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1 Inleiding 

 

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

werking van het ziekenhuis. 

Daarna behandelen we achtereenvolgens het medisch en verpleegkundig beleid en het 

kwaliteitsbeleid.  

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

Tenslotte worden de infectieziektepreventie en de medisch milieukundige aspecten 

besproken.  

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

van de audit.  

 

1.1. Toepassingsgebieden 

 

1. Kwaliteit van zorg 

 toetsing van de federale erkenningsnormen; 

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

 

2. Infectieziektepreventie en medisch milieukundige aspecten: deze vaststellingen worden 

gedaan door het Toezicht Volksgezondheid. 

 

1.2. Definities 

 

In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van 5 soorten vaststellingen: 

 

Algemene vaststellingen  
 

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

achtergrondinformatie. 

 

Sterke punten 
 

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

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

  

Aanbevelingen 
 

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

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

 

Non-conformiteiten 
 

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

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

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

kwalificatie wijzigen. 

 

Tekortkomingen 
 

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

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

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

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

Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

 

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

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

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

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

weggewerkt te worden tegen de volgende audit. 

 

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

opvolging. 

1.3. Auditdata 

 
De audit vond plaats op volgende data: 

 

10 april 2008 Audit 

14 april 2008 Audit 

17 april 2008 Audit 

23 april 2008 Audit 

25 april 2008 Opmaak verslag 

29 april 2008 Presentatie verslag 

 

1.4. Samenstelling van het auditteam 

 
XXXX Hoofdauditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX  Auditor inspectie 

XXXX Observator inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 
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2 Identificatie van de instelling 

 

Naam Algemeen Ziekenhuis Damiaan  

Adres Gouwelozestraat 100 

Gemeente 8400 Oostende 

Telefoon 059 55 20 00 

Fax (campus H. Hart) 059 55 78 99 

Fax (campus St. Jozef) 059 55 30 60 

Website www.azdamiaan.be  

e-mail info@azdamiaan.be  

Erkenningsnummer 525 

 

 

Inrichtende macht 

 

vzw Algemeen Ziekenhuis Damiaan Oostende 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende 

 

 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

XXXX 

 

 

Directiecomité 

 

Algemeen directeur XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Hoofdapotheker XXXX 

Directeur verpleegkundige en paramedische 

diensten 

XXXX 

Directeur zorg- en kwaliteitbeleid XXXX 

Directeur administratie en financiën XXXX 

Adjunct-directeur ICT XXXX 

Directeur veiligheid en milieu XXXX 

Directeur logistieke diensten XXXX 

Directeur personeelszaken XXXX 

 

 

http://www.azdamiaan.be/
mailto:info@azdamiaan.be
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3 Algemeen beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het algemeen ziekenhuis Damiaan te Oostende is erkend voor 525 bedden, als volgt 

verdeeld: 

 

C D E G M A + a Sp-

psyger 

Sp-pall Totaal 

125 148 33 102 25 55 + 5 24 6 523 

 

 

 Het ziekenhuis ontstond in 1999 uit de fusie van het Heilig Hartziekenhuis en de Sint-

Jozefkliniek. De campus Heilig Hart ligt aan de rand van Oostende (in de deelgemeente 

Stene) terwijl de campus Sint Jozef in de binnenstad ligt, waar verdere uitbreiding 

moeilijk is. 

 

 In Oostende bevindt zich nog een tweede ziekenhuis (AZ Henri Serruys). Dit ziekenhuis 

kondigde onverwacht aan op 1 januari 2009 te fusioneren met het AZ Sint Jan te Brugge 

tot AZ Sint Jan Brugge-Oostende. Welke gevolgen deze fusie zal hebben op het lokale 

zorglandschap is nog onduidelijk. 

 

 Het AZ Damiaan verkreeg de goedkeuring en subsidiëring voor de realisatie van een 

nieuwbouw op de campus Heilig Hart. Hierin zullen alle diensten die zich nu nog op 

campus Sint Jozef bevinden vanaf 2012 onderdak vinden. Het huidige gebouw op de 

campus Heilig Hart zal daarna grotendeels afgebroken worden. Binnenkort vindt de 

eerste steenlegging plaats. Intussen is men al gestart met de constructie van een 

parkeergebouw. 

 

 De laatste jaren vonden een aantal veranderingen plaats op beleidsniveau. De algemene 

vergadering, die na de fusie uit 26 leden bestond en paritair was samengesteld, werd 

langzaamaan afgeslankt. Ook de raad van bestuur telt progressief minder leden. 

Tezelfdertijd werden in de loop van de laatste 5 jaar 6 nieuwe directieleden benoemd en 

werd het directiecomité uitgebreid tot 10 leden.  

 

 Het ziekenhuis heeft heel wat formele samenwerkingsverbanden. 

 

 Gedurende ongeveer een jaar werd medicatie op vier afdelingen besteld via een 

elektronisch voorschrijfsysteem. Zowel de informaticatoepassing als de bijhorende 

ondersteuning bleken niet te voldoen aan de wensen en behoeften. Ondanks de grootte 

van de inspanningen en investeringen werd vorige maand beslist om dit proefproject stop 

te zetten en terug over te schakelen naar het papieren voorschrift op de desbetreffende 

afdelingen. 

 

 In 2005 werden de missie en visie herwerkt. Deze zullen nu nog verder vertaald worden 

in strategische doelstellingen. Ook werd ervoor gekozen om te werken met een ander 

kwaliteitsmodel. 



Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Damiaan, Oostende, E 525 8 

 

 

Sterke punten 

 

 Eind 2007 waren er bijna 100 vrijwilligers actief in het ziekenhuis. Zij krijgen duidelijke 

informatie over hun rechten en plichten en beschikken over een duidelijke 

functiebeschrijving. 

 

 In het ziekenhuis wordt sinds een aantal jaren gewerkt met enkele geïntegreerde 

zorgconcepten. Zo wordt gewerkt met het Joint Care programma. Het is een 

revalidatieprogramma dat als doel heeft de kwaliteit en efficiëntie van 

gewrichtsvervangende heup- of kniechirurgie te verbeteren. Het programma is gestoeld 

op coördinatie van de zorg, standaardisatie en protocollering van de procedures, 

patiënteneducatie, groepstherapie en optimalisatie van de thuiszorg. Daarnaast bestaan er 

nog enkele klinische paden. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Er gebeurt geen systematische FONA-registratie. Enkel incidenten gerelateerd aan 

bloedproducten worden bijgehouden, conform de vereisten van een bloedbank. Daarnaast 

is er een registratie van incidenten met schade voor de patiënt. 

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

een globaal beleid van risicomanagement een FONA-registratie opgestart wordt die alle 

incidenten omvat en door alle departementen gebeurt. De registratie dient jaarlijks te 

resulteren in een rapport met sensibiliseringscampagnes en verbeteracties.  

Verder is het nuttig de gegevens van de klachtenregistratie en de registratie van 

incidenten m.b.t. veiligheid samen te beoordelen met deze van de FONA-registratie. 

 

 Er is in het ziekenhuis geen strikte scheiding van patiëntenstromen, ambulanten en 

gehospitaliseerden. Zo worden er raadplegingen georganiseerd op de kinderafdeling en 

gebeuren de bloednames van ambulante kinderen ook op deze afdeling. De prenatale kine 

gebeurt op de materniteit. Bezoekers en patiënten kruisen elkaar regelmatig in de 

inkomhal. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Alhoewel het ziekenhuis niet beschikt over een afdeling voor jongeren met een 

psychiatrische problematiek, worden zij toch opgenomen en dit op de kinderafdeling. 

Niettegenstaande men zelf in het protocol kindvriendelijkheid aangeeft dat men een 

omgeving wil voorzien die aangepast is aan de affectieve leefwereld van het kind, 

vermengt men deze jongeren met de populatie kinderen zonder psychiatrische problemen 

en de kinderen in daghospitalisatie. Men hanteert geen opname- of exclusiecriteria. Noch 

qua architectuur, noch qua omvang, samenstelling, opleiding en ervaring van de 

zorgequipe, noch qua behandelprogramma’s is men hierop voorzien. 

 

 De commissie medische ethiek heeft een duidelijke visie op euthanasie ontwikkeld, maar 

deze wordt door het beleid nog niet onderschreven. De visie en de bijhorende beslisboom 

werden recent op het ethisch comité toegelicht aan een delegatie van de raad van bestuur 
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en het directiecomité. Enkele punten dienen nog verder uitgeklaard te worden (o.a. of 

huisartsen in het ziekenhuis euthanasie kunnen uitvoeren, modaliteiten wanneer een arts 

weigert de euthanasie uit te voeren…). We bevelen aan de visie verder te vertalen in een 

gedetailleerde procedure. Ook lijkt het ons aangewezen om naast de palliatieve 

ondersteuning van de patiënt te voorzien in ondersteuning van de equipe die met de 

euthanasie(vraag) geconfronteerd wordt. 

 

 In het ziekenhuis worden twee systemen van therapeutische codering door elkaar 

gebruikt. In sommige dossiers wordt nog gewerkt met een zeer beperkte weergave van de 

restricties, zonder ruimte voor informatie rond overleg tussen de zorgverleners, de familie 

en de patiënt. Daarnaast is er een rood formulier in omloop met meer aandacht voor de 

patiëntenrechten. 

 

 Er is momenteel geen uniform fixatiebeleid in het ziekenhuis. Zelf wanneer er een 

procedure bestaat, blijkt die in de praktijk nog verschillend te worden ingevuld (spoed 

versus A-dienst). In de procedure wordt geen verschil gemaakt tussen fixatie en isolatie, 

in de praktijk komt isolatie vaak neer op een 5-puntsfixatie, volgens de afdeling al dan 

niet met gebruik van incontinentiemateriaal. Isolatieregisters worden vaak onvoldoende 

en soms helemaal niet ingevuld (geen observaties, geen reden tot fixatie, geen weergave 

van enig overleg…). Een visie op fixatie is niet uitgeschreven. De geziene procedures 

hebben geen aandacht voor fixatieloze alternatieven. 

Er dient dan ook dringend werk gemaakt te worden van een goed gefundeerde visie op 

isolatie en fixatie, en deze visie dient vertaald te worden naar een heldere procedure, met 

aandacht voor de wettelijke vereisten, overleg, alternatieven en toezicht. Deze procedure 

dient te worden geïmplementeerd door voldoende vorming, en er dient voldoende 

aandacht besteed te worden aan een correcte toepassing. 

 

 Op dit moment is het zorgendossier soms erg versnipperd en onoverzichtelijk. De artsen 

en verpleegkundigen hebben elk een eigen papieren dossier. De andere zorgverstrekkers 

(kinesitherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten…) noteren vaak in een eigen dossier dat op 

de verpleegafdeling niet voorhanden is.  

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. 

 

 Het medicatiedistributiesysteem dient herzien te worden in het kader van 

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

o het opstellen van medicatievoorschriften door verpleegkundigen. die 

bovendien zelfs niet altijd worden gecontroleerd en/of gesuperviseerd door 

artsen. 

o Een aantal afdelingen gebruiken de toedieningsfiche tevens als voorschrift. 

o naschriften in de plaats van voorschriften. (+/-80% -20%)  

o het vooraf klaarzetten van medicatie en uit de blister halen, waarbij bv. de 

dosis bij controle niet meer te achterhalen is. 

 

 Tijdens de audit werden verschillende zorgverleners gezien die nog horloges en juwelen 

droegen, hoewel het beleid rond handhygiëne dit niet toelaat. Het blijft belangrijk de 

toepassing van richtlijnen inzake handhygiëne consequent op te volgen. 
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 De functie voor intensieve zorgen vormt geen autonome en architecturaal herkenbare 

eenheid. Kritieke patiënten worden op verschillende eenheden in het ziekenhuis 

opgenomen: naast de eenheid voor intensieve zorgen (ICU) is er nog een coronary care 

unit (CCU), een high care unit (HCU) en een stroke unit (SU). Alhoewel deze op papier 

als afzonderlijke entiteiten worden behandeld, vormen CCU en ICU één architectonische 

en organisatorische eenheid op campus Sint Jozef. Hetzelfde geldt voor HCU en SU op 

campus Heilig Hart. Immers: 

o Er is één hoofdverpleegkundige voor ICU en CCU. Er wordt één uurrooster 

opgesteld voor ICU en CCU en één uurrooster voor HCU/SU, waarbij men de 

verpleegkundigen wel toewijst aan de verschillende diensten maar in de 

praktijk wordt hier flexibel mee omgesprongen, naargelang bedbezetting en 

ziekteverzuim. Men zet de verpleegkundigen ook campusoverschrijdend in: zo 

komt men stage lopen van HCU/SU op ICU/CCU en bij ziekte worden 

wederzijds verpleegkundigen uitgewisseld. Ook de logistieke medewerker 

staat in voor de ondersteuning van zowel ICU als CCU samen. Er is met 

andere woorden geen eigen specifiek verpleegkundig team voor de functie 

intensieve zorgen; 

o ICU deelt met CCU dezelfde werkruimte, met één medicatievoorraad en een 

gezamenlijke voorraad steriel materiaal. Hetzelfde gebeurt ook op HCU/SU. 

o Men heeft één folder voor de vier kritieke diensten samen. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om op regelmatige basis de samenwerkingsverbanden te evalueren en zo 

nodig te actualiseren of verder uit te diepen. 

 

 We bevelen aan om bij de keuze van nieuwe leden voor de algemene vergadering en de 

raad van bestuur de voorkeur te geven aan personen met expertise in 

ziekenhuismanagement, dit om de professionalisering verder te zetten. 

 

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

managementfuncties en –organen (bv. Raad van bestuur, directiecomité, cel operationeel 

management, kwaliteitscoördinator, coördinator vrijwilligers…), en deze 

functieomschrijvingen meer toegankelijk te maken. Momenteel dient men deze 

functieomschrijvingen op diverse plaatsen te zoeken (wet op de vzw’s, statuten van de 

eigen vzw en wijzigingen ervan…).  

 

 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. 

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. 

 

 Het terugkoppelen van beleidsinformatie naar de afdelingen is nog beperkt, en niet steeds 

aangepast aan de behoeften. Om de hoofdverpleegkundigen beter te ondersteunen in hun 

managementsfunctie bevelen wij aan om dit verder uit te werken. Recent werd al een 

aanzet genomen door de cel Beleidsinformatie ruimer te bestaffen. 
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4 Medisch beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 De medisch directeur neemt deze opdracht waar sinds september 2007. Hij oefent de 

functie voltijds uit. Hiervoor werkte hij reeds samen met de voormalige hoofdgeneesheer. 

 

 Binnen het vernieuwde beleidsmodel worden de concepten van Kwadrant toegepast. 

Samen met de rest van het directiecomité volgde de medisch directeur een opleiding over 

dit kwaliteitsmodel. Het uitrollen van dit model naar de medische diensthoofden is 

gepland tegen eind 2008. Vervolgens komen de andere niveaus aan de beurt vanaf 2009. 

 

 Er is vier maal per jaar overleg tussen de medisch directeur en alle medische 

diensthoofden. Daarnaast komen kleinere groepjes medische diensthoofden regelmatig 

samen met de hoofdgeneesheer voor overleg “ad hoc”. 

 

 Een aantal disciplines zijn gegroepeerd in clusters. Tweemaandelijks zijn er 

clustervergaderingen met deelname van de medische en de verpleegkundige directeur, de 

zorgcoördinator, de hoofdverpleegkundige en het medisch diensthoofd. Voorbeelden zijn 

de cluster moeder en kind, heelkunde, geriatrie, psychiatrie - psychogeriatrie, oncologie en 

de kritieke diensten. 

 

 Het ziekenhuis telt een 80-tal artsen - stafleden. Daarnaast zijn er een aantal 

consulenten/toegelaten artsen werkzaam en 7 geneesheren in opleiding (GSO’s). 

 

 Een jaar geleden heeft de medische raad het overleg via het permanent overlegcomité 

(POC) opgezegd. Sindsdien wordt er enkel nog schriftelijk gecommuniceerd met het 

beleid. Een financiële commissie werd opgericht en is sindsdien één keer samengekomen. 

 

 De planning, momenteel uitgezet tot in 2013, van de aanwerving van nieuwe artsen 

gebeurt door de hoofdgeneesheer, in overleg met de betrokken discipline. Nieuwe artsen 

worden door de bestaande associatie voorgesteld aan de medische en de algemene 

directeur. Daarna gaat het dossier via de medische raad naar de raad van bestuur die kan 

benoemen. Er geldt een proefperiode van twee jaar met onderweg twee tussentijdse 

evaluaties door de directie. 

 

 Vanuit het ziekenhuis wordt op wetenschappelijk vlak een goede samenwerking met 

huisartsen en andere specialisten uit de regio onderhouden. 

o De Koninklijke Vereniging Geneesheren Oostende (KVGO) organiseert 

wetenschappelijke activiteiten met deelname van huisartsen en specialisten. Er 

worden 5 à 10 symposia per jaar georganiseerd met een grote respons van de 

huisartsen. De voorzitter van de medische raad is lid van de beheerraad van 

KVGO. 

o De hoofdgeneesheer wordt steeds uitgenodigd op de maandelijkse 

vergaderingen van de huisartsenkring van Oostende. 
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o De huisartsen kunnen aan de gegevens van hun opgenomen patiënten via 

Medibridge/C2M. Dit systeem kan ook gebruikt worden om preoperatieve 

onderzoeken en ontslagbrieven door te geven. 

 

 

Sterke punten 

 

 De financiële toegankelijkheid wordt bewaakt. Voor de prestaties binnen het ziekenhuis 

zijn alle artsen verplicht de tarieven van de conventie te hanteren. 

 

 De laatste jaren werd veel energie geïnvesteerd in het gestructureerd analyseren van de 

diensten door de medische directeur samen met de medische diensthoofden. 

Verschillende diensten kunnen nu beschikken over een praktische en degelijke SWOT -

analyse die hun beleid kan helpen oriënteren en waarop concrete actieplannen kunnen 

gebouwd worden. 

 

 Interdisciplinaire samenwerking wordt aangemoedigd en geconcretiseerd. Een aantal 

samenwerkingsverbanden tussen verschillende specialiteiten werden opgestart of staan in 

de steigers: bvb. spinecenter, geheugenkliniek, evenwichtskliniek, borstcentrum, … 

 

 Ongeveer 15% van de artsen volgde een opleiding in communicatievaardigheden of in 

ziekenhuismanagement. 

 

 De wachtlijst van artsen is in real time consulteerbaar via het intranet. 

 

 Associatievorming wordt sterk gestimuleerd; nieuwe artsen dienen zich aan te sluiten bij 

de bestaande associatie. Er wordt gewerkt in grote associatieverbanden, volgens 

discipline. Vaak bestaat ook een systeem van financiële pooling (bv. inwendige 

geneeskunde, neuropsychiatrie). Mede hierdoor heeft het ziekenhuis weinig problemen 

om arts - specialisten aan te trekken, zelfs voor knelpuntdisciplines. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Een aantal procedures verschillen binnen eenzelfde specialisme per arts (bv. 

gynaecologie). In een ziekenhuis moet de medische activiteit er zo georganiseerd worden 

dat ze in optimale voorwaarden kan geschieden. Dit houdt ondermeer in dat de nodige 

onderlinge afspraken gemaakt worden om zorgprocessen zoveel mogelijk te 

uniformiseren, met oog op een zo laag mogelijk risico op fouten bij de behandeling en 

verzorging. Dit weliswaar met respect voor de diagnostische en therapeutische vrijheid 

van de arts, waarbij de arts omwille van patiëntgebonden redenen in individuele gevallen 

van de gemaakte afspraken kan afwijken. De huidige werkwijze houdt risico’s in naar 

patiëntveiligheid. 

 

 Medicatie wordt soms toegediend zonder voorschrift of medisch order (bv. Apranax® op 

materniteit).  

 

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

Enkel tijdens kantooruren kan men een dossier opvragen uit het centraal archief, en het 
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blijkt dan vaak lang te duren vooraleer het dossier toekomt. Buiten deze uren heeft men 

geen toegang tot de papieren dossiers. 

 

 Er is geen medisch jaarverslag opgemaakt. Ook in het algemeen jaarverslag van het 

ziekenhuis wordt geen volledig overzicht en analyse gegeven van de medische 

activiteiten. 

 

 Medische orders, procedures en voorschriften zijn niet steeds door artsen ondertekend. 

Uit registratie blijkt dat meer dan de helft van de medicatievoorschriften ongetekend in de 

apotheek toekomt. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het artsenkorps is onvoldoende betrokken bij het beleid van het ziekenhuis.  

Wil men een daadwerkelijke betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van het 

artsenkorps bekomen voor de organisatie en beleid van de zorgverlening, dient de 

participatie van de artsen aan het management van het ziekenhuis te worden 

geïntensifieerd. Deze taak mag niet helemaal berusten op de functie van 

hoofdgeneesheer. 

 

 Het medisch reglement dient per dienst specifiek verder te worden uitgewerkt door de 

medische diensthoofden, hierin kunnen bv. afspraken vermeld worden inzake zaalrondes 

en interprofessioneel overleg. Dit gebeurde nog niet voor de meeste diensten, wel voor 

OK en spoed. 

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

dient een zekere flexibiliteit en discipline aan de dag te worden gelegd door de artsen. 

 

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

totale ziekenhuisactiviteit: 

 

o Er zijn onvoldoende afspraken op de verpleegafdelingen betreffende zaalrondes of 

sommige artsen houden zich niet aan de afspraken; 

 

o Er is geen gestructureerde toetsing van de medische kwaliteit. Er bestaat ook een 

reëel risico op onderrapportering van medische (bijna-)incidenten vermits deze 

niet systematisch geregistreerd worden en eventuele zaken slechts per casus “ad 

hoc” behandeld worden. 

 

o Onvoldoende betrokkenheid van de artsen in het kwaliteitsbeleid; 

 

o Onvoldoende geformaliseerd overleg met onevenwichtige slagkracht van de 

medische en verpleegkundige departementen (bv.: onvoldoende formeel overleg 

tussen medisch en verpleegkundig directeur, onvoldoende inspraak in het tot stand 

komen en respecteren van de operatieplanning door CSA, daghospitaal en 

operatiekwartier); 

 

o Jaarverslagen ontbreken op ziekenhuisniveau en op quasi alle diensten of ze zijn 

enkel een opsomming van cijfers en tabellen zonder analyse of bespreking; 
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o Er bestaat geen medisch beleidsplan op ziekenhuis niveau. Strategische, op elkaar 

afgestemde beleidsplannen van de verschillende disciplines ontbreken op 4/5 van 

de diensten, wat de ontwikkeling van een gefundeerde toekomstvisie bemoeilijkt;  

 

o Onvoldoende (deelname van artsen aan) multidisciplinaire vergaderingen en 

patiëntenbesprekingen; 

 

o Onvoldoende harmonisering van zorgprocedures binnen sommige medische 

disciplines. 

 

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

(“care”) van het ziekenhuis. 

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

ziekenhuisorganisatie als één geheel. 

 

 Het innovatie- en investeringsbeleid verloopt moeizaam. Er dient een planning uitgewerkt 

te worden op korte en (middel)lange termijn dat gerelateerd wordt aan de verwachte 

behoeften. 

 

 Reanimatiekarren en extravasatiekits zijn niet steeds verzegeld. Soms ontbreekt een 

controlechecklist met inhoud, of een registratie van het nazicht. Op die manier is het niet 

duidelijk wanneer de inhoud voor het laatst werd gecontroleerd en kan men nooit 

garanderen dat al het noodzakelijke materiaal steeds aanwezig is. Men dient een sluitend 

systeem uit te werken. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om de financiële commissie, die nog maar één keer samenkwam, uit te 

bouwen tot een orgaan dat zich specifiek bezighoudt met financiële aspecten, en als 

medische raad, los van financiële disputen, te komen tot een meer constructieve dialoog.  

 

 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 kwaliteitsbeleid binnen het ziekenhuis. 

 

 We bevelen aan om voor alle medische diensthoofden een opleiding inzake 

managementvaardigheden, communicatie en het omgaan met klachten te organiseren. 

 

 Het gebruikte beperkingformulier op de afdelingen voorziet drie codes van restricties. We 

bevelen aan het protocol therapeutische codering uit te breiden met een therapeutische 

codering 0 (geen therapeutische restricties), en de status voor elke patiënt te specificeren. 

 

 Het huidige financieringssysteem op de poliklinieken, op basis van de reële kosten, kan 

een drempel vormen bij het ontwikkelen van interdisciplinaire initiatieven en 

investeringen. We raden aan dit systeem regelmatig kritisch te evalueren. 

 

 We bevelen aan de aanwerving van artsen verder te ontwikkelen als een gezamenlijk 

proces van bestuur en medisch departement. 
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 Hoewel het ziekenhuis kan beschikken over twee anatoompathologen, waarvan één 

gerechtelijke expert, gebeurt in minder dan 1% van de overlijdens een autopsie. Autopsie 

heeft zijn belang als educatief instrument voor de behandelende arts. 
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5 Verpleegkundig beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 De verpleegkundig directeur is ook directeur van het paramedisch departement. De drie 

middenkaders worden zorgcoördinatoren genoemd en hebben voornamelijk een 

lijnfunctie. Er is een vacature voor de staffunctie projectcoördinator patiëntenzorg 

lopende, deze functie is momenteel niet ingevuld. Een aantal clusters, op basis van 

specialiteit, werden gerealiseerd: kritieke diensten, moeder - kind, heelkunde, geriatrie… 

 

 Recent werd met de personeelsdienst een SLA afgesloten inzake het sollicitatieproces. 

Twee andere zijn nog in ontwikkeling (onderhoud en transfermelding).  

 

 

Sterke punten 

 

 Binnen het verpleegkundig beleid is men sterk gericht op kwaliteitsvolle zorg. Men kiest 

bewust om enkel verpleegkundigen in te schakelen in de zorg. Deze worden ondersteund 

door logistieke medewerkers die instaan voor het maaltijdgebeuren, het transport, het 

materiaalbeheer en administratieve taken. De keuze van het zorgmodel “primary 

nursing”, waarbij men als streefdoel de totaalzorg via doorgedreven patiëntentoewijzing 

vooropstelt, past ook binnen deze visie. 

 

 Paramedici worden vast aan de afdelingen toegewezen in functie van een betere 

zorgcontinuïteit. Door het invoeren van systematisch en periodiek overleg per 

paramedische discipline blijft men ook de uniforme werking bewaken en kan men 

afdelingsoverschrijdend kwaliteitsprojecten opstarten. 

 

 De hoofdverpleegkundigen hebben allen een opleiding genoten rond clinical leadership. 

Het is de bedoeling om de functie van hoofdverpleegkundigen verder te laten evolueren 

naar een managementopdracht. 

 

 Vernieuwing en standaardisatie van het verpleegkundig patiëntendossier werd 

doorgevoerd. Dit komt de herkenbaarheid, de registratie, communicatie, efficiëntie en 

continuïteit ten goede. 

 

 People management is een belangrijk werkveld binnen het ziekenhuis, met aandacht naar 

actieve werving en personeelsretentie (AV dagen worden systematisch geïntegreerd in 

het cyclisch uurrooster, kinderopvang in vakanties, meerurenproject, prijs beste 

eindwerk...) en aantrekkelijk maken van de studierichting verpleegkunde (“promotie 

zorgberoepen” en “ziekenhuis achter de schermen”…). Men voert een sterk beleid inzake 

de verhouding deeltijds / voltijds werk. Per afdeling wordt er een quotum bepaald inzake 

het aantal personen dat deeltijds kan werken. Bij deeltijds werk blijft de afspraak om 1 op 

2 weekends te blijven presteren, zodat de bestaffing gedurende het weekend niet in het 

gedrang komt. Voor hoofdverpleegkundigen en leden van het middenkader geldt een 

minimum tewerkstellingsregime van 80 %. Zo tracht men de continuïteit en de kwaliteit 

van de verpleegkundige zorg te waarborgen. 
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 Men kiest voor een vormingsbudget voor het verpleegkundig departement i.p.v. een 

budget per afdeling. Dit biedt de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met aanvragen 

voor langdurige en/of dure opleidingen. Aanvragen voor externe vormingen worden 

wekelijks besproken op de stafvergadering en personeelsleden krijgen naargelang de 

toegekende score (strategische bijscholing, verdere vervolmaking en optionele vorming) 

alles of een deel van de kosten terug. Vorming in het kader van het behoud van een 

bijzondere beroepstitel worden steeds gezien als strategische vorming. 

 

 Op basis van minimale verpleegkundige gegevens (MVG) en gerelateerd aan het San 

Joaquin patiëntclassificatiesysteem, is een meetinstrument (“butterfly”)voor de 

zorgzwaarte uitgewerkt. De zorgcoördinator wijst op basis van de bekomen gegevens de 

mobiele equipe (“de vlinders”) toe. Diensten die geen zorgzwaarte invullen (bv. spoed, 

PAAZ, pediatrie, …) kunnen telefonisch vlinders aanvragen. Ook blijft de mogelijkheid 

om op de dag zelf, bij plotse afwezigheid van personeelsleden, alsnog beroep te doen op 

hulp. De toewijzing is op de afdelingen via intranet te raadplegen. Dit verhoogt de 

transparantie. 

 

 Binnen het ziekenhuis werd een agressieprotocol ontwikkeld. Twee medewerkers 

volgden een opleiding tot trainer in “omgaan met agressie”. Jaarlijks wordt een opleiding 

omtrent omgang met agressie georganiseerd voor de loopwaken en alle medewerkers op 

spoed, ICU, PAAZ. Elk agressie-incident wordt gemeld aan en opgevolgd door de 

veiligheidscoördinator. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er is een normatief tekort: 

o Middenkader: 0,5 VTE 

o Palliatieve eenheid: 0,34 VTE verpleegkundigen 

 

 Conform de normering dient men voor het ziekenhuis (525 bedden) te beschikken over 

een middenkader van 3,5 VTE.  Momenteel beschikt men over 3 VTE, aangezien de 

functie van projectcoördinator niet ingevuld is. Er is een tekort van 0,5 VTE. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er is nog geen aanvang genomen met het opstellen van een apart verpleegkundig 

jaarverslag of beleidsplan. Momenteel worden een aantal verpleegkundige items 

opgenomen in het algemene jaarverslag. Deze geven onvoldoende een beeld van de 

kwaliteit van het verpleegkundig handelen. Dit werd recent een wettelijke verplichting. 

Door middel van jaarverslagen wordt systematisch, periodiek kritisch teruggekeken op de 

eigen werking. In het jaarverslag dient vermeld te worden welke doelstellingen werden 

gerealiseerd en worden de eigen sterktes, zwaktes, opportuniteiten en eventuele 

bedreigingen weergegeven. In het beleidsplan dient men de visie en missie van het 

verpleegkundig departement uit te werken. 

 

 Soms plant men de zorg voor een hele week. Zorgplanning is een belangrijk gegeven in 

de continuïteit van zorgverlening. Het is aangewezen om de zorg per dag, op de kamer en 
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in overleg met de patiënt te plannen. Dit 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. 

 

 Van verschillende overlegmomenten wordt geen verslag gemaakt, en soms ook geen 

agenda (overleg middenkaders, overleg verpleegkundig directeur/medisch directeur, 

stafoverleg, …). Door de korte communicatielijnen maakt men van deze 

overlegmomenten geen verslaggeving, soms wel een agenda. Naast de dagdagelijkse 

informele contacten, zou men best ook evolueren naar formele overlegmomenten met een 

duidelijke verslaggeving. Deze verslaggeving kan vooral in opvolging van afspraken of 

richtlijnen zijn nut bewijzen. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Door het auditteam wordt geadviseerd om de functie van hoofdverpleegkundige meer te 

oriënteren naar een managementopdracht. Het delegeren van een aantal 

verantwoordelijkheden aan de verpleegkundige (i.p.v. de hoofdverpleegkundige) is ook 

bevorderlijk voor het erkennen van de competenties van het betrokken personeelslid. 

In dit kader kan het zinvol zijn om op regelmatige basis de hoofdverpleegkundige 

boordtabellen te bezorgen betreffende de werking van zijn eigen dienst. Door een 

decentrale opvolging, kan de hoofdverpleegkundige zelf een aantal activiteiten bekijken 

en bewaken zoals: 

o Bewegingen (aantal patiënten, heropnames, …) 

o Activiteiten (verpleegdagen, MVG-profielen, …) 

o Werkingskosten (goederen, farmaca, …) 

o Personeel, … 

Deze gegevens kunnen ter beschikking gesteld worden via de cel beleidsinformatie. Het 

is hierbij belangrijk dat de informatie vraaggestuurd is en op een duidelijke en eventueel 

grafische wijze wordt aangeleverd.  

 

In dit kader past het ook om op alle diensten over te gaan naar een doorgedreven 

patiëntentoewijzing. De verpleegkundige kan hierbij de volledige verantwoordelijkheid 

voor de patiënt op zich nemen en als dusdanig ook overleg plegen met de behandelende 

arts tijdens de zaalronde. 

 

 Voor de opvang en begeleiding van de (her)intreders werd een inscholingsprogramma 

ziekenhuisbreed opgesteld. Op het niveau van de afdelingen is er niet overal een 

dienstspecifieke inscholing die verloopt volgens een stappenplan. Zo zou een 

(her)intreder zich systematisch kunnen inwerken. Dit stappenplan kan verder ook 

gebruikt worden als leidraad tijdens inscholingsgesprekken.  

 

 Niet op elke afdeling slaagt men erin om jaarlijks met alle medewerkers een 

functioneringsgesprek te houden. Het verdient aanbeveling de bestaande 

functieomschrijvingen voor elke dienst te herbekijken en te herwerken tot 

competentieprofielen met duidelijke doelstellingen en objectieve criteria (bv. geriatrie), 
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met aandacht voor functiedifferentiatie(bv. IZ). Dit kan een basis zijn voor de 

functioneringsgesprekken. 

 

 Vanuit de directie worden multidisciplinaire patiëntenbesprekingen en interprofessioneel 

overleg i.v.m. werkorganisatie op alle afdelingen aangemoedigd. 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. 
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6 Kwaliteitsbeleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Als managementmodel werd begin 2007 geopteerd voor Kwadrant en als 

zelfevaluatiemodel voor Kompas+. De missie werd geactualiseerd tussen 2004 en 2005. 

 

 Naast een stuurgroep kwaliteit, welke normaliter driemaandelijks samenkomt, werd 

recentelijk een subwerkgroep opgericht rond patiëntveiligheid, welke tevens de strategie 

voor een systematische fona-registratie en –analyse zal uitwerken. Verder zijn er ook 

verschillende vaste en ad hoc opgerichte werkgroepen en commissies. 

 

 De directeur zorg- en kwaliteitsbeleid combineert de functie van 

kwaliteitsverantwoordelijke met de functies directeur zorgbeleid en ombudsvrouw. 

 

 

Sterke punten 

 

 Het voltallige directiecomité heeft de opleiding over Kwadrant gevolgd in 2007. 

 

 Er is voor een aantal diensten/disciplines een zeer degelijke analyse gebeurd van hun 

klinische praktijk door de hoofdgeneesheer. Deze gerichte SWOT kan mee als basis 

dienen voor een sterkte -zwakte analyse van de klinische performantie van het gehele 

ziekenhuis. 

 

 Het ziekenhuis werkt recentelijk ook met service level agreements (SLA’s) en met 

kritische procesindicatoren (KPI) binnen een aantal dienstverleningen en processen. Dit 

verbetert de communicatie en zorgt voor realistische verwachtingen tussen de 

verschillende partners binnen een ziekenhuis. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

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

de nieuwe hoofdgeneesheer, ter kennismaking met het ziekenhuis, een degelijke analyse 

van de klinische praktijk op een aantal diensten uitgevoerd. Het is belangrijk deze SWOT 

verder uit te breiden naar alle diensten en deze analyse aan te vullen met andere relevante 

cijfergegevens/informatie zodat het ziekenhuis een gefundeerd en objectief zicht krijgt op 

de gehele klinische zorg en organisatie binnen het ziekenhuis. Het is tevens belangrijk bij 

deze zoveel mogelijk medici te betrekken. De instelling moet actief op zoek gaan naar 

eigen verbetermogelijkheden op het vlak van de klinische zorg. 

 

 Het kwaliteitshandboek is onvolledig, volgende elementen ontbreken: 

o De link tussen het voorgaande kwaliteitsbeleid (gebaseerd op het oude 

kwaliteitsdecreet) en het huidige kwaliteitsbeleid ontbreekt. Niet 

tegenstaande heel wat cijfergegevens beschreven en geëvalueerd worden, is 

het niet duidelijk waarom bepaalde resultaten en knelpunten geen verdere 
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opvolging of actieplan kregen (bv.: voorschriften, powi bij heup en 

colonheelkunde…). De relevante resultaten en resterende knelpunten 

moeten de basis vormen bij de keuze van de prioritaire thema’s. De 

argumentatie waarom bepaalde thema’s voortgezet of gestopt worden 

vanaf 2005, moet beschreven worden in het handboek. 

o De visie, de strategie en de doelstellingen van de voorziening ontbreken. 

Het ziekenhuis besliste met de uitwerking van de visie en de strategische 

doelstellingen te wachten tot na de indiensttreding van de algemeen 

directeur en de hoofdgeneesheer (respectievelijk op 15/9/06 en 1/3/06). 

Ook de beschreven missie wordt terug in vraag gesteld op moment van het 

auditbezoek. 

o De zelfevaluatie binnen de 4 domeinen ontbreekt volledig, er werden geen 

verbeterdoelstellingen geselecteerd. 

De volledige zelfevaluatie binnen de vier verplichte domeinen moet nog 

opgestart worden. Het ziekenhuis voorziet dat de zelfevaluatie in 2008 zal 

doorgaan op directieniveau, waarna ze in 2009 op een lager niveau in de 

organisatie zal uitgerold worden. 

Binnen dit gehele proces is het van belang de timing te bewaken, er moet 

aangetoond worden dat de vooropgestelde en uiteindelijke geselecteerde 

doelstellingen binnen een tijdspanne van 5 jaar moeten behaald worden 

(eind 2009). 

Dit betekent dat het ziekenhuis via het systematisch verzamelen en 

registreren van gegevens een beschrijving dient te geven van het huidige 

kwaliteitsniveau. Deze gegevensverzameling dient geanalyseerd te worden 

om kwaliteitsdoelstellingen te formuleren. Een weloverwogen keuze van 

verbeterpunten dient van daaruit gemaakt en bovendien gemotiveerd te 

worden om uiteindelijk de meest kritieke knelpunten, daar waar mogelijk, 

eerst aan te pakken. Deze cyclus moet volgens de regelgeving doorlopen 

zijn tegen eind 2009. 

 

 Er werd een procedure vastgelegd in verband met de bekendmaking van het 

evaluatierapport van de zelfevaluatie. De procedure vermeldt echter slechts een 

samenvatting (of enkel de relevante punten) van het evaluatierapport te voorzien voor een 

aantal patïentengroepen, dit is strijdig met de regelgeving welke stelt dat het volledige 

evaluatierapport op actieve wijze dient bekendgemaakt te worden aan de inrichtende 

macht, de medewerkers en de gebruikers van de voorziening. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Recentelijk werd door de stuurgroep kwaliteit een inventarisatielijst gemaakt van 

mogelijke kwaliteitsprojecten, waaruit ook door dezelfde stuurgroep gekozen wordt 

welke projecten worden uitgewerkt. De bedoeling is dat minstens in elk van de 4 

vastgelegde domeinen een onderwerp wordt gekozen. Volgende onderwerpen werden in 

een projectfiche gegoten. 

 preventie urineweginfecties. 

 introductie en operationalisering van een agressieprotocol. 

 afschaffing van de papieren factuur voor verzekeringsinstellingen. 

 opzetten van fona-registratie en –beheerssysteem in het ziekenhuis. 

 klinische farmacie op de dienst geriatrie. 
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Het is niet duidelijk dat deze projecten de meest belangrijke knelpunten binnen het 

ziekenhuis zijn. Er werd geen objectieve analyse vooraf uitgevoerd. De verantwoording 

van de projecten is niet steeds duidelijk uitgewerkt. De doelstellingen werden niet steeds 

smart geformuleerd, en een concrete timing werd niet steeds uitgeschreven. 

 

 Hoewel er in realiteit tal van kwaliteits/verbeterprojecten in uitvoering zijn, is hiervan 

onvoldoende terug te vinden in het kwaliteitshandboek. Zo is de kwaliteitscoördinator 

niet steeds op de hoogte van alle acties, projecten binnen het gehele ziekenhuis welke 

relevant kunnen zijn voor op te nemen in het kwaliteitshandboek enerzijds en anderzijds 

om bepaalde aspecten van het project op een hoger niveau, overkoepelend uit te werken 

of te delen. Het is belangrijk goede ideeën ziekenhuisbreed uit te dragen. Het is eveneens 

belangrijk om de reeds geleverd inspanningen optimaal te laten renderen (bv. 

tevredenheidsmetingen op oncologie, SWOT hoofdgeneesheer, apotheekflash…). 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om bij het werken met bepaalde kwaliteitsmodellen op geregelde 

tijdstippen de link met de huidige regelgeving te maken. De regelgeving voorziet te 

werken binnen de 4 voorgeschreven domeinen met specifieke 5 stappenplannen. Het is 

belangrijk ook deze structuur voldoende in te vullen en uit te werken, zodat 

tegenstrijdigheden met de regelgeving voorkomen kunnen worden. 

 

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

maken met de klachtenregistratie en de registratie van incidenten, om zo een nog 

vollediger beeld te verkrijgen van de tevredenheid van de gebruikers binnen de instelling. 

 

 We bevelen aan om voor de gebruikers en de medewerkers deze groepen te definiëren en 

hun verwachtingen, noden, behoeften en waarden te inventariseren. Deze werkwijze laat 

toe gemotiveerde keuzes te maken in de verbetermogelijkheden. 

 

 Momenteel is het kwaliteitshandboek teveel een weergave van het algemeen beleid en het 

management van het ziekenhuis en te weinig van de outcome van het (kwaliteits)beleid. 

We bevelen aan om duidelijker het onderscheid tussen beide te maken en in het handboek 

voldoende op het laatste te focussen. 
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7 Audit van de verpleegafdelingen, diensten, 
functies en zorgprogramma’s 

 

7.1 Algemeen 
 

Algemene vaststelling 

 

 Verpleegeenheid 5 (orthopedie) en 9 (neurologie) werden bezocht. Op verpleegeenheid 5 

liggen ook algemeen heelkundige en urologische patiënten, naast internistische. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Tijdens de audit werden er op VE05 vervallen medicijnen teruggevonden (5 ampullen 

Addamed Novum® 10 ml en 3 ampullen Vitalipid Novum® 10 ml vervallen eind 

06/2006). In samenspraak met de apotheek dient men een procedure te ontwikkelen die 

bepaalt wie, wanneer en welke medicatie dient te controleren op vervaldatum. 

 

 Niet alle afdelingen beschikken over een bedpannenspoeler. 

 

 De observatie- en evaluatiegegevens van een patiënt die al twee dagen was opgenomen in 

het kader van totale knieprothese werden niet neergeschreven. 

 

 Het oproepsysteem in de badkamers van de patiëntenkamers is bereikbaar voor patiënten 

op het toilet, maar niet voor zittende patiënten voor de wastafel (bv. rolstoel). 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Heel wat afdelingen maken een verouderde indruk. Men kan niet voldoen aan de huidige 

gangbare behoeften inzake comfort. Zo zijn de sanitaire cellen klein en is er maar één 

douche of bad per afdeling. 

 

 Het reanimatiemateriaal is niet verzegeld. Zo kan men nooit garanderen dat al het 

noodzakelijke materiaal steeds aanwezig is. 

 

 Er is geen multidisciplinaire teamvergadering met aanwezigheid van artsen. Dagelijks is 

er briefing waar indien nodig de sociale dienst en de kinesitherapeut aanwezig is. 

 

 

7.2 Materniteit, verloskwartier en N* 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De materniteit (20 bedden), het verloskwartier en de neonatologie liggen op de tweede 

verdieping van campus Sint Jozef. De melkkeuken (ook voor pediatrie), de prenatale 
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consultatieruimte en de ZorgEenheid voor ambulante en dagbehandeling van 

gynaecologische en maternele problemen (EVA, 8 posities) bevinden zich ook op de 

afdeling. 

 

 Er zijn 4 tweepersoonskamers, 13 éénpersoonskamers en 4 luxekamers. Deze laatste zijn 

voorzien van  babybox, toilet, wastafel, douche en een zit- en keukenhoek. Op de 

éénpersoonskamers is rooming-in mogelijk m.b.v. een opklapbed. Eén éénpersoonskamer 

beschikt niet over een babybox, deze wordt enkel gebruikt voor de opvang van moeders 

met een miskraam of doodgeboren baby’s.  

 

 Er zijn 2 verloskamers, waarvan één huiselijk werd ingericht en vijf arbeidskamers, 

waarvan één met relaxatiebad. In 2007 vonden 840 bevallingen plaats.  

 

 Er zijn 4 klinische paden: 

o Normale partus met keuze borstvoeding 

o Normale partus met keuze flesvoeding 

o Sectio met keuze borstvoeding 

o Sectio met keuze flesvoeding 

 

 Er wordt de mogelijkheid geboden om te bevallen met een huisarts. 

 

 Men werkt met wegwerpflesjes en kant en klare melkvoeding. 

 

Sterke punten 

 

 Sinds december 2007 werd het borstvoedingsbeleid herwerkt. Naast de toelichting en 

invulling van de 10 vuistregels van de WHO heeft men in overleg met gynaecologen en 

pediaters ook talrijke procedures i.v.m borstvoeding uitgewerkt (Bv. borstpathologie 

tijdens de lactatie: melkblaar, zorgvragen en oplossingen: baby wil niet drinken en is 

onrustig,  borstvoeding geven in speciale situaties: borstvoeding en prematuriteit, enz.). 

Alle vroedvrouwen volgden een lactatiecursus van 20u. In de informatieavonden voor 

toekomstige ouders wordt borstvoeding éénduidig als de beste voeding gepromoot. 

 

 De laatste jaren is men gestart met talrijke projecten: 

o Sinds 2006  biedt men gedurende twee sessies van één uur individuele 

prenatale raadplegingen aan. Hier geeft men info over zwangerschap, verloop 

van arbeid en geboorte, verblijf op materniteit, borstvoeding, enz. 

o De EVA ging in maart 2007 van start. Dit is een dagziekenhuis waar men 

gedurende de week ambulante CTG’s, bloeddrukcontroles, enz…, uitvoert 

maar waar ook kleine chirurgische gynaecologische dagopnames terecht 

kunnen. bv.curettage.  

o Op 1 juni 2007 ging het project postnatale thuiszorg van start. Het is de 

bedoeling om ondanks de kortere verblijfsduren een even grote service aan te 

bieden, complementair aan de eerstelijnszorg. Elke ouder krijgt de dag na 

ontslag bezoek van een vroedvrouw voor o.a. opvolging voeding moeder en 

kind, opvolging maternele toestand, enz. Het aantal huisbezoeken is 

afhankelijk naargelang de behoefte van de ouders en kan gaan tot 7 in de eerste 

6 levensweken van de baby. 80% van de bevallen moeders maakte gebruik van 

postnatale zorg.  
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o Op de dienst materniteit kan men tevens terecht voor pre- en postnatale 

kinesitherapie en voor babymassage. 

 

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

o Kangoeroeën wordt gestimuleerd.  

o Ouders worden gevraagd de babyfiche op de kamer consequent in te vullen. 

o Op N* maakt men gebruik van een ouderafsprakenboekje. Hierin noteren 

ouders wanneer ze langskomen i.v.m. de zorg of voeding. 

 

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

materniteit en de brochure neonatologie, beschikt men ook over folders van bv. pre- en 

postnatale gymnastiek, babymassage, postnatale thuiszorg. Voor het verloskundig 

dagziekenhuis (EVA) heeft men praktisch voor elke ingreep een folder met het 

postoperatieve verloop. 

 

 Op het verloskwartier beschikt men over een aparte medicatiekoffer voor eclampsie. 

Hierdoor kan men bij eclampsie snel de juiste medicatie vinden. 

 

 Er is veel aandacht voor psychologische begeleiding. Men maakt gebruik van een 

risicoschaal voor het scoren van postnatale depressies, zo nodig wordt een psycholoog 

ingeschakeld. Bij de postnatale thuisbezoeken wordt dit verder opgevolgd. Indien nodig 

(bv. na een doodgeboorte) gebeurt een debriefing met de psycholoog. Een procedure met 

checklist bij perinataal overlijden werd uitgewerkt. 

 

Non-conformiteit 

 

 Er gebeuren ambulante consultaties op de kraamafdeling (prenatale kiné, prenatale 

infosessies) en in het verloskundig dagziekenhuis. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Alleen de 4 luxekamers zijn voorzien van een douche. 

 

 Op het verloskwartier en N* is het reanimatiemateriaal niet verzegeld. Zo kan men nooit 

garanderen dat al het noodzakelijke materiaal steeds aanwezig is. 

 

 Op moment van de audit stond een flesje afgekolfde melk in de koelkast samen met 

andere voeding.  

 

 De ruimte voor de N* is beperkt. Uit gesprek bleek dat tijdens de week voor de audit er 

13 baby’s opgenomen waren op de N*. Hierdoor is er niet voor elke babypositie een zetel 

voorzien voor de ouders. Een minder lange aanwezigheid kan het hechtingsproces tussen 

ouders en kind bemoeilijken. 

Ook de privacy is onvoldoende gewaarborgd op de neonatale afdeling. 

 

 Er zijn geen multidisciplinaire overlegmomenten tussen pediaters, gynaecologen en 

vroedvrouwen. Uit het jaarverslag van 2007 blijkt dit een doelstelling voor 2008 te zijn. 
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Aanbevelingen 

 

 Aanbeveling om de afspraken met huisartsen te formaliseren d.m.v. reglementen en 

samenwerkingsovereenkomsten. 

 

 Het aantal inducties ligt, volgens SPE gegevens, boven het Vlaams gemiddelde. Dit kan 

te verklaren zijn doordat de wachtregeling zo georganiseerd is dat parturiënten in het 

weekend bevallen met de arts die van wacht is en artsen ingaan op de vraag van patiënten 

om via inductie toch met hun eigen gynaecoloog te kunnen bevallen.  Er zijn veel 

inducties op vrijdag. Het verdient aanbeveling om de criteria voor inductie bij alle 

gynaecologen kritisch te evalueren. 

 

 Door de talrijke projecten (EVA, postnatale thuiszorg, prenatale consultaties) is de 

werklast verhoogd. De berekening voor de personeelsinzet (eventuele inzet van 

vlinderequipe) houdt hier geen rekening mee. Aanbeveling om dit regelmatig te 

herevalueren zodat de kwaliteit van de zorg niet in het gedrang komt. 

 

 Aanbeveling om op regelmatige basis een patiëntentevredenheidsonderzoek te doen en 

hier verbeterprojecten uit te halen. 

 

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

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

vroedvrouwen kritisch te bespreken waarbij mogelijke werk- en aandachtspunten voor 

beide personeelsgroepen kunnen worden uitgelicht. 

 

 

7.3 Zorgprogramma voor kinderen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De kinderafdeling telt 33 bedden voor gehospitaliseerde patiënten, verdeeld over twee 

haaks op elkaar gelegen gangen. De grootste activiteit is geconcentreerd in de 

zogenaamde “Nijntjesstraat”. Daar is een grote verpleegpost met balie, een 

onderzoekslokaal, een eetzaal en een speelzaal. Er staan 17 bedden opgesteld (+ 2 bedden 

voor slaaponderzoek), waarvan 8 in een kamer met sas (1 in de “intensieve box” en 7 in 

een van de rest van de afdeling geïsoleerd deel). In het ander gedeelte (“Sesamstraat”) 

staan er 16 bedden opgesteld (o.a. 2 tweepersoonskamers en 1 vierpersoonskamer). 

Kinderen in daghospitalisatie op campus Sint Jozef worden ook op deze afdeling 

opgevangen, vooral in het Sesamstraatgedeelte. Kinderen in daghospitalisatie op campus 

Heilig Hart worden opgenomen in het chirurgisch dagziekenhuis aldaar. 

 

 Er zijn vier pediaters en een kinderneurologe verbonden aan de dienst. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er is een goed uitgewerkt protocol kindvriendelijkheid, en kindvriendelijke aanpassingen 

zijn op verschillende plaatsen terug te vinden (aparte wachtzaal radiologie, pediatrische 

box op spoed met aangepaste bewegwijzering, aparte onthaalruimte op het 

operatiekwartier…). Bij ingrepen en onderzoeken wordt, zowel op de spoed als de 
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kinderafdeling, de te verwachten handelingen uitgelegd aan de hand van een pop, waarop 

kan getekend worden, die verbanden kan aankrijgen enz. 

Er is een goed uitgeruste speelzaal, met speelgoed aangepast aan de verschillende 

leeftijdsgroepen. De openingsuren zijn voldoende ruim en professionele begeleiding is 

voorzien (kleuterleidster, orthopedagoge). Voor kinderen in isolatie gaat de 

spelbegeleidster ter plaatse. 

 

 Er wordt geen medicatie klaargezet. De medicatie wordt op het moment van toediening 

uit de voorraadkast op de kamer gehaald. 

 

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

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

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

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Alhoewel kinderen opgenomen worden in de functie chirurgische daghospitalisatie op de 

campus Heilig Hart (alle urologische ingrepen) bestaat er geen formeel 

samenwerkingsverband met het zorgprogramma voor kinderen. Ook is er geen pediater 

aanwezig op die vestigingsplaats wanneer kinderen worden opgenomen. 

 

 Op dit moment worden ouders toegelaten in het operatiekwartier tot het moment van de 

inductie van een electieve ingreep. Hun aanwezigheid bij het kind in de ontwaakzaal en 

bij urgente ingrepen is dit momenteel uiterst zeldzaam, de patiënt en de ouders worden 

niet geïnformeerd over deze mogelijkheid. In het kader van het protocol 

kindvriendelijkheid en het zorgprogramma voor kinderen dient men te voorzien dat 

ouders steeds de mogelijkheid hebben hun kind te begeleiden tot het moment van 

inductie en vanaf het moment dat het kind terug bewust wordt in de ontwaakzaal. Hiertoe 

dient men best de nodige afspraken en een duidelijke procedure te voorzien. 

 

 Er vinden tal van ambulante activiteiten plaats op de kinderafdeling. Voor bloednames 

worden sommige kinderen van de consultatie naar de afdeling gestuurd, het lokaal 

bevindt zich halverwege de afdeling. De psychologe houdt haar raadplegingen op het 

einde van de afdeling (Sesamstraat), de wachtzaal bevindt zich in de gang. 

 

 In het operatiekwartier is er geen mogelijkheid om de kinderen na een operatie af te 

zonderen van de volwassen patiënten. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Alhoewel het ziekenhuis niet beschikt over een afdeling voor jongeren met een 

psychiatrische problematiek, worden zij toch opgenomen en dit op de kinderafdeling. 

Niettegenstaande men zelf in het protocol kindvriendelijkheid aangeeft dat men een 

omgeving wil voorzien die aangepast is aan de affectieve leefwereld van het kind, 

vermengt men deze jongeren met de populatie kinderen zonder psychiatrische problemen 

en de kinderen in daghospitalisatie. Men hanteert geen opname- of exclusiecriteria. Noch 

qua architectuur, noch qua omvang, samenstelling, opleiding en ervaring van de 

zorgequipe, noch qua behandelprogramma’s is men hierop voorzien. 
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 Inhoudelijk is er een tekort aan psychosociale begeleiding. 

Normatief voldoet men qua spel- en psychosociale begeleiding, er wordt voorzien in 2,05 

VTE. Men heeft geopteerd voor een invulling met psychologen (0,5 VTE), een 

orthopedagoge (0,8 VTE) en een kleuterleidster (0,75 VTE). Deze laatste twee nemen 

naast de spelbegeleiding ook taken op zich qua psychosociale begeleiding (voorbereiding 

op het operatiegebeuren). Voor sociale problemen kunnen zij echter geen begeleiding 

aanbieden, hiervoor moet men, net als op andere diensten, een beroep doen op de sociale 

dienst van het ziekenhuis. Nochtans blijkt uit de gesprekken dat de nood aan sociale 

ondersteuning groot is (12% van het patiënteel kan de rekening niet betalen, medical 

shopping tussen de twee ziekenhuizen wordt regelmatig vastgesteld, hoge incidentie van 

diefstal…). 

 

 Uit de cijfers blijkt dat er nu bijna evenveel aanmeldingen zijn via de 

spoedgevalleneenheid als er consultaties zijn bij de pediaters (in 2007 respectievelijk 

4620 versus 5339). Hieruit en uit gesprekken kan afgeleid worden dat een aanmelding via 

spoed door heel wat ouders gezien wordt als een snelle en eenvoudige manier om op 

consult te komen. Dergelijk fenomeen verstoort de normale medische activiteit, zowel op 

spoed als op de kinderafdeling. Daarenboven ontwricht dit het raadplegingsgebeuren wat 

op haar beurt dit fenomeen nog in de hand werkt, zoals ook blijkt uit de cijfers van de 

laatste 3 jaar. Men dient hier dringend maatregelen te nemen. 

 

 De medicatievoorraad wordt bewaard op de kamer in een schuif. Deze schuiven zijn 

afsluitbaar, maar de sleutels blijven meestal in de kamer. Bij peuters hangt men de 

sleutels hoog aan een kapstok, bij baby’s laat men de sleutels op de kast zitten. Men geeft 

aan dat regelmatig sleutels verdwijnen of door ouders als speelgoed aan de kinderen 

gegeven wordt. 

Het in de kamer laten van sleutels houdt een risico in qua veiligheid (sleutel wordt op de 

kast gelaten bij oudere kinderen, diefstal van medicatie, verstoring van de 

medicatiebedeling bij verdwijning van de sleutels, verstikking door inslikking…). 

Bovendien is het sleutelbeheer tijdrovend en duur.  

 

 Op architecturaal en decoratief vlak kunnen zeker nog inspanningen gebeuren: 

- Zowel qua vorm als kleurgeving oogt de kinderafdeling weinig speels. Meer 

creativiteit dringt zich hier op; 

- De zitruimte voor ouders is niet erg uitnodigend of rustgevend. Het is een uitsparing in 

de gang die ook als wachtzaal gebruikt wordt voor ambulanten die komen voor een 

bloedname. 

- De speelruimte is in vergelijking met de grootte van de dienst te beperkt qua 

oppervlakte. Ze maakt een overvolle indruk en de bewegingsruimte is beperkt, zeker 

van zodra er enkele kinderen, samen met hun ouders, vertoeven. 

- De ruimte van de adolescenten is te beperkt in oppervlakte en biedt te weinig privacy. 

In deze ruimte, van de gang, de speelzaal en de ouderruimte gescheiden door glazen 

wanden, moet men koken, eten, fitnessen en zich ontspannen. Er kan maar één 

fitnesstoestel en één tafelvoetbalspel staan en deze kunnen dan nog niet gelijktijdig 

gebruikt worden omwille van het plaatsgebrek. 

- Er is geen bewegwijzering. De balie van de verpleegpost in de Nijntjesstraat valt nog 

onvoldoende op van aan de ingang van de afdeling. 
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 De pediaters en kinderneurologe toeren op hetzelfde tijdstip, na hun gezamenlijk overleg, 

maar ze toeren niet samen, wat de organisatie van de zorg bemoeilijkt. Uiteindelijk moet 

men alle orders centraliseren en aan elkaar doorgeven, wat het risico op fouten vergroot. 

Daarnaast vermindert het ook de mogelijkheden tot kennisoverdracht naar de assistent 

toe. 

 

 

Aanbeveling 

 

 Volgens de recente wetgeving dient men voor het zorgprogramma een jaarverslag op te 

maken. 

 

 

7.4 Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De dienst bestaat uit vier acute geriatrie afdelingen, met in totaal 102 bedden, verdeeld 

over twee campi: 

- G1 en G3 zijn gelegen op de 2de verdieping campus H. Hart en tellen 25 en 27 bedden. 

- G2 en G4 zijn gelegen op de 1de verdieping campus St. Jozef en tellen 26 en 24 bedden. 

Aansluitend aan de afdelingen bevinden zich telkens de gedeelde ruimten voor kine en 

ergo. 

 

 De medische bestaffing bestaat uit drie geriaters (samen 2,6 VTE). Overdag voorziet men 

in een permanentie per campus en wachtdiensten gebeuren in beurtrol. 

 

 Het geriatrisch dagziekenhuis is sinds 2006 gevestigd op de 1de verdieping op campus 

Sint Jozef. Er zijn 6 posities. Men kan er terecht voor diagnostische doeleinden 

(onderzoek en assessment, zoals valkliniek en geheugenkliniek). Verder is er ook een 

therapeutisch programma en een ambulant revalidatieprogramma. In 2006 zag men 354 

patiënten.  

 

 Geriatrische consulten gaan door op beide campi en omvatten een medisch luik door een 

geriater en een paramedisch luik door psychologe, sociaal assistent en ergotherapeut. 

Sinds kort is er op twee namiddagen per week een geheugenraadpleging bij een 

neuropsychologe. 

 

 Sinds oktober 2007 is als onderdeel van de interne liaison met het geriatrisch support 

team opgestart. 

o De interne liaison heeft een bureau op het geriatrisch dagziekenhuis. Er is een interne 

liaisonverpleegkundige en er is een vacature voor een tweede. 

o Op elke afdeling zijn er referentieverpleegkundigen aangeduid. De selectie gebeurde 

op basis van interesse en vroegere werkervaring op geriatrie. Bijkomende vorming 

werd nog niet georganiseerd. Zij zullen instaan voor sensibilisering en verspreiding 

van de geriatrische zorgcultuur. 

o Elke patiënt boven de 75 jaar wordt de dag na opname op een niet-geriatrische 

afdeling gescreend op basis van o.a. leeftijd, aantal medicatie en valrisico (GRP). 

Indien de patiënt een score ≥ 2 heeft op het geriatrisch risicoprofiel, wordt er een 
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aanvullend geriatrisch assessment gedaan door de verpleegkundige van de interne 

liaison. Eventueel worden er bijkomende evaluaties / onderzoeken aangevraagd.  

o Als controle gaat de interne liaisonverpleegkundige aan de hand van opnamelijsten 

dagelijks na of de patiënten boven de 75 jaar gescreend werden. 

 

 Het merendeel van de patiënten wordt niet rechtstreeks opgenomen (106 rechtsreekse 

opname t.o.v. 1146 onrechtstreekse opnames).  

 

 

Sterke punten 

 

 Er is een strikte taakverdeling tussen de geriaters binnen het zorgprogramma. Zo is ieder 

van hen verantwoordelijk voor een aantal deelrubrieken. Om het overzicht te behouden 

werd het geriatrisch team opgestart.  Dit overleg tussen geriaters gaat om de 6 weken 

door en beoogt het harmoniseren van de verschillende werkwijzen op de afdelingen en 

een eenvormig beleid. Zo gebruikt men een uniform medisch (C2M) en verpleegkundig 

dossier en dezelfde assessment methoden en werd er een duidelijk competentieprofiel van 

“geriatrische verpleegkundige” uitgeschreven. Er zijn afspraken i.v.m. voorschrijfgedrag. 

 

 Naast de afdelingsvergaderingen, gaan er ook 4x per jaar evaluatievergaderingen door 

tussen de geriatrieafdelingen per campus om de praktische organisatie op elkaar af te 

stemmen.  

 

 De dienst geriatrie kent een goed ontslagmanagement, waardoor de continuïteit van de 

zorg ook na ontslag gewaarborgd wordt:  

o Voorafgaand is er de mogelijkheid tot huisbezoek door de ergotherapeute met 

specifiek assessment, in aanwezigheid van de patiënt 

o Geplande en te plannen ontslagen worden besproken tijdens een extramuraal team, in 

aanwezigheid van de thuiszorgdiensten. De lijst van patiënten wordt vooraf aan alle 

betrokkenen bezorgd.  

o Effectieve ontslagdata worden vastgelegd indien de omkadering, nodig voor een 

kwalitatieve continuïteit van zorg, vastligt: vervoer, afspraken thuisverpleging, … .  

Tal van documenten worden met de patiënt meegegeven: voorlopige ontslagbrief, 

rapport van kine-ergo-logo en sociale dienst, medicatieblad, wondzorgblad, 

verpleegkundig overdrachtformulier e.d.  

o Ontslagen patiënten worden 2 weken na ontslag besproken op het extramuraal team. 

 

 Het psychologische klimaat op de afdelingen is optimaal georganiseerd. Er worden 

minimum twee maaltijden gezamenlijk aangeboden in buffetvorm in het 

afdelingsrestaurant. Men slaagt er in om patiënten te stimuleren tot het dragen van 

dagkledij. De sociale activering en het aanbod van socioculturele activiteiten is uitgebreid 

(knutselactiviteiten, spelletjes, pannenkoekennamiddag, …). Door het fixatiearme beleid 

sterk uit te werken en veel aandacht te hebben voor op puntstelling van medicatie, 

alternatieven en verhoogd toezicht slaagt men erin om het aantal fixaties te beperken. 

 

 Men heeft veel aandacht voor voeding en malnutritie (screenen voedingstoestand bij elke 

opname, wekelijkse gewichtscontrole, scoren eetgedrag bij elke maaltijd…). 

 

 De interne liaison maakt van de begeleide patiënten een schriftelijk advies op met 

individueel zorgplan. Dit wordt overgemaakt aan de behandelende arts. Een kopie van het 
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dossier interne liaison is terug te vinden in C2M, waar ook de verpleegkundigen van de 

afdeling waar de patiënt verblijft toegang tot hebben. Minimum tweemaal per week 

worden deze patiënten multidisciplinair besproken (arts, verpleegkundige interne liaison, 

psychologe en ergotherapeute).  

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er wordt geen verslag opgemaakt van het multidisciplinair overleg betreffende de 

patiënten die door het GST gevolgd worden. Ook worden behandelende arts en 

referentieverpleegkundige niet uitgenodigd op het overleg. 

 

 Op G 1 zijn er volgende architecturale tekortkomingen: 

o De toiletten op de 1 persoonskamers zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers; 

o Er is geen bruikbare badkamer. Men maakt gebruik van het hoog -laagbad op G3 

o De dagzaal is buiten de afdeling gelegen, waardoor toezicht tijdens de maaltijd niet 

steeds kan gerealiseerd worden, waardoor men ’s avonds het gezamenlijke 

maaltijdgebeuren niet kan organiseren in het restaurant.  

o Men beschikt niet over een onderzoekslokaal dat als verbandkamer kan dienst doen. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Het verdient aanbeveling om de gemaakte plannen i.v.m. het dagziekenhuis (klinisch pad 

geheugenkliniek, osteoporose) en de uitbreiding van het project valpreventie verder uit te 

werken. 

 

 Het akkoord van de behandelende arts is vereist om het advies van het GST (interne 

liaison) in te roepen. Sinds oktober 2007 werden 1066 patiënten gescreend, waarvan er 

395 een geriatrisch zorgprofiel hadden. Bij 67% van de patiënten met geriatrisch 

zorgprofiel gaf de behandelende arts zijn toestemming om een aanvullend geriatrisch 

assesment uit te voeren, en dit gebeurde effectief bij 192 patiënten. In het kader van 

opvolging en sensibilisering lijkt het aangewezen om na te gaan of van alle 

diensten/artsen voldoende aanvragen komen en of het akkoord geen drempel vormt. 

 

 De folder geriatrie wordt enkel bij opname op een geriatrische afdeling meegegeven. 

Gezien het hoge aantal geriatrisch patiënten dat verblijft op andere afdelingen, bevelen 

we aan om deze folder breder te verspreiden en uit te breiden met informatie over de 

interne liaisonfunctie. 

 

 Advies om bij de realisatie van de nieuwbouw te opteren om alle onderdelen van het 

zorgprogramma geriatrie dicht bij elkaar te brengen. 

 

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

rolstoelgebruikers) gebruikt kunnen worden. 
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7.5 PAAZ 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er zijn twee afdelingen. De ene afdeling bevindt zich in een afzonderlijk bijgebouw op de 

campus Heilig Hart. Daar zijn er drie isolatiecellen. De andere afdeling bevindt zich op 

dezelfde campus op de derde verdieping van het hoofdgebouw. Vroeger bevond zich op 

die plaats de materniteit. Ook de patiënten in daghospitalisatie bevinden zich op deze 

afdeling, de a -dienst vormt geen afzonderlijke entiteit. 

 

 Er gebeuren geen ECT-behandelingen. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Patiënten met een opiaatverslaving worden opgenomen, maar methadon – in het kader 

van een opiaatontwenning of –substitutie – dienen zij ’s morgens vroeg op eigen houtje af 

te halen buiten het ziekenhuis. Tijdens een opname dient alle medicatie door de 

ziekenhuisapotheek afgeleverd te worden. 

 

 De afdelingen ademen geen gezellige sfeer uit. Naast de gedateerde architectuur ogen de 

gangen en kamers eerder deprimerend: beperkte lichtinval (op VE01), verouderd 

meubilair, kale muren, verschoten kleuren. 

 

 Er werd in de daglokalen een loslopend konijn aangetroffen. Uitwerpselen van dit dier 

lagen verspreid over de ruimte, ook op moeilijker bereikbare plaatsen. Alhoewel de 

aanwezigheid van een dier kan verdedigd worden, moet er zoals in ieder ziekenhuis maar 

ook specifiek voor deze patiëntengroep, veel aandacht besteed worden aan hygiëne. 

 

 Geïsoleerde patiënten worden steeds gefixeerd. Samen met deze vrijheidsberoving 

worden zij bovendien gedwongen tot het dragen van incontinentiemateriaal. Als 

argument voor deze maatregel wordt het gebrek aan sanitair in de isolatiekamers 

aangegeven. Nochtans bevindt zich vlakbij de isolatiekamers een badkamer met toilet, die 

bereikbaar is via het sas. Men dient een duidelijk onderscheid te maken tussen de 

noodzaak tot isolatie en fixatie en de criteria vast te leggen. 

 

 De privacy van patiënten op de afdelingen wordt onvoldoende beschermd. Zo hebben 

voorbijgangers van op het fiets- en voetpad inkijk in de patiëntenkamers op VE01 en op 

VE03 is er geen beperking op de toegang. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er zijn geen duidelijke opnamecriteria vastgelegd. Allerhande patiënten met een 

psychiatrische problematiek worden door elkaar op de twee verschillende afdelingen 

opgenomen. Ook al beschikt VE03 niet over een isoleerkamer, toch worden ook daar 

patiënten gehospitaliseerd die in de hoogste ernstklasse thuishoren. Soms dient dan een 

patiënt met man en macht (soms met politionele ondersteuning) naar de andere afdeling 

overgebracht te worden. 

Ook het beleid inzake psychiatrische urgenties dient beter uitgewerkt te worden. Op dit 
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moment worden patiënten die op de spoedgevallendienst terecht komen, zeker als ze 

agressief gedrag vertonen, zo snel mogelijk getransfereerd naar een van de twee 

verpleegafdelingen. Dit heeft een belangrijk impact op de werkbelasting op deze 

afdelingen en op het opnamebeleid. 

 

 De dienst geeft aan een screening te doen inzake suïcidaal risico. Bij navraag blijkt dit 

enkel te gebeuren bij patiënten waarvan men al een zekere suïcidaliteit opmerkt. Hierdoor 

is de kans groot een suïcidaal risico over het hoofd te zien, en heeft het 

screeningsinstrument maar een zeer beperkt nut. 

 

 In het ziekenhuis beschikt men over zo goed als geen sportfaciliteiten, men beschikt 

alleen over een aantal fitnesstoestellen. Hiervoor dient men steeds de instelling te verlaten 

en een beroep te doen op de infrastructuur van de stad. Beweging en sport binnen de 

persoonlijke mogelijkheden is belangrijk bij het herstel van psychiatrische patiënten. De 

afwezigheid van voldoende infrastructuur kan dit hypothekeren. 

In de toekomst lijkt deze situatie enkel nog te verslechten: in de nieuwbouwplannen 

voorziet men niet eens meer een tuin of terras. 

 

 Het is al enige tijd geleden dat patiënten nog op systematische wijze gevraagd werden 

naar hun appreciatie over de opname. Dit is nochtans een essentieel onderdeel van een 

toetsing van de kwaliteit van zorg. 

 

 

Aanbevelingen 
 

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

(douchestangen, gordijnstangen, klinken…). 

 

 We bevelen aan verder gestructureerde behandelprogramma’s uit te werken, aangepast 

aan de meest voorkomende pathologieën. Uit het algemene weekprogramma blijkt niet 

dat er verschillende therapiegroepen bestaan of dat er individuele aanpassingen en 

afspraken zijn met de patiënten over te volgen therapieën. Dit kan bij patiënten de indruk 

wekken dat deze afspraken eerder vrijblijvend zijn. 

 

 In de ergotherapie wordt er vrij veel aandacht besteed aan ADL-activiteiten (haken, 

naaien, borduren, kruisjessteek, wenskaarten maken, koffie maken…). We bevelen aan de 

klemtoon meer te verschuiven naar activiteiten met een andere invalshoek of doel. 

 

 

7.6 Zorgprogramma voor oncologie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De coördinatie van het zorgprogramma is in handen van een oncoloog. Begin dit jaar 

startte een tweede oncologe halftijds (vanaf volgend jaar voltijds). 

 

 Op het dagziekenhuis 2 worden zowel oncologische als internistische en chirurgische 

patiënten opgenomen. Daarnaast worden veel oncologische patiënten opgenomen op het 

kortverblijf. 
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 Chemotherapie wordt bereid in een lokaal nabij het dagziekenhuis door een assistent-

apotheker en een apotheker. Naar het dagziekenhuis gaan de bereidingen dan dubbel 

verpakt in een aparte box rechtstreeks naar de kamer van de patiënt. 

 

 Een aanvraag voor de erkenning van het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma 

voor borstkanker werd ingediend. 
 

 

Sterk punt 

 

 Er wordt op veel aandacht besteed aan communicatie met patiënten. Zo krijgt de patiënt 

een losbladige bundel met specifiek voor zijn of haar chemotherapiekuur 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. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er zijn nog verschillende types van chemotherapievoorschriften in omloop.  

 

 De opvang van oncologische patiënten is nog onvoldoende geuniformiseerd. Recent 

toonde een eigen studie dit aan voor dagziekenhuis 2 versus kortverblijf 2. Daarnaast 

worden ook oncologische patiënten behandeld op dagziekenhuis 1 en wordt er (zij het 

zeldzaam) chemotherapie toegediend op andere verpleegeenheden (op VE10 in het 

weekend, op VE04). Het beleid verschilt volgens de plaats waar men terecht komt. Zo 

zijn er verschillen qua voorschrijven tussen de verschillende artsen, qua 

voorrangsregeling in de apotheek en het labo, qua aflevering, qua kennis en ervaring bij 

de zorgequipe…  

 

 Patiënten onder chemotherapie delen soms de kamer met niet oncologische patiënten (bv. 

coloscopiepatiënten), wat beter vermeden wordt. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om alle chemotherapietoediening te centraliseren op een eenheid voor 

daghospitalisatie. 

 

 We bevelen aan om te onderzoeken hoe huisartsen meer betrokken kunnen worden bij het 

oncologisch gebeuren van hun patiënten. Zo zouden zij bevraagd kunnen worden of zij 

aanwezigheid op de MOC waar hun patiënt wordt besproken nodig en/of nuttig vinden of 

dat andere manieren van betrokkenheid mogelijk/aangewezen zijn, bv. via elektronische 

weg / e-consult. 

 

 We bevelen aan om het jaarverslag te stofferen met kwaliteitsparameters.  
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 We bevelen aan om de patiëntenenquêtes op meer regelmatige basis te herhalen en dit te 

doen in overleg met de kwaliteitsverantwoordelijke. 

 

 

7.7 Sp-psychogeriatrie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De afdeling is nieuw gebouwd sinds 2006 en telt 24 bedden, verdeeld over 8 

eenpersoons- en tweepersoonskamers en situeert zich binnen het ziekenhuis naast de 

afdeling psychiatrie VE3 en boven de afdeling geriatrie 3. De afdeling is beveiligd d.m.v. 

een cijfercodeslot. 

 

 Alle patiëntenkamers beschikken over een badkamer met (drempelloze) douche en een 

lavabo met daarboven kantelbare spiegels, zodanig dat ook minder mobiele patiënten 

optimaal gebruik kunnen maken van de sanitaire cel. Hiernaast beschikt men op de 

afdeling over een badkamer die voor relaxatie kan gebruikt worden ( hoog –laag bad met 

jacuzzi en een douche met zitlift.) 

 

 De ruimten voor kine en ergo grenzen aan elkaar en zijn verbonden door een deur. Het 

ergotherapielokaal beschikt over een therapeutische keuken; deze wordt gebruikt bij 

individuele therapie. Wanneer er in groepsverband kookactiviteiten worden 

georganiseerd, gebruikt men de keuken in het restaurant van de afdeling. 

 

 

Sterke punten 

 

 De afdeling is, mede door de kleurkeuze, verdeeld in twee delen. Het activiteitsgedeelte, 

met restaurant, zitplaats en therapielokalen, bevindt zich aan de ingang van de afdeling. 

Hier is gekozen voor felle, activerende kleuren. In het achterliggende slaap- en 

rustgedeelte met de patiëntenkamers is daarentegen geopteerd voor rustige, zachte 

kleuren. Door deze opstelling wil men bijdragen aan het stimuleren van oriëntatie in tijd 

en ruimte. 

De aankleding van de afdeling is erg huiselijk en licht. 

 

 Bij de ingang in het midden van de gang is een open verpleegpost met goed zicht op 

beide ganghelften van de afdeling. 

 

 Tijdens de seniorenweek in november 2007 heeft men gemerkt dat veel patiënten positief 

geprikkeld werden door de muziekinstrumenten die werden meegebracht. Hierdoor is 

men recent overgegaan tot de aankoop van enkele muziekinstrumenten. Zo wil men in het 

kader van ergotherapie met kleine groepjes patiënten experimenteren met muziek. Dit 

zou men doen in de gezellige zithoek in het restaurant/living van de afdeling. 

 

 Omwille van veiligheidsredenen zijn er geen flesjes handalcohol in de kamers en gangen 

bevestigd maar werd geopteerd voor een veiliger systeem met alcoholgel. 

 

 Het psychologische klimaat op de afdelingen is optimaal georganiseerd. De patiënten 

dragen steeds dagkledij. Patiënten eten alle maaltijden gezamenlijk in het 

afdelingsrestaurant, waarbij iedere patiënt zijn vaste plaats heeft. 
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Op dit moment vindt ook de medicatiebedeling plaats. De laatste medicatieronde gebeurt 

bij de avondronde op de patiëntenkamers. 

Er is veel aandacht voor voeding: ontbijtbuffet, bediening aan tafel, (alcoholvrij) 

aperitief, tussendoortjes en bijvoeding. 

 

 In het verpleegkundig dossier is een duidelijk overzicht weergegeven van de evolutie van 

de patiënt door de verschillende disciplines (artsen, verpleegkunde, ergotherapeut, 

kinesitherapeut, psycholoog, sociaal assistent). Men werkt met gestructureerde 

behandelplannen met duidelijke, tijdsgebonden doelstellingen in het revalidatieplan. 

Hierdoor krijgt men beter zicht of die doelstellingen bereikt zijn binnen de geplande 

tijdsspanne.  

 

 Om de 3 à 4 maanden houdt men een bewonersraad in groepjes van een 5tal patiënten, zo 

tracht men tevredenheid na te gaan. Met opmerkingen en suggesties wordt in de mate van 

het mogelijke dan rekening gehouden, bv. de manier van aanspreken van een patiënt. 

 

 Bijwerkingen van geneesmiddelen worden opgevolgd en worden neergeschreven op een 

apart luik in het verpleegdossier. 

 

 Op eigen initiatief houdt de hoofdverpleegkundige ieder jaar met elke verpleegkundige 

een functioneringsgesprek. Opvolging, bijsturing, verwachtingen komen onder andere 

aan bod en worden in een verslag weer gegeven. 

 

 

Tekortkoming 

 

 Indien medicatie geproportioneerd moet worden, wordt deze bij het klaarzetten uit de 

verpakking gehaald, waardoor controle niet meer mogelijk is bij toediening. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Aanbeveling om elektrische hoog – laag bedden te bestellen waarvan de afwerking meer 

aansluit bij het huiselijke karakter. 

 

 Aanbeveling om de verantwoordelijke verpleegkundige te laten deelnemen aan de 

wekelijkse teamvergadering over de haar toegewezen patiënten. 

 

 Op afdelingsvergaderingen worden doelstellingen en knelpunten van de dienst 

systematisch besproken. Aanbeveling om in een jaarverslag een gestructureerd overzicht 

te geven van de doelstellingen die gerealiseerd werden en de eigen sterktes, zwaktes, 

opportuniteiten en eventuele bedreigingen weer te geven en dit als werkinstrument te 

gebruiken naast het bestaande jaarverslag met weergave van cijfergegevens. 

 

 Aanbeveling om over te gaan naar een eenvoudiger systeem om aankopen te doen in 

functie van de geplande activiteiten (bv. ongeschilde aardappelen voor oefenen van ADL-

activiteiten). 
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7.8 Sp-palliatief 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De palliatieve zorgeneenheid (PZE) ligt op campus Sint Jozef en telt 6 bedden. Deze 

staan opgesteld in 4 eenpersoonskamers en 1 tweepersoonskamer. Er is voor het bezoek 

een aparte ingang voorzien via een buitentrap. 

 

 Het medische diensthoofd is geriater. De dagelijkse opvolging van de patiënten gebeurt 

door een team van twee artsen (geriater en oncoloog). In de toekomst zal het team 

versterkt worden met een derde arts. 

 

 In 2007 waren er 95 begeleidingen, waarvan er 12 opnames waren vanuit de thuissituatie. 

Bij 62 % van de opnames vanuit het ziekenhuis was de behandelende arts initiatiefnemer 

voor de aanvraag. 54 % van de begeleidingen duurde tussen 1 en 7 dagen.  

 

 

Sterke punten 

 

 ‘ Zorg op maat van de patiënt’ wordt hier dagelijks in de praktijk gebracht. Zo wordt de 

dagindeling bepaald door de wensen van de patiënt: tijdstip van ontwaken, wassen, 

maaltijden, menu op vraag… Men beschikt voor nagenoeg elk bed over een 

comfortverhogende matras. Voor bezoekers staat continu koffie, thee en water ter 

beschikking. Familieleden kunnen mee overnachten op de 1 persoonskamer. Soms wordt 

ook de partner opgenomen, wanneer de toestand van de patiënt dit vraagt. 

 

 Men beschikt over een groep van een 18-tal vrijwilligers. Deze worden pas na een strenge 

selectie en een proefperiode op de dienst ingeschakeld om voldoende discretie, 

inlevingsvermogen en draagkracht te waarborgen, nodig voor een langdurige 

samenwerking. Er heeft een aangepast vormingspakket uitgewerkt en is er intervisie 

voorzien. 

 

 Het opname- en ontslagbeleid is sterk uitgewerkt: 

o De opnamecriteria voor de palliatieve eenheid werden duidelijk neergeschreven en 

breed gecommuniceerd binnen het ziekenhuis en naar externe verwijzers. 

o Gezien de wachtlijst, werkt men met twee voorrangscriteria (patiënten vanuit de 

thuissituatie en “de grootste noodsituatie” ). Indien het om een grootste noodsituatie 

gaat, worden een aantal criteria afgetoetst om de beoordeling zo objectief mogelijk 

te laten verlopen.  

o Bij ontslag naar huis wordt er een ad hoc een overleg “terugkeer naar huis” 

georganiseerd met alle betrokken actoren (PST verpleegkundige, sociaal assistente, 

verpleegkundige van de afdeling, huisarts, palliatieve thuiszorg) waarbij er een 

zorgplan wordt opgesteld. 

o Men werkt met checklisten bij opname en ontslag. Recent werden er 

opnameprocedures ontwikkeld, eigen aan de setting vanwaar de patiënt 

doorverwezen wordt (vanuit thuissituatie, CCU / IZ, afdeling waar patiënt al 

begeleid werd door PST, ander ziekenhuis). Er is een procedure voor ontslag bij 

overlijden en ontslag naar huis, met een aparte checklist voor O2 toediening thuis.  
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 Er is een sterke samenwerking ontwikkeld met de huisartsen en de palliatieve thuiszorg 

waardoor de continuïteit van zorgverlening na ontslag gewaarborgd blijft. Ondanks het 

vaak dringende karakter van het ad hoc overleg “terug naar huis”, blijkt de deelname 

vanuit de thuiszorg toch zeer hoog te zijn. 

 

 Het patiëntendossier is multidisciplinair opgebouwd, specifiek aangepast aan de noden 

van de doelgroep met aandacht voor pijnregistratie, nausea, vermoeidheid, sedatie, STAS 

score, mogelijkheid tot observaties van de paramedici… Wekelijks is er een 

multidisciplinaire patiëntenbespreking waaraan de artsen, hoofdverpleegkundige, 

anesthesist, oncoloog, geriater, sociaal verpleegkundige en psycholoog deelnemen. De 

verslagen zijn terug te vinden in het dossier onder de vorm van de scores volgens het 

STAS instrument. 

 

 Door de werkgroep “kinderen en palliatie” werd een rouwkoffer ontwikkeld met 

materiaal om kinderen en hun ouders te begeleiden in hun rouwproces. Ouders kunnen 

hieruit boeken ontlenen en er is een boekje voor kinderen, met ruimte voor tekeningen. 

Men biedt de mogelijkheid aan een palliatieve ouder om in de terminale fase, samen met 

het kind opgenomen te worden op de afdeling pediatrie.  

 

 De kinesitherapeut is aan de afdeling verbonden. Ook de psychologe is deeltijds 

verbonden aan de afdeling en deeltijds werkzaam in het PST en op de afdeling oncologie. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Normatief dient men voor 6  bedden te beschikken over 8,94 VTE verpleegkundigen, 

waaronder minstens 5,94 gegradueerde verpleegkundigen ( waarvan minstens 3,96  VTE 

met de bijzondere beroepsbekwaming van verpleegkundige in de palliatieve zorg) . Men 

beschikt over 8,6 VTE verpleegkundigen (5,5 VTE  A1 en 3,1 VTE A2). Er is een klein 

normatief personeelstekort van 0,34 VTE verpleegkundigen en een kwalitatief tekort van 

0,44 VTE gegradueerde verpleegkundigen t.o.v. gebrevetteerde. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Uitleg waarom voorgeschreven medicatie niet werd toegediend dient minimaal te worden 

verantwoord in het patiëntendossier (bv. weigering, op onderzoek…). Dit kon niet 

achterhaald worden. 

 

 De dienst geeft een verouderde indruk en is zeer klein.  

o De kamers en de keuken/ woonkamer zijn zeer klein. 

o Op de tweepersoonskamer kan familie niet overnachten omwille van plaatsgebrek.  

o Er is te weinig bergruimte. 

o Men beschikt niet over een badkamer (patiënten gebruiken de douche op materniteit) 

en over sanitaire voorzieningen voor personeel en bezoekers. 

o Men beschikt niet over een stille ruimte. 

o Een gesprekslokaal en vergaderlokaal worden gedeeld met Geriatrie 2 en bevinden 

zich buiten de afdeling, waardoor de patiëntendossiers tijdens de multidisciplinaire 

bespreking niet aanwezig zijn op de dienst waar de patiënt verblijft. 
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 Niettegenstaande er in het multidisciplinaire dossier ruimte voorzien is en er afspraken 

zijn in welke kleur elke discipline noteert, is er op het moment van de audit geen enkele 

observatie van kinesitherapeut, psycholoog of sociaal assistent terug te vinden. 

 

 Men laat overledenen soms langer dan 3 uur op de (niet-gekoelde) kamer om de familie 

toe te laten afscheid te nemen op de dienst zelf.  

 

 Om de factor huiselijkheid te vergroten, wordt het bezoek van eigen “kleine huisdieren” 

toegelaten. Het is niet duidelijk wat het begrip “kleine huisdieren” omvat. Er dienen in 

samenwerking met het comité voor ziekenhuishygiëne duidelijke richtlijnen opgesteld te 

worden welke dieren worden toegelaten en onder welke voorwaarden dit kan gebeuren. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 De afdeling kan gebruik maken van een “tuin” waar patiënten en familie kunnen 

wandelen. Deze tuin sluit niet rechtstreeks aan bij de afdeling en ligt in het verlengde van 

de plaats waar afvalcontainers opgesteld staan. We bevelen aan, om in het kader van een 

verhuis naar de nieuwbouw, de tuin of het terras aansluitend te maken aan de afdeling. 

Hierdoor zouden ook zwaar zorgbehoevende patiënten naar buiten kunnen. 

 

 In 2007 ging er voor de verpleegkundigen geen intervisie door. Men bekijkt de 

mogelijkheid om de intervisie terug op te starten onder begeleiding van de 

afdelingspsychologe. We bevelen aan om aandacht te hebben dat het effectieve 

takenpakket overeenstemt met de tijd waarvoor ze aan de palliatieve eenheid verbonden 

is.  

 

 Gezien het eigen karakter van de dienst bevelen we aan om, naast de persoonlijke 

opvolging door de hoofdverpleegkundige, een afdelingspecifiek inscholingsplan op te 

stellen zodat nieuwe medewerkers duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt en 

binnen welke tijdspanne ze daaraan moeten voldoen. Dit kan als basis gebruikt worden 

voor de evaluaties die doorgaan na de 1° en de 3° maand. 

 

 

7.9 Palliatieve functie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 In 2007 waren er 151 palliatieve begeleidingen. 69% van de patiënten had een 

oncologische aandoening. De duur van de begeleiding was in 67 % van het totale aantal 

begeleidingen minder dan 7 dagen. Iets minder dan de helft van de begeleide patiënten 

overleed tijdens de begeleiding. 23 % van de begeleide patiënten werden opgenomen op 

de palliatieve eenheid en 20 % ging naar huis met ondersteuning van de palliatieve 

thuiszorg. 

 

 Het palliatief team bestaat uit twee artsen (een geriater en een oncoloog) die elk actief 

zijn op één campus (elk 0,25 VTE), twee psychologen (samen 0,5 VTE) en twee 

verpleegkundigen (samen 0,5 VTE) die op beide campussen het PST vertegenwoordigen. 

Iemand van de sociale dienst en een pastorale werker nemen deel aan de 
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patiëntenbesprekingen en worden op vraag van het team ingeschakeld in de 

patiëntenondersteuning. 

 

 De begeleidingen door het palliatief support team bestaan hoofdzakelijk uit 

patiëntenondersteuning. Daarnaast werd er in het ziekenhuis geopteerd om het PST een 

coachende en adviserende rol te geven voor de behandelende teams i.v.m. palliatieve 

zorgen. Verder verlopen alle opnameaanvragen voor de palliatieve eenheid via het 

palliatief team. 

 

 Palliatieve zorg is in het ziekenhuis zo georganiseerd dat de werking van het palliatief 

support team gedeeltelijk samenvalt met de werking van de palliatieve afdeling. Zo heeft 

de hoofdverpleegkundige van de PZE ook een coördinerende rol binnen het PST en 

werken beide verpleegkundigen en één van de klinisch psychologen van het PST ook op 

de afdeling. Alle dossiers van de patiënten die door het PST gevolgd worden, worden 

bewaard op de palliatieve afdeling. Na 16u30 en in het weekend wordt de permanentie 

van het PST opgevangen door de medewerkers van de afdeling doordat alle oproepen 

i.v.m. (aan)vragen rechtstreeks doorgeschakeld worden naar de palliatieve eenheid. 

 

 

Sterke punten 

 

 De laatste jaren is men er in geslaagd om de palliatieve zorgcultuur ingang te doen vinden 

in het ziekenhuis. Het aantal palliatieve begeleidingen steeg de laatste twee jaar en er 

komen aanvragen tot support van vele diensten, o.a. ICU/CCU. Communicatie (overleg 

thuiszorg, folder voor patiënten en familie), structurele aanwezigheid op de 

verpleegafdelingen (frequente aanwezigheid, ad hoc deelname aan teamvergaderingen), 

maar ook jaarlijkse verplichte vorming voor alle verpleegkundigen met mogelijkheid tot 

casusbesprekingen, hebben hiertoe bijgedragen. Voor de artsen was er in 2007 een 

voorstelling van de (vernieuwde) werking PST en palliatieve eenheid naar aanleiding van 

het pensioen van het vroegere diensthoofd en de aanstelling van het huidige diensthoofd.  

 

 Er is een zeer sterke samenwerking ontwikkeld met de huisartsen en de palliatieve 

thuiszorg waardoor de continuïteit van zorgverlening na ontslag gewaarborgd blijft: 

Wekelijks worden alle palliatieve patiënten besproken op een multidisciplinair overleg. 

Deze patiëntenbespreking wordt campusgebonden georganiseerd, waarbij steeds iemand 

van de thuiszorg aanwezig is. Voorafgaand aan de bespreking wordt de mogelijkheid 

geboden aan de arts palliatieve thuiszorg om patiënten te overlopen en kan er advies 

verstrekt worden i.v.m. lopende of op te starten thuisbegeleidingen. Ad hoc wordt ook de 

huisarts uitgenodigd. 

Bij ontslag naar huis wordt er een overleg “terugkeer naar huis”georganiseerd met alle 

betrokken actoren (PST verpleegkundige, sociaal assistente, verpleegkundige van de 

afdeling, familie, huisarts, palliatieve thuiszorg).Hierbij wordt er een zorgplan opgesteld. 

Ondanks het vaak dringende karakter van dit overleg, blijkt de deelname vanuit de 

thuiszorg toch zeer hoog te zijn. 

 

 Er blijft aandacht voor de nabestaanden ook na het overlijden van de begeleide patiënt. Zo 

wordt er, naast de mogelijkheid om een post-palliatief gesprek te krijgen, een kaartje met 

deelneming vanuit het team naar de familie gestuurd. Zes maanden na het overlijden 

wordt de familie telefonisch gecontacteerd. Regelmatig worden herdenkingsplechtigheden 

georganiseerd. Het verzorgend- en medisch personeel is daar ook aanwezig. 
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 Sinds de aanstelling van het nieuwe diensthoofd worden er tweemaandelijks 

multidisciplinaire evaluatievergaderingen PZE/PST gehouden om de werking op elkaar af 

te stemmen en duidelijke afspraken te maken. 

 

 

Tekortkomingen 
 

 Om de palliatieve zorgcultuur en de toegankelijkheid van het palliatief supportteam verder 

uit te bouwen in het ziekenhuis is bredere en meer specifieke communicatie nodig.  

Het palliatief team beschikt niet over een eigen brochure voor patiënten en familie. Er is 

enkel de informatie die verspreid wordt via de algemene infobrochures van het 

ziekenhuis. 

Ook het werken met referentieverpleegkundigen op alle afdelingen (zoals voorheen op 

campus Sint Jozef) kan de bekendheid van het PST op de afdelingen vergroten en 

drempelverlagend werken. Men dient voor deze verpleegkundigen een duidelijk afgelijnde 

taakomschrijving / functiebeschrijving  op te stellen, zodat de belasting van deze 

verpleegkundigen realistisch blijft. 

Bovendien zou men zich kunnen afvragen of de toestemming van de behandelende arts 

voor opstart van begeleiding door het palliatief team geen drempel kan vormen, waardoor 

een aantal patiënten niet bereikt worden. 

 

 Uit de registratiegegevens blijkt dat palliatieve begeleiding vaak laattijdig gestart wordt, 

waarbij palliatieve patiënten onterecht gezien worden als “terminale patiënten”. Men geeft 

in het gesprek aan dat de laattijdige doorverwijzing een werkpunt vormt voor de toekomst. 

Mogelijke oorzaken kunnen gezocht worden in het feit dat de palliatieve functie in zijn 

werking onvoldoende onderscheiden is van de palliatieve eenheid en dat de volledige 

visie, met inbegrip van de definitie van “wat is een palliatieve patiënt”, nog onvoldoende 

bekendgemaakt is aan de verwijzers. 

 

 Er zijn in het ziekenhuis, uitgezonderd de recent ontwikkelde procedure rond 

rusteloosheid, geen specifieke zorgprocedures of staande orders uitgewerkt betreffende 

palliatieve zorgen (bv. plotse achteruitgang algemene toestand...). Ook het pijnbeleid 

voor palliatieve patiënten is niet uitgewerkt in procedures. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om te evalueren of de huidige vorm van permanentie voldoet. Misschien 

kunnen andere formules overwogen worden zodat ook ’s nachts en in het weekend 

voldoende palliatieve ondersteuning kan gegarandeerd worden zonder de medewerkers 

van de palliatieve eenheid te belasten. 

 

 Het ziekenhuis beschikt nog niet over een goedgekeurde procedure “euthanasie”. We 

bevelen aan om de rol van het PST binnen deze procedure te bespreken en vast te leggen. 

 

 We bevelen aan het jaarverslag aan te vullen met een analyse van de registratiegegevens 

die een beeld kunnen geven over de palliatieve zorgcultuur in het ziekenhuis en de 

kwaliteit van de werking van de palliatieve functie. 

 



Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Damiaan, Oostende, E 525 42 

 We bevelen aan om een specifieke brochure op te maken over het palliatief team, waarbij 

de contactpersonen duidelijk aangeduid worden. 

 

 

7.10 Gespecialiseerde spoedgevallenzorg 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De MUG-functie wordt uitgebaat in associatie met het Serruys ziekenhuis. Het AZ 

Damiaan is één week op twee van MUG-wacht. Beide ziekenhuizen beschikken over een 

eigen MUG wagen, waardoor men ook tijdens de niet-MUG week door de 100 centrale 

wordt ingeschakeld als tweede MUG in de regio. Het ziekenhuis heeft geen eigen 

ambulancedienst. 

 

 In het jaar 2007 waren er 21419 patiënten op spoed en 806 MUG-oproepen. Dit komt 

neer op een 60-tal patiënten per dag. 

 

 Er is 1 box voor de opvang van kritieke patiënten, een zaal voor tijdelijke hospitalisaties 

met 4 bedden, een gipskamer, een isolatiekamer, en 8 boxen, waarvan één specifiek 

ingericht voor kinderen. 

 

 Initieel wordt de patiënt die zich aanbiedt op spoed gezien door een stagiair of geneesheer 

specialist in opleiding, waarna hij contact neemt met de geneesheer specialist. Enkel bij 

levensbedreigende situaties wordt de urgentiearts bijgeroepen.  

 

 

Sterke punten 

 

 Wanneer de bestaffing op M het toelaat, wordt er bij een uitruk voor een bevalling de 

MUG ploeg versterkt door een vroedvrouw. 

 

 Het beschikken over talrijke verpleegkundigen (15 van de 19) binnen de functie die in het 

bezit zijn van een bijzondere beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg is een 

meerwaarde naar kwaliteit van zorg toe. 

 

 Er is een agressieprotocol ontwikkeld en elke verpleegkundige heeft een intensieve 

opleiding “omgaan met agressie” gevolgd. Men heeft ook oog gehad voor de veiligheid 

van het personeel (toegangscontrole, camerabewaking, panic room, kogelvrij glas…). 

 

 Men heeft intern een softwareprogramma ontwikkeld waarbij men het traject van de 

patiënt op spoed kan volgen. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Wanneer men als tweede MUG uitrukt tijdens de niet-MUG week, is de medische 

permanentie niet gegarandeerd. Omwille van de cumulatie van medische permanentie van 

de spoeddienst met de MUG-dienst, dient een bijkomende geneesheer binnen de 15 

minuten na iedere uitruk van de MUG op de spoeddienst aanwezig te zijn. Deze 
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bijkomende oproepbare geneesheren zijn enkel tijdens de MUG week nominatief bepaald 

in een wachtlijst.   

 

 Het registratieformulier voor isolaties, dat bewaard wordt in een isolatiekaft, bevat niet 

alle wettelijk verplichte items. Er werden 37 formulieren gecontroleerd. Op 25 

formulieren ontbrak de naam van arts en verpleegkundige. Op meer dan de helft was de 

reden tot afzondering niet te achterhalen. Uur van afzondering en uur van opheffing van 

de maatregel was niet genoteerd (bij 8 van 18 ingevulde documenten bleek het te gaan 

over isolaties die meer dan 8 uur duurden). In 31 gevallen was er geen enkele observatie 

terug te vinden en ook op de andere documenten waren de follow-up gegevens 

onvoldoende genoteerd. In het gesprek wordt duidelijk dat de meeste patiënten in isolatie 

gefixeerd en gesedeerd worden. Ook dit is niet terug te vinden op de formulieren. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De vier bedden voor nachthospitalisatie doen vaak dienst als buffer. Door moeilijke 

doorstroming naar de verpleegeenheden, verblijven patiënten hier soms enige tijd in 

afwachting dat er een kamer vrijkomt. Naast het feit dat dit een erg patiëntonvriendelijke 

organisatie is, houdt ze bovendien ernstige risico’s in m.b.t. patiëntveiligheid. Omwille 

van de krappe bestaffing moeten deze patiënten het immers langere tijd zonder 

verpleegkundig toezicht stellen. Men dient de doorstromingsproblemen duidelijker in 

kaart te brengen om geschikte oplossingen naar voren te kunnen brengen. De bedden op 

de eenheid voor spoedgevallenzorg dienen voorbehouden te worden voor tijdelijke 

hospitalisatie met het oog op observatie. 

 

 Men beschikt niet over een procedure voor het opvragen van medische dossiers. In de 

praktijk kan men tijdens kantooruren de vraag stellen aan het personeel van het centraal 

archief, maar blijkt het vaak lang te duren vooraleer het dossier toekomt. Buiten deze 

uren heeft men geen toegang tot de papieren dossiers. 

 

 Infrastructurele tekorten zijn: 

o Het gesprekslokaal bevindt zich buiten de dienst spoedgevallen 

o In de eerder kleine reazaal kunnen geen twee gelijktijdige reanimaties doorgaan. 

o De pediatrische box is slechts afgescheiden van de gang door een gordijn. Men kan op 

deze manier geen auditieve scheiding garanderen tussen kinderen en volwassen 

patiënten. 

o De patiëntenboxen zijn slechts afsluitbaar door gordijnen en door de beperkingen 

inzake ruimte kan men de privacy van patiënten niet garanderen. 

o Er is een douche, gelegen buiten de dienst spoedgevallen. Deze is niet 

rolstoeltoegankelijk of geschikt voor een liggende patiënt. 

 

 Er is geen procedure rond het vermoeden van kindermishandeling. Men stelt dat dit de 

taak is van de pediater om in te schatten. Niet alle kinderen worden echter door de 

pediater gezien (bv. kinderen die binnenkomen met fracturen). 

 

 Bijscholing in het kader van behouden van de bijzondere beroepstitel krijgt steeds de 

stempel “strategische bijscholing”, waarbij alle uren en onkosten vergoed worden. Men 

hanteert hierbij wel een quotum inzake het aantal personeelsleden dat die vorming mag 

volgen. Door het gebrek aan een volledig overzicht op het aantal uren vorming per 
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personeelslid per jaar, kan men geen rekening houden met de individuele 

vormingsbehoeften. 

 

 In de reakamer is er recent een narcosetoestel opgesteld dat ook als beademingstoestel kan 

gebruikt worden. Het personeel op de spoedgevallendienst is niet vertrouwd met dit 

anesthesietoestel. Dit houdt risico’s in naar patiëntenveiligheid. Men dient vorming te 

voorzien, een procedure te ontwikkelen en de controle op te nemen in de dagelijkse 

checklist.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om een gestructureerd overlegplatform tussen spoed enerzijds en de 

specialisten van het ziekenhuis anderzijds te organiseren, teneinde duidelijke, uniforme 

afspraken te kunnen maken en deze nauwgezet te kunnen opvolgen. 

 

 We bevelen aan om een jaarverslag uit te schrijven, waarbij men ook gegevens die een 

beeld kunnen geven van de kwaliteit van zorg analyseert, zoals wachttijden, 

doorverwijzingen, opname intensieve zorgen, % ongeplande terugkeer naar de 

spoeddienst, % doorverwijzingen, aantal activiteiten en tijdsinvestering bij 

gehospitaliseerden, aantal en duur van de isolaties, resultaten uit lopende 

kwaliteitsprojecten, medewerkers- patiëntentevredenheid… Aangepaste software zou dit 

kunnen ondersteunen.  

 

 Er kan meer aandacht besteed worden aan het informeren van de patiënt. Zo gebruikt men 

op dit moment voornamelijk de algemene informatiebrochure over de dienst 

spoedgevallen. We bevelen aan om verder infobrochures te ontwikkelen over frequent 

voorkomende urgenties. 

 

 In het attest “ontslag tegen medisch advies” kan een verwijzing opgenomen worden naar 

de schriftelijke informatie die de patiënt ontvangen heeft. 

 

 

7.11 Intensieve zorgen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Kritieke patiënten worden op verschillende plaatsen opgevangen: 

o Op campus Sint Jozef: 

 Op de Intensive Care Unit (ICU) die bestaat uit 11 erkende I-bedden 

(4D en 7C); 

 Op de Coronary Care Unit (CCU), bestaande uit 6 bedden; 

o Op campus Heilig Hart: 

 Op de High Care Unit (HCU) die 5 bedden telt; 

 Op de Stroke Unit (SU) die 3 bedden telt. 

 

 ICU en CCU vormen een architecturale eenheid. ICU telt 5 eenpersoonsboxen, waarvan 

één met sas. Daarnaast zijn er twee meerpersoonskamers. De uitrusting is uniform voor 

alle posities. 
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 ICU ontvangt de interne noodoproepen van campus Sint Jozef, HCU die van campus 

Heilig Hart. Naargelang de afdeling, rukt er een anesthesist of een specialist interne mee 

uit. 

 

 Er worden naar schatting 2 à 4 kinderen per jaar opgenomen op ICU. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er zijn een aantal kindvriendelijke initiatieven uitgewerkt: 

o Kinderen worden steeds opgenomen in een box, waardoor visuele en auditieve 

scheiding gegarandeerd wordt; 

o Het medisch beleid wordt in samenspraak met de pediater bepaald; 

o Er wordt steeds een kinderpsycholoog bijgevraagd die het kind samen met de 

verantwoordelijke verpleegkundige begeleidt; 

o De verantwoordelijke verpleegkundige van de dienst pediatrie blijft mee instaan 

voor het begeleiden van de ouders; 

o Ouders hebben de mogelijkheid om 24u/24u bij het kind te blijven. 

o Kinderen die op bezoek komen bij ouders of grootouders worden mee opgevangen 

door een verpleegkundige van het PST, die zich specialiseerde in het begeleiden van 

kinderen. 

 

 Men ontwikkelde in het ziekenhuis een instrument “quick scan” op basis van MVG en 

TISS, waarmee men het zorgenprofiel van de patiënt kan bepalen en de opname- en 

ontslagcriteria kan evalueren. 

 

 Om de expertise op de vier kritieke diensten actueel te houden, werkt men met een 

systeem van uitwisseling van verpleegkundigen: stages op ICU/CCU zijn voorzien voor 

de equipe van HCU/SU en bij ziekte kunnen verpleegkundigen van de ene campus op de 

andere ingezet worden. 

 

 Er wordt veel aandacht gegeven aan de psychosociale begeleiding van patiënt en familie. 

o Er is een duidelijke flowchart i.v.m. psychosociale ondersteuning bij acute 

traumatische ervaring van patiënten, familie of derden. Men kan de pastorale dienst 

of het palliatief support team (PST) inschakelen, beide voorzien in een wachtdienst.  

o Een slecht nieuwsgesprek gebeurt steeds door de arts en de verpleegkundige samen. 

Eventueel (bv. bij de vraag naar orgaandonatie) worden zij vervoegd door de PST 

verpleegkundige. 

o De begeleiding door PST of afdelingspsycholoog gebeurt steeds in samenwerking 

met het ICU-team, waardoor er een coachend effect optreedt.  

o Alle verpleegkundigen kregen opleiding omtrent communicatie, debriefing, kinderen 

en rouw en slecht nieuws gesprek. 

o Er is een wekelijks overleg inzake de psychosociale begeleiding op ICU/ CCU, 

waarbij ook de opvolging gebeurt van de werkgroep post traumatische stressopvang. 

 

 Op de ICU wordt een hoge professionaliteit van alle medewerkers nagestreefd. Hoewel 

normatief slechts de helft van de verpleegkundigen moet beschikken over de Bijzondere 

Beroepstitel, heeft hier nagenoeg iedereen deze kwalificatie. 

Binnen het team is er een zekere functiedifferentiatie. Een aantal verpleegkundigen 

kregen extra opleiding inzake beademing en dialyse. 
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Nieuwe personeelsleden worden voor de duur van hun inscholing toegewezen aan een 

ervaren mentor en volgen een gestructureerd inscholingsprogramma, complementair aan 

het algemene inscholingsprogramma van het ziekenhuis. 

 

 Alle patiënten die langer dan 24u op ICU verblijven, worden preventief gescreend op 

MRSA. Met kleurcodes wordt de besmettelijkheidstatus van de patiënt duidelijk 

zichtbaar gemaakt. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Op moment van de audit was het medicatieschema in het verpleegkundig dossier van een 

patiënt die 4 dagen was opgenomen geen enkele dag afgetekend door een arts.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 De functie voor intensieve zorgen vormt geen autonome en architecturaal herkenbare 

eenheid. Kritieke patiënten worden op verschillende eenheden in het ziekenhuis 

opgenomen: naast de eenheid voor intensieve zorgen (ICU) is er nog een coronary care 

unit (CCU), een high care unit (HCU) en een stroke unit (SU). Alhoewel deze op papier 

als afzonderlijke entiteiten worden behandeld, vormen CCU en ICU één architectonische 

en organisatorische eenheid op campus Sint Jozef. Hetzelfde geldt voor HCU en SU op 

campus Heilig Hart. Immers: 

o Er is één hoofdverpleegkundige voor ICU en CCU. Er wordt één uurrooster 

opgesteld voor ICU en CCU en één uurrooster voor HCU/SU, waarbij men de 

verpleegkundigen wel toewijst aan de verschillende diensten maar in de 

praktijk wordt hier flexibel mee omgesprongen, naargelang bedbezetting en 

ziekteverzuim. Men zet de verpleegkundigen ook campusoverschrijdend in: zo 

komt men stage lopen van HCU/SU op ICU/CCU en bij ziekte worden 

wederzijds verpleegkundigen uitgewisseld. Ook de logistieke medewerker 

staat in voor de ondersteuning van zowel ICU als CCU samen. Er is met 

andere woorden geen eigen specifiek verpleegkundig team voor de functie 

intensieve zorgen; 

o ICU deelt met CCU dezelfde werkruimte, met één medicatievoorraad en een 

gezamenlijke voorraad steriel materiaal. Hetzelfde gebeurt ook op HCU/SU. 

o Men heeft één folder voor de vier kritieke diensten samen. 

 

 Er zijn geen multidisciplinaire patiëntenbesprekingen op ICU. Arts en verantwoordelijke 

verpleegkundige overleggen dagelijks. De kinesist overlegt dagelijks met de 

afdelingsverantwoordelijke, terwijl de diëtiste dagelijks overlegt met de 

afdelingsassistente. Men werkt niet met een multidisciplinair dossier. Medisch en 

verpleegkundig dossier zijn gescheiden en paramedici noteren niet in het dossier. 

Idealiter evolueert men naar een multidisciplinair dossier, zodat men op de eenheid steeds 

beschikt over alle noodzakelijke informatie. 

 

 De samenwerkingsovereenkomst met het zorgprogramma kinderen dient nog verder 

aangevuld te worden, in het bijzonder met de voorwaarden voor terug- of doorverwijzing. 

Verder kan men de overeenkomst nog aanvullen met de maatregelen die genomen dienen 

te worden inzake kindvriendelijkheid (onbeperkte bezoekuren voor ouders, auditieve en 
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visuele afscheiding van kind en volwassen patiënten, rooming-in van minstens een ouder, 

maatregelen ter preventie van pijn…). 

 

 Er zijn een aantal architecturale tekortkomingen:  

o De kamers zijn zeer klein en het gebrek aan ruimte bemoeilijkt het vlot werken (o.a. 

steriliteit van materiaal op een bijzettafel kan onvoldoende gegarandeerd worden) 

o Het merendeel van de posities op ICU en CCU beschikken niet over direct daglicht. 

o Er is geen rechtstreek visueel toezicht op de drie posities in de zaal. 

o Verschillende posities op ICU, HCU en SU zijn enkel gescheiden zijn van elkaar of 

de verpleegpost gescheiden door een gordijn, wat onvoldoende de privacy van de 

patiënten kan garanderen. 

o Er is een tekort aan bergruimte. Verschillende toestellen, zowel op ICU/CCU als 

HCU/SU, staan opgeslagen op de gang en bemoeilijken de passage. 

 

 Bij nazicht van het verpleegkundig dossier, was er bij niet toegediende medicatie geen 

reden vermeld. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Advies om de bestaande functiedifferentiatie binnen de verpleegkundige equipe verder 

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

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

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

bepaalde mensen, dient dit als waardevol te worden beschouwd. 

 

 Aanbeveling om de gezamenlijke onthaalbrochure voor de kritieke diensten op te splitsen 

per dienst, te actualiseren en aan te vullen met de bezoekregeling van kinderen beneden 

de 12 jaar. Daarnaast bevelen we aan het aantal informatiefolders uit te breiden. Het 

informeren van de patiënt is immers de laatste jaren nog belangrijker geworden sinds de 

publicatie van de wet op de patiëntenrechten. 

 

 

7.12 Operatiekwartier 
 

Algemene vaststellingen 
 

 Er is op iedere campus een operatiekwartier. Op campus Heilig Hart zijn er 4 zalen, 

daarnaast is er nog een zaal voor ambulante ingrepen, de recovery telt 8 posities. Op 

campus Sint Jozef beschikt men over 3 zalen en een bijkomende “septische zaal”, de 

recovery telt zes posities. 

 

 Er werd recent geïnvesteerd in materiaal, o.a. nieuwe anesthesietoestellen voor OK van 

Heilig Hart en Sint Jozef en nieuwe operatielampen in zaal 4 van campus Sint Jozef. 

 

 Op werkdagen tussen 8u en 17u zijn in principe steeds zes zalen in gebruik. Op campus 

Sint Jozef wordt permanent één zaal vrij- en klaargehouden voor urgenties. 

 

 Tijdens deze audit werd enkel het OK van campus Sint Jozef fysiek geïnspecteerd. 
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 De meeste chirurgen werken preferentieel slechts in één van de twee campussen. Het 

verzorgende personeel kan in theorie meer flexibel ingezet worden, maar er bestaat in de 

praktijk ook weinig wisseling tussen beide locaties. 

 

 De personeelsequipe van het operatiekwartier bestaat uit vier groepen verpleegkundigen: 

instrumentisten, omloop-, anesthesie- en recoveryverpleegkundigen (samen 30,6 VTE), 

en logistiek personeel. Daarnaast zijn er drie verpleegkundigen die voornamelijk mee de 

ambulante ingrepen elders in het ziekenhuis begeleiden. 

 

 De hoofdverpleegkundige (1 VTE) is tegelijk ook de planningscoördinator. Er bestaat een 

intense samenwerking met de hoofdverpleegkundige van CSA die tevens 

materiaalbeheerder is voor OK, in die mate dat het ene hoofd de functie van de andere 

kan waarnemen bij afwezigheid. 

 

 OK beschikt over 1 VTE administratieve assistentie. 

 

 

Sterke punten 
 

 Er is een aparte omkleedruimte voor bezoekers zoals vertegenwoordigers, huisartsen, 

ouders. 

 

 Maandelijks wordt samen met de loonfiche het “OK-nieuws” meegestuurd naar het 

personeel. Hierin staan wetenswaardigheden, nieuwe zaken en geheugensteuntjes die het 

OK aanbelangen. 

 

 Er bestaat een degelijk inscholingsbeleid. 

 

 Al heel wat relevante procedures en protocollen zijn elektronisch beschikbaar. Deze zijn 

op eenvoudige wijze terug te vinden. 

 

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

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

objectieve informatie aanlevert voor de verdeling van operatietijden. Ook de afdelingen 

kunnen hun eigen patiënten volgen. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Er bestaat geen enkele vorm van stockcontrole op de verdovende medicatie. Deze 

geneesmiddelen zijn verspreid terug te vinden en gemakkelijk toegankelijk. 

 

 Er is geen scheiding tussen kinderen en volwassenen op het operatiekwartier. 

De ontwaakzaal beschikt niet over een ruimte waar kinderen auditief gescheiden kunnen 

worden van de volwassen. Er is één positie voorzien voor kinderen die kan worden 

afgescheiden van de posities voor volwassenen door middel van een gordijntje. Qua 

aankleding verschillen deze posities voor de rest niet van de andere, behoudens een 

muurtekening. Op dat vlak zou men zeker nog een inspanning kunnen leveren. 
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 In het reglement van inwendige orde, daterend van 2004, staat bij de rubriek planning 

niet dat patiënten uit het dagziekenhuis voorrang moeten krijgen op de verblijvenden. In 

het ontwerp van de geactualiseerde versie van het RIO werd dit gecorrigeerd, maar deze 

versie werd nog niet goedgekeurd. 

 

 Voor een identieke ingreep beschikt men bij bepaalde disciplines per chirurg over andere 

sets en procedures (verschillen in hechtingsmaterialen, afdekmaterialen…). In een 

ziekenhuis moet de medische activiteit zo georganiseerd worden dat ze in optimale 

voorwaarden kan geschieden. Dit houdt ondermeer in dat de nodige onderlinge afspraken 

gemaakt worden om zorgprocessen zoveel mogelijk te uniformiseren, met oog op een zo 

laag mogelijk risico op fouten bij de verzorging. Dit weliswaar met respect voor de 

diagnostische en therapeutische vrijheid van de arts, waarbij de arts omwille van 

patiëntgebonden redenen in individuele gevallen van de gemaakte afspraken kan 

afwijken. De huidige werkwijze, met verschillende procedures voor eenzelfde soort 

ingreep, houdt risico’s in naar patiëntveiligheid. 

 

 

Tekortkomingen 
 

 Ondanks het elektronisch planningssysteem blijkt het gebruik van de operatiezalen niet 

efficiënt te gebeuren. Frequent wordt er nog in meerdere zalen verder geopereerd buiten 

de normale werkuren. Het planningssysteem blijkt overboeking toe te laten en uit 

verschillende gesprekken blijkt dat verschillende artsen zich niet houden aan de 

toegewezen operatietijden. Ook wordt er bij de samenstelling van het operatieprogramma 

geen rekening gehouden met de capaciteit van de sterilisatie (bv. 5 heupoperaties op één 

dag terwijl er maar twee sets zijn) of de opnamecapaciteit van het dagziekenhuis. 

 

 Het aantal uren bijscholing per individueel personeelslid lijkt eerder aan de lage kant. 

Ook de gekozen onderwerpen lijken niet steeds relevant voor een kritieke dienst. In 

principe dienen alle verpleegkundigen jaarlijks minstens 8u bijscholing gevolgd te 

hebben. Bovendien telt de dienst nu al meer dan 1000 overuren en lijkt het niet evident 

om zich derwijze te organiseren dat het personeel de noodzakelijke tijd krijgt voor de 

opleidingsmomenten. We bevelen aan de bestaffing in functie van de werklast te 

herevalueren. 

 

 Er is slechts één scrubruimte voor drie operatiezalen in OK van campus Sint Jozef. Er 

bestaat een zeker risico op (accidentele) contaminatie tijdens de verplaatsing naar zaal 1. 

 

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

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

algemene directie opgenomen met betrekking tot de dagelijkse planning van het 

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

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

worden aan: 

o De te volgen procedure i.g.v. afwijkende waarden van pre-operatieve 

onderzoeken 

o Afspraken met het daghospitaal  

o Afspraken met de centrale sterilisatie 

o Afspraken met betrekking tot ingrepen bij patiënten met allergieën 

o De modaliteiten voor personen- en goederenverkeer in het operatiekwartier 
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o De maatregelen die moeten worden getroffen om te beletten dat het vuil of 

niet-steriel materiaal in aanraking zou komen met rein of steriel materiaal 

o De reinigingstechnieken van het operatiekwartier 

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

van het operatiekwartier. 

o Beschikbaarheid van recovery en intensieve bedden 

 

 In de ontvangstruimte is er geen permanent (verpleegkundig) toezicht op de patiënten. De 

(gepremediceerde) patiënt beschikt niet steeds over een oproepsysteem.  

 

 Op de recovery is positie F niet observeerbaar vanaf de centrale post. Er is evenmin een 

centrale monitoring. 

 

 Er gebeurt geen systematische controle op vervallen medicatie. 

  

 De toegangscontrole is niet sluitend. Via een drukpaneeltje naast de deur in de gang, vlak 

bij de centrale hall, kan men ongehinderd het operatiekwartier betreden.  

 

 Niettegenstaande het negatief advies van het comité ziekenhuishygiëne, worden patiënten 

met hun bed tot in de operatiezaal gereden. 

 

Aanbevelingen 

 

 We raden aan de apotheek te betrekken bij het stockbeheer van het medische materiaal en 

de geneesmiddelen in het operatiekwartier (controle vervaldata, temperatuurscontrole, 

narcotica…). 

 

 We bevelen aan bij de aanpassingen in het kader van het zorgprogramma voor kinderen 

oog te hebben voor het gehele traject dat kinderen volgen en dit kindvriendelijk uit te 

werken. 

 

 Het OK maakt een overvolle indruk. Advies om na te gaan of niet meer materiaal op een 

andere plaats of een andere wijze kan gestockeerd worden. 

 
 Slechts 8 verpleegkundigen hebben de opleiding “stralingsprotectie” genoten, de laatste 

al enkele jaren geleden. Het verdient aanbeveling de voltallige equipe deze opleiding te 

laten volgen, omdat in een operatiekwartier veel met ioniserende straling gewerkt wordt 

en op termijn iedereen ermee in contact komt. 

 

 We menen dat het nuttig is om het geactualiseerde Reglement van Inwendige Orde, na 

afstemming en consensus aan de ronde tafel, snel te laten goedkeuren door de Medische 

Raad en door de ziekenhuisdirectie. 

 

 We bevelen aan om, ter vervanging van de vele papiertjes en etiketten op een bord, een 

groot scherm te voorzien in de dispatching waarop het verloop van de patiënten kan 

gevolgd worden. 

  

 We bevelen aan om de continuïteit van patiëntveilige zorg extra onder de aandacht te 

brengen. Wij adviseren om in multidisciplinair overleg tussen verpleegkundigen, artsen 
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en logistiek assistenten na te gaan hoe het hele traject van vertrek op de afdeling tot 

terugkeer uitgewerkt kan worden (inclusief anesthesiegebeuren, patiëntencontact tijdens 

het vervoer, overdrachten).  

 

 

7.13 Sterilisatie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis beschikt over 2 centrale sterilisatie afdelingen, één op elke campus. Het 

personeel is grotendeels vast toegewezen aan een campus met uitzondering van een 

viertal personeelsleden welke inzetbaar zijn op de 2 campussen. Er is één 

verantwoordelijke voor de 2 campussen. 

 

 De CSA op campus Heilig Hart is geopend van maandag tot vrijdag 7u30 tot 19u30. Op 

campus Sint Jozef zijn de openingsuren ruimer: op weekdagen van 7u30 tot 20u30, op 

zaterdag van 8u30 tot 12u30 en op zondag van 15u30 tot 19u30. 

 

 Er is 1 operationele gassterilisator, deze staat op de 3de verdieping van de campus Sint 

Jozef en wordt enkel door de apotheker bediend. De procedure, die 72 uur in beslag 

neemt, wordt een tweetal keer per week opgestart voor een beperkt aantal instrumenten. 

In de toekomst zal men overschakelen op een gasplasmasterilisatie. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er is veelvuldig en constructief contact en communicatie tussen OK en CSA (o.a. 

mogelijkheid tot ingrijpen op de OK-planning vanuit CSA, aanwezigheid op 

verschillende vergaderingen …). De verantwoordelijke CSA en het hoofd OK vormen 

een tandem, zodat bij ziekte voor elkaar kan ingesprongen worden. 

 

 De verantwoordelijke van de CSA staat ook in voor het volledige materiaalbeheer (en 

zetelt in het comité medisch materiaal), de opvolging en/of het uitvoeren van 

herstellingen, controle van de facturatie… 

 

 De werking verloopt al vrij gestructureerd om voldoende continuïteit te kunnen 

garanderen bij afwezigheid van de verantwoordelijke. Medewerkers kunnen zo o.a. 

gemakkelijk contactgegevens van firma’s en een approximatieve kostprijs per instrument 

terugvinden. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De sterilisatie van instrumenten gebeurt, ondanks duidelijke inspanningen van het 

personeel, niet op voldoende onberispelijke wijze: 

o De deuren tussen de CSA en het OK staan constant open; 

o Door een gebrek aan voldoende wasmachines en netten wordt al het materiaal 

dat van de verpleegeenheden komt, niet op de CSA gereinigd. Hieromtrent zijn 

geen procedures ontwikkeld. Er gebeurt geen controle op dit reinigingsproces 

voor sterilisatie; 
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o Om dezelfde reden wordt op de sterilisatie 40% van het vuile, gebruikte 

instrumentarium handmatig gereinigd, waardoor thermische desinfectie niet 

kan plaatsvinden; 

o Niet gebruikt instrumentarium wordt niet meer gereinigd voor sterilisatie; 

o Men heeft geen zicht op het functioneren van sealapparaten op de 

verpleegafdelingen; 

o In geen van beide CSA’s is er een strikte scheiding van onreine, reine en 

steriele zone; 

o Er wordt nog gewerkt met open dompelsystemen; 

o Sommige materialen vertonen corrosie; 

o Er is geen procedure voor het vrijgeven van de autoclaven; 

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

uitgevoerd. De testhelix staat model voor de holle medische instrumenten die 

in de praktijk in de sterilisator gesteriliseerd worden 

o Transportkarren worden niet steeds gereinigd, doordat dit manueel dient te 

gebeuren 

o Steriel materiaal wordt samen met niet-steriel materiaal opgeslagen. 

 

 De apotheek is quasi niet betrokken bij de werking op de CSA-afdelingen en heeft 

onvoldoende zicht op de sterilisatie- en desinfectieprocessen die elders in het ziekenhuis 

plaatsvinden (op de afdelingen, consultaties). 

De garantie van te werken met steriel instrumentarium moet op elk ogenblik van 

toepassing zijn en dit ziekenhuisbreed. Het is belangrijk de betrokkenheid van de 

apotheek te verhogen en ervoor te zorgen dat ook van daaruit belangrijke expertise kan 

ingebracht worden in het uitwerken en valideren van de nodige procedures, richtlijnen en 

werkwijzen. De apotheker blijft eindverantwoordelijke van de sterilisatie binnen een 

ziekenhuis. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Te steriliseren materiaal wordt momenteel op de afdelingen gewassen vooraleer het naar 

de centrale sterilisatie gaat. Het manipuleren van dergelijk materiaal houdt risico’s in 

(o.a. oogspatten) en vereist dan ook dezelfde veiligheidsmaatregelen zoals op een 

sterilisatieafdeling gebruikelijk is (beschermbril, dikkere handschoenen, spatkappen, 

plastic schorten, specifieke opleiding…).  

 

 Volgende infrastructurele opmerkingen worden gemaakt: 

o De CSA is heel krap bemeten wat een optimale en kwaliteitsvolle werking 

verhindert; 

o De steriele berging op campus Heilig Hart is klein en er bevinden zich 

tevens niet steriele zaken zoals apparatuur (CO2 –fles, 

hechtingsmateriaal…) en kartonnen dozen. Ook in de gang hiernaar toe 

staat allerhande materiaal opgestapeld zowel op de grond als op een rek. 

o Het einde van deze gang is afgesloten met onbehandeld hout en afgeplakt 

met tape, wat op zich niet goed reinigbaar is. 

 

 Er is geen uniforme  procedure uitgewerkt omtrent de handmatige reiniging van  

instrumenten op verschillende afdelingen. Het is belangrijk ook hier éénduidige afspraken 
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vast te leggen (bv. vastleggen van de volledige werkwijze, aandachtspunten en hierin de 

verantwoordelijkheden duidelijk stellen, enz…). 

 

 Er is weinig schoonmaakpersoneel (4 VTE over de twee campussen). Naast de reiniging 

van de CSA staan zij ook in voor de reiniging van de operatiezalen. 
 

 Toezicht op desinfectie van de flexibele endoscopen in het ziekenhuis is niet duidelijk. 

 

 De toenemende activiteiten en verantwoordelijkheden van de sterilisatie zetten de 

personeelsbestaffing onder druk. De verhouding werklast-personeelsbestaffing dient dan 

ook nauwlettend in het oog gehouden te worden. 

 

 Het Jointcare® programma, de strikte OK-planning welke hiermee gepaard gaat en de 

hoeveelheid beschikbare sets maakt dat de CSA niet kan voldoen aan de vraag naar 

steriele sets. Het is belangrijk het evenwicht tussen de beschikbare sets, de planning op 

OK en de duur welke CSA nodig heeft om de sets optimaal te steriliseren in evenwicht te 

brengen.  

 

 De procedure hersterilisatie is niet uitgewerkt. Het is belangrijk de manier van werken 

éénduidig uit te werken waarbij vastgelegd wordt in welke uitzonderlijke gevallen het 

ziekenhuis opteert om te hersteriliseren, de strikte voorwaarden welke hieraan verbonden 

zijn en de verantwoordelijkheden dienen uitgeschreven te worden. 

 

 De procedure snelsterilisatie dient aangevuld te worden, zodat steeds duidelijk is in welke 

gevallen de snelsterilisator mag gebruikt worden, welke categorieën van instrumenten 

wel en niet in aanmerking komen, welke reinigingsvoorschriften er gelden, wie de 

snelsterilisator mag bedienen, hoe de registratie verloopt en hoe de periodieke 

controleprocedures worden uitgevoerd. 

 

 Wanneer per express gesteriliseerd wordt ( = verminderde droogduur en voor 

onmiddellijk gebruik) komt automatisch op de etikettering de expiratiedatum van een 

volledige sterilisatie te staan. Er wordt door het personeel wel expres op de plakkers van 

de sets genoteerd. Deze werkwijze kan risico’s inhouden. Het is belangrijk geen 

tegenstrijdige gegevens op eenzelfde pakket te vermelden. De vervaldatum dient steeds te 

stroken met de werkelijke en uiterste datum van steriliteit. 

 

 Momenteel is er geen systeem dat de mogelijkheid biedt om de instrumenten te allen tijde 

te kunnen traceren. We bevelen aan systemen te onderzoeken op welke manier de 

traceerbaarheid volledig sluitend kan gemaakt worden. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om de functieomschrijvingen (opgemaakt voor 2 afzonderlijke 

personen/functies en momenteel uitgevoerd door 1 persoon: nl. logistiek OK manager en 

verantwoordelijke CSA) up to date te maken en af te stemmen met de huidige gang van 

zaken. 

 

 Waar momenteel de samengevoegde functie van logistiek OK manager en 

verantwoordelijke CSA ongetwijfeld vele voordelen biedt naar 
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onderhandelingen/compromissen toe, brengt deze samengevoegde functie ook de nodige 

tegenstrijdige belangen met zich mee. Het is belangrijk bij het uitwerken van procedures 

en richtlijnen, duidelijke afdwingbare afspraken voor de CSA te maken zodat in geen 

enkel opzicht aan kwaliteit/steriliteit kan ingeboet worden. 

 

 We bevelen aan om duidelijke richtlijnen en voorwaarden te stellen naar de firma’s van 

leeninstrumentarium, dit zowel naar veiligheid als naar continuïteit voor de werking van 

de CSA (bv. gewicht van de koffers, tijdig leveren, staat waarin de sets aangeleverd 

moeten worden…). 

 

 We bevelen aan om alle personeelsleden binnen de centrale sterilisatie afdelingen een 

specifieke opleiding omtrent sterilisatie te laten volgen. 

 

 Niettegenstaande de procedure rond reinigen en desinfecteren van de bronchoscoop met 

cidex OPA, grondig werd uitgeschreven, is het aanbevolen om alle betrokken partijen 

(apotheek, CSA en ziekenhuishygiëne) deze procedure te laten valideren. 

 

 

7.14 Gemengd dagziekenhuis 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het dagziekenhuis is een gemengd dagziekenhuis, gelegen op campus Heilig Hart op 

dezelfde verdieping als het operatiekwartier. Het beschikt over 29 posities en vangt zowel 

chirurgische als internistische en oncologische patiënten op. Daarnaast is er ook plaats 

voor de pijnkliniek.  

 

 In 2007 waren er 5226 daghospitalisaties, waarvan 2129 chirurgische ingrepen (40 %).  

 

 In 2007 werden 362 kinderen (waarvan 231 onder 15 jaar) opgenomen op het 

dagziekenhuis 1. Er is een kinderzaal voorzien met 3 bedjes. Binnen het team 

verpleegkundigen bevindt zich een vroedvrouw, een pediatrisch verpleegkundige en een 

verpleegkundige met ervaring op pediatrie. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er wordt gewerkt met een spreiding van de opnames en herbruik van bedden. Dagelijks is 

er overleg met OK inzake de operatieplanning van de volgende dag, waarna ook de 

kamerplanning gebeurt door de verpleegkundige van de afdeling en het opname-uur 

bijgestuurd kan worden in functie van de planning, door telefonisch contact met de 

patiënt. 

 

 De algemene opnameplanning gebeurt centraal na de consultatie. Van daaruit wordt de 

patiënt verwezen naar het dagziekenhuis voor een intakegesprek, waarbij er info geven 

wordt over de ingreep en het verloop van de opname. Er wordt dan een verpleegdossier 

opgemaakt. 

 

 Elke patiënt wordt voor ontslag gezien door de anesthesist en de behandelende arts. Er 

worden dagelijks 2 zaalrondes gepland door de chirurgen. Bij potentiële problemen i.v.m. 
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nazorg wordt de huisarts telefonisch gecontacteerd en wordt de patiënt zelf de dag erna 

opgebeld.  

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er is geen pediater aanwezig op campus Heilig Hart wanneer er kinderen opgenomen 

worden. Er is ook geen geformaliseerd samenwerkingsverband met een zorgprogramma 

voor kinderen.. 

 

 Op donderdag beschikt men op de eenheid niet over een administratief personeelslid 

tijdens de openingsuren. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De capaciteit aan bedden waarover men beschikt is onvoldoende t.o.v. de activiteit. Heel 

wat dagpatiënten worden op gewone verpleegafdelingen opgenomen wegens 

plaatsgebrek in het dagziekenhuis. Men dient te onderzoeken of de bestaande capaciteit 

van het dagziekenhuis niet optimaler gebruikt kan worden teneinde daghospitalisaties op 

de klassieke verpleegafdelingen te vermijden. 

 

 Het kwaliteitsbewakingprogramma is onvoldoende ontwikkeld. Er wordt niet 

geregistreerd in hoeveel % van de gevallen de preoperatieve onderzoeken tijdig 

beschikbaar zijn, hoeveel ongeplande opnames er zijn, of de opnamecriteria 

gerespecteerd worden, of de huisartsen allemaal een ontslagbrief ontvangen.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 In het algemeen dient voldoende aandacht besteed te worden aan een coherente en 

relevante aanpak van het kwaliteitsbeleid voor de functie daghospitaal. We bevelen aan 

om de vroegere telefonische bevraging van patiënten over postoperatieve bijwerkingen en 

complicaties te hernemen. Dit kon niet meer door de grote werklast. De tevredenheid van 

de medewerkers kan actief onderzocht worden. We bevelen verder aan om ook klinische 

paden te ontwikkelen.  

 

 Men is op zoek naar een elektronisch planningsprogramma voor OK dat gelinkt kan 

worden aan het dagziekenhuis. Aangezien het huidige gebrek aan registratie over 

wachttijden (opname – ingreep) bevelen we aan de mogelijkheid die een 

planningssysteem in de toekomst zou bieden, optimaal  te benutten. Idealiter zou het 

traject van de patiënt moeten kunnen gevolgd worden tot aan zijn ontslag uit het 

dagziekenhuis. 

 

 

7.15      Apotheek 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De apotheek is momenteel gevestigd in de kelderverdieping in campus Sint Jozef. 
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 Er werken momenteel in de apotheek 4 voltijdse apothekers, een vacature voor een 5de 

apotheker is uitgeschreven. 

 

 De apotheek is alle werkdagen geopend van 8u00 tot 17u00, op zaterdag van 8u00 tot 

12u00. 

 

 

Sterke punten 

 

 De apotheek neemt actief deel aan heel wat interdepartementale werkgroepen binnen het 

ziekenhuis. 

 

 Er bestaat een subspecialisatie/taakverdeling in de groep van apothekers. 

 

 Project klinische farmacie (FOD): verbeteren van de informatiestroom rond medicatie bij 

opname, tijdens het verblijf en bij ontslag van de patiënt. 

 

 Werken met jaarlijkse actieplannen (doelstellingen, evaluatie), service level agreement(s), 

apotheekflash, beperkte SWOT -analyse. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De afdelingen beschikken over een uitgebreide stock van medicatie. Voor het opstarten 

van een behandeling wordt (grotendeels) 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 voor deze 

afdelingen grotendeels ‘naschriften’, vaak zelfs niet getekend. 

De afdelingsstocks kunnen enkel voor ‘spoedgevallen’ gebruikt worden. 

De eerste bevoorrading dient te gebeuren door de apotheek-titularis na voorlegging van 

een lijst van geneesmiddelen opgesteld, gedateerd en ondertekend door de geneesheer die 

de leiding heeft over de afdeling waar de kast geplaatst wordt of door een geneesheer die 

daartoe door hem is aangewezen. In dit opzicht dient de voorraad van de afdelingsstocks 

geherevalueerd te worden en geminimaliseerd tot die medicatie die hiervoor nodig is. 

 

 Het gebruikte verdovingsvoorschrift is een voorgedrukt voorschrift waarbij de arts enkel 

manueel de dosis en het aantal voluit dient in te vullen.  

Verdovende medicatie kan enkel individueel, op naam en volledig door de arts 

eigenhandig voorgeschreven worden. 

 

 De apotheek heeft momenteel onvoldoende zicht op de werking van de 2 CSA-afdelingen 

binnen het ziekenhuis. Tevens is er ook onvoldoende zicht op sterilisatie en 

desinfectiepraktijken binnen het gehele ziekenhuis (bv. op afdelingen, consultaties). De 

apotheek is onvoldoende betrokken bij de werking van de CSA. De garantie van te 

werken met steriel instrumentarium moet op elk ogenblik van toepassing zijn en dit 

ziekenhuisbreed. Het is belangrijk de betrokkenheid van de apotheek te verhogen zodat 

de noodzakelijke expertise kan ingebracht worden in het uitwerken van de nodige 

procedures, richtlijnen en werkwijzen en tevens de reeds uitgewerkte procedures te 
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valideren. De apotheker blijft eindverantwoordelijke van de sterilisatie binnen een 

ziekenhuis. 

 

 Op infrastructureel vlak worden volgende bemerkingen gemaakt: 

o Momenteel beschikt de apotheek over 444,63m², dit komt neer op 0,85 m²/bed. 

Volgens de berekeningen  zou de apotheek over 1,2m²/bed  dienen te 

beschikken. 

o De beschikbare ruimte is bovendien opgedeeld in verschillende ruimtes, een 

containergebouw, een lokaal op ander verdiep, verschillende gangen. Deze 

opdeling beperkt sterk het overzicht, het toezicht en de nabijheid binnen de 

apotheek. 

o Het lokaal waar geneesmiddelen klaargelegd worden voor de verschillende 

afdelingen, is te klein voor de werkzaamheden op een kwaliteitsvolle manier te 

kunnen uitoefenen en creëert heel wat risico’s naar fouten in de bedeling als 

naar veiligheid voor de werknemers (onhandige kasten, inklemming tussen de 

rolkasten, …) 

o De container was op datum van bezoek niet afgesloten, temperatuur kan 

onvoldoende geregeld en stabiel gehouden worden. Het stocklokaal is te klein, 

op moment van de audit stonden een aantal paletten (o.a. baxters) buiten in de 

zon te wachten tot opberging. Het buiten laten staan van paletten is tevens een 

courante aangelegenheid wegens plaatsgebrek. 

o Het cytostaticalokaal en het lokaal voor de steriele bereidingen beschikken niet 

over een sas. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het medicatiedistributiesysteem dient herzien te worden in het kader van 

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

o het opstellen van medicatievoorschriften door verpleegkundigen. die 

bovendien zelfs niet altijd worden gecontroleerd en/of gesuperviseerd door 

artsen. 

o Een aantal afdelingen gebruiken de toedieningsfiche tevens als voorschrift. 

o naschriften in de plaats van voorschriften. (+/-80% -20%)  

o het vooraf klaarzetten van medicatie en uit de blister halen, waarbij bv. de 

dosis bij controle niet meer te achterhalen is. 

 

 Er is momenteel geen volledige FONA-registratie binnen de apotheek. Een goede 

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

de verbetering van de eigen werking. Momenteel  beperkt de apotheek zich tot specifieke 

metingen (bv.: rond voorraad magazijn) binnen vooropgestelde termijnen en registraties 

met verhoogde aandacht voor welbepaalde problemen. Recent werd beslist te werken met 

een ‘top 5 foutenlijst ‘, waardoor de 5 meest voorkomende fouten extra onder de aandacht 

gebracht worden van het personeel binnen de apotheek. 

 

 Het ziekenhuis beschikt niet over een uniform cytostaticavoorschrift. Momenteel zijn er 2 

verschillende voorschriften in omloop. Het is belangrijk om een uniform elektronisch 

chemotherapievoorschrift te ontwikkelen met ingebouwde controlesystemen, zodat de 

controle geoptimaliseerd kan worden en het risico op fouten verkleint. 
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 Er is geen duidelijke procedure voor de controle en registratie van de temperatuur in de 

koelkasten op afdelingsniveau. Recentelijk werden een aantal richtlijnen naar de 

afdelingen verstuurd i.v.m. temperatuurscontrole. Belangrijk is ondermeer de frequentie 

van registratie, de grenswaarden van de temperatuur en de afspraken wat te doen bij 

overschrijdende grenswaarden, éénduidig vast te leggen. 

 

 Er is geen duidelijke  procedure voor de controle op vervallen medicatie op 

afdelingsniveau. Een sluitende procedure welke aangeeft wie verantwoordelijk is voor de 

uitvoering en wanneer deze dient te gebeuren, moet éénduidig uitgewerkt en 

gecommuniceerd worden vanuit de apotheek. 

 

 Er is geen sluitend systeem van stockcontrole op de narcotica, op verschillende plaatsen 

in het ziekenhuis is er geen enkele vorm van stockcontrole. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om vanuit de apotheek, regelmatig te voorzien in opleiding aan 

verpleegkundigen omtrent de toediening van cytostatica. 

 

 We bevelen aan de werklast en het aantal personeelsleden in evenwicht te houden. 

 

 We bevelen aan om het jaarverslag van de apotheek verder uit te breiden met een 

kritische terugblik op de eigen werking. Met vermelding van gerealiseerde doelstellingen, 

de eigen sterktes en zwaktes evenals de opportuniteiten en eventuele bedreigingen voor 

de werking. 

 

 Niettegenstaande reeds heel wat werk werd verricht rond het thema 

geneesmiddelendistributie blijkt het in de praktijk moeilijk om de afdelingen gemotiveerd 

en gesensibiliseerd te krijgen om samen en met vereende krachten hierrond te werken. 

We bevelen aan de nodige aandacht te schenken aan de voortgang en de communicatie 

aangaande dit thema. Dit in de eerste plaats door een goede communicatie en opvolging 

vanuit de apotheek naar het middenkader en tevens vanuit het middenkader naar de 

werkvloer (bv.: sensibiliseren van verpleegkundigen en artsen aangaande voorschriften 

i.p.v. naschriften). 

 

 We bevelen aan binnen het thema geneesmiddelendistributie te onderzoeken welke 

aspecten het meest dringend een oplossing verdienen en na te gaan in hoeverre deze los 

van een elektronisch patiëntendossier gestart en/of opgelost kunnen worden. Het is 

belangrijk om binnen het thema geneesmiddelendistributie vooruitgang te kunnen boeken 

(bv.: voorschriften i.p.v. naschriften). 

 

 

7.16 Ombudsfunctie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De ombudsfunctionaris combineert deze functie sinds 25/02/2004 met twee andere 

functies, nl. directeur zorg- en kwaliteitsbeleid en verantwoordelijke voor de dienst 

patiëntenbegeleiding. 
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 Op beide campussen van het AZ Damiaan is een ombudsdienst opgericht. Twee vaste 

personeelsleden van de dienst patiëntenbegeleiding fungeren er als ombudspersoon en 

staan in voor de onmiddellijke opvang van mondelinge klachten, de eventuele oplossing 

en registratie. Schriftelijke, medische en complexe klachten geven ze door aan de 

ombudsfunctionaris. De ombudsfunctionaris geeft afhankelijk van de aard van de klacht 

deze door aan de medische klachtencommissie of de algemene klachtencommissie. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De ombudspersoon zetelt (als directeur zorg-en kwaliteitsbeleid en verantwoordelijke 

voor de dienst patiëntenbegeleiding) in het directiecomité en heeft aldus een 

leidinggevende functie. Dit brengt de onafhankelijkheid van de ombudsfunctie in het 

gedrang, en kan mensen tegenhouden om een klacht in te dienen. 

 

 Volgens de wet op de patiëntenrechten heeft de patiënt recht op directe inzage in het 

eigen dossier. In de onthaalbrochure staat enkel vermeld dat de aanvrager terecht moet bij 

de behandelende arts of een vertrouwensarts (bv. de huisarts) om de inhoud van het 

dossier na te gaan. De informatie in de onthaalbrochure inzake recht op inzage van het 

dossier dient aangepast te worden aan het rechtstreekse inzagerecht, conform de 

regelgeving.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 De werking en bereikbaarheid van de ombudsdienst dient nog beter kenbaar gemaakt 

worden: 

o In de algemene opnamebrochure wordt onder het luik “tevredenheid-klachten-

ombudsdienst” de ombudsdienst kort vermeld. De naam van de 

ombudsfunctionaris, de bereikbaarheid, de ligging van de bureaus van de 

ombudspersonen/functionaris en ook de openingsuren ontbreken. De 

mogelijkheid om afspraken te maken buiten de openingsuren van de diensten, 

staat nergens vermeld. 

o Op de website van het ziekenhuis wordt de werking en bereikbaarheid wel 

vermeld maar is het e-mailadres niet overeenkomstig het e-mailadres vermeld 

in het huishoudelijk reglement. De ombudsdienst dient over een eigen en 

exclusief e-mailadres te beschikken.  

o Men beschikt niet over een eigen brochure of folder. De flyers van de Federale 

overheid (“een uitnodiging tot dialoog”) werden nergens teruggevonden.  

o Er zijn geen aparte brievenbussen voor melding van schriftelijke klachten. 

Brieven worden via het onthaal aan de ombudsfunctionaris bezorgd. Dit kan 

een drempel zijn om klachten te melden. 

 

 Vanuit de bekommernis de onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid van de 

ombudsfunctionaris in alle omstandigheden te waarborgen, is het nodig in de 

klachtenprocedure te bepalen wie kan aangesteld worden als vervanger indien zich bij 

een klacht een deontologisch probleem zou stellen, en dit ook naar buiten toe duidelijk te 

communiceren. 
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 Op de website en in de onthaalbrochure wordt naar de wet op de patiëntenrechten 

verwezen. Voor informatie hierover kunnen patiënten en hun familie terecht bij de 

verpleegkundigen of aan het onthaal. Vorming van het personeel over de wet op de 

patiëntenrechten werd totnogtoe nog niet georganiseerd. 

Niet alle elementen uit deze wet zijn vertaald in richtlijnen en procedures bv. recht op 

second opinion, vertegenwoordiging van de patiënt. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Slechts een beperkt aantal klanten van het totaal aantal ontevredenen uit zijn ongenoegen 

spontaan. Het realiseren van tevreden klanten en het voorkomen van ontevredenheid is 

van cruciaal belang in een gezondheidsorganisatie. Klachtenmanagement moet hierbij 

gezien worden in het breder kader van ontevredenheidsmanagement, waarbij op een 

systematische wijze inspanning wordt geleverd om de (on)tevredenheid van klanten 

(patiënten, familie, huisartsen, samenwerkende instellingen, leveranciers …) uit zoveel 

mogelijk interne en externe bronnen te verzamelen en te analyseren. We bevelen daarom 

aan een rechtstreekse (patiënten)bevraging te organiseren en de resultaten hiervan te 

analyseren om na te gaan of er zich tussen de geformuleerde opmerkingen geen klachten 

bevinden. 

 

 Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd in 2004. Sindsdien zijn er heel wat 

wisselingen gebeurt. Goedkeuring door de huidige algemeen directeur, medische raad en 

raad van bestuur is aan te bevelen. 

 

 Klachten die op de afdelingen worden gemeld en opgelost, komen niet terecht bij de 

ombudsdienst. Nochtans kunnen zij waardevolle informatie bevatten over gebreken in de 

dienstverlening en mogelijke verbeterpunten. Het is dan ook van belang dat dergelijke 

klachten worden geregistreerd en opgenomen in het jaarverslag en dat zij deel uitmaken 

van een kritische reflectie. 

 

 Het jaarverslag bevat een overzicht van het aantal klachten per soort maar geen 

aanbevelingen om klachten in de toekomst te voorkomen. 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 aan om het jaarverslag van de ombudsdienst ook op te sturen naar het ethisch 

comité en het syndicaal overlegcomité. 

 

 We raden aan om in het huishoudelijk reglement expliciet een maximale termijn voor het 

versturen van een ontvangstmelding te vermelden. 

 

 Het verdient aanbeveling om de data van het vast tijdstip van samenkomst van  de 

medische- en de algemene klachtencommissie in het huishoudelijk reglement in te vullen. 

 

 Men heeft geen overzicht van het aantal klachten per campus. We bevelen aan om dit op 

te splitsen teneinde meer gerichte verbeteracties te kunnen opzetten. 
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8 Milieu en hygiëne  

 

8.1 Therapiebad 
 

Algemene vaststellingen (campus Heilig Hart) 

 

 In de campus Heilig Hart is een therapiebad op de revalidatieafdeling, bestaande uit 3 

gedeelten en voor maximum 4 personen op hetzelfde ogenblik aanwezig in het bad (sic 

milieuvergunning). 

 

 De hydrotherapeutische activiteiten gebeuren steeds onder toezicht van een kinesist. 

 

 Er is in de kelder, onder het therapiebad, een efficiënt sturingsmechanisme met pompen, 

2 zandfilters en drukmeters.  De desinfectie van het badwater gebeurt door 

zoutelektrolyse. Er is geen opslag van corrosieve chemicaliën. 

 

 De analyses van het badwater gebeuren driemaal per dag en worden genoteerd in het 

logboek. 

 

 Maandelijks onderzoekt het LMI-labo uit Kortrijk de bacteriologische parameters. 

 

 Het therapiebad werd gebouwd conform de Vlaremnormen. 

 

 De exploitatie verloopt volgens de Vlaremvoorschriften. 

 

 

8.2 Ziekenhuiskeuken 
 

Algemene vaststellingen (campus Heilig Hart) 

 

 In de centrale keuken van AZ Damiaan campus Heilig Hart worden dagelijks 400 warme 

maaltijden bereid voor patiënten en medewerkers en voor de bezoekers van de cafetaria. 

 

 In deze keuken wordt in een warme lijn gewerkt. 

 

 De keuken werd in 2003 gebouwd in de toestand zoals zij zich nu bevindt. 

 

 In juli 2004 heeft de laatste audit/inspectie plaats gevonden door het FAVV. 

Enkele opmerkingen die werden opgetekend in het verslag van FAVV (2004): 

 Er is een risico op kruiscontaminatie als tegelijkertijd de pottenwas en het snijden 

van rauwe groenten gebeuren; 

 Alle afvalrecipiënten dienen voorzien te zijn van een deksel; 

 Eieren mogen niet bewaard worden in de koude keuken; 

 Reinigings- en desinfecteermiddelen moeten gestockeerd worden in een afgesloten 

ruimte; 

 Stockering van producten rechtstreeks op de grond moet vermeden worden; 

 Kleine beschadigingen aan roosters, leidingen zijn niet afgedekt. 



Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Damiaan, Oostende, E 525 62 

 

 De volgende verbeteracties werden uitgevoerd: 

 infrastructuurwerken aan de pottenwas in de koude keuken; 

 de overige opmerkingen van FAVV werden weggewerkt. 

 

 Hygiëneprocedures: er is een HACCP-team met vergaderingen ?x/jaar; een HACCP-

handboek is aanwezig. 

 

 Bacteriologische controles van werkoppervlakken en toestellen door het comité voor 

ziekenhuishygiëne. De analyses gebeuren in opdracht van het comité. 

 

  Ongediertebestrijding door professionele firma: Cleaning Masters uit Roeselare. 

 

 Afwas: machinaal. Temperatuur van het naspoelen +77°C. 

 

 Frituurolie wordt regelmatig gecontroleerd en tijdig vervangen. 

 

 De warme maaltijden gaan na portionering naar de verpleegafdelingen in transportkarren 

zonder temperatuurcontrole. 

 

 Er wordt aandacht besteed aan de temperatuurcontrole van de bereide voedingsmiddelen 

tot op de verpleegafdeling. 

 

 Koelcellen en diepvriezers: duidelijk afleesbare temperaturen (met manuele registratie). 

 

 Etensresten worden via plastic zakken in een perscontainer gedeponeerd. 

 

 Drinkwater bestemd voor menselijke consumptie is afkomstig van TMVW. Dit water 

wordt na ontkalking 3x/jaar bacteriologisch geanalyseerd door het ziekenhuis. 

 

 Getuigenschotels worden 7 dagen bewaard in diepvriezer. 

 

 Keukenpersoneel beschikt over een toilet dat enkel door hen kan gebruikt worden. 

 

 Handhygiëne personeel: lavabo’s met niet-manuele bediening, reminders zijn 

onvoldoende aanwezig.  

  

 

Tekortkomingen (campus Heilig Hart) 

 

 Stockering van producten rechtstreeks op de grond van frigo’s en/of diepvriezers moet 

vermeden worden. 

 

 Gelet op het microbiologische risico, moeten rauwe eieren, zacht gekookte of gebakken 

eieren waarbij dooier en eiwit niet helemaal zijn gestold, vermeden worden voor de 

patiënten. 

 

 Ontpakken/decartonnage van goederen moet gebeuren onmiddellijk na de levering en 

vóór het opbergen op de (koele) bewaarplaatsen. Deze maatregel moet worden ingevoerd 
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om kruisbesmetting te vermijden. Het verpakkingsmateriaal blijft in de lokalen waar de 

levering is gebeurd. 

 

 Er moeten meer geheugensteuntjes i.v.m. de handhygiëne geplaatst worden aan de 

wasbakken in de keuken. 

 

 

8.3 Ziekenhuisafval 
 

 

Algemene vaststellingen (campus Heilig Hart) 

 

 Er bestaan geschreven procedures i.v.m. afvalsortering en –verwijdering. Het personeel 

wordt ingelicht aan de hand van flowcharts (stroomdiagrammen). 

 

 Deze diagrammen hangen op druk bezochte plaatsen van het ziekenhuis waar afval 

tijdelijk wordt verzameld. 

 

 Nieuwe personeelsleden worden geïnformeerd op een “onthaaldag” en op 

opleidingssessies. 

 

 Er is dagelijks afvoer van het afval van de afdelingen naar een openlucht locatie aan de 

achterzijde van het ziekenhuis, waar containers geplaatst werden. 

 

 Er is een perscontainer, een container voor karton, een glasbol, een container voor TL-

lampen en een container voor niet risicohoudend afval. 

 

 De RMA-container bevindt zich ook op deze locatie. 

 

 Preventieve ongediertebestrijding: contracten vermelden preventieve bestrijding in en 

rond de afvalopslagplaatsen.  

 

 

Algemene vaststellingen (campus Sint Jozef) 

 

 

 Op de campus Sint Jozef werd op een geschikte locatie een containerpark ingericht. 

 

 Op dit containerpark worden alle afvalcomponenten ordelijk gesorteerd. 

 

 Deze locatie wordt correct afgesloten. 

 

 Preventieve ongediertebestrijding: ok. 

 

 In het verleden was er een probleem met sluikstortingen. In samenwerking met de politie 

werd dit probleem weggewerkt. 

 

 

 



Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Damiaan, Oostende, E 525 64 

Sterk punt (campus Heilig Hart) 

 

 Steekproefsgewijs wordt een onderzoek uitgevoerd op het correct deponeren en sorteren 

van de verschillende afvalcomponenten. De gebruikers krijgen feedback. 

 

 

Tekortkoming (campus Heilig Hart) 

 

 De bestaande opslagplaatsen voor ziekenhuisafval (alle containers) moeten verboden 

worden voor onbevoegden. Dit moet duidelijk aangeduid worden aan de ingang van de 

locatie. 

 

 

8.4 Mortuarium en autopsielokaal 
 

Algemene vaststellingen (campus Heilig Hart) 

 

 Op deze campus werd een lokaal ingericht als niet vergunde bewaarkamer voor de 

overledenen. 

 

 Deze ruimtes worden gekoeld tot max. 4°C. 

 

 De lijken worden zo snel mogelijk en ten laatste binnen de drie uur overgebracht hetzij 

naar een rouwkamer, hetzij naar een afdeling anatoompathologie, hetzij naar een 

afzonderlijk en hiervoor geschikt lokaal. In dit laatste geval wordt het lijk binnen de 

twaalf uur na het vaststellen van het overlijden overgebracht naar een rouwkamer of een 

afdeling anatoompathologie. 

 

 

Algemene vaststellingen (campus Sint Jozef) 

 

 Op de campus Sint-Jozef is een vergund en goedgekeurd mortuarium met een 

opnamecapaciteit van 23 plaatsen. 

 

 Er zijn echter maar 14 plaatsen die kunnen gekoeld worden. 

 

 Er worden geen overledenen van buiten de verzorgingsinstelling naar dit mortuarium 

gebracht. 

 

 De inrichting van dit mortuarium is geconcipieerd volgens de milieunormen. 

 

 Er is één lokaal bestemd voor autopsies. In 2007 waren er 9 autopsies uitgevoerd door de 

interne anatoompatholoog. Er is geen reglement van inwendige orde voor het gebruik van 

het autopsielokaal. 

 

 In 2007: aantal overlijdens: 475 en een gemiddelde verblijfsduur van 3,24 dagen. 

 

 Bij rituele wassingen mag geen personeel van het ziekenhuis aanwezig zijn. 
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Sterk punt 

 

 De manipulatie van de lijken gebeurt door zeer bekwaam personeel met notitie van de 

hygiënische aspecten in verband met overdraagbare aandoeningen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De lijkverzorging door familieleden of door geestelijke begeleiders mag alleen worden 

toegestaan onder toezicht en begeleiding van het ziekenhuispersoneel. 

 

 Risicohoudend medisch afval dat ontstaat ter gelegenheid van een autopsie, moet 

verzameld worden in een lekvrije, plastieken RMA-container in plaats van een kartonnen 

doos. 

 

 

8.5 Legionellabeheersplan 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Op de campus Heilig Hart wordt het warmwatercircuit op temperatuur gehouden door 

een honderdtal afzonderlijke boilers (5 à 6 per afdeling). Er worden temperaturen gehaald 

tot 80°C. Het koudwatercircuit heeft een temperatuur van gemiddeld 18°C. 

De bacteriologische analyses gebeuren op risicopunten, die minstens 5 meter van de 

boiler verwijderd zijn. 

Op deze campus werd nooit enige verhoging van de KVE’s gevonden. 

 

 De campus SJ beschikt over één warmwatercircuit met één boiler met retourleidingen en 

de temperatuur wordt op 65°C gehouden. 

De staalnames gebeuren aan de douches die op de verste afstand gelegen zijn van de 

boiler. 

De reguliere bacteriologische staalnames vinden plaats aan een frequentie van 2 per jaar. 

In 2000 werd een verhoging van 15.000 KVE gevonden en eind 2007 150.000 KVE’s. 

Deze waarden werden gevonden in de koeltoren. Daarop werden er beheersmaatregelen 

genomen waarna een reductie werd vastgesteld tot 250 KVE’s. 

 

 Het erkende labo LMI-Kortrijk analyseert de stalen. 

 

 De beheersmaatregelen die uitgevoerd worden bij een verhoging van het aantal KVE’s: 

 Chemische desinfectie (in campus Heilig Hart) 

 Spoelen met vers water (minstens 50 liter per spoeling) (in campus Sint Jozef) 

 Sluiten van de douches 

 Douchekoppen vervangen 

 

 Patiënten met een verdachte pneumonie worden gescreend. Wij kregen de bevestiging 

van het comité ziekenhuishygiëne dat er geen gevallen van nosocomiale legionellosen 

werden vastgesteld. 
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8.6 Drinkwater 
 

Algemene vaststellingen (beide campussen) 

 

 Het drinkwater dat in het AZ Damiaan bestemd is voor menselijke consumptie is 

afkomstig van de watermaatschappij TMVW en wordt getoetst aan het Besluit van de 

Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, 

bestemd voor menselijke consumptie van 13/12/2002 (Belgisch Staatsblad 13 december 

2002). 

 

 

8.7 Schoonmaak 
 

Algemene vaststellingen (beide campussen) 

 

 Er werd één schoonmaakverantwoordelijke voor de 2 campussen aangeduid. 

Kwalificatie: regentes huishoudkunde. 

 

 De schoonmaak in het ziekenhuis wordt verzorgd door een equipe van 125 poetsvrouwen 

(beide campussen).  

 

 Deze groep wordt begeleid door 2 voorwerksters. 

 

 Er werd door de verantwoordelijke voor de schoonmaak een procedure uitgewerkt met 

duidelijk geschreven richtlijnen met betrekking tot de dagelijkse schoonmaak. De 

periodieke schoonmaak werd in een frequentieschema ingeroosterd. 

 

 Onderhoudsmethode: 

 Vloeronderhoud met spaghettimoppen. 

 Sanitair onderhoud met reinigingsdoeken (blauw en rood). Dezelfde doeken 

worden gebruikt voor verschillende kamers. 

 Interieuronderhoud met groene reinigingsdoeken. Dezelfde doeken worden 

gebruikt voor verschillende kamers. 

 

 Bijzondere schoonmaakprocedures zijn van toepassing voor de kamers waar patiënten 

verblijven met besmettelijke en nosocomiale ziekten. 

 

 De verantwoordelijke voor de schoonmaak oefent enkel een visuele controle uit op de 

uitvoering en de resultaten van het schoonmaakprogramma. 

 

 Er werd een bezoek gebracht aan de afdeling geriatrie. 

 

 

Tekortkomingen (beide campussen) 

 

 Bij het schoonmaken van de vloer en van het sanitair worden reinigingsdoeken op een 

volgende kamer verder gebruikt. 
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 Om vooraf een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief 

onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud, is het invoeren van 

een kwaliteitmeetsysteem absoluut noodzakelijk. De kwaliteitsbeoordeling moet een 

corrigerende functie hebben en moet deskundig uitgevoerd worden om de kwaliteit van 

het schoonmaakwerk volgens objectieve en technische criteria vast te stellen. 

In afwachting dat een kwaliteitmeetsysteem wordt ingevoerd in samenwerking met een 

professioneel schoonmaakbedrijf, bevelen wij aan dat de dienst ziekenhuishygiëne het 

huidige systeem blijft evalueren. In het verleden werden al deskundige bacteriologische 

testen uitgevoerd. 

 

 

8.8 Linnenbehandeling 
 

Algemene vaststellingen (campus Heilig Hart) 

 

 Er is een correcte scheiding tussen de stromen van het vuile en het propere linnen. 

 

 Er staat op de campus Heilig Hart één industriële wasmachine en één droogkast. Deze 

worden enkel gebruikt voor het wassen van gordijnen. 

 

 Externe wasserij voor het bedlinnen van de patiënten en de werkkledij van het personeel 

is Dumoulin uit Komen. 

Dit bedrijf werd ter plaatse bezocht door de medewerkers van de ziekenhuisdirectie. 

 

 Bacteriologische controle op het wasprocédé gebeurt in de externe wasserij door een 

erkend laboratorium. De resultaten werden geëvalueerd door het comité 

ziekenhuishygiëne. 

 

 Er zijn geschreven procedures i.v.m. de behandeling van het bedlinnen en de werkkledij. 

 

 

8.9 Opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen 
 

Algemene vaststellingen (campus Heilig Hart) 

 

 In een centraal opslagmagazijn van het economaat worden de reiniging- en 

desinfecterende producten tussen de andere goederen gestockeerd. 

 

 De recipiënten zijn voorzien van de wettelijke etiketten. 

 

 Grote hoeveelheden en ontvlambare en giftige producten worden bewaard in de 

buitencontainer met lekbak (muur VE1). Deze container is goed afgesloten en voldoet 

aan de nodige veiligheidsvoorschriften. 

 

 Op de verpleegafdelingen (berging) en in de lokalen van de centrale keuken staan grote 

hoeveelheden reinigingsvloeistoffen voor het gebruik door de schoonmaakploeg. De 

voorraad aan gebruiksklare recipiënten bedraagt meer dan één week. 

Op die manier ontstaat er een grote verscheidenheid aan diverse gevaarlijke producten op 
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verschillende locaties en een verhoging van het veiligheidsrisico wordt in de hand 

gewerkt. 

 

 Op intranet zijn de eigenschappen en veiligheidsvoorschriften van deze gevaarlijke 

stoffen te lezen (MSDS-fiches). 

 

 Er bestaat een inventaris met rangschikking per afdeling van de gevaarlijke vloeistoffen 

(afwas-, schoonmaak- en onderhoudsproducten). 

 

 Aan de hand van de verkregen inlichtingen en de documenten die ons werden gegeven, 

kunnen wij niet nagaan of de aanwezige gevaarlijke stoffen (rubriek 17 - Vlarem) 

overeenstemmen met de aard en de hoeveelheden, zoals ze werden opgetekend in de 

milieuvergunning. 

 

 

Tekortkomingen (campus Heilig Hart) 

 

 Het register met de inventaris van de gevaarlijke producten moet specifiek zijn en moet 

ten minste de volgende gegevens bevatten: 

o de gevaarssymbolen volgens de milieuwetgeving; 

o de maximumhoeveelheid die kan gestockeerd worden in het centrale magazijn; 

o de maximumhoeveelheid die kan gestockeerd worden op de plaats van 

gebruik; 

o de opslagmodaliteiten in het centrale magazijn; 

o de opslagmodaliteiten op de plaats van gebruik. 

 

 De volgende informatie moet verwerkt worden in interne richtlijnen: 

o de veiligheidsmaatregelen die moeten genomen worden bij morsen of andere 

accidenten; 

o controles op de etikettering zowel bij de opslag als bij het interne transport; 

o de (interne) opleiding voor het personeel dat bevoegd is voor transport en 

opslag. 

 

 

Aanbevelingen (campus Heilig Hart) 

 

 Wij adviseren om het gemiddelde verbruik van gevaarlijke stoffen per jaar en per 

verbruiker te registreren, op te volgen en daarna grondig te evalueren. Op die manier kan 

een uitzonderlijk gebruik van gevaarlijke stoffen aan het licht komen. 

 

 Op een verpleegafdeling zou slechts een voorraad opgeslagen mogen worden die nodig is 

voor het verbruik van 1 week. 

 

 Afvullen naar kleine verpakkingen moeten vermeden worden. 
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8.10 Biotechnologie 
 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Er is een bacteriologisch laboratorium gevestigd op de campus Sint Jozef. 

 

 Het technisch dossier heeft het nummer SBB 219 2003 0553B. 

 

 Bioveiligheidscoördinator: Dokter Gudrun Alliët, klinisch bioloog. 

 

 De meest recente structurele wijzigingen aan het labo voor bacteriologie dateren van 

2005. 

 

 Drie lokalen van het labo werken onder het inperkingsniveau L2. 

 

 Activiteit 1: “Opsporen en identificatie van pathogene organismen in klinische stalen 

van humane oorsprong”. 

 

 Het labo heeft een apart lokaal met specifieke uitrusting (apparatuur, materiaal) voor 

manipulatie van potentieel besmette stalen of primo-culturen van Mycobacterium.  

 

 Het lokaal is uitgerust met een microbiologische veiligheidskast (MVP) van klasse II 

(2007). De MVP wordt 2x per jaar gecontroleerd door een erkend bedrijf (MDCT).  

 

 Indien pathogenen van risicoklasse 3 (bv. Mycobacterium tuberculosis) worden 

geïdentificeerd, worden geen verdere analyses meer op dit staal uitgevoerd, maar wordt 

het staal naar een referentielabo gestuurd voor verdere analyses. 

 

 Het transport gebeurt volgens de gekende richtlijnen. 

 

 Gecontamineerd afval wordt correct afgevoerd als RMA. 

 

 Momenteel hebben alle toegangsdeuren een automatische sluiting. 

 

 Goede werking van het aircosysteem. 

 

 Ramen blijven tijdens de werkzaamheden gesloten. 

 

 Er is een autoclaaf (17 liter) beschikbaar in het labo. Deze wordt gebruikt voor 

inactivering van besmet materiaal dat voor hergebruik in aanmerking komt. Tweemaal 

per jaar is er een controle met een bio-indicator. 

 

 Het laboratorium is uitgerust zijn met een centrifuge waarvan de rotor of de 

centrifugeerbuishouders hermetisch afgesloten kunnen worden (zogenaamde "safety 

cups").  
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Sterke punten 

 

 Elke wijziging aan het laboratorium wordt onderworpen aan een strenge risicoanalyse en 

wordt aan de verantwoordelijke van de Vlaamse overheid gemeld. 

 

 De opleidingen in verband met bioveiligheidsaspecten zijn zeer gevarieerd en worden 

goed opgevolgd. 

 

 De handen worden steeds gewassen voordat het laboratorium wordt verlaten en een 

veilige techniek om kruisbesmetting te vermijden, wordt toegepast. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Wij bevelen aan om zoveel mogelijk het gebruik van papieren documenten te vermijden 

in een L2-labo. Ook het inrichten van een bibliotheek met mappen is niet aangewezen in 

een lokaal met inperkingniveau L2. 

 

 Ook sporadische bezoekers (bv. inspectie) moeten beschermende kleding (labojas) 

dragen in een L2-labo. 

 

 Wasbakken voor de handhygiëne worden bij voorkeur voorzien van een niet-manuele 

bediening.  

 

 

8.11 Vergunningstoestand (milieu) 
 

Algemene vaststellingen 

 

ZIEKENHUIS SOORT Deel/G-rubriek VAN TOT 

AZ Damiaan 

(campus Heilig Hart) 

VLAREM-

vergunning (klasse 1) 

Ziekenhuis: 

Rubrieken 24.2.1, 35, 

32.8.1.3 en 49.2  

 2023 

AZ Damiaan 

(campus Sint Jozef) 

VLAREM-

vergunning (klasse 1) 

Ziekenhuis: 

Rubrieken 24.2.1, 35, 

49.2 en 51.2.1  

 2023 

AZ Damiaan 

(nieuwbouw) 

VLAREM-

vergunning (klasse 1) 

Ziekenhuis: 

Rubrieken 24.2.1, 35, 

32.8.1.3 en 49.2  

 2026 

 

 Het is de beslissing van de directie om in de toekomst een ééncampusziekenhuis op te 

richten. De locatie campus Heilig Hart zal op termijn alle ziekenhuisactiviteiten 

herbergen. Om dit te kunnen realiseren, werd een masterplan opgesteld en wordt 

momenteel een nieuwbouw gerealiseerd. 

 

 Tijdens het uitvoeren van grote bouwwerkzaamheden in en om het bestaande ziekenhuis 

(campus Heilig Hart) wordt de nodige aandacht geschonken aan het nemen van 

hygiënische maatregelen ten aanzien van de patiënten. 
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 Deze preventiemaatregelen worden gestuurd door de milieucoördinator en het comité 

voor ziekenhuishygiëne. 

 

 De milieucoördinator beschikt over een zeer degelijke kennis van de 

milieureglementering. 
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9 Infectieziektenpreventie 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Er bestaat een procedure i.v.m. de verplichte melding van infectieziekten. De afdeling 

Toezicht Volksgezondheid ontvangt op regelmatige basis meldingen van het ziekenhuis. 

 

 Het ziekenhuis deed mee aan de nationale campagnes voor handhygiëne. 

 

 Alle procedures van ziekenhuishygiëne zijn terug te vinden op het intranet. 

 

 Er bestaat ook een goed uitgeschreven MRSA-beleid. Een herkenningssysteem bij 

opname en spoedopname is in voorbereiding en zal nog vóór de vakantie in gebruik 

genomen worden. 

 

 Volgende verslagen zijn door het comité ziekenhuishygiëne besproken en goedgekeurd: 

algemeen strategisch plan, beleidsplan, werkings- en activiteitenverslag van het team 

ziekenhuishygiëne. 

 

 Handhygiëne blijft een aandachtspunt. 3-maandelijks worden de posters op de afdelingen 

vervangen, op elke bijscholing wordt dit item nog eens doorgenomen. Ook de 

vrijwilligers krijgen jaarlijks een bijscholing. 

 

 Er is een AB-beleidsgroep in het ziekenhuis aanwezig. Dit comité komt 6 maal per jaar 

samen. Het AB-formularium is te raadplegen via het intranet. Dit formularium is 

onderverdeeld in profylactisch, empirisch en etiologisch gebruik. Er is ook een aparte 

rubriek voorzien met aangepaste dosering voor patiënten met nierinsufficiëntie.  

 

 

Sterke punten 

 

 Het comité ziekenhuishygiëne zal ook in de toekomst blijven 10x/jaar samenkomen, zo 

wordt ziekenhuishygiëne verder ziekenhuisbreed gedragen. Hierdoor wordt er ook korter 

op de bal gespeeld en krijgen ook kleine zaken zoals bv. problemen met de nieuwe 

handalcohol, de nodige aandacht. 

 

 De algemene standaardvoorzorgsmaatregelen zijn participatief tot stand gekomen met de 

doelgroepen (per cluster). 

 

 In het ziekenhuis zijn de referentieverpleegkundigen (of hygiënementoren) al sinds 1999 

actief. Ze helpen bij de implementatie van de procedures en ondersteunen het 

ziekenhuishygiënebeleid. Ze hebben ook een signaalfunctie naar het comité 

ziekenhuishygiëne. 
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Tekortkoming 

 

 De basisvoorwaarden voor de toepassing van een goede handhygiëne zijn niet bij alle 

zorgverstrekkers vervuld. Het dragen van korte mouwen en de afwezigheid van juwelen 

aan de handen, zoals beschreven in de procedures van het ziekenhuis, wordt niet door 

iedereen nageleefd. De directie en de hoofdgeneesheer spelen een belangrijke rol in de 

implementatie van deze basisvoorwaarden bij alle beroepsgroepen, inclusief de artsen. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Het comité ziekenhuishygiëne dient na te gaan of het hergebruik van de (groene) 

wegwerponderleggers geen risico inhouden voor de overdracht van infectieziekten. 

 

 De aanwezigheid van de artsen, ook op de extra georganiseerde comités 

ziekenhuishygiëne, wordt aanbevolen. Een systeem van plaatsvervangers kan een 

alternatief zijn om de medische discipline op het comité ziekenhuishygiëne te blijven 

vertegenwoordigen. 

 

 Om handhygiëne nog beter te implementeren op de werkvloer dienen ook de 

spoelruimten en afdelingskeukens te worden uitgerust met de nodige alcoholdispensers, 

zeep en wegwerphanddoeken.  
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