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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 januari 2008 Audit 

15 januari 2008 Audit 

21 januari 2008 Opmaak verslag 

24 januari 2008 Presentatie verslag 

 

 

1.4. Samenstelling van het auditteam 

 
 
XXXX  Hoofdauditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX  Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 
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2 Identificatie van de instelling 

 

Naam Mariaziekenhuis Noord-Limburg 

Adres Maesensveld 1 

Gemeente 3900 Overpelt 

Telefoon 011 826000 

Fax 011 826001 

e-mail info@mznl.be  

web www.mznl.be 

Erkenningsnummer 719 

 

 

Inrichtende macht 

 

Vzw Mariaziekenhuis Noord-Limburg 

Maesensveld 1 

3900 Overpelt 

 

 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

XXXX 

 

 

Directie 

 

Algemeen directeur XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Directie verpleging en paramedische diensten  XXXX 

Directie personeel en organisatie XXXX 

Directie facilitaire diensten XXXX 

Directie administratieve diensten XXXX 

Kwaliteitscoördinator XXXX 
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3 Algemeen beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het Mariaziekenhuis Noord-Limburg is in 1995 ontstaan uit de fusie van het Maria 

Middelares Ziekenhuis te Lommel en de Heilig Hartkliniek te Neerpelt.  

In september 2005 verhuisde alle ziekenhuisactiviteit naar het nieuwgebouwde 

ziekenhuis in Overpelt. 

 

 Het ziekenhuis telt 318 erkende bedden: 

 

C D G E M A + a Sp-Pall Totaal 

100 90 48 15 21 30 + 8 6 318 

 

 Bij de eenmaking van het fusieziekenhuis, werd het organogram aangepast.  

Diensten werden herschikt met het oog op uitbouw van het service-line model en het 

duoleiderschap werd ingevoerd. Er is sprake van zorgeenheden, zorgondersteunende 

eenheden en organisatieondersteunende eenheden. Alle zorgeenheden en 

zorgondersteunende eenheden staan onder de duo-leiding van een geneesheer-

diensthoofd en een hoofdverpleegkundige. Dit duo-leiderschap is doorgetrokken tot op 

het directieniveau, waar hoofdgeneesheer en directie verpleging gezamenlijk de 

zorgeenheden en zorgondersteunende eenheden aansturen. 

 

 Het Mariaziekenhuis is partner in het Noords-Limburgs revalidatiecentrum. De 20 

bedden Sp-locomotorisch van dit revalidatiecentrum bevinden zich op een campus van 

het Ziekenhuis Maas en Kempen, en worden in associatie met het Mariaziekenhuis 

uitgebaat. 65% van de patiënten wordt hiernaartoe verwezen vanuit het Mariaziekenhuis. 

 

 In 2005 en 2006 werd veel energie geïnvesteerd in de verhuis en de daarmee gepaard 

gaande integratie van beide campussen. Vele projecten kwamen daardoor wat op de 

achtergrond te liggen. In 2007 kregen opnieuw heel wat projecten een (hernieuwde) start.  

 

 

Sterke punten 

 

 Het nieuwbouwziekenhuis heeft heel wat troeven. Circulatiestromen en inplanting van 

diensten zijn goed doordacht (bv consultatie pediatrie onder het niveau van de 

kinderafdeling), er is aandacht besteed aan de ecologische aspecten, de geïntegreerde 

kunstwerken zijn erg geslaagd (bv de zeer mooie inkomhal o.a. door het kunstwerk ‘ De 

vogel en het ei’, de fotografie van landschappen uit de streek) en kleur is een belangrijk 

aspect van de binnenhuisinrichting. 
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 Uitgaande van missie, visie en strategische doelstellingen en een uitgebreide SWOT die 

in 2004 intern en extern werd opgemaakt, werd in 2006 een raambeleidsplan opgesteld 

voor de komende drie jaar. Dit raambeleidsplan wordt verder concreet vertaald in 

afdelingsbeleidsplannen. Het globaal beleidsplan werd het voorbije jaar verder aangevuld 

met een aantal prioritaire verbeterpunten op basis van de resultaten van 

patiëntentevredenheids- en medewerkerstevredenheidsenquêtes. 

 

 Leidinggevenden worden sterk betrokken bij het beleid van het ziekenhuis.  

Zo werken alle leidinggevenden mee aan de operationalisering van missie, visie, en 

strategische doelstellingen, onder de titel ‘samen werken aan een nieuwe toekomst in een 

nieuw ziekenhuis’. 4/jaar worden in dit kader de beleidsdagen georganiseerd. 

 

 De laatste jaren ging verhoogde aandacht naar communicatie. De nieuwsbrief 

Maesensveld en het infoblad Trans-fusie voor medewerkers zijn hiervan een voorbeeld. 

Hiernaast werd gestart met Trigonum, een halfjaarlijks informatieblad voor huisartsen. 

 

 Het ziekenhuis is stevig verankerd in de regio door tal van samenwerkingsverbanden. 

Niet alleen met andere ziekenhuizen wordt formeel samengewerkt, maar ook met andere 

zorgvormen. Zo participeert het Mariaziekenhuis in het bestuur van het Ziekenhuis Maas 

en Kempen met campussen in Maaseik en Bree, in het bestuur van het Revalidatie- en 

MS-centrum in Overpelt en in het bestuur van het Kinderpsychiatrisch Centrum van 

Genk. Hiernaast zijn er vooral met het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) tal van 

samenwerkingsovereenkomsten. Verder participeert het Mariaziekenhuis in een initiatief 

voor beschut wonen, in een kinderkribbe en in een woon- en zorgcentrum op één van de 

oude ziekenhuiscampussen.  

 

 Het ziekenhuis bewaakt de financiële toegankelijkheid. Zo zijn volgens het algemeen 

reglement ook niet-geconventioneerde artsen verplicht om zich te houden aan 

conventietarieven in meerpersoons- en tweepersoonskamers. In de onthaalbrochure wordt 

duidelijke financiële informatie gegeven, en er kunnen ramingen opgevraagd worden van 

een aantal behandelingen. Rooming-in voor ouders is gratis. 

 

 Sinds eind 2006 bestaat een systematische FONA registratie. Daarvoor was er een 

registratie die niet systematisch, noch gestructureerd gebeurde, en werden de meldingen 

niet besproken. Momenteel is het melden van incidenten verplicht voor elke medewerker 

die met patiënten in contact komt. Medewerkers vullen anoniem en ‘blame-free’ een 

papieren registratiedocument. (enkel voor valincidenten wordt gevraagd om de 

verpleegafdeling in te vullen) 

De voorzitter van de werkgroep FONA, tevens kwaliteitscoördinator en ombudsman, 

staat in voor het verwerken van de meldingen. Meldingen worden besproken in de 

werkgroep. Voor 2007 waren er 234 FONA registraties. Via het infoblaadje Maesensveld 

wordt het personeel regelmatig gesensibiliseerd, zeker als men een daling ziet van het 

aantal meldingen. 

Uit de rapportering komen signalen die actie vereisen en waarvoor men verbeterprojecten 

opstart. Voorbeelden hiervan zijn identificatie van patiënten, geneesmiddelendistributie, 

patiënt betrekken bij veiligheid. Waar nodig start men een ad hoc werkgroep op, bv de 

werkgroep ‘verkeerde kant operatie’. 

Een opvolgingstabel (melding, voorstel, opvolging door wie, resultaat, afgesloten, 

nazicht) wordt door de voorzitter van de FONA werkgroep bijgehouden en aangevuld.  

Men beschikt over een cijfermatig overzichtsrapport dat men wil terugkoppelen naar de 
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afdelingen ter sensibilisatie.  

Een patiëntveiligheidscultuurmeting werd uitgevoerd, hiervan zijn de gegevens recent 

beschikbaar.  

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Binnen het ziekenhuis werd nog geen formele visie, procedure of stappenplan ontwikkeld 

m.b.t. euthanasie. Er is wel een advies van de ethische commissie, dit volgt het VVI-

advies. In gesprekken en in verschillende circulerende teksten (oa in het voorstel 

procedure behandeling euthanasievraag) geeft men aan dat euthanasie in het ziekenhuis 

niet mag worden toegepast ("Ook is het uitgangspunt dat euthanasie in onze instelling niet 

wordt uitgevoerd, euthanasie behoort niet tot de wettelijke opdracht van een ziekenhuis en mag 

dus geweigerd worden."). Tot op heden werden aldus twee patiënten die bleven aandringen 

op euthanasie naar een ander ziekenhuis doorverwezen. Men dient een onderscheid te 

maken tussen enerzijds de procedure voor euthanasie die overeenkomstig de wet dient te 

zijn, en anderzijds de visie van het ziekenhuisbeheer omtrent het levenseinde. Deze visie 

kan niet opgelegd worden aan de artsen, aangezien het ziekenhuis de artsen niet kan 

verbieden te handelen volgens de wettelijk voorziene criteria. 

Eens de visie en/of procedure gefinaliseerd zijn, dient men deze kenbaar te maken aan de 

patiënten.  

 

 De ombudsman is tevens kwaliteitscoördinator. Deze functie is een rechtstreekse 

staffunctie van de algemeen directeur, en de kwaliteitscoördinator is verder ook 

volwaardig lid van het directiecomité. De ombudspersoon-kwaliteitscoördinator kan wel 

uitgenodigd worden op het directiecomité wanneer hiervoor redenen zijn (bv. adviezen 

rond patiëntentevredenheid, bespreking van een structurele oplossing voor een probleem 

waarover vaak klachten worden geuit…), maar met het oog op een strikte neutraliteit en 

onpartijdigheid, is de functie van ombudspersoon onverenigbaar met een volwaardige 

plaats binnen het directiecomité. 

  

 

Tekortkomingen 

 

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

elektronisch medisch dossier, bestaat er op de meeste diensten ook een elektronisch 

verpleegkundig dossier. Er bestaan er ook papieren dossiers van verpleegkundigen, artsen, 

en paramedici. 

Het medisch en het verpleegkundig elektronisch dossier zijn niet geïntegreerd. Artsen 

hebben toegang tot het verpleegkundig dossier, terwijl verpleegkundigen geen enkele 

toegang hebben tot de essentiële medische gegevens. Zo worden bv allergieën dubbel 

bevraagd, door artsen en verpleegkundigen, en kan men niet nagaan of de resultaten van 

deze bevraging conform zijn. 

Verder zijn verschillende systemen van medisch dossier naast elkaar in gebruik, zonder 

integratie (een nieuw centraal medisch dossier dat slechts beperkt wordt gehanteerd, het 

oude elektronisch dossier,een specifiek IZdossier). 

Het zorgendossier dient bij voorkeur multidisciplinair opgevat te worden. 

Verslagen van multidisciplinaire patiëntenbesprekingen dienen hierin ook verwerkt te 

worden, bij voorkeur op een speciaal hiervoor voorzien document. 
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 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 naschriften in de plaats van voorschriften. 

o geen sluitende controle op de thuismedicatie (soms zelfs stopzetten van 

thuismedicatie door verpleegkundigen). 

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

dosis bij controle niet meer te achterhalen is. 

 

 Er bestaan heel wat formele procedures. In de praktijk blijken ze echter niet steeds 

gevolgd te worden. Men dient voldoende aandacht te besteden aan de implementatie van 

procedures. Hierbij is het van belang dat gemaakte afspraken formeel bekrachtigd worden 

van op directieniveau, en men de toepassing opvolgt tot op de werkvloer. 

 

 De fixatieprocedure bevat geen richtlijnen over het toezicht op de patiënt (bv frequentie 

van het toezicht).  

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om bij de keuze van nieuwe leden voor de Raad van Bestuur de voorkeur 

te geven aan personen met expertise in ziekenhuismanagement, dit om de 

professionalisering verder door te voeren op het niveau van de Raad van Bestuur. 

 

 Gezien de belangrijke impact van de apotheek op het financiële en organisatorische vlak, 

is een nauwe betrokkenheid van de hoofdapotheker in het dagelijks bestuur van het 

ziekenhuis  van groot belang. Een nauwe samenwerking met de algemeen directeur, de 

hoofdgeneesheer, de verpleegkundig directeur en het hoofd van de administratief en 

financieel departement, is dan ook vereist.  

Een systematische uitnodiging van de hoofdapotheker op de vergaderingen van het 

directiecomité kan in dit kader worden overwogen. 

 

 Elke afdeling of dienst maakt jaarlijks een afdelingsbeleidsplan op. 

De opstelling en uitwerking van jaarverslagen per dienst, functie en zorgprogramma, die 

multidisciplinair worden geëvalueerd, staat voor tal van diensten echter 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. 

 

 Advies om het plaatselijk ethisch comité bekender en toegankelijker te maken op de 

werkvloer. Een scherpere profilering kan bijdragen aan een grotere belangstelling. Dit is 

mogelijk via infobrochures, een eigen stek op het intranet. De oprichting van een 

specifiek ethisch meldpunt waar iedere medewerker ethische problemen kenbaar kan 

maken zou ook een optie kunnen zijn.  

Men dient verder te onderzoeken of alle beroepsgroepen (verpleegkundigen, apotheker) 

zich in voldoende mate betrokken voelen bij het ethische discours binnen het ziekenhuis. 
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 We bevelen aan om verder te investeren in informatica. Een belangrijke stap hierbij is de 

koppeling van de verschillende software-toepassingen voor dossiervorming. Om het 

patiëntendossier verder te informatiseren zullen meer computers voorhanden moeten zijn. 
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 We bevelen aan om de website continu te actualiseren. De gegevens die op de website 

zijn weergegeven zijn soms reeds enkele jaren voorbijgestreefd (missie, visie, 

opdrachtsverklaring, samenstelling Raad van Bestuur, samenstelling medische raad, …). 

 

 Het gebruikte beperkingsformulier op de afdelingen voorziet drie codes van restrictie. Dit 

formulier wordt enkel bij het instellen van een restrictie toegevoegd aan het dossier. 

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 specifiëren.  
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4 Medisch beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis telt 78 geneesheren. 

 

 De hoofdgeneesheer is deeltijds aangesteld, en werkt hiernaast als neuroloog in het 

ziekenhuis. De opdracht van de hoofdgeneesheer loopt ten einde in augustus 2008.  

 

 

Sterke punten 

 

 Er is een maandelijks overleg tussen medische raad, Raad van Bestuur, hoofdgeneesheer 

en algemeen directeur over financiële aspecten. In de schoot van dit overleg is de 

commissie werkingsfonds opgericht die de bestemming van de vier investeringsfondsen 

uitwerkt. 

Hiernaast is er een maandelijkse commissie medische strategie, bestaande uit 

artsenvertegenwoordigers, een delegatie van bestuursleden, de hoofdgeneesheer en de 

algemeen directeur. Jaarlijks wordt elk medisch specialisme er uitgenodigd om zijn 

medisch beleidsplan met SWOT en voortgangsrapport voor te stellen. 

 

 De directie promoot het volgen van opleiding in managementvaardigheden door 

geneesheer-diensthoofden. Hiervoor worden financiële tegemoetkomingen voorzien. Vijf 

diensthoofden volgden de opleiding ziekenhuismanagement. 

 

 Associatievorming wordt sterk gestimuleerd door het beheer. Per discipline werken de 

artsen samen in associatieverband.  

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Er is geen medisch jaarverslag opgemaakt. Voor het departement zorg- en 

zorgondersteunende eenheden werd een verpleegkundig jaarverslag opgemaakt. Dit 

jaarverslag bevat geen medische gegevens. Ook in het algemeen jaarverslag van het 

ziekenhuis wordt geen overzicht en analyse gegeven van de medische activiteiten. 

Gezien de keuze voor een duoleiderschap van het departement zorg- en 

zorgondersteunende eenheden, lijkt het nuttig om hiervan een geïntegreerd medisch-

verpleegkundig jaarverslag op te maken. 

 

 De thuismedicatie wordt bij opname bevraagd door de verpleegkundige. Hierbij wordt 

door de verpleegkundige soms bepaalde thuismedicatie stopgezet in functie van een 

geplande operatie (vb. antistolling). Dit gebeurt echter zonder staande order en zonder 

medisch order van de arts. 
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Tekortkomingen 

 

 De medische activiteit is nog te weinig geïntegreerd in de totale ziekenhuisactiviteit. 

 

o Onvoldoende aantal multidisciplinaire vergaderingen en patiëntenbesprekingen. 

 

o Onvoldoende afspraken op de verpleegafdelingen inzake zaalrondes. Gemaakte 

afspraken hieromtrent worden niet steeds nageleefd. 

 

o Strategische, op elkaar afgestemde beleidsplannen van de verschillende 

disciplines ontbreken, wat de ontwikkeling van een gefundeerde toekomstvisie 

bemoeilijkt. 

 

o Een gestructureerde toetsing van de medische kwaliteit bestaat niet.  

 

o Onvoldoende betrokkenheid van de artsen in het kwaliteitsbeleid.  

 

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

hotelfunctie (“care”) van het ziekenhuis.  

 

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

ziekenhuisorganisatie als één geheel. 

 

 Het medisch reglement dateert van 1988 en is niet meer actueel (dateert van voor de 

fusie). In 2003 werd een nieuwe ontwerpversie opgemaakt, maar deze werd nooit 

bekrachtigd. 

De algemene regeling is van recentere datum, 2003, maar is ook aan actualisatie toe (bv 

aanpassingen van diensten na de verhuis, frequentie van de overlegvergaderingen). 

 

 

Aanbeveling 

 

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

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

het medisch en kwaliteitsbeleid binnen het ziekenhuis. 
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5 Verpleegkundig beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het verpleegkundig middenkader vormt geen duoleiding met de medische diensthoofden. 

Elk middenkaderlid heeft de verantwoordelijkheid over een aantal ZE en ZOE, clusters 

geheten. 

 

 Er zijn meerdere staffuncties (o.a automatisatie medische en verpleegkundige gegevens, 

begeleiding (her)intreders-studenten,…) voorzien. Deze hebben een ondersteunende en 

faciliterende functie.  

 

 

Sterke punten 

 

 Men voert een strikt beleid inzake de verhouding deeltijds / voltijds werk. Halftijds 

werken wordt op een algemene afdeling slechts aan 2 verpleegkundigen toegelaten. Zo 

tracht men de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te waarborgen. 

 

 In het Mariaziekenhuis kiest men voor totaalzorg via volledige patiëntentoewijzing. De 

verantwoordelijke verpleegkundige staat maximaal in voor alle zorgen van de toegewezen 

patiënten. 

 

 Om ’s nachts een kwaliteitsvolle zorg te bieden opteert het ziekenhuis voor twee 

loopwaken, een verantwoordelijke verpleegkundige nachtdienst (supervisor, die een deel 

van de nacht op PAAZ helpt), en een extra loopwaak (de verpleegkundige van de eigen 

ziekenwagen, werkzaam op de spoedgevallendienst). 

 

 Men beschikt over een goed uitgewerkt evaluatiesysteem (JEVE) waarbij aan de hand 

van evaluatiecriteria voor de nieuwe medewerkers een evaluatie (globaal oordeel + 

aandachtspunten) kan worden opgesteld. 

 

 Momenteel loopt er op de afdelingen pneumologie, spoedgevallendienst en de intensieve 

eenheid een proefproject waarbij de briefing ’s middags aan bed bij de patiënt gebeurt. 

(bedsite overdracht) 

 

  De functie van hoofdverpleegkundige is georiënteerd naar een managementopdracht 

binnen de verpleegafdeling. Men is gestart met regelmatige terugkoppeling van gegevens 

betreffende de werking van hun eigen dienst. Door een decentrale opvolging, kan de 

hoofdverpleegkundige zelf een aantal activiteiten bekijken en bewaken zoals: 

o Verbruikersrapporten (steriel- niet steriel, bedlinnen, handalcohol) 

o Personeel (ziekteverzuim…) 

o Klachten, prikongevallen 

o Navigator 

 

Waar nodig ondernemen een aantal afdelingen acties bv. naar aanleiding van een 

medewerkers-tevredenheidsmeting, verbruik handalcohol. 
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 In het ziekenhuis werd gekozen voor het San Joaquin patiëntclassificatiesysteem. Hiermee 

wordt de werklast op 8 verpleegeenheden bepaald. Patiënten worden naargelang de 

intensiteit van de verpleegkundige verzorging gedurende een bepaalde tijd volgens 

formele procedures in klassen gedeeld. Deze classificatie wordt als uitgangspunt 

gehanteerd voor een meer optimale en transparante verdeling van het beschikbare 

personeel, zoals de mobiele equipe. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Rekening houdend met het aantal bedden, is er normatief nood aan een mobiele equipe 

van 7,01 VTE, bestaande uit minstens 70% verpleegkundigen. 

Recent werden een paar leden van de mobiele equipe toegevoegd aan het 

personeelsbudget van een verpleegafdeling, waardoor de mobiele equipe momenteel 

bestaat uit 3,25 VTE verpleegkundigen. Er is dus een normatief tekort van 3,76 VTE. 

 

 Er is een normatief personeelstekort van 3,95 VTE op IZ. 

 

 Alhoewel het verpleegkundig dossier de mogelijkheid biedt wordt er in het ziekenhuis 

niet systematisch aan zorgplanning gedaan. Zorgplanning laat toe dat er een continuïteit 

is van de zorgverlening. Deze zorgplanning gebeurt bij voorkeur gedecentraliseerd, in de 

onmiddellijke nabijheid en in overleg met de patiënt.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het bestaande organogram, dient te worden uitgebreid met de volgende functies : 

o Mobiele equipe 

o Coördinator vrijwilligers  

Tevens is het organogram onvoldoende transparant, inzake paramedisch personeel. 

Minimaal dient de hiërarchische weg inzake communicatie top-down en bottum- up 

duidelijk te worden weergegeven. Paramedici worden best toegevoegd aan de overige 

zorgverstrekkers (verpleegkundigen en zorgkundigen) die resulteren onder de 

verantwoordelijkheid van de directie ZE en ZOE. 

 

 Men geeft aan dat de bestaande functieomschrijvingen geactualiseerd moeten worden. In 

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

verantwoordelijkheden moeten duidelijk omschreven en vastgelegd worden. Dit met 

respect voor de wettelijke bepalingen hieromtrent. 

Zo doen de functieomschrijvingen van vrijwilligers (bv. op de palliatieve eenheid) 

vermoeden dat zij ook mee instaan voor de zorg (helpen eten geven, meehelpen bij 

toiletten in aanwezigheid van de verpleegkundige), terwijl vrijwilligers geen 

verpleegtechnische handelingen mogen uitvoeren. Enkel taken ter bevordering van de 

levenskwaliteit (wandelen, lezen, …) zijn toegelaten. De functieomschrijvingen dienen 

dan ook in die zin te worden aangepast. 
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 De vrijwilligers in het ziekenhuis hebben een organisatienota, maar deze is niet helemaal 

conform de wet betreffende de rechten van vrijwilligers. Deze overeenkomst moet, naast 

aspecten zoals contactpersoon en verzekering, onder andere voldoende vermelden voor 

welke taken deze vrijwilligers worden ingezet. De regelgeving inzake de technisch 

verpleegkundige prestaties dient hierbij uiteraard te worden gerespecteerd. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Er zijn veel informele contacten tussen de verpleegkundige directie en de 

hoofdgeneesheer, maar geen gestructureerde formele contacten met verslag. Kunnen 

terugvallen op een verslag kan de opvolging van gemaakte afspraken ten goede komen. 

 

 Voor de opvang en begeleiding van nieuwe medewerkers werd een ziekenhuisbreed 

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

zorgeenheden een dienstspecifieke inscholing die verloopt volgens een stappenplan. 

We bevelen aan dit ook voor alle zorgondersteunende eenheden te doen. 

 

 Aanbeveling om het patiëntenclassificatiesysteem te evalueren en verder uit te werken, en 

de nodige aandacht te besteden aan de correcte toepassing ervan.  

 

 We bevelen aan om verpleegkundigen van de mobiele equipe een specifieke medisch-

technische opleiding te laten volgen. 
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6 Kwaliteitsbeleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis opteert voor het behoud van een kwaliteitscoördinator. De functie van 

kwaliteitscoördinator wordt gecombineerd met de taken van ombudsman, FONA-

coördinator, en coördinator van de sociale dienst, in totaal een voltijds equivalent. 

 

 Binnen het kwaliteitsdecreet worden volgende thema’s opgevolgd: 

- voor het domein evaluatie door de gebruikers: de tevredenheid bij opgenomen 

patiënten en bij huisartsen; 

- voor het domein evaluatie door de medewerkers: de tevredenheid bij de 

verpleegkundigen; 

- voor het domein operationele performantie: 

a. doorstromingstijden binnen de functie gespecialiseerde spoedgevallen; 

b. ongeplande opnames en doorstromingstijden op het chirurgisch daghospitaal; 

c. handhygiëne; 

d. patiëntveiligheid: FONA-registratie, de cultuur rond patiëntveiligheid, preventie 

van verkeerde kantoperaties, verkeerde ingreep, verkeerde patiënt; 

e. geneesmiddelendistributie; 

f. opnameproces bij geplande opnames; 

g. schoonmaak; 

- voor het domein klinische performantie: 

a. ziekenhuissterfte (algemeen en per sterfterisico) 

b. decubitus (algemeen, per ernstgraad en per dienst) 

c. ziekenhuisinfecties (MRSA, septicemieën en clostridium difficile). 

 

 Als managementmodel werd geopteerd voor EFQM. 

 

 

Sterke punten 

 

 Kwaliteitsbeleid is geïntegreerd en sterk verankerd binnen het organisatiebeleid. De 

kwaliteitscoördinator maakt deel uit van het directiecomité. Er zijn verschillende 

(permanente en ad hoc) comités en werkgroepen waarin kwaliteit aan bod komt. Via het 

raambeleidsplan, de afdelingsbeleidsplannen en projectfiches worden 

kwaliteitsdoelstellingen tot op het niveau van de werkvloer concreet gemaakt. 

 

 Een uitgebreide evaluatie van het gevoerde kwaliteitsbeleid tussen 1997-2004  werd 

opgemaakt, de link met het huidig kwaliteitsgebeuren werd duidelijk uitgewerkt. 

 

 De directieleden volgden allen dezelfde opleiding inzake het kwaliteitsmodel. Ook alle 

medische diensthoofden en de hoofdverpleegkundigen kregen hieromtrent een opleiding. 

 

 De beheersing van processen en de evaluatie van de werking van de organisatie, wordt 

o.a. opgevolgd via interne audits (bv. meting van procesindicatoren mbt 



Auditverslag Mariaziekenhuis Noord-Limburg, E 719 19 

medicatiedistributie). Deze audits geven een duidelijk beeld van de op te volgen 

knelpunten en worden gebruikt om verbeteringen door te voeren. 

 

 Informatie uit klachten wordt samen bekeken en geanalyseerd met de opmerkingen uit de 

patiëntentevredenheidsenquête en de FONA-registratie. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

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

SWOT opgemaakt op ziekenhuisniveau, maar deze bevat geen specifiek medische 

aspecten. Verder zijn er ook SWOT’s  per specialisme in het medisch beleidsplan, maar 

deze werden niet samengevoegd of geïntegreerd op ziekenhuisniveau. 

 

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

evaluatierapport van de zelfevaluatie. 

In dit evaluatierapport, opgemaakt los van het auditrapport, wordt op objectieve wijze een 

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

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

medewerkers en de gebruikers van de voorziening worden kenbaar gemaakt. Het 

ziekenhuis dient hiertoe een procedure vast te leggen. 

Momenteel denkt men eraan dit ter inzage te leggen op het directiesecretariaat voor de 

gebruikers, met name de patiënten en de huisartsen. Op zich kan dat niet als actieve 

bekendmaking beschouwd worden. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De artsen zijn onvoldoende betrokken bij het kwaliteitsbeleid. Buiten de FONA-

werkgroep is geen enkele arts lid van een werkgroep. Nochtans, het leveren van 

kwalitatieve en veilige zorg is enkel mogelijk wanneer ook deze zorgactoren actief 

zouden participeren in het ziekenhuisbeleid en kwaliteitsbeleid. Minstens bij het domein 

klinische performantie zouden artsen ten volle betrokken moeten zijn. 

 

 De zelfevaluatie is niet altijd vertaald naar SMART-uitgewerkte, concrete 

verbeterdoelstellingen. Binnen de vier domeinen worden verschillende acties 

geformuleerd maar meestal zonder duidelijke en/of meetbare doelstellingen en/of 

concrete planning in de tijd. Deze acties worden verder uitgewerkt in projectfiches, maar 

dezelfde opmerkingen gelden meestal ook voor deze fiches. 

 

Een periodieke evaluatie van de klinische performantie: 

Bij gebrek aan een sterkte-zwakte analyse worden een aantal indicatoren uit 

Navigator besproken, samen met een aantal WIV-registraties. Geen van deze 

indicatoren wijst op enig probleem. Ondanks het feit dat op deze punten 

verbeteringen niet relevant of realistisch zijn, werden toch doelstellingen 

geformuleerd (het ontwikkelen en implementeren van evidence based richtlijnen 

ter preventie van decubitus, een plan opstellen om de prevalentie van MRSA in 

het ziekenhuis te reduceren, doelstellingen bepalen m.b.t. de effectieve 

toepassing van de werkinstructies bloedstroomkatheterhygiëne). Dit zijn echter 
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geen verbeterdoelstellingen, en de gewenste verbeteringen zijn niet steeds 

realistisch of relevant. 

Metingen op zich kunnen niet beschouwd worden als verbeterdoelstellingen. 

 

Een periodieke evaluatie van de operationele performantie: 

a. De doelstellingen m.b.t. de doorstroming binnen de functie gespecialiseerde 

spoedgevallen zijn vaag en weinig meetbaar geformuleerd (“geven van gerichte, 

begrijpbare en volledige informatie betreffende werkwijze 1ste opvang van 

spoedgevallenpatiënten en de daaraan verbonden wachttijden”). Hoe en wanneer 

deze doelstellingen kunnen bereikt worden, is niet duidelijk weergegeven in het 

kwaliteitshandboek. 

b. Met betrekking tot de werking op het chirurgisch daghospitaal is een 

doelstelling weergegeven en concreet geformuleerd (“de wachttijd tussen de 

start van de voorbereiding voor de heelkundige ingreep en het vertrek naar het 

OK is maximum 2 uur, de norm is 90%). Wanneer deze doelstelling moet 

bereikt worden en hoe, is echter niet duidelijk weergegeven in het 

kwaliteitshandboek. Ook in hoeverre deze doelstelling relevant is voor de 

doorstroming (m.a.w. of en hoe dit de tijd tussen inschrijving op het 

daghospitaal en vertrek naar het OK beïnvloedt) is ook niet duidelijk. 

c. De invoering van een klinisch pad voor knieprothese is een doelstelling die, 

afgaande op het kwaliteitshandboek, al verschillende keren moest bereikt zijn. 

Tijdens ons bezoek vond echter de startvergadering plaats. Ook hier zijn de 

stappen niet erg concreet weergegeven. 

d. Voor handhygiëne zijn de eigenlijke doelstellingen niet weergegeven 

(“opstellen van een plan, een werkgroep bepaalt operationele doelstellingen”). 

e. Fona-registratie, patiëntveiligheidscultuur, geneesmiddelendistributie en 

preventie van verkeerde kantoperaties, verkeerde ingreep en verkeerde patiënt 

zijn projecten die eerder een instrument voorstellen om aan kwaliteitsborging te 

doen. Registraties op zich kunnen echter niet beschouwd worden als 

verbeterdoelstellingen. 

f. Voor de organisatie van een geplande opname zijn de doelstellingen wel 

concreet geformuleerd. De acties en het bijhorende tijdspad ontbreken in het 

handboek maar zijn wel op projectfiches terug te vinden. 

g. Voor de schoonmaak wordt dit jaar een evaluatie van het proces voorzien aan 

de hand van een aantal indicatoren, maar welke indicatoren hierbij gehanteerd 

zullen worden en welke doelstellingen bereikt moeten zijn, is onduidelijk. 

 

Een periodieke evaluatie door de gebruikers: 

Concrete doelstellingen zijn geformuleerd. Deze moeten volgens plan echter 

uiterlijk in 2010 gehaald worden, wat buiten de timing valt zoals voorzien in het 

kwaliteitsdecreet. Ook hier ontbreken actieplannen en bijhorend tijdspad. De 

geformuleerde doelstellingen voor de voorbije jaren zijn vaag en weinig sturend 

(“verbeterplan uitwerken m.b.t. de informatie die de arts aan de patiënt aanbiedt 

over de diagnose, de therapie en eventuele nazorg”). 

 

Een periodieke evaluatie door de medewerkers: 

Met betrekking tot de tevredenheid door de medewerker zijn geen doelstellingen 

geformuleerd. Wel worden een paar objectieven weergegeven met betrekking tot 

bepaalde acties (percentage uitgevoerde functioneringsgesprekken, gemiddeld 

aantal uren vorming per werknemer) of verwijzingen naar allerhande plannen 
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(“zie ook afdelingsbeleidsplannen). Waar men met die acties naartoe wil, is niet 

duidelijk. Mede daardoor ontbreekt een concreet stappenplan met tijdspad, dat 

sturend kan werken, dan ook. 

 

Het is belangrijk binnen de zelfevaluatie realistische en relevante doelstellingen te 

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

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

daar de vooropgestelde en uiteindelijke geselecteerde doelstellingen binnen een 

tijdspanne van 5 jaar (2009) moeten aangetoond worden. 

 

 Aan de ene kant werd de evaluatie van het gevoerde kwaliteitsbeleid tussen 1997 en 2004 

grondig uitgewerkt met de opname van de analyses van de cijfergegevens/de metingen. 

Ook de link tussen het gevoerde kwaliteitsbeleid en het huidige kwaliteitsbeleid is 

beschreven. Aan de andere kant worden echter niet alle opgemerkte resterende 

knelpunten verder aangepakt (o.a. medicatievoorschriften, beschikbaarheid van 

preoperatieve onderzoeken...). 

 
 

Aanbevelingen 

 

 Momenteel wordt gewerkt aan het beheer van de ziekenhuisbrede procedures (tijdig de 

eigenaar verwittigen wanneer een procedure de vervaldatum bereikt, opvolgen van 

herwerkingen). We bevelen aan de werkinstructies mbt verpleegkundige handelingen op 

dezelfde wijze te centraliseren en te beheren. 

 

 Momenteel blijkt het opzoeksysteem van de verschillende procedures niet 

gebruiksvriendelijk te zijn. Op verschillende afdelingen werkt men daarom met een 

afgedrukte selectie van procedures. Hierdoor riskeert men niet steeds over de meest 

recente versie te beschikken, of blijft het geheel een te log instrument om in de praktijk 

enig nut te hebben. Een gebruiksvriendelijk geïnformatiseerd systeem kan een 

meerwaarde betekenen bij het nastreven van een correcte implementatie van het 

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

7.1 C- en D-afdelingen 

 
Algemene vaststelling 

 

 Er werden drie verpleegafdelingen bezocht, één chirurgische, één internistische en één 

gemengde. 

 

 

Sterke punten 

 

 De verpleegafdelingen beschikken over een eigen opnamebrochure en over verschillende 

informatiebrochures. 

 

 De nieuwgebouwde afdelingen zijn erg comfortabel. Elke afdeling beschikt over een 

dagzaal. De patiëntenkamers beschikken over een kluis en koelkast, en er is gratis 

toegang tot internet op elke kamer. Hiernaast is elke patiëntenkamer uitgerust met een 

lavabo met handalcohol. 

Voor bezoekers staat continu koffie, thee en water ter beschikking. 

 

 Het elektronisch verpleegkundig dossier maakt gebruik van standaardverpleegplannen, bv 

per chirurgische ingreep. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Niet alle toegediende zorgen in de zorgplanning worden afgetekend. Parameters waren 

afgetekend, maar de waarden waren niet terug te vinden in het dossier. Een aantal zorgen, 

gebaseerd op procedures (vb om de 72u herprikken van een infuus), hebben geen plaats in 

het dossier en worden ook niet opgenomen in de zorgplanning. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De afdeling B2.1 werd recent van een chirurgische afdeling geheroriënteerd naar een 

gemengde afdeling (urologie-gynaecologie-oncologie). Het verpleegkundig personeel is 

vooraf onvoldoende opgeleid en is nog onvoldoende deskundig voor deze nieuwe 

doelgroep van oncologische patiënten. Zo is de vorming ‘omgaan met cytostatica’ 

gepland in maart 2008, en ‘omgaan met palliatieve patiënten’ zelfs nog later dit jaar. 

 

 Verpleegkundigen van de afdeling B2.1 nemen niet deel aan de multidisciplinaire 

patiëntenbesprekingen van oncologische patiënten. Uit gesprek blijkt dat men hiervoor 

niet de nodige tijd kan vrijmaken door de hoge werkdruk.  

 

 Er stond in de verpleegpost een zuurstoffles los opgesteld. Uit veiligheidsoverwegingen 

dienen de zuurstofflessen veilig gestockeerd te worden. 
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Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om op de afdeling B2.1 de dagzaal verder in te richten. Bv door de 

houten stoelen te vervangen door comfortabeler zetels, zodat patiënten hier echt kunnen 

van gebruik maken voor een ontspannend moment. 

 

 

7.2 PAAZ en psychiatrisch dagziekenhuis 

 
Algemene vaststellingen 

 

 ’s Nachts is er voorzien in een permanentie van één verpleegkundige. De tweede 

verpleegkundige is per nacht een drietal uren afwezig wegens werkzaamheden als 

loopwaak.  

 

 Het psychiatrisch dagziekenhuis is elke dag open, patiënten kunnen er tot drie dagen per 

week naartoe komen. Er worden ongeveer 25 patiënten per week gevolgd. 

 

 Er gebeuren geen ECT-behandelingen. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er is een uitgebreid therapeutisch programma, dat bestaat uit individuele therapie en 

groepstherapie. Er zijn meerdere therapiegroepen (A ziekte-inzichtsverhogend, B 

structuurverhogend, en R rust en observatie). 

 

 Naast het intramurale psychiatrisch dagcentrum bestaan er nauwe banden met 

extramurale diensten (Puente-project, therapeutisch project, psychiatrische thuiszorg, 

centra voor geestelijke gezondheidszorg), waardoor een gedifferentieerd aanbod van 

nazorg kan aangeboden worden.  

 

 Recent is het medisch team uitgebreid tot drie psychiaters. Deze derde arts is 

gerontopsychiater en is aangesteld als liaisonpsychiater in het ziekenhuis. Op deze manier 

slaagt men er in om enerzijds de liaisonpsychiatrie beter te structureren wat tot een 

duidelijke toename van de aanvragen heeft geleid. Anderzijds kan men geriatrische 

patiënten met een bijkomende psychiatrische problematiek op de geriatrie te houden, 

waar een aan hun doelgroep meer aangepaste zorg voorhanden is. 

 

 Er wordt gewerkt met een systeem van periodieke geplande opnames van risicopatiënten 

(1 week om de 3 maanden). Op die manier slaagt men erin langdurige opnames van 

chronische patiënten te vermijden, wat tot een efficiënter gebruik van de 

opnamecapaciteit heeft geleid. 
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Non-conformiteit 
 

 Aangezien de dienst spoedgevallen niet over een bruikbare isolatiekamer beschikt 

worden patiënten van buiten rechtstreeks opgenomen en geïsoleerd in de isolatiekamer 

van de PAAZ, bv. op aandringen van de politie. Deze patiënten worden niet steeds door 

een arts, bv op spoed onderzocht. Ze overnachten in de isoleerkamer en kunnen ’s 

anderendaags ofwel gewoon vertrekken als hun toestand dit toelaat, zoniet worden zij 

gecolloqueerd. Deze patiënten, die niet op de PAAZ-afdeling thuishoren, zorgen voor een 

extra belasting.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 De twee isolatiekamers liggen in het midden van de afdeling waardoor ze niet kunnen 

beschikken over natuurlijke verlichting. De deuren van de isolatiekamer zijn te smal en 

draaien naar binnen. 

 

 Het register van de afzonderingen is losbladig. Dit register dient te bestaan uit een 

gebundelde vorm met vooraf genummerde fiches. Bovendien ontbreken de 

observatiegegevens. Zo kan niet nagegaan worden hoe het toezicht georganiseerd werd. 

 

 

Aanbevelingen 
 

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

(douchestangen, kapstokken, klinken, bedden). 

 

 We bevelen aan naast een afdelingsbeleidsplan ook te voorzien in een jaarverslag en om 

hierin de gegevens m.b.t. de isolaties ook te verwerken. 

 

 Alhoewel men beschikt over een grote tuin met een verhard gedeelte wordt deze 

onderbenut. Dit komt doordat aan de kant van het gebouw, waar een niveauverschil 

bestaat, geen omheining voorzien werd en er een risico bestaat dat verwarde patiënten 

van de helling vallen. Men heeft dan maar, om financiële redenen, ervoor gekozen dit 

deel van het terrein af te sluiten en enkel onder begeleiding te gebruiken. Bovendien 

waait het zo hard rond de gebouwen, dat dit de patiënten binnenhoudt. Het verder 

inrichten en openstellen van de tuin, met aandacht voor voldoende windwerende 

maatregelen, alsook het voorzien van meer sportaccommodatie, biedt nochtans 

belangrijke therapeutische mogelijkheden. Psychiatrische patiënten vertonen immers 

vaak een ongezonde leefstijl met een tekort aan beweging.  
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7.3 Materniteit en N* 

 
Algemene vaststelling 

 

 De kraaminrichting is erkend voor 21 bedden en is gelegen op de eerste verdieping, naast 

het operatiekwartier waar de sectio’s gebeuren. Het verloskwartier beschikt over 4 

arbeids-verloskamers, waarvan er twee voorzien zijn van een relaxatiebad. 

 

 

Sterke punten 

 

 Elke vrijdag is er stafvergadering van de gynaecologen. Afhankelijk van de nood en de 

agenda is de hoofdvroedvrouw of andere vroedvrouwen aanwezig. Zo wordt bijvoorbeeld 

het jaarverslag en het opstellen van het geboorteplan (project) er besproken.  

 

 De vroedkundige consultaties (opvolging zwangerschap, geboorteplan) zijn een duidelijke 

meerwaarde:  

- de patiënten kennen de vroedvrouwen voor hun bevalling,  

- er is meer tijd voor de zwangere waardoor er meer vragen kunnen beantwoord worden, 

bv over geboorteplanning,  

-onrechtstreeks ook een efficiëntere samenwerking tussen vroedvrouwen en 

gynaecologen.  

Men meent ook dat dit mede een oorzaak is voor het lage aantal sectio’s en inducties. 

Er is een goed uitgewerkte brochure over deze consultaties. 

 

 Na een keizersnede gebeurt de opvang van de pasgeborene en de partner op de 

prematurenafdeling. Hier is beter toezicht door een vroedvrouw en is de drempel om hulp 

te vragen voor de partner lager. 

 

 De N* is ruim en voorzien van een borstvoeding- of kangoeroelokaal.  

 

 De percentages borstvoeding zijn hoog en blijven stijgen de laatste jaren. (80% in 2007, 

70% in 2006) 

 

 

Non conformiteiten 

 

 Er is geen aparte equipe aangeduid voor N*. Het ziekenhuis dient 6 VTE gegradueerd 

pediatrisch verpleegkundigen en/of vroedvrouwen met bijzondere ervaring in de 

neonatologie of een bijscholing hierover, prioritair toe te wijzen aan de N*-eenheid. Dit 

met het oog op de verzorging en het bestendig toezicht op de daar verblijvende 

pasgeborenen. Dit wil zeggen dat deze 6 VTE moeten toegewezen worden aan de N*-

afdeling vanaf het moment dat er één baby is opgenomen. Deze toewijzing dient te blijken 

uit het uurrooster. 

 

 Er is niet voorzien in een 24-uurspermanentie op de N*-eenheid wanneer er pasgeborenen 

verblijven. Men maakt op N* een onderscheidt tussen risico baby’s en niet-risico baby’s. 

Bij verblijf van risico baby’s op N* is er steeds een vroedvrouw aanwezig. Indien er op 
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N* niet-risico baby’s verblijven, gaat de verantwoordelijke vroedvrouw op de 

kraamafdeling helpen. Zij wordt dan via de draagbare telefoon verwittigd bij afwijkende 

hartritmes en zuurstofsaturatie. (sensor)  

Een definitie van risico en niet-risico baby’s op basis van objectieve criteria is er niet. 

 

 Fototherapie (dubbele) wordt gegeven op de neonatale afdeling. Fototherapie dient 

nochtans op de kamer van de moeder georganiseerd te worden. 

 

 Er gebeuren ambulante consultaties op de kraamafdeling (vroedkundige consultaties). 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Men beschikt bij opname van een parturiënte (vooral bij vroeggeboorte als er nog geen 

verwijsbrief is opgemaakt) niet steeds over de medische prenatale gegevens. Het 

consequenter gebruiken van het moederboekje of een link met de elektronische dossiers 

in de consultatieruimten zou hieraan tegemoet kunnen komen. 

 

 Enkel wegens medische redenen wordt rooming-in voor de partner toegelaten. 

  

 Zowel op N* als in het verloskwartier is het reanimatiemateriaal niet afgesloten. Een lijst 

met de nodige inhoud is er wel. Het is niet duidelijk vastgelegd wie instaat voor het 

nazicht van dit materiaal, en deze controle wordt niet geregistreerd. 

 

 Er is niet voor elke babypositie van N* een zetel voorzien voor de ouders. Dit bemoeilijkt 

een langere aanwezigheid en zo het hechtingsproces tussen ouders en kind. 

Ook de privacy is onvoldoende gewaarborgd op de neonatale afdeling.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 Aanbeveling om de checklist i.v.m. borstvoeding consequenter in te vullen, bij nazicht 

van een dossier bleek dit niet ingevuld te zijn. 

 

 Het verdient aanbeveling om een personeelslid de opleiding tot lactatiedeskundige te 

laten volgen. 

 

 De psychologische ondersteuning gebeurt nu vnl. door de artsen en de hoofdvroedvrouw. 

Een bijscholing van al het verpleegkundig personeel op dat vlak kan nuttig zijn. Er is 

geen procedure i.v.m het verstrekken van slecht nieuws. 

 

 Het verdient aanbeveling om de uitgeschreven procedure om ouders te betrekken bij de 

verzorging, die werd opgesteld voor N*, ook op te stellen voor M.  
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7.4 Zorgprogramma voor kinderen 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De kinderafdeling telt 15 kamers voor gehospitaliseerde patiëntjes, en 5 voor 

dagopnames. Hiervan zijn er 5 kamers met sas. In twee kamers is verhoogd toezicht 

mogelijk, via een raam dat uitgeeft op de verpleegpost. 

 

 De hoofdverpleegkundige van de kinderafdeling nam ontslag in september 2007, een 

nieuwe hoofdverpleegkundige start in februari 2008. Ondertussen is een verpleegkundige 

van de afdeling aangesteld als waarnemend diensthoofd. 

 

 

Sterke punten 

 

 De kinderafdeling is ruim en speels ingericht rond het thema “het bos”. Leerlingen van 

het kunstonderwijs zorgden voor een mooie aankleding met bomen en dieren. 

Bewegwijzering voor de kleinsten gebeurt dmv dierenpootjes op de grond (kippenpootjes 

naar de balie, eendenpootjes naar de speelkamer, berenpootjes naar de dagzaal). De 

onthaalbrochure is genoemd ‘in een bed op wieltjes door het bos’. 

 

 De dienst is zeer goed georganiseerd.  

Aan de kinderafdeling zijn drie pediaters verbonden, elk met subspecialisatie ( 

pneumologie-allergie, gastro-enterologie-voeding, neonatologie), en één 

kinderpsychiater. 

Elke ochtend doen de pediaters een gezamenlijke zaalronde bij alle patiëntjes op de 

dienst.  

De kinderartsen doen enkel consultaties in het ziekenhuis. Hierdoor zijn er overdag steeds 

twee pediaters aanwezig in het ziekenhuis, wat een duidelijke meerwaarde betekent voor 

de continuïteit van zorg. 

 

 Er zijn specifieke programma’s uitgewerkt voor kinderen met buikpijnklachten, voor 

astma en voor huilbaby’s. Voor het project chronische buikpijn is een speciale folder 

gedrukt en een ‘bie-bah-buikdagboek’. In het kader van het programma voor huilbaby’s 

is een ruimte ingericht als snoezelruimte. Hier worden oa de sessies babymassage 

gegeven. 

 

 Er is een duidelijke beleidskeuze gemaakt voor rooming-in voor ouders. Alle kamers zijn 

éénpersoonskamers, voorzien van een zetelbed, en rooming-in is hier volledig kosteloos.  

 

 Bloednames en andere onderzoeken worden uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal 

waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het verblijf in een 

ziekenhuiskamer. 

 

 Het psychologisch aspect van gezondheid is op de kinderafdeling sterk uitgewerkt.  

Twee orthopedagogen staan in voor spelbegeleiding en psychosociale begeleiding. Recent 

worden ze daarin ondersteund door een kinderverzorgster die een kreeg taak als 

brugfunctie tussen spelbegeleiding en verpleging. 
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Hiernaast werkt een kinder- en jeugdpsychologe op de kinderafdeling. Zij neemt de 

psychologische diagnose – en indicatiestelling op zich en doet bv belevingsonderzoeken 

op vraag van de pediaters. De psychologe vergadert tweewekelijks met de 

orthopedagogen rond patiëntenzorg. 

De psychologe wordt op haar beurt geruggensteund door de kinder- en jeugdpsychiater. 

Wekelijks is er een multidisciplinaire patiëntenbespreking van kinderartsen, 

verpleegkundigen, kinderpsychologe en kinderpsychiater over de kinderen met 

kinderpsychologische of kinderpsychiatrische problemen. 

 

 

Non conformiteiten 

 

 Er worden bij overbezetting van de kinderafdeling soms kinderen jonger dan 15 jaar 

opgenomen op diensten voor volwassenen in het ziekenhuis. Vooral tijdens erg drukke 

periodes (infecties tijdens winter) worden kinderen voor dagopnames wel eens 

opgenomen op andere afdelingen, bv hospitalisatiediensten voor volwassenen. 

 

 Er is geen volledige scheiding (visueel en auditief) mogelijk tussen kinderen en 

volwassenen in de onthaalruimte en recovery in het OK. 

 

 De dienst beschikt niet over een multidisciplinair handboek zoals bedoeld in het KB 

inzake het zorgprogramma voor kinderen.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het protocol kindvriendelijkheid omschrijft het beleid inzake kinderen voor de 

kinderafdeling, de spoedgevallen en de intensieve zorgen. Het dient verder 

ziekenhuisbreed uitgewerkt te worden, bv voor operatiekwartier, recovery en RX. Ook de 

ziekenhuisbrede implementatie van dit kindvriendelijke beleid dat beschreven wordt in 

dit protocol is nog aan de gang en dient verder gezet te worden. 

 

 Er wordt geen verslag gemaakt van de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Elke 

zorgverlener noteert voor zichzelf een aantal aandachtspunten in het eigen dossier.  

 

 

Aanbevelingen 

 

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

orthopedagogen hun observaties en bevindingen ook systematisch in het patiëntendossier 

noteren. 

 

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

maken. 

 

 



Auditverslag Mariaziekenhuis Noord-Limburg, E 719 29 

 

7.5 Melkkeuken 

 
Algemene vaststelling 

 

 Er zijn twee melkkeukens. Er is een melkkeuken op de kraamafdeling, met strikte 

scheiding tussen steriele en niet-steriele ruimte. Op de kinderafdeling bestaat de 

melkkeuken enkel uit een reine zone. 

Er wordt gewerkt met wegwerpflesjes. De flesjes worden voor 24 uur klaargemaakt door 

de nachtverpleegkundigen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De HACCP-procedure van de melkkeuken vermeldt niet wat er met de bereide melk dient 

te gebeuren in geval van temperatuursoverschrijding. De procedure dient dan ook verder 

uitgewerkt te worden. 

 

 Zuigelingenvoeding dient te worden klaargemaakt op het ogenblik van gebruik. Indien het 

ziekenhuis kiest voor een bereiding voor 24uur, moet het kunnen aantonen dat de 

gebruikte bereidingsprocedure dezelfde veiligheidsgarantie biedt. 

 

 

7.6 Zorgprogramma voor geriatrie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De dienst geriatrie bestaat uit twee zorgeenheden A3.1 en A3.2 met elk 24 bedden.  

 

 De dienst staat momenteel onder verantwoordelijkheid van één geriater, er is een vacature 

voor een bijkomende geriater (en/of endocrinoloog). Een gerontopsychiater is verbonden 

als consulent aan de geriatrische afdelingen. 

 

 Op dezelfde verdieping als de dienst geriatrie bevindt zich het dagziekenhuis. Dit is een 

dagzaal die voorzien is van 5 relaxzetels en één kamer met bed. Recht tegenover de 

dagkliniek is een gesprekslokaal waar o.a. de gerontopsychiater testen kan afnemen. 

 

o Momenteel kunnen patiënten in het dagziekenhuis terecht voor diagnose en 

therapie in het kader van de geheugenkliniek. Dit valt onder de medische 

coördinatie van een gerontopsychiater. 

 

o In het verleden kon in het dagziekenhuis ook terecht in het kader van een 

valkliniek (diagnose en therapie), wegens de krappe medische bestaffing werd dit 

stopgezet. Men wil dit in de toekomst hervatten en uitbreiden naar valpreventie, 

syncope en osteoporose. 
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Sterke punten 

 

 De werking van de geheugenkliniek is goed georganiseerd en omvat een diagnostisch luik 

en een therapeutisch luik (individueel en in groep). Het therapeutisch luik bestaat 

standaard uit 10 sessies van een halve dag. Tijdens één van deze sessies wordt de familie 

uitgenodigd om informatie (algemeen, vragen, tips) te geven over dementie. 

 

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

gepland tijdens de teamvergadering. Effectieve ontslagdata worden vastgelegd indien de 

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

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

voorlopige ontslagbrief, kine-ergo-logoplan, medicatieblad, e.d. Indien nodig wordt een 

zorgoverleg georganiseerd met de betrokken thuiszorgdienst, de familie en de huisarts. 

 

 Er werden eenvoudige en duidelijke infofolders ontwikkeld voor de twee zorgeenheden, 

het dagziekenhuis geheugenkliniek en het dagziekenhuis valpreventie. 

 

 Men beschikt over een weglooppreventiesysteem dat werkt via sensoren gekoppeld aan 

het oproepsysteem.  

 

 De implementatie van het zorgprogramma is gestart en een infoavond voor alle 

medewerkers van het ziekenhuis werd gegeven. Zo is de op de dienst orthopedie de 

interne liaison opgestart, men gebruikt voor de screening het GRP-instrument (geriatrisch 

risicoprofiel) en in het dossier is een apart luik voorzien. Voor de 

referentieverpleegkundigen is een vormingsprogramma uitgestippeld. 

Het team interne liaison is 2 dagen in de week beschikbaar en heeft een eigen e-mailadres 

voor vragen, opmerkingen en aanvragen. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Niet-geriatrische patiënten met endocrinologische aandoeningen verblijven ook op de 

geriatrische zorgeenheden.  

 

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

onvoldoende in om patiënten te motiveren tot het dragen van dagkledij, en gezamenlijke 

maaltijden worden onvoldoende gestimuleerd. De sociale activatie en het aanbod van 

socio-culturele activiteiten is té beperkt. 

 

 Logistiek medewerkers helpen patiënten bij het eten (na overleg en onder 

verantwoordelijkheid van een verpleegkundige; niet bij gekende slikproblemen). 

Verpleegtechnische handelingen mogen wettelijk enkel uitgevoerd worden door 

verpleegkundigen. 

 

 Momenteel zijn er nog geen poliklinische geriatrische raadplegingen georganiseerd.  
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Tekortkomingen 

 

 Men geeft aan dat voor het geriatrisch dagziekenhuis 1,5 VTE verpleegkundigen en 1,5 

VTE paramedici voorzien zijn (0,5 VTE psycholoog, 0,5 VTE ergo, 0,5 VTE kine). 

Verschillende van deze mensen werken daarnaast ook op de geriatrie afdeling of voor 

andere diensten in het ziekenhuis. Er kan onvoldoende aangetoond worden dat deze 

mensen effectief ingezet worden op het geriatrisch dagziekenhuis voor de aangegeven 

arbeidstijd. 

 

 Het fixatiebeleid werd nog niet geïmplementeerd op de dienst geriatrie. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Van de wekelijkse multidisciplinaire vergadering op de zorgeenheden wordt door elke 

aanwezige een eigen verslag gemaakt. De geriater maakt van het overleg een verslag in 

het medisch dossier, dit wordt afgeprint en in een map gestopt op de afdeling. 

Aanbeveling om het medisch en verpleegkundig dossier beter op elkaar af te stemmen. 

 

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

aantal specifieke aspecten van het geriatrisch zorgconcept (dagkledij, gezamenlijke 

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

familie. 

We bevelen verder aan om de folder i.v.m ouderen en vallen in de thuissituatie opnieuw te 

gebruiken. 

 

 Aanbeveling om de mogelijkheid te onderzoeken om huisbezoeken door de 

ergotherapeuten van de dienst op te starten.  

 

 Het toewijzen van vaste ergotherapeuten en kinesisten aan de dienst geriatrie zou een 

meerwaarde hebben, zowel naar het psychologisch klimaat op de dienst (er zouden meer 

activiteiten op de afdeling zelf kunnen worden georganiseerd) als naar de 

multidisciplinaire opvolging van de patiënten binnen het team.  

 

 Het verdient aanbeveling om de gemaakte plannen i.v.m dagziekenhuis: valkliniek, 

project delirium, uitwerking externe liaison ook in de praktijk om te zetten.  

 

 Het verdient aanbeveling om stil te staan bij de capaciteit van het geriatrisch 

dagziekenhuis in het kader van het heropstarten van de valkliniek. 

 

 In het kader van opvolging en sensibilisering verdient het aanbeveling om te registreren 

op welke diensten de interne liaison geraadpleegd wordt. 
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7.7 Sp-palliatief 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De dienst telt 6 eenpersoonskamers en bevindt zich op een deel van de bovenverdieping 

van het ziekenhuis. 

 

 Het medisch diensthoofd is een arts die begin deze maand werd aangesteld. Hij is 

oncoloog-hematoloog en maakt deel uit van het palliatief support team. 

 

 Men wenst in de toekomst een snoezelruimte te installeren. 

 

 

Sterke punten 

 

 Men beschikt over een ruime en gezellige leefkamer-eetzaal met aangrenzende keuken. 

Patiënten, verplegend personeel en vrijwilligers eten er samen om de huiselijke sfeer te 

bevorderen. De kamers zijn ruim en men beschikt voor elk bed over een 

comfortverhogende of alternerende matras. 

 

 ‘ 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 en 

maaltijden. 

 

 Men werkt met staande orders in functie van comfortbehandeling en 

symptoombestrijding. Daarnaast zijn er per patiënt nog specifieke staande orders 

opgenomen in het patiëntendossier onder de vorm van een “SOS blad”. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Uitleg waarom voorgeschreven medicatie niet werd genomen door de patiënt dient 

minimaal te worden verantwoord in het patiëntendossier (bv. weigering, op onderzoek, 

…). 

 

 Er wordt op de afdeling gerookt door patiënten in een lokaal zonder specifieke afzuiging. 

Een rooklokaal dient op afdoende wijze verlucht te worden, ondermeer om de hinder 

door omgevingstabaksrook tegen te gaan. 

 

 

Tekortkoming 

 

 Met uitzondering van de leefruimte komt de afdeling als weinig huiselijk en 

oncomfortabel over:  

- Nergens kan men van de buitenlucht genieten. Er is geen terras, enkel een veranda in 

de leefruimte die uitkijkt op het dak. De sterke wind op deze hoogte laat zelfs geen 

decoratie toe van het dak (planten, beeldjes). Advies om de nodige technische 

aanpassingen te doen om toch een dakterras te voorzien; 
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- Geen van de kamers beschikt over een douche of bad. Hiervoor moet men steeds 

gebruik maken van de gemeenschappelijke badkamer. Deze is weinig geschikt om 

zelfstandig te gebruiken: het speciale bad vereist kennis van het bedieningspaneel en 

de douche is volledig open; 

- De spreekruimte is onbruikbaar omdat er in gerookt wordt. 

 

 

7.8 Palliatieve functie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De palliatieve functie kreeg pas in 2003 een effectieve invulling, daarvoor waren de 

aangeduide personeelsleden niet vrijgesteld voor deze taak. De palliatieve werking is 

maw pas in 2003 opgestart. 

 

 In 2006 waren er 140 palliatieve patiënten en 266 palliatieve begeleidingen. 

 

 

Non-conformiteit 
 

 Het halftijds equivalent van een arts wordt, ondanks de formele aanstelling van een arts, 

niet ingevuld binnen de palliatieve functie. De arts van het palliatief support team, die 

recent in het ziekenhuis kwam werken, cumuleert deze functie met die van medisch 

diensthoofd van de palliatieve afdeling en een voltijdse praktijk als oncoloog en 

hematoloog. Hij wordt enkel bij problemen ingeroepen. De mobiele equipe van de 

palliatieve functie dient normatief minstens te bestaan uit een halftijds equivalent 

geneesheerspecialist, een halftijds equivalent psycholoog en een halftijds equivalent 

gegradueerde verpleegkundige. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De palliatieve zorgcultuur is onvoldoende doorgedrongen in het ziekenhuis. 

Hoewel de begeleiding door het palliatief supportteam via de onthaalbrochure als zeer 

laagdrempelig wordt gecommuniceerd aan patiënten en hun familie, kan men deze 

toegankelijkheid in de praktijk niet steeds waarmaken. 

Het feit dat begeleiding volgens de procedure enkel kan opgestart worden na een 

consultaanvraag door de behandelende arts is te beschouwen als een structurele drempel. 

De moeite die sommige artsen nog hebben met de waarheidsmededeling aan patiënten 

kan gezien worden als een psychologische drempel voor de inzet van de palliatieve 

equipe. 

Het gebrek aan medische invulling van de functie zorgt er bovendien voor dat het 

artsenkorps moeilijker kan gesensibilisserd worden. 

 

 Het palliatief dossier wordt bewaard door het palliatief team en maakt geen deel uit van 

het patiëntendossier. 
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Aanbeveling 

 

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

 

 

 

7.9 Gespecialiseerde spoedgevallenzorg 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De dienst spoedgevallen staat ook in voor de bestaffing van de MUG en een eigen 

ziekenwagen, ingeschakeld binnen het 100-systeem.  

 

 Er zijn verbouwingsplannen voor de dienst spoedgevallen, met aanpassingen thv de 

wachtzaal en de garage. 

 

 Overdag bestaat de verpleegkundige permanentie op spoed uit 5 verpleegkundigen (1 

coördinator spoed + 2 spoedverpleegkundigen, 1 voor MUG en 1 voor ziekenwagen). ’s 

Nachts zijn er vier verpleegkundigen. Tijdens de nacht gaat de verpleegkundige van de 

ziekenwagen de algemene waak van het ziekenhuis bijstaan bij de hulp op 

verpleegafdelingen. 

 

 Van maandag tot vrijdag is er een administratieve kracht tijdens de kantooruren. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er is een goed uitgebouwde medische permanentie. Dag en nacht zijn er twee artsen 

aanwezig op de spoedgevallen, één is verantwoordelijk voor MUG-oproepen (2 à 3/dag), 

hiernaast staan ze beide in voor de opvang van de patiënten op spoed. 

Spoedartsen zijn BAG-arts (soms nog in opleiding) of urgentiearts. Zij doen diensten van 

12 of van 24 uur. 

 

 De dienst spoedgevallen heeft erg veel (formeel en informeel) contact met zijn verwijzers 

en de diensten waarmee het samenwerkt. (huisartsen, brandweer, politie, bedrijven, 

zwembaden, …) Vrijdagnamiddag is in de agenda van de ‘duoleiders’ voorbehouden voor 

overleg met tal van diensten, intern en extern. 

 

 Er wordt veel aandacht besteed aan vorming. Maandelijks wordt een intern 

vormingsmoment georganiseerd. Deze vormingsmomenten zijn steeds multidisciplinair 

(artsen en verpleegkundigen samen) opgevat en zijn waar mogelijk dienstoverschrijdend 

(bv samen met IZ, of pediatrie). Er worden sprekers van andere (universitaire) 

spoeddiensten uitgenodigd rond een bepaald thema, en in werkgroepen worden deze 

onderwerpen verder uitgewerkt tot procedures. 

 

 Hiernaast organiseert de dienst spoedgevallen ook veel vorming voor externen, bv de  

opfrissingscursus voor ambulanciers, basic life support voor bedrijven, zwembaden, 

tweemaal per jaar een symposium voor huisartsen en specialisten, … . 
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Non-conformiteiten 

 

 De isolatiekamer voldoet niet voor de opvang van patiënten met een acute psychiatrische 

pathologie. Deze isolatiekamer is eerder geschikt voor isolatie van besmettelijke 

patiënten. 

Deze kamer is qua inrichting niet veilig inzake automutilatie en suïcidegevaar: scherpe 

hoeken, verhangingsrisico bed, verlichting, sanitair onveilig bij agressie). 

Bovendien is adequaat toezicht op deze patiënten niet mogelijk. er is immers geen 

cameratoezicht. Er is enkel een raampje in de deur, maar de kamer bevindt zich ver van de 

verpleegpost.  

Het gevolg van deze onveilige inrichting is dat deze patiënten steeds gefixeerd worden op 

het bed. Deze behandelingswijze om architectonische redenen is ontoelaatbaar. In andere 

gevallen worden patiënten voor een nacht opgenomen in de isolatiekamer op de PAAZ, 

wat de werking van deze dienst overbelast. 

 

 Het registratieformulier voor isolaties werd pas in december 2007 ontwikkeld, en werd 

nog nooit gebruikt. Op dit formulier is geen plaats voorzien voor het noteren van de 

toezichtsmomenten en de follow-upgegevens.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 Men kan onvoldoende de privacy garanderen op dienst spoedgevallen.  

Gezien de beperkte ruimte van de wachtzaal, kunnen alle aanwezigen meeluisteren 

wanneer een patiënt zich met klachten meldt aan de balie.  

In de zaal met drie bedden voor nachthospitalisatie zijn de posities slechts van elkaar 

afgescheiden door een gordijn, de privacy is dus visueel noch auditief niet beschermd. 

 

 De vier bedden voor nachthospitalisatie doen vaak dienst als buffer. Patiënten wachten 

hier enkele uren alvorens in het beddenhuis opgenomen te worden. Oorzaak hiervan zijn 

doorstromingsproblemen bij opname van patiënten (poetsmomenten van de kamers in het 

beddenhuis, vermijden van patiëntentransporten ’s nachts). De bedden op de eenheid voor 

spoedgevallenzorg dienen voorbehouden te worden voor tijdelijke hospitalisatie met het 

oog op observatie. 

 

 De dienst beschikt niet over zorgprocedures voor de verpleegkundigen die de 

ziekenwagen bemannen. Verpleegkundige bestaffing van de 100 heeft enkel een 

meerwaarde indien zij geruggensteund zijn in hun handelingen door staande orders. 

 

 In december werd het SEGA-screeningsinstrument voor risico-inschatting van 

geriatrische patiënten op spoed voorgesteld. Dit instrument wordt nog niet in de praktijk 

gebruikt. Als eerste stap plant men om de niet-verwezen patiënten te gaan screenen. 

Men dient zo snel mogelijk alle geriatrische patiënten bij opname te identificeren, en de 

screening op spoed niet enkel te beperken tot de niet-verwezen patiënten. 
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Aanbevelingen 

  

 We bevelen aan om een oproepsysteem te voorzien voor het personeel in nood. Nu 

dienen personeelsleden in geval van problemen telefonisch hulp vragen bij collega’s of 

politie. 

 

 We bevelen aan duidelijkheid te scheppen over hoe een beroep kan gedaan worden op de 

mobiele equipe. De spoedgevallendienst kan volgens de gewone procedure geen beroep 

doen op de mobiele equipe. Langdurige afwezigheden en ziekte worden door de eigen 

equipe opgevangen. Op het moment van de audit staan er 600 overuren genoteerd voor de 

dienst. Men blijkt niet op de hoogte van de mogelijkheid om iemand uit de mobiele 

equipe rechtstreeks via de directie verpleging aan te vragen. 

 

 De dienst kan enkel binnen kantooruren beroep doen op de pastorale en sociale dienst 

voor het ondersteunen van familieleden van patiënten in kritieke situaties. In de praktijk 

gebeurt dit niet, en staat de dienst spoedgevallen steeds zelf in voor de opvang van 

familie bij kritieke situaties. We bevelen aan om na te gaan of men deze psychologische 

opvang door professionelen zou kunnen laten ruggensteunen. 

 

 We bevelen aan om bij verbouwing van de isolatiekamer een klok zichtbaar op te hangen, 

en de mogelijkheid van daglichtinval te onderzoeken. 

 

 

7.10 Intensieve zorgen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De functie telt 12 erkende bedden. Deze staan opgesteld in individuele boxen, twee 

beschikken over een sas. Daarnaast is er nog een reanimatieruimte, die op identieke wijze 

is ingericht. 

 

 Op de eenheid worden hiernaast tot 16 patiënten met telemetrie opgevolgd (+ 

protocollering) die gehospitaliseerd zijn op andere afdelingen. Bij reanimaties van die 

patiënten gaat een verpleegkundige van intensieve zorgen ter plaatse. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er is een normatief personeelstekort van 3,95 VTE. Normatief dient men minstens over 

24 VTE verpleegkundigen te beschikken, nu zijn er slechts 20,05 VTE. (dit na een zeer 

recente uitbreiding van de equipe)  

In realiteit is het tekort nog groter, aangezien de verpleegkundigen voor alle 

patiëntentransporten van en naar het operatiekwartier, alsook naar de afdelingen moeten 

instaan. Op de afdeling moeten zij daarenboven ter plaatse de patiënten volledig 

installeren op hun kamer. Hierdoor is men dagelijks gedurende verschillende uren niet 

beschikbaar op de eenheid intensieve zorgen (dit komt neer op een verlies van ongeveer 

0,5 VTE).  
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Uit registraties blijkt dat de personeelsleden zowat nooit tijd hebben om te gaan eten in 

het personeelsrestaurant. 

  

 Tijdens de nachtdienst en het grootste gedeelte van het weekend is er een 

verpleegkundige permanentie van 3 verpleegkundigen. Gezien het aantal erkende & 

opgestelde bedden (12) is er een minimale bestaffing vereist van 4 verpleegkundigen.  

 

 Niet-internistische patiënten worden meestal niet ontslagen op basis van medische 

criteria, maar op basis van de terugbetalingscriteria voor invasieve monitoring (waarbij 

zij minstens 24 uur invasieve monitoring moeten krijgen vooraleer dit als prestatie kan 

aangerekend worden). Deze werkwijze, samen met het gebrek aan een goede procedure 

bij overbezetting, verhindert een kwalitatieve werking, zowel binnen als buiten de 

eenheid en houdt ernstige risico’s in inzake patiëntveiligheid. Immers, frequent blijven er 

door deze werkwijze patiënten, die op de eenheid intensieve zorgen opgenomen moeten 

worden, op de recovery wachten tot een plaats vrijkomt. Bovendien, door de 24-

uursregeling is er dagelijks een terugkerende piek van verhuisbewegingen naar de avond 

toe, wat de kans op fouten doet toenemen. 

 

 Telefonische en mondelinge orders worden achteraf niet steeds gevalideerd door de 

artsen. 

 

 Er bestaat geen schriftelijke overeenkomst met het zorgprogramma voor kinderen ( dit 

werd nochtans vermeld in het erkenningsdossier). Nochtans worden er soms kinderen 

opgenomen (4 in 2007). 

 

 Van de 15 verpleegkundigen met een BBT hebben er over de laatste 4 jaar 2 minder dan 

60u vorming gevolgd. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het elektronisch patiëntendossier is weinig praktisch voor medicatiebedeling. Om deze 

reden wordt het niet gebruikt. Aanpassingen gebeuren op een uitprint en worden nadien 

overgeschreven. Dit verhoogt de kans op fouten. 

 

 Alhoewel ook paramedici handelingen stellen bij de patiënt is er van hun behandeling, 

evolutie en observatie niets terug te vinden binnen het patiëntendossier, er is alleen een 

verwijzing dat dergelijke handelingen gebeuren. Paramedici houden er immers een eigen 

dossier op na. Idealiter evolueert men naar een multidisciplinair dossier, zodat men op de 

eenheid steeds beschikt over alle noodzakelijke informatie, ondermeer om de familie te 

woord te staan. 

 

 Drie boxen zijn zo gelegen dat men vanuit de verpleegpost geen rechtstreeks toezicht 

heeft op de patiënten. Men geeft aan hier de minst intensieve patiënten te leggen. Het 

hanteren van de norm ‘minst intensieve’ patiënt kan aanleiding geven tot onveilige 

situaties voor de patiënt. Met dient hier dan ook een doeltreffend visueel en auditief 

toezicht te voorzien. 

 

 De bestaande uitrukprocedure voor een interne MUG bij telemetrie-patiënten voorziet dat 

één verpleegkundige van intensieve zorgen de dienst verlaat voor deze interventie. 
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Gezien de ondermaatse bestaffing en de ontoereikende permanentie tijdens de nachtdienst 

en het weekend, in combinatie met de patiëntentransporten, dient deze procedure 

onmiddellijk te worden herbekeken. Vanuit patiëntveiligheid is het ontoelaatbaar dat men 

tot 12 kritieke patiënten achterlaat met één verpleegkundige.  

 

 De medische permanentie op de dienst intensieve zorgen wordt momenteel overdag 

gecumuleerd met een andere, georganiseerde activiteit in het ziekenhuis (operaties, 

consultaties, e.d.). I.g.v. cumulatie van medische permanentie dient men een protocol uit 

te werken dat ervoor zorgt dat tijdig voorzien wordt in vervanging, zodat permanent en 

binnen een aanvaardbare periode een arts op de functie aanwezig kan zijn. 

 

 Er bestaat geen uitgeschreven procedure voor te nemen maatregelen bij overbezetting van 

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

moeten worden gezet en welke personen moeten worden verwittigd. Indien de 

maatregelen voorzien in het afkondigen van een “opnamestop” zijn de criteria en de 

bevoegde personen duidelijk vastgelegd. 

 

 Karren met reanimatie en ander specifiek materiaal zouden regelmatig door de 

nachtdienst worden gecontroleerd. Dit wordt nooit geregistreerd en bovendien zijn de 

karren niet verzegeld. Op die manier kan nooit gegarandeerd worden dat een kar effectief 

al het benodigde materiaal bevat. 

 

 Te steriliseren materiaal wordt momenteel door de verpleegkundigen op de eenheid 

gewassen vooraleer het naar de centrale sterilisatie gaat. Het manipuleren van dergelijk 

materiaal houdt risico’s in (prikaccidenten, oogspatten) en vereist dan ook dezelfde 

veiligheidsmaatregelen zoals op een sterilisatieafdeling gebruikelijk is (beschermbril, 

dikkere handschoenen, spatkappen, plastic schorten, specifieke opleiding…). Zoniet, dan 

wordt het materiaal beter vuil getransporteerd en op de CSA volgens de regels van de 

kunst gereinigd. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Patiënten die ontslagen worden van de dienst Intensieve Zorgen worden door het 

verpleegkundig personeel (van Intensieve Zorgen) naar de afdeling gebracht. Advies om 

te onderzoeken of het niet mogelijk is dat de afdeling zelf zijn patiënt komt afhalen, 

aangezien er een personeelstekort is op Intensieve Zorgen en steeds de mogelijkheid 

bestaat van een interne MUG. 

 

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

Advies om met het geselecteerde model (TISS 28) deze patiënten, met een intensief 

karakter, te scoren, en te voorzien in opleiding zodat de scores kunnen geïnterpreteerd 

worden. 

 

 Aanbeveling om de onthaalbrochure voor de dienst aan te passen met betrekking tot de 

bezoekregeling van kinderen beneden de 12 jaar. In de praktijk blijken deze in bepaalde 

gevallen wel op bezoek te mogen komen, terwijl dit volgens de brochure in het geheel 

niet mogelijk is. 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. 
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7.11 Operatiekwartier 

 
Algemene vaststellingen 
 

 Het operatiekwartier is gesitueerd op twee locaties: het “klassieke” operatiekwartier en 

het vlakbij gelegen poliklinisch operatiekwartier (POK), in aansluiting op het chirurgisch 

daghospitaal. Het operatiekwartier bestaat uit 7 zalen (waarvan één septische zaal), het 

POK telt twee zalen. In het POK gebeuren alleen ingrepen onder lokale anesthesie 

(voornamelijk oftalmologische ingrepen).  

 

 De ‘steriele berging’ van het CSA sluit aan op het operatiekwartier. 

 

 Er is één personeelsequipe voor het operatiekwartier en POK. Deze equipe bestaat uit 5 

subgroepen: een subgroep voor de recovery (4,25 VTE), één voor de disciplines 

orthopedie, ORL, plastische en MKA (8,80 VTE), één voor de disciplines gynaecologie, 

algemene heelkunde, vaatheelkunde en urologie (6,55 VTE), één groep met collega’s die 

in opleiding zijn (5,00 VTE) en een groep met de hoofdverpleegkundige, coördinatoren 

en materiaalbeheerder (5,00 VTE). 

 

 

Sterke punten 
 

 De verpleegkundige equipe bestaat volledig uit gegradueerde verpleegkundigen. 

 

 Er is een goede opbouw van de verschillende zones binnen het operatiekwartier. 

Voor de verschillende operatiezalen maakt men gebruik van het systeem van 

doorgeefkasten. Hierbij is het mogelijk om een aanvulling te doen van materiaal zonder 

dat men de operatiezaal moet betreden. 

 

 

Non-conformiteit 
 

 De onthaal- en ontwaakzaal beschikt niet over een ruimte waar kinderen auditief 

gescheiden kunnen worden van de volwassen. Telkens is één positie voorzien, van 

waaruit kinderen televisie kunnen kijken, afgescheiden van de posities voor volwassenen 

door middel van een gordijntje. Ouders kunnen wel bij hun kind aanwezig zijn. Qua 

aankleding verschillen deze posities voor de rest niet van de andere. Op dat vlak zou men 

zeker nog een inspanning kunnen leveren. 

 

 

Tekortkomingen 
 

 Door een steeds toenemende vraag naar operatiecapaciteit heeft men de 7de  septische 

zaal voor een deel van de week in gebruik genomen voor electieve ingrepen. Om 

hygiënische redenen dient men dit te verlaten.  
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 De toegangscontrole is niet sluitend. Via de uitgang van de recovery kan men 

ongehinderd het operatiekwartier betreden (de deuren sloten niet helemaal op datum van 

bezoek). Bovendien is in het sas voor de onthaalruimte-recovery een wachtzaal gebouwd 

en hebben wachtenden via de opengaande deuren regelmatig inkijk op het gebeuren in 

deze ruimtes. Samen met een slechte bewegwijzering naar de personeelsingang zorgt dit 

ervoor dat mensen via deze patiënteningang het operatiekwartier trachten te betreden. 

 

 20 van de 34 personeelsleden hebben het voorbije jaar minder dan 8u bijscholing 

gevolgd. Dit kan samenhangen met het bijzonder groot aantal overuren (circa 6.000u), die 

maar moeizaam kunnen gerecupereerd worden. We bevelen aan de bestaffing in functie 

van de werklast te herevalueren en na te gaan of het voorzien van logistieke en 

administratieve ondersteuning of een andere manier om overuren op te nemen aan dit 

probleem tegemoet kan komen. 

 

 

Aanbevelingen 
 

 Binnen het functioneren van het operatiekwartier heeft het administratief werk een groot 

aandeel. Teneinde facturatie, verslagen, telefonie en andere administratieve opdrachten 

optimaal te kunnen verrichten zou een administratieve ondersteuning een meerwaarde 

kunnen betekenen.  

  

 Momenteel registreert men manueel de verschillende operatietijden. Deze worden nadien 

centraal ingebracht en gebruikt voor het herbekijken van de toegewezen operatietijden. 

Deze werkwijze is enorm arbeids- en tijdsintensief, maar is de enige manier om 

objectieve gegevens te bekomen waarop de OK-commissie zich kan baseren om 

operatietijd toe te kennen. We bevelen dan ook aan over te schakelen op een 

volautomatisch planningssysteem voor het operatiekwartier. 

 

 De ruimte waarin de materiaalbeheerder werkt, maakt een overvolle indruk, ondanks een 

plaatsbesparend rolreksysteem. Advies om na te gaan of een deel van het materiaal niet 

op een andere plaats kan gestockeerd worden. 

 

 

7.12 Sterilisatie 

 
Sterke punten 

 

 Op één na, hebben alle personeelsleden van de CSA een basisopleiding 

sterilisatiedeskundige gevolgd. 

 

 Er is een continu streven (ondanks de verschillende belemmerende factoren) naar een 

kwaliteitsvol eindproduct en een kwaliteitsvolle service. 

 

 

Non-conformiteiten 
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 De sterilisatie gebeurt niet volledig centraal, waardoor CSA en apotheker onvoldoende 

zicht hebben op het volledige sterilisatiegebeuren in het ziekenhuis, en dus 

onvoldoende de kwaliteit van het proces kunnen garanderen.  

o Er is een Statim® toestel opgesteld op de POK. Deze wordt bovendien bediend 

door niet bevoegd personeel ( het poetspersoneel). De CSA en apotheek hebben 

geen inbreng over de werking omtrent deze Statim® (wie bedient, welke 

instrumenten, te volgen werkwijze, …) . Er werd geen formele procedure 

uitgewerkt.  

o Verder zijn er op een aantal consultatiediensten high level desinfection toestellen 

voor instrumenten welke niet gesteriliseerd dienen te worden. De triage van wat 

wel en niet gesteriliseerd dient te worden op deze diensten gebeurt zonder inbreng 

van de CSA, ook hier werden geen formele procedures uitgewerkt.  

o Voor een aantal artsen is snelsterilisatie eerder regel dan uitzondering. 

Uitzonderlijk komt het voor dat ongesteriliseerd materiaal gebruikt wordt. Van 

minstens één arts komt helemaal geen of zeer zelden instrumentarium naar de 

CSA. 

o Er is een veelvuldig onrechtmatig gebruik van de Steris® toestellen vastgesteld. 

De verhouding rechtmatig versus onrechtmatig wordt geschat op 1% rechtmatig 

tegenover 99% onrechtmatig. Het personeel van OK bedient de Steris®  toestellen 

opgesteld op de CSA ook meermaals eigenhandig zonder medeweten van het CSA 

personeel. Dringende sterilisaties houden een verhoogd risico in en dienen zoveel 

mogelijk te worden beperkt. Het is in die zin belangrijk strenge en strikte 

maatregelen op te leggen en de nodige acties hieraan te koppelen en de procedure 

hieraan aan te passen (bv.: voorzien in meer sets, andere planning, organisatie…). 

o Sterilisatie wordt soms uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel 

(poetsvrouwen). 

o Te steriliseren materiaal wordt momenteel door de verpleegkundigen op de 

eenheid gewassen vooraleer het naar de centrale sterilisatie gaat. Het manipuleren 

van dergelijk materiaal houdt risico’s in (onvoldoende kwalitatief wasproces qua 

temperatuur, prikaccidenten, oogspatten) en vereist dan ook dezelfde 

veiligheidsmaatregelen zoals op een sterilisatieafdeling gebruikelijk is 

(beschermbril, dikkere handschoenen, spatkappen, plastic schorten, specifieke 

opleiding…). Zoniet, dan wordt het materiaal beter vuil getransporteerd en op de 

CSA volgens de regels van de kunst gereinigd. 

 

Aangezien de sterilisatie de eindverantwoordelijkheid is van de apotheek is, is een 

nauwe betrokkenheid van de expertise van de CSA en van de apotheek bijzonder 

belangrijk in het uitwerken van dergelijke procedures evenals in het maken van 

éénduidige afspraken (bv.: wanneer moeten scopen en/of andere instrumentaria 

gesteriliseerd worden door de CSA en wanneer volstaat high level desinf.  op de dienst 

zelf, vastleggen van de volledige werkwijze, en hierin de verantwoordelijkheden 

duidelijk stellen, enz…).  

 

 De apparatuur (autoclaven) opgesteld en gebruikt in de CSA beschikt niet over de 

nodige (her)validatie-attesten. Een attest dat aantoont dat de sterilisator werkt 

overeenkomstig de specificaties en dat de ijking van de toestellen zich binnen de 

gedefinieerde limieten voor de afstelling, de weergave en de registratie bevinden, is 

onontbeerlijk. (momenteel enkel technische en onderhoudscontroles) 
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Tekortkomingen 

 

 De betrokkenheid van de apotheek bij de werkzaamheden van de CSA is gestart begin 

2007 in de vorm van een maandelijks overleg tussen de 2 diensthoofden. Het is 

belangrijk de betrokkenheid te verhogen zodat de noodzakelijke expertise kan 

ingebracht worden in het uitwerken van de nodige procedures, richtlijnen en 

werkwijzen en niet in het minst zodat de belangen van de CSA op een volwaardige 

manier ook langs deze weg verdedigd kunnen worden. De apotheker is wettelijk 

gezien de eindverantwoordelijke van het volledige sterilisatiegebeuren binnen een 

ziekenhuis. 

 

 Het is belangrijk de CSA in haar opdracht ziekenhuisbreed ten volle te erkennen. In 

het Comité voor Ziekenhuishygiëne werden 17 oktober 2007 de basisprincipes en de 

richtlijnen voor de CSA goedgekeurd. Uit gesprek en verslaggeving blijkt dat 

geldende normeringen meermaals met de voeten getreden wordt. Het is van essentieel 

belang dat dergelijk normenkader dan ook formeel bekrachtigd wordt op 

directieniveau, dit beleid ziekenhuisbreed wordt gecommuniceerd en dat de CSA 

hierdoor voldoende geruggensteund zal worden in haar werking en zo de naleving van 

deze normen bevorderd kan worden.  

 

 Volgens de eigen berekeningen van de CSA, gelinkt aan het aantal uitgevoerde 

operaties komt de personeelsbehoefte uit op 8,43 VTE. Momenteel beschikt de CSA 

over 6,25 VTE. Het is belangrijk het juiste evenwicht tussen werklast en personeel te 

bewaken evenals het evenwicht tussen werklast en beschikbare machines. Een 

cumulatie van een tekort op personeel en een tekort aan machines moet vermeden 

worden. (vb : tekort afwasmachines, achterstand met uitwerken digitale sets, 

procedures, …) 

 

 De OK-planning wordt opgesteld zonder rekening te houden met het beschikbare 

chirurgische materiaal. De CSA wordt in de late namiddag op de hoogte gebracht van 

de planning van OK voor de volgende werkdag. Inbreng heeft de CSA niet en 

aanpassingen worden zelden doorgevoerd. Nochtans zou een planning waar alle 

partijen (OK en CSA) de te voorziene moeilijkheden en problemen in de mate van het 

mogelijke vooraf uitklaren een duidelijke meerwaarde betekenen en een vlottere 

(samen)werking bewerkstelligen ( zelfde specialisten doen tegelijkertijd dezelfde 

ingrepen met te weinig sets, bijkomende operaties worden vaak niet gecommuniceerd) 

 

 Een strikte scheiding is infrastructureel doorgevoerd, maar gebeurt niet in de praktijk. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

o De oorspronkelijk steriele berging is gedeeltelijk ingenomen met niet steriel 

materiaal. Deze berging is één open ruimte met de steriele zone van de CSA. Op 

datum van bezoek stond de deur naar de gang constant open. 

o Het binnenlopen van OK-personeel en artsen in de steriele zone met bevuild 

materiaal voor het bedienen van de Steris®  toestellen. De steris toestellen zijn 

opgesteld in de steriele zone. 

o De steriele berging wordt soms als verkorte doorgang gebruikt naar het OK.  

 

 Er werd recent een start genomen met het uitschrijven van een aantal CSA procedures. 

De bestaande procedures dekken nog niet de gehele werking binnen de CSA, in dit 

licht is het belangrijk de overige knelpunten binnen de CSA op te lijsten. Dan kunnen 
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waar nodig nieuwe procedures/richtlijnen opgesteld worden, afgestemd op de 

regelgeving waarbij verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen duidelijk 

aangegeven worden (bv.: uitwerken procedures hersterilisatie (= in opmaak), leensets, 

snelsterilisatie, toegang CSA, afstemming planning OK, schoonmaak,…).  

 

 

Aanbevelingen 

 

 Momenteel werden vanuit de CSA nog geen fouten of bijna-ongevallen gemeld. Advies 

om vorming te voorzien omtrent het FONA-beleid in het algemeen en de 

meldingsprocedure in het bijzonder. 

 

 Momenteel is er geen volledige traceerbaarheid mogelijk (voor de groep van identieke 

basisdozen). We bevelen aan systemen te onderzoeken op welke manier de 

traceerbaarheid volledig sluitend kan gemaakt worden. 

 

 Er is een ‘passieve’ wachtdienst (’s nachts en tijdens het weekend) op de CSA, een 

permanentielijst is niet voorhanden. Concreet betekent dit dat ieder personeelslid 

doorlopend van wacht is en kan opgeroepen worden. In de praktijk gebeurt dit echter 

zelden (6 keer in 2007). Advies om een actieve wachtdienst op te richten omdat het 

huidig systeem risico’s inhoudt daar echte permanentieverantwoordelijkheid uiteindelijk 

bij niemand individueel komt te liggen. 

 

 

 

7.13 Dagziekenhuis 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het dagziekenhuis telt 30 bedden en 8 zetelposities. Er zijn zowel eenpersoonskamers 

(13) als meerpersoonskamers.  

 

 Het dagziekenhuis bevindt zich vlak naast OK en CSA, maar vormt architectonisch een 

onderscheiden entiteit. 

 

 Het dagziekenhuis is gemengd. Naast chirurgische en inwendige ingrepen is er ook plaats 

voor de pijnkliniek en chemotherapie. 

 

 De opnameplanning van patiënten gebeurt centraal. 

 

 In 2007 werden in het dagziekenhuis 9427 patiënten opgenomen, waarvan 5169 

chirurgische. Het aantal behandelingen neemt elk jaar toe. 

 

 

Sterke punten 

 

 Ongeplande heropnames en wachttijden worden gevolgd als indicator via Navigator. 

Hieruit volgde een plan met verbeteracties die ook weer opgevolgd worden. De resultaten 

worden ook teruggekoppeld naar de individuele artsen. 
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 De kamers zijn licht, ruim en luxueus ingericht. 

 

 Er bestaat een uitstekende opnamemap voor de patiënten, met onder meer de 

preoperatieve documenten en informatiebrochures voor de courante ingrepen, inclusief het 

postoperatieve verloop met specifieke nazorgrichtlijnen. 

De artsen gebruiken dit opnameboekje consequent. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Heel wat dagpatiënten worden op gewone verpleegafdelingen opgenomen (gemiddeld 5 

per dag).  

 

 De afstemming operatieprogramma en opnamebeleid is niet optimaal, waardoor de 

wachttijden kunnen oplopen en onvoorziene overnachtingen voorkomen. 

 

 Er wordt geen (geparafeerd) medicatieschema meegegeven bij ontslag. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het huidige personeelsbestand bestaat uit 8,66 VTE verpleegkundigen. Volgens de norm 

moeten er op basis van het aantal chirurgische ingrepen 7 VTE gegradueerde 

verpleegkundigen zijn. Gezien het aantal niet-chirurgische patiënten is de totale 

personeelsbestaffing te nipt. Er bestaat bijgevolg een structureel personeelstekort. 

 

 Gedurende de openingsuren beschikt het dagziekenhuis niet over een administratief 

personeelslid. Een deel van de administratieve taken gebeurt centraal aan de 

inschrijvingsbalies, een deel op de afdeling. Logistieke assistenten maar ook 

verpleegkundigen houden zich bezig met administratieve taken. Het is onvoldoende 

duidelijk welke taken door wie worden ingevuld en of dit overeenstemt met een voltijdse 

administratieve ondersteuning. 

 

 Niet alle artsen doen ifv ontslag meerdere controleronden per dag. De wachttijden kunnen 

zo oplopen. 

Sommige patiënten worden ontslagen buiten de voorziene openingsuren van het 

dagziekenhuis. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Het jaarverslag zou beter gestoffeerd kunnen worden met bijkomende relevante 

onderwerpen. Indicatoren die een beeld kunnen geven van de kwaliteit van de werking 

kunnen daar deel van uitmaken. 

 

 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, naast nieuwe initiatieven, de geplande verbeteracties naar kortere wachttijden te 

verfijnen. De tevredenheid van de gebruikers alsook van de medewerkers kan actief 
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onderzocht worden.  

We bevelen verder aan om klinische paden te ontwikkelen. 

 

 De gespreide opname van patiënten kan verbeterd worden, afhankelijk van het uur en de 

aard van de ingreep. Het lijkt aangewezen dat de vele geneesheerspecialisten hierbij actief 

participeren. 

 

 

7.14 Apotheek 

 
Algemene vaststelling 

 

 De apotheek wordt in associatie uitgebaat met die van het Revalidatie- en MS-centrum 

te Overpelt. De wachtregeling is gezamenlijk georganiseerd. Momenteel zijn al een 

aantal assistenten inzetbaar op beide plaatsen. 

 

 Er is een vacature voor een bijkomend apotheker. Er zijn nu 2,8 VTE 

ziekenhuisapothekers in het Mariaziekenhuis. 

 

 

Sterk punt 

 

 Continue kwaliteitsmeting via een werkinstructie omtrent het gebruik van 

medicatieschema en het klaarzetten van medicatie.  

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Gezien de belangrijke impact van de apotheek op het financiële en organisatorische 

vlak, is een nauwe betrokkenheid van de hoofdapotheker in het dagelijks bestuur van 

het ziekenhuis  van groot belang. Een nauwe samenwerking met de algemeen 

directeur, de hoofdgeneesheer, de verpleegkundig directeur en het hoofd van de 

administratief en financieel departement, is dan ook vereist.  

Een systematische uitnodiging van de hoofdapotheker op de vergaderingen van het 

directiecomité kan in dit kader worden overwogen. 

 

 Het gros van de medicatievoorschriften is niet getekend door de arts en werd 

opgemaakt door verpleegkundigen, welke zich hiervoor baseren op de medicatie van 

de dag voordien. Registratie en aflevering in de apotheek gebeurt op basis van deze 

verpleegkundige voorschriften. Deze voorschriften worden hierna teruggestuurd naar 

de respectievelijke diensten ter ondertekening door de arts. Momenteel zit er ongeveer 

een tweetal weken tussen het ongetekende en het getekende voorschrift. Een 

geneesmiddelenvoorschrift dient bij aflevering aan de apotheek steeds getekend en 

gecontroleerd te zijn door de voorschrijvende arts. 

Ook de VANAS-kasten die in gebruik zijn op de dienst spoedgevallen leveren 

medicatie af op basis van naschriften. Verpleegkundigen halen de medicatie uit deze 

kast, en pas op het einde van de dag worden hiervoor de medicatievoorschriften 

opgesteld door de artsen en doorgestuurd naar de apotheek. 
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 De sterilisatie gebeurt niet volledig centraal en er is een veelvuldig onrechtmatig 

gebruik van de snelsterilisatie vastgesteld. 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 niet in het minst zodat de belangen van de CSA op een 

volwaardige manier ook langs deze weg verdedigd kunnen worden. De apotheker 

blijft eindverantwoordelijke van de sterilisatie binnen een ziekenhuis. 

 

 Het medisch farmaceutisch comité dient een analyse te maken van het geneesmiddelen 

verbruik in het ziekenhuis en dit per geneesmiddelenklasse, per dienst, per 

voorschrijvende arts. Deze analyse moet regelmatig worden teruggekoppeld aan alle 

belanghebbenden. Momenteel is enkel een analyse gemaakt van het 

antibioticaverbruik. Betere inzichten in het software pakket maken dat de gevraagde 

volledige analyses in de toekomst wel opgemaakt kunnen worden. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er is geen uniform chemotherapievoorschrift, op dit moment worden verschillende 

modellen gebruikt. Er dient voorzien te worden in een uniform chemotherapievoorschrift 

dat steeds en door alle artsen wordt gebruikt.  

Bovendien dient men een gedateerd voorschrift te voorzien per bereiding. 

 

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

 het opstellen van medicatievoorschriften door verpleegkundigen, die 

bovendien zelfs niet altijd worden gecontroleerd en/of gesuperviseerd door 

artsen. 

 naschriften in de plaats van voorschriften. 

 geen sluitende controle op de thuismedicatie. 

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

dosis bij controle niet meer te achterhalen is. 

 

 

 De geschreven procedure chemobereidingen is niet sluitend uitgewerkt betreffende het 

rechtstreeks toezicht van de apotheker op de assistenten bij de bereiding van de 

cytostatica.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om een uniform elektronisch chemotherapievoorschrift te 

ontwikkelen met ingebouwde controlesystemen. 

 

 We bevelen aan om te voorzien in een continue vorming voor apotheek-assistenten die 

cytostatica bereiden. 

 

 We bevelen aan de werklast en het aantal personeelsleden in evenwicht te houden. 
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 We bevelen aan de FONA registratie binnen de apotheek ten volle te implementeren 

door blijvende aandacht voor kwaliteitsverbetering bij alle medewerkers te promoten. 

 

 

7.15 Ombudsfunctie 
 

Algemene vaststelling 

 

 De ombudspersoon combineert deze functie met de taken als kwaliteitscoördinator, 

coördinator van de sociale dienst en FONA-coördinator. Samen vormt dit een voltijdse 

functie. 

 

 

Sterke punten 

 

 De ombudspersoon rapporteert bijna maandelijks aan de directie op geanonimiseerde 

wijze de ontvangen klachten, doet waar nodig voorstellen tot globale verbeteracties en 

rapporteert ook over het verloop van de al dan niet ondernomen acties. De combinatie 

met de functie van kwaliteitscoördinator is hierbij een voordeel omdat de ombudspersoon 

zo zicht heeft op de opmerkingen uit de patiëntentevredenheidsenquête en de FONA-

registratie. Immers, maar een beperkt aantal patiënten uit klachten op een formele wijze. 

In die zin is het een pluspunt meerdere kanalen langswaar klachten de instelling kunnen 

bereiken, samen te voegen. 

 

 In het ziekenhuis zijn in alle wachtzalen en in meerdere onthaalbrochures formulieren 

terug te vinden waarop patiënten en bezoekers hun opmerkingen betreffende de 

dienstverlening kunnen doorgeven aan de ombudspersoon.  

 

 Het jaarverslag is inhoudelijk sterk uitgewerkt met ondermeer een analyse van de 

belangrijkste klachten. 

 

 

Non-conformiteit 
 

 De ombudsman is tevens kwaliteitscoördinator. Deze functie is een rechtstreekse 

staffunctie van de algemeen directeur, en de kwaliteitscoördinator is verder ook 

volwaardig lid van het directiecomité. De ombudspersoon-kwaliteitscoördinator kan wel 

uitgenodigd worden op het directiecomité wanneer hiervoor redenen zijn (bv. adviezen 

rond patiëntentevredenheid, bespreking van een structurele oplossing voor een probleem 

waarover vaak klachten worden geuit…), maar met het oog op een strikte neutraliteit en 

onpartijdigheid, is de functie van ombudspersoon onverenigbaar met een volwaardige 

plaats binnen het directiecomité. 

  

 

Tekortkomingen 

 

 Vanuit de bekommernis de onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid van de 

ombudspersoon in alle omstandigheden te waarborgen, is het nodig in de 

klachtenprocedure te bepalen wie kan aangesteld worden als vervanger indien zich bij 
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een klacht een deontologisch probleem zou stellen, en dit ook naar buiten toe duidelijk te 

communiceren.  

 

 In het huishoudelijk reglement dient de continuïteit van de functie in het ziekenhuis 

specifiek aan bod te komen, zeker gelet op het feit dat het niet de enige opdracht van de 

ombudspersoon is binnen het ziekenhuis. 

 

 

Aanbevelingen 
 

 We raden aan om in de klachtenprocedure expliciet een maximale termijn voor het 

versturen van een ontvangstmelding te vermelden. 

 

 Volgens het huishoudelijk reglement worden klachten “regelmatig” toegelicht aan de 

directie. Het wordt aanbevolen dit begrip te concretiseren. In de praktijk gebeurt deze 

terugkoppeling zo goed als maandelijks. 

 

 Klachten die op de afdelingen worden gemeld en opgelost, komen niet steeds 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. 
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8 Milieu en hygiëne  

 

8.1  Milieuvergunningen 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De basisvergunning voor het exploiteren van een ziekenhuis werd verleend voor een 

termijn die eindigt op 26 juli 2021 en omvat onderstaande G-rubrieken: 

o Rubriek 35: rouwkamers waar regelmatig, langer dan 12 uur overleden 

personen worden geplaatst in afwachting van begraving of verassing. 

o Rubriek 49.2: universitaire, algemene, categorale en psychiatrische 

ziekenhuizen 

 

 Rubriek 51.1: Laboratoria met GGO/Pathogene organismen) werd later vergund maar 

heeft dezelfde einddatum als de basisvergunning (26 juli 2021). 

 

 Vergunning van FAVV is geldig tot 26/09/2008. 

 

 

8.2  Ziekenhuiskeuken 
 

Algemene vaststellingen 

 

 In de centrale keuken van het ziekenhuis worden er dagelijks circa 350 warme maaltijden 

bereid voor patiënten en medewerkers van het ziekenhuis en de warme maaltijden 

bestemd voor het kinderdagverblijf ’t Karbonkeltje (circa 60 maaltijden/dag).  

 

 In de centrale ziekenhuiskeuken wordt in een warme lijn gewerkt. 

 

 Het laatste controlebezoek van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (FAVV) werd uitgevoerd op 10/09/2007. Vergunning van FAVV is geldig 

tot 26/09/2008. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 De mogelijkheden om een strikte handhygiëne toe te passen zijn onvoldoende 

o slechts 3 lavabo’s om de handen te wassen 

o de lavabo aan de portioneringsband is onvoldoende bereikbaar voor alle 

medewerkers.  

o aan de lavabo bij portioneringsband was er geen vuilbak en er waren geen 

wegwerphanddoekjes in het verdeelrecipiënt.  
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Tekortkomingen 

 

 De ontvangen goederen worden bij aankomst niet gecontroleerd zoals vermeld in de 

“Gids voor goede hygiënepraktijken bij voedselvoorzieningen in grootkeukens en 

verzorgingsinstellingen - HACCP” (GGHP - HACCP).  Er wordt per dag slechts bij één 

product een temperatuurscontrole uitgevoerd.  

Volgens de GGHP – HACCP is het noodzakelijk om alle ontvangen goederen bij 

aankomst systematisch te controleren (hygiëne, temperatuur, leverings-

omstandigheden…) en de resultaten van de uitgevoerde controles te registreren. 

 

 Er bestaat geen intern controlesysteem m.b.t. het bepalen en respecteren van een uiterste 

verbruiksdatum van zelfgekoelde of diepgevroren voedingswaren: 

 

o zelf geproportioneerde voedingswaren zijn niet voorzien van uiterste 

verbruiksdatum of de uiterste verbruiksdatum wordt volgens verschillende 

methoden weergegeven  

o er bestaat geen schriftelijke richtlijn m.b.t. het verwijderen van vervallen 

goederen: 

 in de koelruimten waren nog voedingswaren aanwezig waarvan de 

verbruikdatum verstreken was 

 het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het verwijderen 

vervallen voedingswaren 

 

 Steekproefsgewijs moet de temperatuur van een voedingsplateau, vanaf proportioneren 

tot aankomst bij de patiënt, worden gemeten en geregistreerd. 

Momenteel wordt een voedingsplateau in de keuken apart gezet en wordt de temperatuur 

gemeten een half uur na proportioneren.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 De temperatuur van de koelruimten en diepvriesruimten is afleesbaar op een centraal 

controlebord. Er worden geen manuele temperatuurcontroles uitgevoerd.  

Wij bevelen aan om regelmatig de temperaturen in de diepvriesruimte en koelruimten 

manueel te controleren en te registreren. 

 

 Omwille van een beperkt aantal lavabo’s in het keukencomplex bevelen wij aan om op 

verschillende plaatsen in de keuken alcogel ter beschikking te stellen.  

 

 Er bestaan geen duidelijke richtlijnen m.b.t. het dragen van handschoenen.  

Het is aan te bevelen om de medewerkers te instrueren over de indicaties voor het gebruik 

van wegwerphandschoenen en het belang van een perfecte handhygiëne met of zonder 

handschoenen. 

 

 Minimaal 4x/jaar bacteriologische controles van de werkoppervlakken, snij- en 

hakapparatuur en materialen die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren na het 

schoonmaken te laten uitvoeren. 

Momenteel wordt er 2x/jaar een bacteriologische controle uitgevoerd. Wij bevelen aan 

om de staalnamefrequentie te verhogen tot minimaal 4x/jaar zodat er aan de hand van de 

resultaten een hygiëneplan kan worden opgesteld of bijgestuurd. 
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 Het is aan te bevelen om het verpakkingsmateriaal (karton, plastic, blik) zo snel mogelijk 

te verwijderen in een apart lokaal.  

Deze maatregel is een onderdeel van de beheersvoorschriften inzake ongediertepreventie. 

 

8.3  Ziekenhuisafval 
 

Algemene vaststelling 

 

 Het containerpark is gelegen buiten het beddengebouw en bestaat uit twee perscontainers 

(niet risicohoudend medisch afval, papier en karton), één container voor opslag 

gevaarlijke producten en één container voor risicohoudend medisch afval.  

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De centrale opslagplaats voor ziekenhuisafval is verboden voor onbevoegden. Dit is niet 

duidelijk aangegeven: de poorten van de centrale opslag worden nooit gesloten en de 

vermelding “toegang verboden voor onbevoegden” ontbreekt.  

 

 Aan de buitenzijde van de container bestemd voor risicohoudend medisch afval ontbreekt 

het “logo van risicohoudend medisch afval” en de vermelding “toegang verboden voor 

onbevoegden”. 

 

 Risicohoudend medisch afval wordt niet in de correcte opslagruimte opgeslagen.  

In de opslagcontainer voor gevaarlijke stoffen wordt risicohoudend medisch afval 

bewaard.  

De centrale inzamelplaats voor RMA moet voldoen aan de voorwaarden van de 

milieuwetgeving (VLAREA). Het RMA moet duidelijk gescheiden zijn van andere 

afvalstoffen. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld moet zodanig 

uitgevoerd zijn dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, 

morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terecht komen, die voorzien is van 

opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden. 

 

 Wij bevelen aan om in de spoelruimte van elke afdeling de interne instructies inzake de 

verschillende afvalstromen te afficheren d.m.v. gekleurde flow-charts (cf. aanbevelingen 

van OVAM). 

 

 

8.4 Mortuarium en autopsielokaal 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het mortuarium voldoet bouwtechnisch aan de Vlarem-voorwaarden voor rouwkamers.  
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 Het mortuarium beschikt over een koelruimte met capaciteit van 9 lichamen.  

 

 Er zijn geen registraties m.b.t. het aantal bewaarde overledenen  

In 2006 werden er 3 autopsies uitgevoerd.  

Balseming wordt niet uitgevoerd  

 

 Het mortuarium heeft buiten het diensthoofd geen vaste medewerkers. De laatste 

hygiënische zorgen worden toegediend door de verpleegkundige op de desbetreffende 

afdeling. 

 

 

Tekortkomingen 
 

 Reglement van inwendige orde voor het autopsielokaal ontbreekt. Dit reglement bevat 

richtlijnen ter voorkoming van hinderlijke en onhygiënische toestanden. 

 

 Rituele wassing wordt uitgevoerd zonder begeleiding van personeel met notie van 

hygiënische aspecten m.b.t. overdraagbare aandoeningen. 

Lijkverzorging door familieleden of door geestelijke begeleiders kan enkel worden 

toegestaan onder begeleiding van dit personeel. 

 

 Er bestaat een procedure “Zorg aan de overledene” maar het item dat de maximum 

verblijftijd van de lijken op de afdeling regelt ontbreekt.   

De lijken moeten zo snel mogelijk en ten laatste binnen de drie uur overgebracht worden  

naar een rouwkamer, een afd. anatomo–pathologie of 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 afd. anatomo-

pathologie. 

 

 Volgens het huidige systeem zijn geen vaste medewerkers verantwoordelijk voor het 

mortuarium. Er is bijgevolg geen direct toezicht op het hygiënisch onderhoud en er is 

geen medewerker van het ziekenhuis aanwezig bij het afhalen van overledenen door een 

begrafenisondernemer. 

Alle activiteiten in het mortuarium moeten gebeuren onder toezicht van een medewerker 

met notie van hygiënische aspecten. 

 

 

8.5 Legionella 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het warme sanitaire water wordt aangemaakt in een doorstroomwisselaar met 

tegenstroomprincipe en heeft een temperatuur van 65°C aan vertrek en 55°C bij retour.  

 

 De koudwaterleidingen hebben een afstand van minstens 30 cm t.o.v. de warm 

waterleidingen. Zowel koud als warm waterleidingen zijn geïsoleerd.  

 

 Per circuit is er aan de doorstoomwisselaar een thermometer opgesteld  
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 In 2006 werden geen verhoogde concentraties voor legionellabacteriën aangetoond. 

 

 

Tekortkoming 

 

 De preventieve maatregelen vermeld in het eigen beheersplan worden niet uitgevoerd 

Volgens het beheersplan wordt er dagelijks een thermische desinfectie uitgevoerd maar in 

de praktijk wordt de temperatuur wekelijks tot 70°C opgevoerd. 

 

 

Aanbevelingen 
 

 Momenteel worden alle risicopunten vermeld in het risicobeheersplan jaarlijks 

bemonsterd voor legionella pneumophila. 

Wij bevelen aan om, in samenspraak met het comité ziekenhuishygiëne de risicoanalyse 

op basis van de analyseresultaten en het nieuwe legionellabesluit te evalueren en de 

risicopunten minimaal 2x/jaar te laten analyseren voor legionella pneumophila. 

 

 Het huidige beheersplan bevat geen richtlijnen over de te nemen maatregelen bij 

verhoogde concentraties legionellabacteriën 

We bevelen aan om, op basis van het nieuwe legionellabesluit, richtlijnen op te nemen in 

het beheersplan. 

 

 We bevelen aan om het beheersplan te evalueren en aan te passen aan het legionella 

besluit van 9 februari 2007. 

 

 

8.6  Waterdistributie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er wordt uitsluitend drinkwater aangeboden van het openbare waterleidingsnet.  

 

 Het aangeleverde leidingwater ondergaat een bijkomende ontharding.  

 

 In het ziekenhuis zijn er 15 drinkfonteintjes aanwezig. De bacteriologische waterkwaliteit 

van elk drinkfonteintje wordt 4x/jaar geanalyseerd.  

 

 Jaarlijks wordt het leidingwater in de centrale keuken bemonsterd en geanalyseerd. 

 

 

8.7 Huishoudelijk onderhoud 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het huishoudelijk onderhoud van het ziekenhuis wordt verzorgd door eigen 

personeelsleden werkzaam in een twee ploegensysteem 
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 Er zijn twee verantwoordelijken aangesteld specifiek voor de schoonmaak. 

 

 

Aanbeveling 

 

 Het schoonmaakprogramma van het mortuarium is niet specifiek voor deze afdeling.  

Er zijn geen sluitende richtlijnen m.b.t. het onderhoud van specifieke apparaten zoals de 

koelcellen  

We bevelen aan om in samenspraak met Comité Ziekenhuishygiëne de 

schoonmaakprocedure te evalueren en aan te passen aan de specifieke situatie. 

 

 

8.8  Linnenbehandeling 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een interne wasserij waar poetsdoeken/vloermoppen, 

fixeermateriaal en gordijnen worden gewassen. Op vraag van de sociale dienst worden 

zeer uitzonderlijk kledingstukken van patiënten gewassen.  

 

 Een externe wasserij verzorgt het bedlinnen van de patiënten en de werkkledij van het 

personeel wordt.  

 

 Comité ziekenhuishygiëne beschikt over de bacteriologische controle van het wasprocédé 

van de externe wasserij. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Bacteriologische controles op het wasprocédé van de interne wasserij worden niet 

uitgevoerd. 

Het aangewende wasprocédé moet een volledige ontsmetting van het linnen en wasgoed 

kunnen waarborgen. Dit kan aangetoond worden met een bacteriologische controle van 

het wasprocédé. 

 

 

Tekortkoming 

 

 De procedure linnenbehandeling bevat geen hygiënerichtlijnen over frequentie en 

controle m.b.t. de bacteriologische kwaliteit van het wasprocédé. 

 

 

8.9 Opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De aangeleverde goederen worden in hun originele verpakking op een vaste plaats 

gestockeerd. Alle goederen worden gecontroleerd op beschadiging en indien nodig in een 

opvangbak geplaatst. 
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 Licht en zeer licht ontvlambare vloeistoffen worden in lekbakken in een container 

bestemd voor chemische producten gestockeerd. 

 

 

Aanbeveling 

 

 Wij adviseren om het gemiddelde verbruik van gevaarlijke stoffen per jaar en per 

verbruiker te registreren, op te volgen en te evalueren. 

 

 

8.10  Laboratorium 
 

Algemene vaststellingen 

 

 In het labo worden enkel biologische agentia gemanipuleerd met als maximale 

risicoklasse 2. Positief primo-culturen van via lucht overdraagbare pathogene van 

risicoklasse 3 worden niet meer geopend tijdens of na de groei.  

 

 De preventieve maatregelen werden beschreven in het technische dossier en gunstig 

geadviseerd door SBB te 1050 Brussel (dossiernummer SBB 219 2005/0723). 

 

 De inrichting beschikt over een toelating van LNE (kennisgeving ingeperkt gebruik). 

 

 Risicohoudend medisch afval wordt in gele containers gedeponeerd en correct afgevoerd.  

 

 

Sterk punt 

 

 De luchtbehandeling van het algemeen laboratorium en het bacteriologisch laboratorium 

gebeurt vanaf een aparte luchtgroep. Het labo bacteriologie beschikt over een 

ventilatiesysteem met HEPA-filtratie. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Proefbuizen worden geïnactiveerd in de autoclaaf. Het autoclaveringsproces wordt niet 

door een biologische indicator gevalideerd. 

 

 

8.11 Bestrijding en preventie van ongedierte 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er is een procedure bestrijding en preventie van ongedierte. 

 

 De actieve bestrijding is voornamelijk gericht naar het voedingswarengebeuren. 

Hiervoor is er een contract met een externe firma. De bestrijding gebeurt volgens de LIS 

methode en elektronische vliegenvangers. 
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 Bij het vaststellen van ongedierte wordt de ongediertebestrijding door dezelfde externe 

bestrijdingsfirma uitgevoerd. 
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9 Infectieziektenbeheersing 

9.1 Verplichte aangifte van besmettelijke ziekten 
 

Aanbeveling 

 

 We raden aan om de procedure ivm de meldingen infectieziekten aan de afdeling 

Toezicht Volksgezondheid in het kader van het profylaxedecreet aan te passen. Hierin 

wordt de rol van zowel de behandelende artsen als het labo en de samenwerking tussen 

beide gedefinieerd. 

 

 

9.2 Comité voor ziekenhuishygiëne (CZH) 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De nieuwe samenstelling en taakverdeling van het CZH zoals vooropgesteld in het KB 

van 26/4/2007 wordt geïmplementeerd. 

 

 Het CZH vergaderde in 2007 6 keer. Ook in 2008 worden 6 vergaderingen gepland voor 

het CZH hoewel er wettelijk maar 4 vergaderingen verplicht zijn. 

 

 Deelname Regionale werkgroep ziekenhuishygiëne Vlaams Brabant / Limburg. 

 

 Deelname interne werkgroepen. 

 

   

Non conformiteit 

 

 In de wasmachine van het ziekenhuis worden naast de microvezeldoekjes van de 

poetsdienst, ook gordijnen en sporadisch patiëntenkledij gewassen. Er is geen toezicht op 

de interne wasprocedés. Een taak van het CZH is het coördineren van het toewijzen van 

opdrachten op het vlak van het uitwerken van richtlijnen voor en het houden van toezicht 

op de methoden van wassen.  

 

  

Tekortkomingen 

 

 De richtlijnen van HGR en BICS ivm MRSA moeten opgevolgd worden. Het gaat 

specifiek om de identificatie en opvolging van patiënten bij opname. Die stelt dat het 

laboratoriumprotocol van elke nieuwe patient met MRSA als een ‘alert’ (aandachtspunt) 

in het medisch dossier genoteerd wordt. Een kopie ervan wordt aan het team 

ziekenhuishygiene doorgestuurd.   

 

 Daarnaast moet er volgens dezelfde richtlijnen een identificatie van de MRSA-dragers in 

het ziekenhuisinformatiesysteem zijn teneinde speciale voorzorgsmaatregelen mogelijk te 

maken bij heropname. 
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Aanbeveling 

 

 De richtlijnen in verband met handhygiëne (geen juwelen, geen horloges, korte 

mouwen…) die door het CZH werden goedgekeurd, zouden voor alle beroepsgroepen 

moeten gelden, ongeacht ze als zelfstandige of in loonverband werken.  

 

 

9.3 Team ziekenhuishygiëne 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De twee verpleegkundig ziekenhuishygiënisten hebben sinds de nieuwe wetgeving meer 

tijd om aan ziekenhuishygiëne te besteden waardoor het contact met en de controles op 

de werkvloer kunnen verhoogd worden. 

 

 Op 1 februari wordt een nieuwe arts ziekenhuishygiënist aangesteld, momenteel wordt 

deze functie waargenomen door Apr. Bioloog Peeters. 

 

 Het ziekenhuis deed mee aan de nationale campagnes voor handhygiëne.  

 

 Er wordt geregistreerd voor MRSA, Clostridium difficile en SEP.  

 

 Er wordt sinds november 2007 gewerkt met referentieverpleegkundigen 

ziekenhuishygiëne. Op elke verpleegafdeling is minstens één referentieverpleegkundige. 

Er werd een opleiding voorzien en een taakomschrijving opgesteld.  

 

 

Sterk punt 

 

 Er is een uitgebreid transferdocument voor MRSA-positieve patiënten. Dit document 

wordt gebruikt zowel naar rust-en verzorgingsinstellingen als naar huisartsen in de 

thuissituatie en bevat gedetailleerde informatie over de plaats van kolonisatie/infectie, de 

screeningsdata en resultaten, behandeling- en controleschema’s. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Het team ziekenhuishygiëne moet volgens het KB van 26 april 2007 een jaarlijks 

beleidsplan opstellen. Dit beleidsplan wordt voor 1 april 2008 samen met de evaluatie 

van 2007 aan toezicht volksgezondheid overgemaakt. 

 

 We raden aan om op regelmatige basis bijscholing ivm ZHH te organiseren voor artsen 

en  paramedici die op zelfstandige basis werken in het ziekenhuis. 

 

 Om handhygiëne nog beter te implementeren op de werkvloer, kunnen geheugensteuntjes  

op belangrijke plaatsen bv. boven lavabo verpleegpost, utility, uitgehangen worden. Deze 

reminders waren slechts in beperkte mate aanwezig op de werkvloer. 
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 De gegevens over het verbruik van handalcohol en zeep worden geregistreerd maar er 

worden geen verbeteracties en herevaluaties aan gekoppeld. We raden aan dit op 

dienstniveau te doen.  

 

 Het is aan te raden om meer controles op de werkvloer te doen om de implementatie van 

de procedures die door het CZH goedgekeurd werden, op te volgen (o.a. procedures 

handhygiëne, screening MRSA, Clostridium). 

 

. 

9.4 Antibioticabeleid 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er bestaat een AB-formularium met een oplijsting van de in het ziekenhuis gebruikte 

antibiotica, dat voor elke arts op het intranet raadpleegbaar is.  

 

 Voor gynaecologie, urologie en pneumologie werden reeds richtlijnen opgesteld voor 

empirisch gebruik van antibiotica.  

 

 Het antibioticaverbruik wordt geanalyseerd voor de ganse instelling en naar alle artsen 

gecommuniceerd. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Er wordt een volledig antibioticumformularium gemaakt met adviezen voor 

profylactisch, empirisch en gericht antibioticumgebruik en het gebruik ervan wordt 

gepromoot.  De antibioticabeleidsgroep evalueert het voorschrijfgedrag en definieert in 

welke gevallen schriftelijke motivatie van het voorschrift vereist is. (bv reserve 

antibiotica, afwijking formularium, ...). 

 

 We raden aan dat de antibioticabeleidsgroep het antibioticaverbruik analyseerd tot op 

diensniveau of tot op artsenniveau.  

 

 De resistentieprofielen worden momenteel niet geanalyseerd omdat het 

computerprogramma verouderd is.  Het is aan te bevelen dat de informatica geupdatet 

wordt zodat deze analyses in de toekomst wel mogelijk worden.  
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