn om actief te participeren in een Banaba-

opleiding tot operatiezaalverpleegkundige. 

 

 Het informaticasysteem voor planning laat ‘overboeking’ toe, ondanks het feit dat er 

gebruik gemaakt wordt van geïnformatiseerde (realistische) standaardtijden per ingreep. 
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Het zijn de OK-coördinatoren (medisch en verpleegkundig) die elke keer weer zullen 

moeten bewaken dat de overboeking tijdens de planningsfase wordt gereduceerd tot een 

werkbaar en realistisch operatieprogramma. 

Het verfijnen van het systeem en het ‘blokkeren’ van operatietijden zou een belangrijke 

meerwaarde betekenen en zou voor de coördinatoren heel wat minder herpuzzelen 

betekenen.  

 

 

7.14.2 Sterilisatie 
 

 

Algemene vaststellingen 

 

 De centrale sterilisatie beschikt momenteel over 3 sites (in BC, nabij UZ1 en UZ2) en 

een voorpost op UZ2. Er zijn plannen voor verbouwingen en uitbreiding van de 2 sites, 

dichtst gelegen bij de OK. De derde site (= Bedrijvencomplex “BC”) zou sluiten van 

zodra de andere 2 sites in staat zijn de volledige sterilisatiecapaciteit over te nemen. 

Momenteel zijn reeds stappen tot geleidelijke afbouw van de sterilisatieactiviteiten op 

BC doorgevoerd (bv. derde site = afbouw linnen en verband, enkel losse instrumenten, 

…).  

 

 De 3 CSA – sites vallen onder de verantwoordelijkheid van een apotheker en een VPK- 

stafmedewerker/technisch verantwoordelijke. Verder zijn er 2 verpleegkundige – 

siteverantwoordelijken aangeduid voor de 3 sites. 

Een vierde site bevindt zich onder de tandheelkunde en valt niet onder de organisatie en 

planning (zowel qua werk als personeel) van de CSA en de apotheek. 

 

 

Sterk punt 

 

 Er is en voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering is aanwezig bij de 

verantwoordelijken. 

De centrale sterilisatie is ISO – gecertificeerd voor de 3 sites. 

 
 

Non conformiteiten 
 

 De sterilisatie gebeurt niet volledig centraal. Er stond op datum van bezoek nog 

glutaaraldehyde op OK, tevens is er een volledige sterilisatiesite met eigen personeel op 

de tandheelkunde waar de apotheek geen volledig zicht heeft op de werkzaamheden, 

verder is het ook niet duidelijk of de te steriliseren endoscopen altijd naar de CSA 

gebracht worden, aangezien desinfecteren ook buiten de CSA kan plaatsvinden (bv.: 

gastro-enterologie, pneumologie). Tot alle sterilisatie centraal gebeurt, is het belangrijk 

dat de verantwoordelijken van de CSA, samen met de apotheker een zicht krijgt op het 

gebruik van alle sterilisatiepraktijken binnen het ziekenhuis. Het moet duidelijk zijn: 

Wie steriliseert, welke instrumenten wel en niet in aanmerking kunnen komen, wanneer 

bepaalde sterilisatiemethodes wel en niet kunnen gebruikt worden, hoe de registratie 

verloopt en hoe de periodieke controleprocedures worden uitgevoerd. 
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 De ziekenhuisapotheker is niet in alle aspecten van de waarborging van de centrale 

sterilisatie even nauw betrokken. Zo is het niet steeds duidelijk hoe ver het 

toezicht/controle gaat op de bewaringsmodaliteiten van het steriel materiaal. Momenteel 

stopt de verantwoordelijkheid van de CSA en apotheek van zodra de sets gesteriliseerd 

uit de sterilisatoren komen, vanaf hier is de verantwoordelijkheid gedelegeerd aan OK-

logistiek, welke zowel de vervaldata als het stockage/stapelen voor hun rekening 

nemen. Voor éénduidige afspraken omtrent taakverdeling is het aangewezen procedures 

verder en meer in detail uit te werken, en hierbij rekening te houden dat het toezicht op 

de bewaringsmodaliteiten van het steriel materiaal normatief de 

eindverantwoordelijkheid is van de apotheker. 

 

 Het is cruciaal de uitgewerkte procedures te controleren op verantwoordelijkheden. Een 

aantal procedures vermelden dat bij afwijking van een standaardrichtlijn de 

verantwoordelijkheid niet langer bij de apotheker of de CSA komt te liggen maar onder 

de verantwoordelijkheid komt van de uitvoerende verpleegkundige (bv.: arthroscopisch 

materiaal vanaf de 2de ingreep, endoscopen welke niet met stoom steriliseerbaar zijn…). 

Het is belangrijk het systeem zodanig aan te passen dat afwijkingen controleerbaar en 

gekend zijn, en dat de kwaliteit gegarandeerd wordt. De eindverantwoordelijkheid kan 

niet verschoven worden naar de uitvoerende verpleegkundige en blijft bij de apotheker. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er is geen transportreglement uitgewerkt voor het vervoer van instrumenten voor de 

CSA ‘Bedrijvencomplex’. 

 

 De ruimtes van de 2 CSA-sites (UZ1 en UZ2) zijn rekening houdend met het groot 

aantal sterilisatiecapaciteiten en bijbehorend personeel krap van oppervlakte. 

Verbouwingen en aanpassingen zijn reeds gepland, voor UZ1 op korte termijn, voor 

UZ2 binnen de uitbreiding van het gebouw K12. 

 

 De CSA binnen het OK (UZ1) ligt in de kritische zone. De vuile zone van deze CSA 

bevindt zich recht tegenover een operatiekamer. Wanneer beide deuren tegelijkertijd 

opengaan is de afstand tussen beide ruimten zeer klein. Wij bevelen aan om bij de 

verbouwingen hiermee rekening te houden (kritische zone, afstanden).  

De voorpost, gelegen binnen het operatiekwartier UZ2 beschikt niet over deuren welke 

gesloten kunnen worden en is hierdoor heel open aanwezig in de gang van dit OK. Om 

inloop te vermijden wordt een open kar (doet dienst als inzet – rek) in het deurgat 

geschoven. Het is belangrijk de voorpost strikt te scheiden van de omliggende 

infrastructuur. Bij de verbouwingen kan tevens ook binnen de voorpost aandacht 

besteed worden aan strikte scheiding tussen de 3 verschillende ruimtes, wat nu wegens 

ruimte gebrek niet mogelijk is. 
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 De CSA beschikt over een systeem waardoor slechts beperkte traceerbaarheid van 

instrumenten mogelijk is (momenteel is traceerbaarheid tot op niveau van de lading 

mogelijk). Het is belangrijk dit systeem te herbekijken en verder sluitend uit te werken 

zodat instrumenten te allen tijde getraceerd kunnen worden. Momenteel heeft men reeds 

verschillende stappen gezet tot de aankoop van een traceersysteem tot op 

instrumentenniveau. De aankoop zal naar alle waarschijnlijkheid voorzien worden op de 

begroting van 2008. 

 
 

Aanbevelingen 

 

 De karren waarop het steriel materiaal gelegd wordt , wanneer het uit de autoclaven 

komt op UZ2, zijn voorzien van zelfgemaakte beschermingsranden in mousse met 

linten aangebonden. Het is belangrijk dat het materiaal wordt getransporteerd op karren, 

die een minimaal risico op scheuring van verpakking inhouden. Wij bevelen aan de 

karren/rekken hierop te controleren en te voorzien in een afdoende oplossing welke ook 

vanuit hygiënisch oogpunt voldoet. 

 

 De temperatuur zou in de zomermaanden sterk oplopen in een aantal lokalen van de 

sterilisatie. Het is aangewezen in een registratie te voorzien van de temperatuur. Advies 

om te onderzoeken of men hieraan kan verhelpen (bv.: UV-filters op de ramen, 

airconditioning aanpassen, zonneschermen…). 

 

 De helixtest wordt wekelijks uitgevoerd. De helixtest of een variant hiervan wordt best 

dagelijks uitgevoerd. De testhelix staat model voor de holle medische instrumenten die 

in de praktijk in de sterilisator gesteriliseerd worden. 

 

 Rekening houdend met het aantal sterilisaties en de piekmomenten, is het belangrijk het 

aantal beschikbaar materiaal (bv.: wasmachines) hiermee in verhouding te houden. 

 

 Wij bevelen aan de doelstelling om al het personeel van de CSA op termijn een 

basisopleiding sterilisatie te laten volgen, blijvend in uitvoering te brengen. Momenteel 

worden jaarlijks zo een viertal personen op opleiding gestuurd. 

 

 Administratieve ondersteuning zou zeker een meerwaarde kunnen betekenen. 

 

 

7.15 Chirurgische daghospitalisatie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het chirurgisch dagziekenhuis is verspreid over twee locaties, in K12 en B1, gekoppeld 

aan de operatiezalen die zich in deze gebouwen bevinden. 

Het chirurgisch dagziekenhuis in K12 telt 16 bedden, dat in B1 heeft 22 bedden en 4 

zetelposities. 

 

 Er is op datum van de audit een personeelsequipe van 11, 35 VTE (10,65 

verpleegkundigen + 0,7 logistiek assistent) voor het volledig chirurgisch dagziekenhuis, 

met bijkomend één hoofdverpleegkundige. 
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 Er zijn verbouwingsplannen waarbij het chirurgisch dagziekenhuis zou gecentraliseerd 

worden op één locatie, B1, en hier haar eigen operatiezalen zou ter beschikking hebben. 

 

 In 2006 werden in het chirurgisch dagziekenhuis 7813 patiënten opgenomen. 

Uitzonderlijk (75 patiënten in 2006) worden in het chirurgisch dagziekenhuis ook 

patiënten opgenomen voor een internistische behandeling (bv. bloedtransfusies), 

wanneer deze patiënten gevolgd worden door een chirurg. 

Op B1 worden ook kinderen opgenomen. Er is hier een kinderzaal met 3 bedjes. 

 
Sterke punten 

 

 Er gebeurt een continue bevraging bij patiënten over postoperatieve bijwerkingen en 

complicaties. Alle patiënten worden hiervoor de dag na de ingreep telefonisch bevraagd. 

 

 Er is een objectivering d.m.v. een scoresysteem van het ontslagklaar-zijn van de patiënt. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Per begonnen schijf van 800 patiënten dient het chirurgisch dagziekenhuis te 

beschikken over één VTE gegradueerd verpleegkundige. Normatief zijn er voor het 

chirurgisch dagziekenhuis, gezien het activiteitscijfer, dus 10 VTE gegradueerd 

verpleegkundigen vereist. 

Het huidige personeelsbestand van 10,65 VTE verpleegkundigen, waarvan 7,95 

gegradueerden en 2, 7 gebrevetteerden, voldoet dus niet op gebied van kwalificatie. 

 

 Gedurende de openingsuren beschikt het dagziekenhuis niet over een administratief 

personeelslid. 

Op dit moment worden heel wat administratieve taken opgenomen door de 

hoofdverpleegkundige, zoals bv. het verwerken van de antwoorden op de 

beoordelingsformulieren in een accesbestand. 

 

 In het dagziekenhuis in B1 zijn twee kleine patiëntenkamers zonder ramen, waar dus 

geen daglicht is. 

 

 

Tekortkomingen 

 
 Bij heel wat patiënten die worden opgenomen op het dagziekenhuis (dagelijks), is het 

pre-operatief bilan niet beschikbaar bij opname. Er werd nochtans een overzichtelijke 

pre-operatieve map opgesteld. 

 

 De architectuur voldoet niet meer aan de huidige verwachtingen inzake ruimte, privacy 

en sanitaire voorzieningen. Patiënten worden opgenomen in zalen met 4 tot zelfs 11 

opgestelde bedden, waar afscheiding slechts kan gebeuren d.m.v. gordijnen. 
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 Lange wachttijden voor patiënten is een probleem dat steeds terugkomt bij de 

patiëntenbevragingen. Dit blijkt ook uit de registraties van wachttijden. De opnames 

worden nog onvoldoende gespreid, het gros van de patiënten wordt voor 8u opgenomen, 

ongeacht het tijdstip van de ingreep.  

Het initiatief van verlengde openingstijd van het chirurgisch dagziekenhuis heeft geen 

positieve invloed gehad op een betere spreiding van de opnames en gaf geen verbetering 

van de wachttijden.  

Recent is men gestart met het bijsturen van het opname-uur in functie van de 

operatieplanning, door telefonisch contact met de patiënt de avond voor de opname. 

Men bereikt hiermee echter nog maar een beperkt deel van de patiënten. 

 

 Hoewel er een massa aan gegevens wordt geregistreerd (patientenbeoordeling, 

wachttijden, beschikbaarheid pre-operatief bilan, postoperatieve complicaties, zicht op 

OKplanning), worden deze nog niet allemaal benut.  

Zo werden bv. de gegevens m.b.t. postoperatieve bijwerkingen die al jaren verzameld 

worden nog niet geanalyseerd. Verder heeft het dagziekenhuis geen zicht op het 

percentage dagpatiënten dat op hospitalisatie-afdelingen wordt opgenomen wegens 

plaatsgebrek, hoewel men op beleidsniveau wel over deze gegevens beschikt. 

 

 
Aanbevelingen 

 
 We bevelen aan om in het jaarverslag niet enkel activiteitscijfers te vermelden, maar ook 

kwaliteitsparameters, zoals wachttijden en patiëntentevredenheid. 

 

 In het kader van het informeren van patiënten bevelen we aan om verder specifieke 

nazorgrichtlijnen te ontwerpen. 

In het kader van informed consent zou men ook over patiëntenbrochures moeten 

beschikken voor de courante ingrepen. 

 

 

7.16 Apotheek 

 
Sterke punten 

 

 De apotheek heeft zeer ruime openingstijden, tijdens de week van 7u tot 22u, op 

zaterdag van 8u tot 17u en op zondag van 8u tot 13u geopend. 

 

 Er is een voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering en het kwaliteitsdenken is sterk 

aanwezig binnen de apotheek (bv.: kwaliteitslabo, vele klinische en andere studies, 

dubbele controle, vele metingen en cijfergegevens, …) 

De apotheek is ISO – gecertificeerd, grondig uitgewerkte procedures gebundeld in een 

kwaliteitshandboek. 

Er bestaat een subspecialisatie van de apothekers. 

Er wordt meegewerkt aan een aantal vooruitstrevende projecten: 

antibioticabeleidsproject, registratie en observatie van medicatiefouten, elektronisch 

chemotherapievoorschriften met ingebouwde procescontrole (chemopro). 
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 Sterk uitgebouwde klinische farmacie: er functioneren 9 klinisch apothekers in een 

multidisciplinair team, zij geven hierbij logistieke ondersteuning en informatie over het 

gebruik en de indicatiestelling van geneesmiddelen op verscheidene verpleegafdelingen 

(o.a. IZ, geriatrie, PIMCU, kinderoncologie, gynaecologie, neurochirurgie, ...). 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De afdelingen beschikken over een uitgebreide (80 tot 85% is de regel) stock aan 

medicatie. Voor het opstarten van een behandeling wordt vaak geput uit deze stock. 

Naar de apotheek vertrekken zo twee soorten voorschriften. Een eerste soort om de 

afdelingsstock aan te vullen en een tweede soort met patiëntgebonden medicatie. 

Voorschriften zijn dus grotendeels naschriften. 

De afdelingsstocks kunnen in regel echter enkel voor ‘spoedgevallen’ gebruikt worden. 

In dit opzicht en tevens rekening houdend met de geleidelijke invoering van het 

elektronisch voorschrift dient de voorraad van de afdelingsstocks geherevalueerd te 

worden en geminimaliseerd tot die medicatie die hiervoor nodig is. 

 

 

 De cytostaticabereiding gebeurt momenteel door apotheekassistenten, en niet steeds 

onder rechtstreeks toezicht van een apotheker. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De sterilisatie gebeurt niet volledig centraal.  

Er stond op datum van bezoek bv. nog glutaaraldehyde op het OK. Tevens is er een 

volledige sterilisatiesite met eigen personeel op de tandheelkunde waar de apotheek 

geen volledig zicht heeft op de werkzaamheden. Verder is het ook niet duidelijk of de te 

steriliseren endoscopen altijd naar de CSA gebracht worden, aangezien desinfecteren 

ook buiten de CSA kan plaatsvinden (bv.: gastro – enterologie, pneumologie). Tot alle 

sterilisatie centraal gebeurt, is het belangrijk dat de verantwoordelijken van de CSA, 

samen met de apotheek zicht krijgt op het gebruik van alle sterilisatiepraktijken binnen 

het ziekenhuis.  

Het moet duidelijk zijn: 

Wie steriliseert, welke instrumenten wel en niet in aanmerking kunnen komen, wanneer 

bepaalde sterilisatiemethodes wel en niet kunnen gebruikt worden, hoe de registratie 

verloopt en hoe de periodieke controleprocedures worden uitgevoerd. 

 

 Er is op dit moment geen sluitende procedure voor de registratie van de temperatuur van 

de koelkasten op afdelingsniveau. Een sluitende procedure welke aangeeft dagelijks de 

temperatuur nauwgezet te registreren evenals de verschillende stappen, welke 

ondernomen moeten worden, zowel omtrent de medicatie als omtrent de herstelling van 

de koelkast dienen éénduidig uitgewerkt en gecommuniceerd te worden vanuit de 

apotheek. 

 

 De medicatiedistributie gebeurt in het ziekenhuis volgens meerdere systemen, die niet 

allemaal zijn beschreven in de procedure. Op sommige afdelingen wordt de medicatie 

klaargezet voor 24 uur. Met het oog op een foutenvermindering zijn een elektronisch 

voorschrift, gelinkt aan het elektronisch patiëntendossier en met een aantal 
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procescontroles, en een sluitend controlesysteem hierbij zeer belangrijk. Een volledige 

medicatiebedeling binnen de patiëntentoewijzing, waarbij medicatie niet meer voor 24 

uur wordt klaargezet, maar wordt bedeeld aan bed, kan tevens positief bijdragen aan een 

foutenvermindering. 

 

 De procedure voor de stockcontrole van narcotische analgetica op afdelingsniveau dient 

herbekeken te worden. 

Een aantal afdelingen beschikken over een ingewikkeld systeem, waarbij men 

verschillende documenten naast elkaar dient te leggen om een volledig beeld van de 

exacte aantallen in stock te krijgen. De voorziene aanpassingen aan de narcotische stock 

controle naar aanleiding van voorgaande opmerkingen uit het auditverslag, werden niet 

op alle afdelingen doorgevoerd, waardoor de oorspronkelijke opmerking blijft gelden. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Het is aangewezen om de totale beschikbare oppervlakte en infrastructuur blijvend op te 

volgen in kader van de veranderende normen en reglementeringen binnen het domein 

van de ziekenhuisfarmacie. 

 

 Gezien het zeer groot aantal metingen en studies, projecten welke uitgevoerd worden in 

opdracht van de apotheek is het belangrijk te kunnen beschikken over een goed 

uitgebouwde en beschikbare ICT ondersteuning. 

 

 

7.17 Centrum voor behandeling van 

nierinsufficiëntie 
 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het betreft een nieuw centrum (1 jaar oud) met 2 collectieve autodialysediensten (Aalst 

en Geraardsbergen), en een dialysedienst binnen het ziekenhuis (dag en nachtdialyse). 

Het totaal aantal dialyses in 2006 bedroeg 12.288 ziekenhuisdialyses, 1.569 

nachtdialyses, 12.592 dialyses in de CAD te Aalst en 4.883 in de CAD te 

Geraardsbergen. 

 

 De dialysedienst behelst 12 posities voor nachtdialyse, waarvan en nu maar 8 in gebruik 

zijn wegens gebrek aan personeel, en 29 posities voor dagdialyse. Deze 29 posities 

bevinden zich op 3 verschillende locaties. 2 zalen van 12 posities en een tussengang met 

3 éénpersoonskamers (pediatriebox, hepatitis B-box, HIV-box)  en één 2-

persoonskamer (Hepatitis C-box). 

 
 

Sterke punten 

 

 De nieuwe dienst is zeer ruim, geeft een ordelijke en overzichtelijke indruk. Ondanks 

het feit dat er tot 29 posities zijn en er heel wat personeel aanwezig is, heeft men de 

indruk dat men zich, mede door de architectuur en de aankleding, in een oase van rust 

bevindt. 



Auditverslag Universitair Ziekenhuis Gent, E 670 61 

Elke positie is voorzien van een individuele monitor met mogelijkheid tot radio, 

televisie en internetgebruik. Het internetgebruik is gratis voor de patiënten. Men 

gebruikt hiervoor speciaal afwasbare klavieren.  

 

Het feit dat men voor de nachtelijke dialyse een volledig aparte ruimte heeft voorzien 

geeft het personeel de mogelijkheid om op een rustige manier de nachtdialyse af te 

sluiten en op een ander locatie de dagdialyse op te starten.  

Tijdens de dagdienst gebruikt men deze ruimte voor andere doeleinden (bv. aferese…). 

 

 Nefrologen werken in een eigen geïnformatiseerd patiëntendossier. Voor het toeren 

hebben zij lap-tops ter beschikking. Via draadloze gegevensoverdracht kan men aan het 

bed van de patiënt het dossier gebruiken (labo’s, foto’s, medicatieschema, ….). Dit 

verhoogt de betrokkenheid van de arts bij de patiënt. 

 

 Naast de deelname aan de registratie van de NBVN (Vlaams register voor vergelijking 

kwaliteitszorg binnen de nefrologie) neemt men ook deel aan DOPPS (registry van 

Dialysis Outcomes and Practice Pattern Study, internationale database ter vergelijking 

medische praktijken in de nefrologie met dezelfde doelstelling). 

 

 De groep van patiënten met MRSA worden op hetzelfde ogenblik behandeld zodat men 

hiervoor gebruik kan maken van één zaal. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 De medische opdrachten, zoals medicatieschema, dienen steeds door de arts te worden 

geautoriseerd. Dit zowel bij het opstarten, wijzigen of het stoppen van een bepaald 

medicament. 

 

 Na toediening van medicatie dient ook de verpleegkundige zijn verantwoordelijkheid te 

nemen en dit te paraferen. Op ieder moment moet men kunnen terugvinden wie welk 

geneesmiddel aan wie gegeven heeft.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 Men denkt eraan om in de toekomst ook het verpleegkundige luik te informatiseren. 

Indien men kan voorzien in een link tussen het geïnformatiseerd medisch dossier en het 

verpleegkundig dossier zou dit een meerwaarde betekenen voor beide partijen.  

Aanbeveling om van in den beginne rekening te houden met de non-conformiteiten 

aangaande de autorisatie van medicatie. 

 

 Het hele gebeuren van de peritoneale dialyse (35-tal patiënten) bevindt zich binnen een 

andere setting. De verpleegkundige equipe staat onder leiding van een adjunct-

hoofdverpleegkundige. Het toevoegen van deze groep onder de hoofdverpleegkundige 

van de dialyse lijkt ons dan ook een logische stap. 
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 De dienst heeft een lijvig jaarverslag (met tevens een oog voor de toekomst). Het 

verpleegkundig luik zou hierin een prominentere rol kunnen spelen. Momenteel beperkt 

het zich tot het aantal verpleegkundigen werkzaam op de dienst.  

 

 

7.18 Ombudsfunctie 
 

 

Algemene vaststelling 

 

 De huidige ombudspersoon is in dienst sinds 1 december 2006 en verdeelt haar werktijd 

als volgt: 34 u in UZ Gent en 4 u in AZ Lokeren. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er ontwikkelt zich een cultuur van pro-actief melden van te verwachten klachten. 

Medewerkers brengen de ombudspersoon op de hoogte van confrontaties met 

ontevreden patiënten. 

 

 De ombudspersoon is dagelijks aanwezig in het ziekenhuis. Afspraken kunnen ook 

buiten de vermelde openingsuren gemaakt worden. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Het huishoudelijk reglement werd nog niet goedgekeurd door de raad van bestuur en is 

niet ter inzage van patiënten, medewerkers en andere belangstellenden. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Administratieve ondersteuning wordt niet continu voorzien. In 2006 was er gemiddeld 

0,7 VTE in deze functie (meestal zwangere verpleegkundigen), maar over de periode 

van een jaar was er soms iemand voltijds tewerkgesteld, soms ook niemand. 

 

 In het huishoudelijk reglement dient geconcretiseerd te worden wie de ombudspersoon 

bij afwezigheid vervangt of indien zij betrokken is bij de feiten en/of de persoon waarop 

een klacht betrekking heeft. Er wordt gewag gemaakt van een tweede ombudspersoon 

voor niet-patiënt gerelateerde klachten, wat niet strookt met de realiteit. 

 

 De wet op de patiëntenrechten, de klachtenprocedure en de rol van de ombudsdienst, 

worden te weinig bekend gemaakt aan medewerkers en patiënten. Zowel de werkgroep 

“informatie aan patiënten” binnen de kwaliteitscel als de ombudsvrouw,  kaartten dit 

probleem reeds aan en formuleerden concrete verbeteracties: publicatie van de 

patiëntenrechtenwet op het intranet, toelichting bij de wet tijdens het introductiemoment 

voor nieuwe medewerkers, sensibilisering over hoe om te gaan met klachten, uitwerken 

van specifieke flyers en/of folders inzake patiëntenrechtenwet en de ombudsdienst. 
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 Verbeteracties vloeien momenteel vnl. voort uit individuele casuïstiek, die de 

ombudsvrouw ter bespreking voorlegt aan de hoofdgeneesheer. Echter, symptomatische 

toedekking van bestaande problemen door het oplossen van individuele klachten, wordt 

best vermeden. Herhalingsklachten, structurele problemen en suggesties worden best 

verzameld en via een breder draagvlak binnen de ziekenhuisorganisatie gerapporteerd 

met het oog op de uitwerking van structurele verbeteringsacties en 

preventiemaatregelen. We bevelen dan ook aan om een klachtencommissie op te 

richten. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We raden aan de klachtenprocedure gedetailleerd uit te schrijven en te vertalen in 

overzichtelijke en gebruiksvriendelijke flow-charts. 

 

 Tijdens de openingsuren, kan men in de praktijk gewoon aankloppen voor een 

persoonlijk contact. Dit wordt in de onthaalbrochure en op de website onvoldoende 

gecommuniceerd. 

 

 We bevelen aan om het jaarverslag van de ombudsdienst ook op te sturen naar het 

ethisch comité en het syndicaal overlegcomité. 

 

 Er wordt aanbevolen om documenten bv. het huishoudelijk reglement, te voorzien van 

datum en versie. 

 

 De ombudsdienst is aangesloten bij VVOVAZ (Vlaamse Vereniging Ombudsfunctie 

van Algemene Ziekenhuizen). Advies om ook te participeren aan de benchmarking die 

deze vereniging organiseert. 
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8 Hygiëne en milieu 

 

8.1 Milieuvergunningen/toestand 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een milieuvergunning. 

 

 De basisvergunning betreft een Ministerieel Besluit dd. 20 januari 1992 en werd 

afgeleverd voor 20 jaar. Deze vergunning werd nog afgeleverd onder het ARAB-stelsel. 

Sindsdien gebeurden er meerdere bijkomende aanvragen en meldingen o.a. met 

betrekking tot de helihaven, de opslag van gevaarlijke stoffen, de grondwaterwinning en 

de lozing van afvalwater. Op die manier wordt de vergunningstoestand steeds aangepast 

aan de actuele situatie. Het gevolg is wel dat er meerdere vergunningsbesluiten naast 

elkaar lopen met verschillende looptijden. Dit bemoeilijkt de administratieve opvolging.  

 

Aanbeveling 

 

 Bij de volgende aanpassing van de milieuvergunning een totaal nieuwe vergunning 

aanvragen voor de ganse instelling zodat ook alle activiteiten die momenteel enkel 

impliciet vergund zijn als “ziekenhuiscomplex” dan ook expliciet vermeld worden 

(bijvoorbeeld het mortuarium). 

 

8.2 Rouwkamers, lijkbezorging en 

autopsielokalen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Men beschikt over een mortuarium (max. 25 lichamen). Er is ook een autopsiezaal. Het 

mortuarium bevindt zich in de kelder van het oude ziekenhuiscomplex.   

Het mortuarium werd opgesmukt maar voldoet niet aan de hedendaagse eisen. Zo bevindt 

de kleine ruimte voor rituele wassingen zich in het sas die toegang geeft tot de frigozaal, 

en moet men gebruik maken van een mobiele brancard waarop een rubberen slang is 

aangesloten als afloop. Door de plaatsing van de wachtzaal op een andere verdieping en 

de bezoekers enkel toe te laten met begeleiding slaagt men er wel in om het principe van 

de niet-kruisende flow te respecteren. De lokalen zijn geen 2,5m hoog zoals bepaald in de 

sectorale voorwaarden voor rouwkamers en de wanden zijn niet altijd tot op voldoende 

hoogte glad en gemakkelijk afwasbaar. 

 

 Er zijn procedures voor lijktooi, voor het transport van overledenen en voor het gebruik 

van het mortuarium en de autopsiezaal. De nieuw opgestelde schriftelijke afspraken met 

externen die eventueel activiteiten uitvoeren in het mortuarium, zoals de 

begrafenisondernemers, de familieleden en de vertegenwoordigers van de verschillende 

geloofsovertuigingen en de afspraken rond het gebruik van eventueel gevaarlijke stoffen 

in het mortuarium zijn goed opgevat maar zijn nog niet tot op de werkvloer geraakt. Het 

reglement voorziet ook de mogelijkheid tot balsemen. 
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 De autopsiezaal bevindt zich in een ander gebouw waardoor er lijkentransporten moeten 

gebeuren doorheen het ziekenhuis. Er bestaan wel vaste afspraken voor deze transporten. 

 

Non-conformiteiten 
 

 Het mortuarium voldoet niet aan alle infrastructuureisen van Vlarem II. 

 

 Het mortuarium is niet voldoende uitgerust voor het balsemen van lichamen. 

 

Tekortkoming 
 

 Het mortuarium en de autopsiezaal zijn ruimtelijk van elkaar gescheiden. 

 

Aanbevelingen 

 

 Procedures laten viseren in het Comité voor Ziekenhuishygiëne en laten officialiseren 

door het clusteroverkoepelend bestuursorgaan zodat ze kunnen gecommuniceerd en 

geïmplementeerd worden op alle diensten waar ze geheel of gedeeltelijk van toepassing 

zijn. 

 

 In de procedure over het gebruiken en eventueel lozen van gevaarlijke stoffen wordt er 

best gebruik gemaakt van een limitatieve lijst. 

 

 Gezien de meervoudige problematiek: verouderd en infrastructureel niet aangepast 

mortuarium en de gespreide locatie van mortuarium en autopsiezaal is het aanbevolen om 

voor beide activiteiten een nieuw ingerichte ruimte te voorzien die voldoet aan de 

hedendaagse eisen. 

 

8.3 Keuken 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er is momenteel nog een keuken in eigen beheer. Er zijn ver gevorderde plannen voor 

uitbesteding van de keukenactiviteiten en voor de bouw van een nieuwe keuken tegen 

eind 2008. Er wordt daarbij overgeschakeld van warme naar koude lijn. 

De plannen van de nieuwe keuken worden opgemaakt door de dienstverlener en voor 

vergunning opgemaakt aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen. 

 

 Er wordt nu nog in warme lijn gekookt. Er worden geen maaltijden bereid voor 

instellingen buiten het ziekenhuis. 

 

 Er is een uitgebreid HACCP-handboek. 

 

 Er werden bij de huidige voedselbereiding en –bedeling een aantal gebreken vastgesteld: 

 

o Er is een infrastructureel tekort aan gekoelde opslagruimte. 
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o De temperatuur in de opslagruimte voor droge voeding ligt continu boven de 

20°C. 

o De opslag is verspreid op meerdere locaties wat het stockbeheer bemoeilijkt en 

de werklast verzwaart. 

o De bestaande keuken is verouderd: kapotte vloertegels, gekruiste flow van 

proper en vuil, geen afgescheiden “koude keuken”. 

o De keuken en de portioneerruimte bevinden zich op een verschillend verdiep: 

bijkomend transport, manipulatie en temperatuurverlies. 

o Met het huidige voedseltransportsysteem kunnen de vereiste temperaturen niet 

gegarandeerd worden. 

 

Tekortkomingen 

 

 De infrastructurele gebreken in de huidige voedselbereiding en –bedeling bemoeilijken 

een gegarandeerde voedselveiligheid. 

 

 Nakijken of de frigo’s en/of de microgolfovens op de afdelingen enkel voor het tijdelijk 

bewaren en het opwarmen van voeding voor de patiënten worden gebruikt en ze opnemen 

als Critical Control Point in het HACCP-handboek. 

 

Aanbeveling 

 

 Zo vlug als mogelijk overschakelen naar een nieuwe infrastructuur voor de 

voedselbereiding gekoppeld aan een voedselveilig transportsysteem. 

 

8.4 Schoonmaak 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De schoonmaak gebeurt in samenwerking met een vaste externe partner. In de loop van 

2007 wordt er overgeschakeld naar een volledig nieuw schoonmaakprogramma. 

 

 Er bestaan uitgeschreven procedures in verband met de schoonmaak waarin de 

verschillende diensten en materialen zijn opgenomen.  

 

 Men voorziet inscholing en bijscholing voor het personeel. 

 

 Er is een evaluatiesysteem, gebaseerd op opvolging van de taken gekoppeld aan een 

visuele controle. 

 

Aanbevelingen 

 

 In overleg met het Comité voor Ziekenhuishygiëne een procedure voor zelfevaluatie 

uitwerken waarbij ook het nut van bacteriologische staalnames wordt bekeken. 

 

 De nieuwe procedures verder in detail uitwerken en laten bekrachtigen door het 

clusteroverkoepelend bestuursorgaan zodat ze kunnen geïmplementeerd worden in het 

volledige ziekenhuis. 
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8.5 Linnen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De linnenwas is uitbesteed aan een externe firma. 

 

 De kwaliteit van het wasproces wordt opgevolgd zowel visueel (met rapportering), als 

bacteriologisch. 

 

Sterk punt 

 

 Er staat altijd een set met lakens, dekens en ander toepasselijk linnen klaar om te 

gebruiken bij een eventuele ramp met noodzaak tot evacuatie. 

 

8.6 Waterdistributie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Men gebruikt zowel leidingwater als putwater in de instelling. Dit wordt gemengd, 

tijdelijk opgeslagen en rondgepompt in het ganse ziekenhuis.  

 

 Er worden stalen genomen van zowel het leidingwater als het putwater en dit zowel bij het 

oppompen als verspreid over het drinkwaternet. Daarbij wordt er rekening gehouden met 

het Besluit van de Vlaamse regering van 13/12/02 (BS 28/01/03) houdende 

reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke 

consumptie. 

 

Aanbevelingen 

 

 De procedure voor de controle op het drinkwater officialiseren. Uitschrijven, viseren door 

het comité en koppelen aan de taakomschrijving van een functie. 

 

 Overschakelen op het gebruik van 100% leidingwater. 

 

8.7 Legionellabeheersplan 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Er is een uitgeschreven legionellabeheersplan.  

 

 Het plan voldoet aan de wettelijke bepalingen. De maatregelen worden uitgevoerd, 

opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. 

 

Aanbeveling 

 

 De procedure voor de controles in het kader van de legionellabestrijding officialiseren. 

(zie ook drinkwater) 
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8.8 Therapiebad 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het revalidatiecentrum beschikt over een groot zwembad ingericht als therapiebad en een 

drietal kleine badjes voor individuele behandeling. De therapiebaden en de infrastructuur 

er rond werden onder begeleiding van de afdeling Toezicht Volksgezondheid in 2002-

2003 gesaneerd. 

 

 De baden zijn correct vergund, voldoen aan de wettelijke bepalingen en worden beheerd 

conform de sectorale voorwaarden van Vlarem II.. 

 

8.9 Verbouwingen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er worden van bij de aanbesteding preventieve maatregelen opgelegd om hinder bij 

verbouwingen te voorkomen. 

 

 De werf wordt door een verantwoordelijke van het ziekenhuis visueel gecontroleerd. 

 

 Er bestaat een mogelijkheid tot het nemen van luchtstalen, indien nodig. 

 

8.10 Ziekenhuisafval  
 

Algemene vaststellingen 

 

 De instelling beschikt over een voldoende goed uitgewerkt schema voor de inzameling en 

de verwijdering van het afval. Op alle afdelingen zijn er aparte inzamelpunten die 

afgesloten zijn voor het publiek. 

 

 Het containerpark is recent volledig ingericht en is voorzien van alle nodige 

veiligheidsvoorzieningen.  

 

 Het containerpark ligt aan de rand van het terrein wat het transport vergemakkelijkt maar 

het ligt tevens langs een alternatieve toegang voor personeel en bezoekers. 

 

Sterk punt 

 

 De dienst die instaat voor de ophaling van het afval op de afdelingen beschikt over 

speciaal uitgeruste karren voor het transport van gevaarlijk afval, voorzien van een 

inkuiping en met een voorraad aan absorberend materiaal. 

 

Tekortkoming 

 

 Alle vloeibaar afval moet zo geplaatst worden dat het bij accidenteel lekken niet kan 

wegvloeien in de riolering. 
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Aanbevelingen 

 

 Bij de keuze van de afvalinzamelpunten moet ernaar gestreefd worden dat de “vuile 

karren” zo weinig mogelijk door de afdelingen moeten. 

 

 Het wordt aanbevolen om zo weinig mogelijk personen langs het containerpark te laten 

passeren. 

 

 Het containerpark kan nog beter afgeschermd (onzichtbaar gemaakt) worden van de 

openbare weg. 

 

8.11 Opslag en vervoer van gevaarlijke 

producten 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De inventaris van de in het ziekenhuis aanwezige gevaarlijke stoffen is nog niet algemeen 

sluitend. 

 

 Men beschikt over een centraal magazijn met een aparte zone voor scheikundige stoffen. 

In deze ruimte is de voorraad beperkt. Er is geen overloop naar de riolering. Elk product is 

voorzien van een beknopte productfiche en er is een voorraad absorberend materiaal 

aanwezig. Bij de plaatsing van de producten is er nog geen rekening gehouden met 

eventuele scheikundige reacties die kunnen ontstaan bij lekken. 

 

 Nieuw personeel wordt gedurende twee maand opgeleid. 

 

Aanbevelingen 

 

 De lijst van de gevaarlijke stoffen moet vervolledigd worden en verder uitgewerkt worden 

om het praktisch nut te vergroten: uitgesplitste informatie, lay-out, … 

 

 Zowel vanuit milieuhygiënisch standpunt (lozingen) als vanuit veiligheidsoverwegingen 

(informatie voor externe hulpdiensten) is het noodzakelijk dat alle diensten, ook de 

diensten die beheerd worden door de universiteit, bij de uitwerking van de inventaris 

betrokken worden en zich houden aan de procedures voor aankoop, opslag en gebruik van 

gevaarlijke stoffen. 

 

 De opslag en tussenopslagplaatsen moeten nagekeken worden op de aanwezigheid van 

gevaarlijke stoffen waarvoor een inkuiping vereist is. Bij de inrichting van de 

verschillende opslag- en tussenopslagruimtes moeten producten die met elkaar kunnen 

reageren zover als mogelijk van elkaar geplaatst worden en eventueel voorzien worden 

van een kleine inkuiping. 
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8.12 Biotechnologie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Voor het labo is er een toelating eerste gebruik van de Sectie Bioveiligheid en 

Biotechnologie van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur. 

De labo-activiteiten werden in de milieuvergunning opgenomen. 

 

 Alle activiteiten in en rond het labo (transport, schoonmaak, omgang met vectoren, 

opleiding personeel, toegang, enz…) zijn opgenomen in een uitgebreid procedureboek. 

 

8.13 Ongediertebestrijding 

 
Algemene vaststelling 

 

 De ongediertebestrijding is uitbesteed aan een gespecialiseerde firma en gebeurt zowel op 

een systematische basis als op afroep. 
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9 Infectieziektepreventie 

 

9.1 Bacteriologische controle  
 

Algemene vaststelling 

 

 Er gebeuren op regelmatige tijdstippen lucht-, water- en oppervlaktetesten op de 

kritische diensten. 

 

 

9.2  Verplichte aangifte van besmettelijke 

ziekten 
Algemene vaststelling 

 

 Er bestaat een procedure. Deze is te raadplegen op de intranet. De afdeling Toezicht 

Volksgezondheid ontvangt op regelmatige basis aangiften van het ziekenhuis. 

 

 

 

9.3 Bestrijding en opvolging van 

nosocomiale infecties 
 

Algemene vaststelling 

 

 Het ziekenhuis heeft meegedaan aan de nationale campagne voor handhygiëne. 

 

 Alle procedures i.v.m. ziekenhuishygiëne zijn te raadplegen via intranet. 

 

 Het ziekenhuis neemt deel aan de nationale registraties van het WIV. 

 

 

Sterke punten 

 

 De dienst ZHH beschikt over een eigen jaarverslag voor 2006 en een planning voor 

2007. 
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 Er gebeurt een continue registratie en opvolging van ziekenhuispathogenen. Per 

patiëntendossier is een observatieblad ZHH voorzien. Alle gezondheidswerkers 

hebben toegang tot dit elektronische systeem zodat men onmiddellijk kan zien of er 

specifieke maatregelen genomen dienen te worden. 

 

 Het voorzien van niet enkel alcoholgel, maar ook van wegwerphandschoenen, -

maskers en –schorten bij elke patiëntenkamer is een positief punt naar implementatie 

van voorzorgsmaatregelen op de werkvloer. 

 

 

Tekortkomingen 
 

 Uit controles uitgevoerd door het team ZHH blijkt dat midden 2006 nog 20% van de 

gezondheidswerkers juwelen, … droeg. Ook bij rondgang van het auditteam zag men 

nog verpleegkundigen en artsen met armbanden en horloges. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Het verbod op het dragen van juwelen, ringen, kunstnagels,… dient in het 

arbeidsreglement opgenomen te worden. 

 

 Om handhygiëne nog beter te implementeren op de werkvloer, kunnen reminders op 

belangrijke plaatsen bv. boven lavabo verpleegpost, utility,…uitgehangen worden. 

 

 Het ontbreken van referentieverpleegkundigen ZHH op de afdelingen is een gemis. 

Deze referentieverpleegkundigen zouden een meerwaarde betekenen om het ZHH-

beleid ziekenhuisbreed te maken. 

 

 Er gebeurt maandelijks een opleiding ZH-hygiëne voor de nieuwe verpleegkundigen. 

Er dient eveneens voor assistenten, artsen en paramedici… op regelmatige basis 

bijscholing i.v.m. ZHH gegeven te worden.  

 

 

9.4 Antibioticabeleid 
 

Algemene vaststelling 

 

 Het antibioticabeleid staat op punt. 

 

 Richtlijnen zijn gemakkelijk consulteerbaar op intranet. 
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9.5 Het comité voor ziekenhuishygiëne 

(CZH) 
 

 

Algemene vaststelling 

 

 Het CZH komt op regelmatige tijdstippen samen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De aanwezigheid van leden van het CZH andere dan de kernleden van de dienst ZHH 

is onvoldoende. 

 

Aanbevelingen 

 

 Er dient goed nagedacht te worden over de plaats van het CZH binnen PEGASOS. 
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10 Opvolgingsverslag vorige audit  
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