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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: 

 

2 september 2008 Audit 

5 september 2008 Audit 

10 september 2008 Audit 

15 september 2008 Audit 

18 september 2008 Opmaak verslag 

23 september 2008 Presentatie verslag 

 

 

1.4. Samenstelling van het auditteam 

 
 
XXXX Hoofdauditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Observator inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 
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2 Identificatie van de instelling 

 

Naam Algemeen Ziekenhuis Nikolaas  

Adres Moerlandstraat 1 

Gemeente 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon 03 760 60 60 

Fax 03 760 21 65 

Website www.aznikolaas.be  

e-mail info@aznikolaas.be  

Erkenningsnummer 595 

 

 

Inrichtende macht 

 

vzw Algemeen Ziekenhuis Nikolaas 

Moerlandstraat 1 

9100 Sint-Niklaas 

 

 

Voorzitter van de Algemene Vergadering 

 

XXXX 

 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

XXXX 

 

 

Directiecomité 

 

Algemeen directeur XXXX 

Medisch directeur XXXX 

Directeur verpleging XXXX 

Financieel administratief directeur XXXX 

Adjunct financieel administratief directeur XXXX 

Directeur facilitaire diensten XXXX 

Adjunct directeur facilitaire diensten XXXX 

Directeur personeel en organisatie XXXX 

Directeur beleidsinformatie en strategie XXXX 

 

 

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

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het Algemeen Ziekenhuis Nikolaas ontstond op 1/1/2007 uit de fusie van het AZ Maria 

Middelares en het AZ Waasland, die zelf allebei fusieziekenhuizen waren. 

Het oorspronkelijke ziekenhuis Maria Middelares fusioneerde op 1/1/1992 met de 

ziekenhuizen Sint-Anna te Beveren-Waas en Sint-Helena te Sint-Gillis-Waas. Later, op 

1/7/1998, volgde nog een fusie met het openbare ziekenhuis De Pelikaan te Temse. 

Het AZ Waasland ontstond op 1/1/1998 uit de fusie van de OCMW-ziekenhuizen 

Stadskliniek te Sint-Niklaas en het Fabiolaziekenhuis te Hamme. 

 

 De oorspronkelijke vestigingsplaatsen te Sint-Niklaas liggen op enkele tientallen meters 

van elkaar. Tussen beide in staat een NMR, die gezamenlijk werd geëxploiteerd. Vanuit 

het NMR-gebouw is er een verbinding met de vroegere campus Maria Middelares d.m.v. 

een passerelle over de Hospitaalstraat en met de vroegere campus Stadskliniek via een 

ondergrondse gang. Momenteel maken heel wat personeelsleden en zo nodig ook 

patiënten gebruik van deze (complexe en tijdrovende) verbinding. 

Door de fusie vormen deze twee vestigingsplaatsen nu samen de campus Sint-Niklaas. 

De twee sites worden aangeduid met SM (site Moerlandstraat, het vroegere Maria 

Middelares) en SL (site Louis De Meesterstraat, de vroegere Stadskliniek). Binnenkort 

starten er werken om een vlottere verbinding voor personeel, patiënten en bezoekers te 

realiseren. 

 

 Momenteel is het AZ Nikolaas erkend voor 822 bedden, als volgt over de campussen 

verdeeld: 

 

Campus C D G M E K + k Sp-loco Sp-pall Totaal 

St-Nikl 206 208 56 57 35 17 + 3 - - 582 

Temse 30 30 24 - - - - - 84 

Beveren - - 48 - - - 26 8 82 

Hamme 30* - 24 - - - 20 - 74 

St-Gillis - - - - - - - - 0 

Totaal 266 238 152 57 35 20 46 8 822 

 

*Recent werden de 30 C-bedden te Hamme gesloten en overgebracht naar de centrale 

campus, de erkenning dient hieraan nog aangepast te worden (aanvraag van 01/09/2008). 

Ondermeer door personeelsgebrek worden een aantal van deze bedden niet gebruikt. 

Verder exploiteert het ziekenhuis in Lokeren nog een centrum voor collectieve 

autodialyse, daarnaast zijn er nog twee dergelijke centra op de eigen campussen (Sint-

Niklaas en Beveren). Het ziekenhuis bouwt aan een distributiecentrum in de 

Pachtgoedstraat te Sint-Niklaas waarin zij een deel van de logistieke taken in wil 

onderbrengen (keuken, apotheekvoorraad). 

 

 De fusie heeft belangrijke repercussies voor de centrale campus te Sint-Niklaas. Parallelle 

diensten, functies (o.a. spoedgevallenzorg, intensieve zorgen), zorgprogramma’s 

(kinderen, oncologie, borstkliniek) en disciplines die nu nog verspreid zitten over beide 
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sites, wenst men meer samen te voegen. De hiervoor noodzakelijke aanpassingswerken 

zijn al gestart (spoedgevallendienst, pediatrie…).  

De reorganisatie vertrekt van de planbaarheid en de complexiteit van de zorg: de minst 

planbare en complexere, vaak spoedgerelateerde zorgen zullen in de toekomst 

geconcentreerd worden op de site SM (spoedgevallendienst, IZ…), de meer planbare, 

minder complexe op de site SL (oncologisch centrum, acute geriatrie, moeder en 

kindzorg, chirurgisch dagziekenhuis…).  

 

 Op de perifere campussen heeft de fusie evenzeer een grote impact gehad. 

Op de campus in Sint-Gillis-Waas bevindt zich enkel nog een polikliniek en een 

radiologieafdeling. Deze wil men i.s.m. het OCMW van Sint-Gillis-Waas vernieuwen en 

onderbrengen binnen een “zorgsite voor ouderen”. 

Op de campus te Temse ambieert men een ruime polikliniek met radiologie te behouden 

na de stopzetting van alle hospitalisatieactiviteiten in 2013. 

De campussen in Beveren-Waas en Hamme wil men een subacuut karakter geven met 

enkel nog revalidatiediensten en geriatrieafdelingen, naast telkens een dagziekenhuis met 

OK-activiteiten en een polikliniek met radiologieafdeling. Supplementair wenst men in 

Beveren de CAD-activiteiten verder te zetten. 

 

 Dankzij de fusie konden een aantal nieuwe initiatieven ontwikkeld worden. Mede door de 

schaalgrootte van het nieuwe ziekenhuis kon een endocrinoloog aangetrokken worden, 

waardoor men intussen erkend werd als centrum binnen de diabetesconventie. 

Door reconversie van 62 C/D-bedden werd op 1/7/2007 een dienst voor kinderpsychiatrie 

opgestart, die intussen haar intrek genomen heeft in een nieuwbouw. Binnen het 

IridiumKankerNetwerk kreeg men de toestemming om op de campus te Sint-Niklaas een 

bestralingsafdeling te exploiteren i.s.m. het AZ Sint-Augustinus Sint-Camillus (Wilrijk). 

 

 Met oog op de fysieke integratie van de verschillende diensten en de uitwerking van de 

hierboven beschreven zorgvisie, diende het ziekenhuis een nieuw zorgstrategisch plan in, 

samen met een VIPA-dossier. Dit plan werd intussen goedgekeurd met uitzondering van 

de nieuwbouw- en renovatieplannen voor de campus te Hamme. De commissie 

zorgstrategie die het plan beoordeelde, stelde zich vragen bij het behoud van de campus 

in Hamme, vooral op het vlak van de mogelijkheid om er voldoende kwalitatieve zorg te 

leveren. Meer in het bijzonder stelde men zich vragen bij de continuïteit van zorg 

(beschikbaarheid van verschillende disciplines voor consulten) en de medische 

permanentie. 

 

 Daghospitalisatie vormt een belangrijk aandeel binnen de activiteiten van het ziekenhuis. 

Het ziekenhuis heeft 5 erkende functies chirurgische daghospitalisatie (Sint-Niklaas – 

beide sites, Temse, Beveren en Hamme) en diende op 1/9/2008 een aanvraag in tot 

erkenning van functies niet-chirurgische daghospitalisatie op dezelfde campussen. 

 

 

Sterke punten 

 

 Nog voor de fusie werd gestart met de herwerking van de missie, de waarden en de 

algemene doelstellingen, zodat deze, na overleg met de medewerkers, op 4 oktober 2007 

door de Raad van Bestuur definitief werden bekrachtigd. Via ondermeer een beleidsdag 

voor directieleden en diensthoofden in november 2007 werden deze missie, waarden en 

doelstellingen verder uitgewerkt in een beleidsplan 2008, als aanzet voor een 
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meerjarenplanning. Dit beleidsplan bestaat uit 5 hoofdlijnen, verder geconcretiseerd in 

verschillende werkpakketten met telkens een opvolgingstabel. Er is voorzien in een 

tussentijdse evaluatie. Verder werd ervoor gekozen om te werken met EFQM als 

kwaliteitsmodel. 

 

 Momenteel zijn er 85 vrijwilligers actief in het ziekenhuis. Zij krijgen duidelijke 

informatie over hun rechten en plichten, hebben een aanspreekpersoon en beschikken 

over een duidelijke functiebeschrijving. 

 

 Men heeft een goed zicht op de verschillende softwaretoepassingen die momenteel actief 

zijn binnen het fusieziekenhuis. Er is een stappenplan ontwikkeld om te komen tot meer 

uniformering binnen (bv. evolutie van 2 PACS-systemen binnen de dienst medische 

beeldvorming naar 1) en tussen de diensten. Intussen is er al 1 website, 1 mail exchange 

server, 1 basisplatform SAP-ISH en 1 actieve directory domain waaronder alle PC’s 

draaien. Voor kritische toepassingen is voorzien in de ontdubbeling van systemen (bv. 

centrale communicatieserver). In de toekomst zal een elektronisch medisch (eind 2008) 

en verpleegkundig dossier (vanaf 2009) ziekenhuisbreed geïntroduceerd worden, waarin 

het bestaande elektronische voorschrijfsysteem (Infohos®, actief op 10 afdelingen) zal 

geïntegreerd zijn. Voor het afsprakenbeheer zit men al in de implementatiefase (alle 

artsen op campus Hamme + radiologie SM + K-dienst + pediatrie SL) en is verdere 

gefaseerde uitrol gepland op korte termijn. 

Overleg met de medische raad is gaande over de toegangsrechten tot het medische dossier 

voor de verschillende types gebruikers (ziekenhuisarts, spoedarts, arts binnen een 

associatie, arts-assistent, secretariaat, verpleging, multidisciplinaire teams, paramedici, 

medisch-technische diensten…). 

 

 Er is veel aandacht voor communicatie naar medewerkers en verwijzers, ondermeer via 

specifieke periodieken (“De Gazet”, “In de steiger”, “t verband”, “infusie”), flashes met 

apotheeknieuws… 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Op dit moment is het zorgendossier zo versnipperd en onoverzichtelijk dat er geen sprake 

kan zijn van een uniek patiëntendossier. Alleen al op vlak van de medische dossiers zijn 

er talloze verschillende soorten dossiers, vaak verschillend binnen eenzelfde discipline. 

Soms heeft een patiënt meerdere dossiers bij eenzelfde arts (opnamedossier, poliklinische 

opvolging in het ziekenhuis en poliklinische opvolging thuis) en is de informatie in die 

verschillende dossiers niet steeds uitwisselbaar ondermeer omwille van verschillen in 

software. Dossiers worden vaak in de polikliniek bewaard, of komen pas maanden na 

opname in het archief van het ziekenhuis. Andere zorgverstrekkers (kinesitherapeuten, 

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

verpleegafdeling niet voorhanden is.  

Het zorgendossier dient multidisciplinair opgevat te worden. Ook verslagen van 

multidisciplinaire patiëntenbesprekingen dienen hierin verwerkt te worden. Dit is nu al 

structureel mogelijk, maar gebeurt in de praktijk niet steeds. 

 

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

gehospitaliseerden (bv. raadplegingen psychiatrie op V0, tunnel, patiënten die via het 

onthaal worden binnengebracht op een brancard…).  
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 Er werden tijdens de audit op verschillende plaatsen volle zuurstofflessen zonder vaste 

bevestiging opgemerkt. Uit veiligheidsoverwegingen dienen hiervoor de nodige 

maatregelen te worden genomen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het fusieziekenhuis heeft al een aantal formele samenwerkingsverbanden 

(zorgprogramma voor kinderen), maar heel wat akkoorden dateren nog van voor de fusie. 

Bij de integratie van diensten, functies en zorgprogramma dient dan ook werk gemaakt te 

worden van een actualisatie van deze samenwerkingsverbanden. 

 

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

psychiatrische problematiek, worden zij toch opgenomen. De patiënten worden verspreid 

over verschillende afdelingen. Noch qua architectuur, noch qua omvang, samenstelling, 

opleiding en ervaring van de zorgequipe, noch qua behandelprogramma’s is men hierop 

voorzien, wat aangepaste zorgen ten aanzien van deze patiëntengroep hypothekeert. 

 

 Qua advisering van de zorgverleners op ethisch vlak, is er momenteel op de werkvloer 

niets te merken. 

Nochtans was er na de fusie een continuïteit op het vlak van het lokale ethische comité. 

Gedurende een jaar, tot 22 januari 2008, werkte men verder met een fusiecomité. 

Voor de fusie had de begeleidingscommissie van het AZ Maria Middelares (een deel van 

de commissie medische ethiek) een aantal adviezen ontwikkeld (rond medische 

experimenten, bloedtransfusies bij getuigen van Jehovah, zwangerschapsafbreking na 

prenatale diagnostiek rechten van de patiënt en medische beslissingen rond het 

levenseinde (MBL) met inbegrip van therapeutische codering, euthanasie, gecontroleerde 

sedatie en interdisciplinaire patiëntenbespreking). Binnen AZ Waasland werden geen 

adviezen aangetroffen. Men had zich voorgenomen de standpunten te harmoniseren tegen 

eind juni. 

Op het moment van de audit blijken er nog geen geharmoniseerde adviezen te bestaan, op 

de verschillende campussen hanteert men nog hetzij de vroegere adviezen, hetzij geen. 

Verschillende systemen van therapeutische codering worden aldus door elkaar gebruikt, 

het overleg tussen de zorgverleners en met de familie en waar mogelijk met de patiënt, is 

niet overal even duidelijk weergegeven of even strikt uitgevoerd. Ook op nieuwe 

adviezen (bv. fixatie, isolatie, MBL en de zorgcontinuïteit buiten het ziekenhuis, MBL bij 

patiënten in persistente vegetatieve status) wacht men nog. 

 

 Ondanks het feit dat in het ziekenhuis heel wat paramedici actief zijn (37 kinesisten, 8 

logopedisten, 1 podologe, 11 diëtisten, 20 psychologen (ongeveer 13 VTE) en 25 

ergotherapeuten), is hun werking, beschikbaarheid en activiteitsgraad weinig uniform 

over en zelfs binnen de verschillende campussen. 

Op de perifere campussen blijkt men maar heel beperkt of bij uitzondering een beroep te 

kunnen doen op psychologen of diëtisten. 

De werking en de rapportering naar de andere zorgverleners blijkt ook sterk te verschillen 

van paramedicus tot paramedicus. Sommige noteren telkens hun bevindingen of een 

samenvatting ervan in het verpleegdossier, andere geven enkel aan dat ze zijn langs 

geweest en noteren in een eigen dossier dat op de verpleegafdeling niet beschikbaar is. 
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 Er is momenteel geen fixatiebeleid uitgewerkt voor alle diensten en afdelingen in het 

ziekenhuis. Op de vroegere campussen van het AZ Waasland was en is een beleid of 

procedure niet uitgewerkt. Op de campussen van het vroegere AZ Maria Middelares was 

er een beleid uitgeschreven. Regelmatig werd een audit op de afdelingen uitgevoerd, 

waaruit bleek dat dit beleid niet goed gevolgd werd: bij fixatie bleek men vaker enkel 

bedsponden of een lendenband te gebruiken in de plaats van de 3-puntsfixatie die de regel 

zou zijn. 

Intussen is de K-dienst opgestart en hanteert men daar een zelf ontworpen en kwalitatief 

goed beleid. 

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

ziekenhuisbrede visie op isolatie en fixatie, en deze visie dient vertaald te worden naar 

een heldere procedure, met aandacht voor de wettelijke vereisten, overleg, alternatieven 

en toezicht. Deze procedure dient te worden geïmplementeerd door voldoende vorming, 

en er dient voldoende aandacht besteed te worden aan een correcte toepassing. 

 

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

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

toepassing van richtlijnen inzake handhygiëne consequent op te volgen. 

 

 

Aanbevelingen 

 

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

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

in zijn kinderschoenen. 

Deze momenten van kritische terugblik, waarin zowel positieve als negatieve 

opmerkingen aan bod kunnen komen, kunnen de basis vormen voor een verder beleid van 

permanente verbetering. 

 

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

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

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

aanzet genomen door het departement beleidsinformatie-strategie ruimer te bestaffen. 

 

 In het ziekenhuis worden een aantal bedden niet geëxploiteerd. Men heeft deze maatregel 

genomen omdat men ervan overtuigd is dat het in gebruik nemen van deze bedden alleen 

op een onvoldoende kwalitatieve wijze zou kunnen gebeuren (bv. wegens gebrek aan 

personeel). Op zich kunnen we dit lovenswaardig vinden, ware het niet dat aan de andere 

kant op verschillende afdelingen doorstromingsproblemen werden gesignaleerd (bv. 

spoed) waarbij de kwaliteit van zorg in het gedrang komt (transfer van OK naar spoed in 

afwachting van een plaats in het beddenhuis). We bevelen aan deze problematiek van 

nabij op te volgen en te zoeken naar situaties die de meeste garanties bieden op 

voldoende kwalitatieve zorg. 

 

 We bevelen aan om de functieomschrijvingen van de managementfuncties en –organen 

(bv. Raad van bestuur, directiecomité, bureau, kwaliteitscoördinator, coördinator 

vrijwilligers…) meer toegankelijk te maken. Momenteel dient men deze 

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

reglement, multidisciplinaire handboeken…).  
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4 Medisch beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Voor het fusieziekenhuis werd geopteerd voor één voltijdse medische directeur zonder 

adjuncten. De huidige medische directeur oefende voorheen al deze functie uit in het AZ 

Maria Middelares. 

 

 Er is maandelijks overleg tussen de medische directeur en alle medische diensthoofden. 

De medische directeur wordt uitgenodigd op de vergaderingen van de medische raad. 

 

 Disciplines zijn niet gegroepeerd in clusters. Bij de fusie werd ervoor gekozen voorlopig 

verder te functioneren in een klassiek departementaal systeem. 

 

 Alhoewel het beleid inzake de poliklinische opvolging op sommige campussen voor de 

fusie vrij liberaal was, blijken op heden alle disciplines raadplegingen te houden in het 

ziekenhuis. Slechts 12 artsen (5 gynaecologen, 5 orthopedisten, 1 uroloog en 1 

neurochirurg) houden alleen raadplegingen buiten het ziekenhuis. 

 

 Het ziekenhuis telt een 200-tal artsen-stafleden. Daarnaast zijn er een aantal 

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

 

 

Sterke punten 

 

 Door de aanwezigheid en verdere uitbouw van poliklinieken op de perifere en centrale 

campussen, bewaakt men de geografische toegankelijkheid. Dit beleid zorgde de voorbije 

jaren mee voor een groei van het marktaandeel, ook in gemeenten die verder van Sint-

Niklaas afgelegen zijn. 

 

 Door de schaalgrootte van het ziekenhuis en de grootte van het hinterland oefent het AZ 

Nikolaas in vergelijking met vroeger een grotere aantrekkingskracht uit op artsen. Ook 

konden een aantal nieuwe artsen en disciplines (endocrinologie, kinderpsychiatrie) 

worden aangetrokken en nieuwe erkenningen werden bekomen (K-dienst, 

diabetesconventie, radiotherapie).  

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Een aantal procedures verschillen binnen eenzelfde specialisme per arts: er zijn 

verschillen zowel qua materiaal en voorbereiding van de patiënt, als naar post-operatief 

beleid (bv. voor een artroscopie van de knie), aparte nazorgformulieren, andere 

controlefrequenties, verschillende types verbanden, andere revalidatierichtlijnen en al dan 

niet antitrombotische preventiemaatregelen/verschillende staande orders voor Actrapid®-

schema). 

In een ziekenhuis moet de medische activiteit er zo georganiseerd worden dat ze in 

optimale voorwaarden kan geschieden. Dit houdt ondermeer in dat de nodige onderlinge 
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afspraken gemaakt worden om zorgprocessen zoveel mogelijk te uniformiseren, met oog 

op een zo laag mogelijk risico op fouten bij de behandeling en verzorging. Dit weliswaar 

met respect voor de diagnostische en therapeutische vrijheid van de arts, waarbij de arts 

omwille van patiëntgebonden redenen in individuele gevallen van de gemaakte afspraken 

kan afwijken. De huidige werkwijze houdt risico’s in naar patiëntveiligheid. 

 

 Medische dossiers zijn sterk versnipperd (cfr. algemeen beleid) en moeilijk toegankelijk 

voor de verschillende disciplines (bv. vanop spoed). 

 

 Medische opdrachten dienen steeds genoteerd en ondertekend te worden door de 

voorschrijvende arts. Tijdens de audit werd vastgesteld dat medische orders niet steeds 

door de artsen geautoriseerd worden (bv. opdrachten voor het geven van medicatie 

postoperatief). Het toedienen van medicatie is een technisch verpleegkundige prestatie 

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

 

o een geschreven medisch voorschrift; 

o een mondeling geformuleerd medisch voorschrift; 

o of een staand order 

 

Hierbij dient men er op te letten dat de voorschriften, zoals geformuleerd door de 

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

start, wijziging of stopzetting van therapie dient voorgeschreven te zijn en voorzien te 

zijn van een handtekening van de voorschrijvende arts. 

Hetzelfde geldt voor het voorschrijven van de medicatie: tijdens de audit werd 

vastgesteld dat bv. 90% van de elektronische voorschriften (door verpleegkundigen 

worden opgesteld en) ongevalideerd de apotheek bereiken.  

 

 

Tekortkomingen 

 

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

totale ziekenhuisactiviteit: 

 

o Er is geen algemene regeling of medisch reglement voor het fusieziekenhuis. De 

financiële afspraken verschillen per vestigingsplaats. Men baseert zich nog op de 

vroeger geldende regelingen; 

 

o Geen specifieke structurering van het medische departement; 

 

o Niet voor alle disciplines komt men tot een consensus i.v.m. een diensthoofd. Dit 

bemoeilijkt het overleg; 

 

o Het systeem van wachtdiensten is bijzonder complex; voor sommige disciplines is er 

een wacht op ziekenhuisniveau, voor sommige op prefusieziekenhuisniveau, voor nog 

andere is er een combinatie van beide, of samen met andere ziekenhuizen. Soms 

hanteert men meerdere wachtlijsten binnen eenzelfde discipline. 

 

o Onvoldoende multidisciplinaire vergaderingen en patiëntenbesprekingen. 
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o Strategische, op elkaar afgestemde beleidsplannen van de verschillende disciplines 

ontbreken, wat de ontwikkeling van een gefundeerde toekomstvisie bemoeilijkt. 

 

o Verschillende procedures binnen eenzelfde discipline voor eenzelfde ingreep of 

pathologie. 

 

o Een gestructureerde toetsing van de medische kwaliteit bestaat niet. 

 

o Onvoldoende betrokkenheid van de artsen in het (kwaliteits)beleid.  

 

o Ondanks het feit dat er 37 kinesisten, 25 ergotherapeuten, 8 logopedisten, 1 podologe, 

11 diëtisten en 3 fysiotherapeuten in het ziekenhuis werkzaam zijn en men beschikt 

over twee revalidatieafdelingen is het revalidatieconcept is niet uitgeschreven. 

 

o Het wantrouwen en de vooroordelen ten aanzien van collega’s uit het andere 

fusieziekenhuis is binnen vele disciplines nog groot. 

 

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 

uit maken van de ziekenhuisorganisatie als één geheel. Het oude denkbeeld van een 

ziekenhuis als facilitair bedrijf, waar artsen hun patiënten konden behandelen en laten 

verzorgen, dient te worden vermeden. 

 

 Er werd geen specifiek psychiatrisch opnamebeleid ontwikkeld voor volwassenen op 

ziekenhuisniveau. 

Heel wat psychiatrische patiënten komen op de afdelingen interne terecht waar zij geen 

specifieke psychiatrische zorg krijgen (geen psychiatrisch verpleegkundigen, geen 

vorming van de zorgequipe rond agressie, suïcide, frequente ziektebeelden, geen 

architecturale aanpassingen - isolatiekamer, geen uitgewerkte zorgprogramma’s, 

wisselende ondersteuning van psychologen, ergotherapeuten en kinesisten…). Een 

plurisdisciplinaire benadering vanaf de eerste dag van opname bepaalt in sterke mate de 

kans dat een therapie wordt gevolgd en dat naar adequate nazorg wordt uitgekeken. 

Het uitwerken van het opnamebeleid voor volwassen psychiatrische patiënten is dan ook 

nodig. Het lijkt hierbij aangewezen dat alle disciplines die bij de zorg van dergelijke 

patiënten betrokken worden en alle kanalen langs waar deze patiënten zich aanbieden 

vanuit een gemeenschappelijke visie tot concrete afspraken bij opname zouden komen. 

 

 Er bestaat geen uniforme DNR-procedure en euthanasieprocedure op ziekenhuisniveau. 

Op dit moment werken de artsen volgens hun gewoontes van voor de fusie. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Gezien de actuele schaarste van goed opgeleide specialisten op de arbeidsmarkt is het 

aantrekken van bijkomende artsen geen sinecure.  

Samenwerking in financieel associatieverband en solidariteit tussen de verschillende 

specialiteiten, zijn troeven die de aantrekkelijkheid van het ziekenhuis voor nieuwe artsen 

verhogen. Het bevordert eveneens de onderlinge afstemming en de integratie in de 

ziekenhuisorganisatie als één geheel. Aanbeveling om dit in de instelling verder uit te 

breiden. 
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 We bevelen aan om voor de medische diensthoofden een opleiding inzake communicatie 

en het omgaan met klachten te organiseren. 

 

 Wil men een daadwerkelijke betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van het 

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

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

geïntensifieerd. 

We bevelen in dit kader aan om een aantal artsen te stimuleren om de opleiding 

ziekenhuismanagement te volgen. 

 

 In het ziekenhuis worden regelmatig vulvaplasties uitgevoerd (minstens 21 in 2007). Het 

is van belang steeds goed te overwegen of de indicatie voor deze ingreep wel voldoende 

verdedigbaar is. Zoniet, dan loopt men het risico dat dit later beschouwd wordt als 

genitale verminking. Wij adviseren daarom een procedure op te stellen waarbij 

voorafgaand aan iedere mogelijke casus een bespreking op en advies van het ethisch 

comité voorzien wordt. 

 

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

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

aan het kwaliteitsbeleid en de klachtenbemiddeling binnen het ziekenhuis. 
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5 Verpleegkundig beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 De verpleegkundige directeur is ook directeur van het paramedische departement.  

Binnen het verpleegkundige departement zijn er zes clusters, samengevoegd op basis van 

patiëntengroepen, met aan het hoofd telkens een clusterverantwoordelijke in lijnfunctie. 

Vier onder hen nemen ook de taak van campusverantwoordelijke op zich. De 

samenstelling van de clusters is een dynamisch gegeven. Deze werd reeds in het verleden 

geëvalueerd en gewijzigd. Een recente bijsturing bracht de verdeling van zeven naar zes 

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

zorgprogramma’s. Verder zijn er twee zorgmanagers en drie procesmanagers 

(staffunctie), die samen met de clusterverantwoordelijken het middenkader vormen.  

 

 

Sterke punten  

 

 Conform de normering dient het ziekenhuis voor 822 erkende bedden te beschikken over 

5,48 VTE middenkaderleden. Momenteel beschikt men over 11 VTE, wat de begeleiding 

van het fusiegebeuren ten volle moet ondersteunen. Binnen deze groep werd er recent een 

fusieverantwoordelijke aangesteld die zich fulltime zal bezighouden met het begeleiden 

van de diensten /clusters bij de hergroepering. 

 

 Het introductiebeleid is sterk uitgewerkt. zowel voor studenten, nieuwe verpleegkundigen 

als voor midderkaderfuncties. 

- Middenkaders krijgen mondjesmaat de verantwoordelijkheid over de diensten die 

binnen hun cluster vallen, zodat men vooraf de tijd krijgt om de diensten te leren 

kennen. De nieuwe clusterverantwoordelijke werkt zelfs op elke dienst twee weken 

mee in de zorg.  

- Het mentorcoachproject wil een synergie creëren tussen de opvang van studenten en 

de introductie van nieuwe medewerkers. Studenten worden eveneens bevraagd 

(initiatief van de scholen), wat leidde tot verbeteracties (bv. beperken aantal 

leerlingen per afdeling, begrenzen van het type dienst voor 1°jaarsstudenten, aandacht 

voor bejegening van studenten…).  

- Studenten verpleegkunde worden aangetrokken om weekend- en vakantiewerk te 

presteren om de binding met het ziekenhuis te vergroten. Hierbij wordt er strikt op 

toegezien dat enkel afgestudeerde verpleegkundigen in de zorg ingeschakeld worden 

als verpleegkundigen. Verpleegkundestudenten worden ingezet als zorgkundige (3° 

jaars) of als logistieke hulp. Men werkt met beoordelingsdocumenten en 

aanbevelingen door hoofdverpleegkundigen die een hulpmiddel kunnen zijn bij 

toekomstige aanwervingen. 

- Het centrale inscholingsprogramma, gericht op de pas begonnen verpleegkundigen, 

wordt aangevuld op dienstniveau met een afdelingsspecifiek inscholingprogramma 

met stappenplan; nieuwe medewerkers worden op de afdeling begeleid door een 

meter/peter en krijgen een evaluatiegesprek na 6 maanden;  

- Na zeven maanden wordt er een aangepaste tevredenheidenquête afgenomen. De 

resultaten worden teruggekoppeld op de hoofdverpleegkundigenvergadering en dit 
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leidde al tot verbeteracties (bv. verkorten van de tijd tussen 1° gesprek en tekenen 

contract).  

 

 

 De directie opteert ervoor om het middenkader en hoofdverpleegkundigen fulltime te 

laten werken. Dit is om de continuïteit te verzekeren. Bijna alle clusterverantwoordelijken 

maken tevens dagelijks hun ronde op de afdelingen, wat de betrokkenheid en de voeling 

met de werkvloer ten goede komt. 

 

 Vernieuwing en standaardisatie van het verpleegkundig dossier werd doorgevoerd. Dit 

komt de herkenbaarheid, de registratie, communicatie, efficiëntie en continuïteit ten 

goede.  

 

 Er loopt een project “dienstroosterplanning”, waarbij men stapsgewijs een uniforme 

uurregeling (+ handleiding) introduceert op alle afdelingen. Momenteel hebben alle 

afdelingen op campi Temse, Beveren en SM gelijklopende uurregelingen (3 shiften van 

elk 7u36). Uitrol naar alle diensten is gepland in 2009. Een elektronisch planningspakket 

zal de vroegere “rebusrollen” vervangen.  

 

 Men werkt met expertverpleegkundigen die inhoudelijke ondersteuning bieden aan de 

afdelingen (pijn-, nutritie-, diabetes-, CAPD-, borst-, wondzorgverpleegkundige…). Deze 

staan in voor het mee uitwerken van ziekenhuisbrede, multidisciplinaire projecten. 

 

 Naast de klassieke communicatiestructuren (stuurgroep, thematische stuurgroep, 

kernoverleg zorg, vergadering hoofdverpleegkundigen, afdelingsvergadering…) werden 

een aantal bijkomende overlegmomenten gecreëerd (clustervergaderingen, wekelijks 

overleg per campus…). Hierbij worden manieren gezocht om alle medewerkers te 

bereiken en te betrekken in de beleidsvoering. 

 

 

Non-conformiteit 
 

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

van 19,8 VTE, waarvan 70% verpleegkundigen zijn. Momenteel zijn er 18,72 VTE en is 

er dus een normatief tekort van 1,08 VTE.  

 

De mobiele equipe bestaat uit  

- een “mobiele equipe” die dagdagelijks ingezet wordt bij ziekte en hoge werkdruk. 

- een “compensatieploeg” die op meer permanente wijze wordt ingezet om ADV 

dagen op te vangen  

- de algemene waak op de centrale campus en de loopwaak op perifere campi die 

tijdens de nachtdiensten ondersteuning bieden 

- expertverpleegkundigen die inhoudelijk ondersteuning bieden aan de afdelingen 

 

De begeleider (her)intreders kan niet bij de mobiele equipe gerekend worden aangezien 

de norm stelt dat “het personeel dat het voorwerp uitmaakt van een andere 

overheidsfinanciering niet in aanmerking komt voor de creatie van de mobiele equipe”. 
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Tekortkomingen 

 

 In het huidige organogram van het verpleegkundig departement dienen volgende functies 

nog nominatief benoemd te worden: 

o Begeleiders (her)intreders 

o Coördinator vrijwilligers 

 

 Op de polikliniek en op de operatiekwartieren op campus Temse en St. Niklaas, site SL 

stellen chirurgen personeel te werk (bv. instrumentisten op OK). De verpleegkundig 

directeur is niet hiërarchisch verantwoordelijk en heeft ook geen zicht op diploma’s en 

vorming. Ook deze “verpleegkundigen” dienen deel uit te maken van het 

verpleegkundige team onder toezicht en controle van de hoofdverpleegkundige (bv. qua 

uurrooster). Aangezien alle verpleegkundige activiteiten die in de instelling gesteld 

worden, onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur verpleging vallen en hij de 

verpleegkundige activiteit dient te integreren in het geheel van het ziekenhuis, dient deze 

minimaal zicht te hebben op deze personeelsleden. 

 

 Niet voor alle functies bestaan er functieomschrijvingen en competentieprofielen (bv. 

zorgkundigen). Het is van belang deze te ontwikkelen waarbij er aandacht is voor 

functiedifferentiatie: taken en verantwoordelijkheden moeten duidelijk omschreven en 

vastgelegd worden, dit met respect voor de wettelijke bepalingen hieromtrent. Deze 

functieomschrijvingen kunnen een leidraad zijn voor functioneringsgesprekken. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Veel paramedici worden in het ziekenhuis op zelfstandige basis ingeschakeld. We 

bevelen aan het aantal zelfstandige paramedici tot een minimum te herleiden met oog op 

integratie in de organisatie en de continuïteit in de zorgverlening. 

 

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

oriënteren naar een managementopdracht binnen de verpleegafdeling. Het delegeren van 

een aantal verantwoordelijkheden aan de verpleegkundige (i.p.v. aan de 

hoofdverpleegkundige) is ook bevorderlijk voor het erkennen van de competenties van 

het betrokken personeelslid. Deze werkwijze is ook gunstig voor de kwaliteit van 

patiëntenzorg. 

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

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

decentrale opvolging kan de hoofdverpleegkundige zelf een aantal activiteiten bekijken 

en bewaken zoals: 

o Bewegingen (aantal patiënten, heropnames…) 

o Activiteiten (verpleegdagen, MVG-profielen…) 

o Werkingskosten (goederen, farmaca…) 

o Personeel… 

Veel van deze gegevens kunnen ter beschikking gesteld worden via de dienst informatica. 

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

eventueel grafische wijze wordt aangeleverd.  

 

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

patiëntentoewijzing (momenteel nog een combinatie van zoneverpleegkunde en 
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taakverpleegkunde voor bepaalde deelaspecten). De verpleegkundige kan hierbij de 

volledige verantwoordelijkheid voor de patiënt op zich nemen en als dusdanig ook 

overleg plegen met de behandelende arts tijdens de zaalronde. 

 

 Momenteel werken niet alle verpleegkundigen in vast nachtdienstverband ook overdag 

(bv. op V0). Het verdient aanbeveling om alle verpleegkundigen in vast 

nachtdienstverband en deze van de mobiele nachtequipe op reguliere basis in dagdienst te 

laten werken en het voorstel inzake vaste nachten (evaluatie om de drie jaar, 

uitzonderingen…) verder ziekenhuisbreed uit te werken en te implementeren. Dit moet 

betrokkenen toelaten om bij te blijven inzake afspraken in het ziekenhuis en technieken 

op afdelingsniveau. Een gestructureerd programma voor deze dagen is aangeraden, zodat 

dit door de betrokken personeelsleden als een effectieve meerwaarde kan worden gezien. 

 

 People management is een belangrijk werkveld binnen het ziekenhuis, met voldoende 

aandacht naar arbeidstevredenheid en personeelsretentie. Voorbeelden hiervan zijn: de 

campagnes om de studierichting verpleegkunde aantrekkelijk te maken, incentives zoals 

kinderopvang, begeleiding bij reorganisatie van afdelingen en mutaties, VTO beleid, 

beleid omtrent disfunctioneren, exitgesprekken, compensatieploeg om ADV dagen op te 

vangen, medewerkerenquêtes gekoppeld aan verbeteracties… 

Aanbeveling om dit verder aan te houden. 

 

 We bevelen aan om de aanvragen voor BBT en BBB verpleegkundige in de geriatrische 

zorg voor de verpleegkundigen van de geriatrische diensten in te dienen (op basis van 

aantal jaren ervaring). 

 

 Ongeveer de helft van de personeelsleden werkt deeltijds, maar slechts een derde werkt 

minder dan 75%. Momenteel stelt dit geen problemen naar continuïteit van zorg, maar 

gezien de leeftijdscurve en de man-vrouw verhouding van het personeel (veel jonge 

vrouwelijke krachten en een hoog aantal mensen die aanspraak maken op ADV dagen), 

bevelen wij aan om de vinger aan de pols te houden inzake de verhouding 

voltijdse/deeltijdse arbeid en de ontwikkelingen nauwgezet op te volgen.  
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6 Kwaliteitsbeleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis beschikt sinds de fusie over twee kwaliteitscoördinatoren. Eén van beiden 

zal binnenkort binnenshuis een andere functie opnemen als procesmanager. Het 

ziekenhuis opteert vervolgens voor het behoud van één voltijdse kwaliteitscoördinator. 

Hij beschikt over 0,5 VTE administratieve ondersteuning. De kwaliteitscoördinator is 

stafmedewerker en rapporteert direct aan de algemene directeur. 

 

 Binnen het kwaliteitsdecreet wordt een opvolging voorzien voor volgende thema’s: 

- domein evaluatie door de gebruikers: de tevredenheid bij  

 opgenomen patiënten 

 patiënten in daghospitalisatie 

 (huisartsen) 

 (bezoekers) 

- domein evaluatie door de medewerkers: de tevredenheid bij 

 personeelsleden (begeleiding externe firma) 

 vrijwilligers 

 nieuwe werknemers 

- domein operationele performantie: 

 patiëntveiligheid - FONA (o.a. FOD-project “rekenvaardigheid van 

verpleegkundigen”) 

 wachttijden en doorlooptijden 

 sleutelinterventies binnen klinische paden 

 afsprakenbeheersysteem (FOD-project) 

 intern patiëntentransport 

- domein klinische performantie: 

 wondzorg-decubitus 

 medicatiebeleid t.a.v. de geriatrische patiënt. (FOD-project) 

 marktaandeel per pathologiegroep 

 

 Door de fusie werd de laatste jaren vooral geïnvesteerd in het strategische en operationele 

management. Integratie van parallelle activiteiten en centralisatie van diensten zijn hierbij 

belangrijke beleidsopties waarnaar nu veel aandacht gaat. Daardoor bleef er 

ontegensprekelijk wat minder tijd over voor de vroeger lopende kwaliteitsinitiatieven. 

 

 De nieuwe missie van het fusieziekenhuis AZ Nikolaas werd door de raad van bestuur 

goedgekeurd in oktober 2007. Rond deze tijd werd ook het beleidsplan 2008 opgemaakt, 

dit kreeg in maart 2008 de goedkeuring van het bestuur. 

 

 Het kwaliteitsbeleid is geïntegreerd in het algemene en organisatorische beleid. Er werd 

geopteerd voor EFQM als model voor het algemeen en kwaliteitsbeleid.  

 

 Het kwaliteitshandboek is voor iedereen elektronisch beschikbaar. 
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Sterke punten  

 

 Door de plaats van de dienst kwaliteitszorg binnen de organisatie (in staf t.o.v. het 

directiecomité) en door zijn concrete aanwezigheid in tal van stuur- en kerngroepen, 

behoudt de kwaliteitscoördinator sterk het overzicht op alle kwaliteitsinitiatieven binnen 

het ziekenhuis. 

 

 Kwaliteit wordt breed ingevuld. Dat blijkt ondermeer uit het feit dat de dienst 

kwaliteitszorg deel uitmaakt van de KPMZ-cel, waarin ook de diensten preventie, milieu 

en ziekenhuishygiëne hun plaats hebben. Tweewekelijks is er intern overleg, maandelijks 

met algemene directie en twee maal per jaar komt de stuurgroep KPMZ samen (algemeen 

en medisch directeur, apotheek, verpleging, personeelsdienst). De KPMZ-cel maakt een 

strategisch jaarplan op gebaseerd op het EFQM-model. De KPMZ-cel organiseert ook 

regelmatig een verplicht te volgen veiligheidsopleiding voor nieuwe medewerkers. 

 

 Het kwaliteitsbeleid wordt gepromoot door de directie en ondersteund door de raad van 

bestuur. Men heeft dit sterk gestructureerd onder de vorm van “stuurgroep-kerngroep-

werkgroep(en)” gaande van een meer abstract niveau naar de concrete uitwerking van de 

verbeteracties. De snelle en grondige herwerking van de missie en visie evenals de 

bekrachting ervan door het bestuur, kan hier als voorbeeld genoemd worden. 

 

 De meeste directieleden en enkele leden van de raad van bestuur en het middenkader 

volgden een opleiding in kwaliteit, voornamelijk rond het EFQM-model. Enkele 

directieleden zijn opgeleid tot NIAZ-auditor en voeren ook audits uit. 

 

 Met de oprichting van het comité patiëntveiligheid in december 2007 werd een forum 

gecreëerd waarbinnen een duidelijke visie en strategie voor het patiëntveiligheidsbeleid 

kan ontwikkeld worden. Het comité bestaat naast de hoofdapotheker, een zorgmanager, 

de ombudsdienst en de kwaliteitscoördinator tevens uit directieleden van het medische, 

verpleegkundige en facilitaire departement en het departement personeel en organisatie. 

Op deze manier kan het patiëntveiligheidsbeleid ziekenhuisbreed worden gevoerd. 

 

 Binnen de periodieke evaluatie door de gebruikers en de medewerkers werden de 

belangrijkste subgroepen duidelijk gedefinieerd. Deze werkwijze laat toe hun specifieke 

verwachtingen, noden, behoeften en waarden te inventariseren en vervolgens 

gemotiveerde keuzes te maken in de verbeterdoelstellingen. Voor de personeelsleden 

werd de zelfevaluatie zeer degelijk uitgewerkt. 

 

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

patiëntentevredenheidsenquête en de FONA-registratie. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Er is 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 
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kenbaar gemaakt. Het ziekenhuis dient hiertoe een procedure vast te leggen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er werd een te beperkte sterkte-zwakte analyse opgemaakt van de klinische performantie, 

deze beperkte zich tot de bespreking van een paar indicatoren (binnen Navigator), data 

van verschillende overheden en het marktaandeel per pathologiegroep. 

Binnen de zelfevaluatie dient het ziekenhuis via het systematisch verzamelen en 

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

Deze gegevensverzameling dient geanalyseerd te worden om weloverwogen keuzes te 

kunnen maken naar verbeterprojecten toe. Het is evident dat de artsen binnen dit domein 

actief kunnen participeren. 

De motivatie om bepaalde verbeteracties te kiezen, is niet altijd even volledig en 

duidelijk omschreven in het kwaliteitshandboek voor elk streefdoel (ernst en belang 

binnen de organisatie van het probleem, dringendheid…). 

 

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

verbeterdoelstellingen. Vaak zijn deze in vage bewoordingen of moeilijk meetbaar 

geformuleerd (bv. bij decubitus is een streefdoel lager te scoren dan het – variabel – 

gewogen gemiddelde van de deelnemende ziekenhuizen binnen Navigator). Het is ook 

belangrijk om zich steeds de vraag te stellen of de geformuleerde verbeterdoelstellingen 

wel voldoende bijdragen om het gekozen knelpunt weg te werken. 

Ook voor de bijhorende actieplannen geldt vaak de opmerking dat ze nog concreter 

kunnen worden uitgewerkt. 

 

 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. Omdat naar aanleiding van de fusie sommige 

verbeterdoelstellingen opnieuw bepaald werden, worden in het kwaliteitshandboek voor 

een aantal verbeterdoelstellingen veel latere einddata vooropgesteld (2012). 

 

 De evaluatie van het gevoerde kwaliteitsbeleid in het verleden (1997-2004) die in het 

kwaliteitshandboek is vermeld, geeft onvoldoende zicht op de gevoerde acties, analyses, 

knelpunten en resultaten in het verleden. Er bestaan twee onafhankelijke rapporten (AZ 

Maria Middelares en AZ Waasland) maar de link met het huidige kwaliteitsbeleid is niet 

steeds duidelijk. Het evaluatierapport van het AZ Waasland is beter uitgewerkt en levert 

meer relevante informatie aan dan dat van Maria Middelares wat erg vaag blijft en quasi 

geen concrete resultaten of acties beschrijft. 

 

 Medewerkers op de werkvloer zijn nog onvoldoende betrokken bij de ontwikkeling van 

het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis. De lopende projecten kaderen vooral in het 

strategische management van het ziekenhuis en worden hoofdzakelijk op directieniveau 

uitgewerkt. De uitrol van dit proces is nog te veel een topdown gebeuren.  

 

 Men dient te voorzien in het efficiënte beheer van de procedures (bv. tijdig de eigenaar 

verwittigen wanneer een procedure de vervaldatum bereikt, opvolgen van herwerkingen). 

Het beheer van procedures gebeurt niet volledig centraal en men heeft geen idee of alle 

procedures nog actueel zijn. Ook over hun toepassing in de praktijk tast men in het 

duister. Er is geen volledig overzicht van alle gehanteerde procedures in het ziekenhuis. 



Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Nikolaas, Sint-Niklaas, E 595 23 

Slechts een aantal procedures werden gevalideerd voor het fusieziekenhuis AZ Nikolaas. 

Vele procedures echter blijken campusspecifiek te zijn en deze niet-geuniformiseerde 

procedures zijn ondergebracht in apart functionerende ICT-platformen (bv. infonet vs. 

intranet). Dergelijke werkwijze houdt risico’s in, bijvoorbeeld bij het inzetten van 

personeel op verschillende afdelingen (de mobiele equipe, nachtelijke waken, indien 

medewerkers van campus wisselen …). 

 

 De artsen zijn onvoldoende betrokken bij het kwaliteitsbeleid. 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. 

 

 

Aanbevelingen 

 

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

hun praktijkuitvoering. Een duidelijk systeem voor evaluatie/controle van de kennis en 

juiste uitvoering van de verschillende acties/processen, dient te worden uitgewerkt. We 

bevelen aan om de verworven expertise (EFQM, NIAZ…) met betrekking tot 

kwaliteitsbewaking aan te wenden binnen het ziekenhuis bijvoorbeeld door het uitvoeren 

van meer interne audits. 

 

 Momenteel geeft het kwaliteitshandboek een goede weergave van het beleid en de 

strategische keuzes maar minder van het huidige kwaliteitsniveau. We bevelen aan om 

duidelijker het onderscheid tussen beide te maken en in het handboek voldoende op het 

laatste te focussen. 

 

 Hoewel er in het AZ Waasland een informaticaplatform bestond voor FONA, greep men 

voor de incidentmeldingen in het fusieziekenhuis AZ Nikolaas terug naar een omslachtig 

papieren systeem. Hoewel dit formulier geuniformiseerd en goed opgesteld is, menen we 

dat automatisering van de FONA-registratie een duidelijke meerwaarde kan hebben. 

 

 We bevelen aan om een brede vorming betreffende kwaliteit te voorzien voor de 

verschillende groepen medewerkers binnen het ziekenhuis (middenkader, medische 

diensthoofden, artsen, verpleegkundigen…). 

 

 We bevelen aan om hernieuwde aandacht te besteden aan de tevredenheid van de 

huisartsen. 

 

 Het ziekenhuis is lid van het netwerk “klinische paden”. De activiteiten hieromtrent staan 

momenteel op een laag pitje. Het lijkt aangewezen om te herbekijken hoe het gebruik van 

klinische paden binnen het ziekenhuisgebeuren zinvol kan aangewend worden. 
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7 Audit van de verpleegafdelingen, diensten, 
functies en zorgprogramma’s 

 

7.1 Verpleegafdeling V0 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De afdeling V0 (neurologie) bestaat uit 32 bedden. Op de afdeling is er een eenheid 

“stroke unit”met 4 bedden. Momenteel zijn er van de 32 bedden slechts 24 operationeel 

omwille van personeelstekort. 

 

 Naast de twee neurologen en de neurochirurg hospitaliseren ook cardiologen en 

orthopedisten patiënten op deze afdeling (procedure overbezetting). 

 

Sterke punten 

 

 Alle neurologische patiënten worden wekelijks besproken op een multidisciplinaire staf. 

Hieraan nemen de neurologen, neurochirurg, fysiotherapeut, hoofdverpleegkundige, kine, 

ergo, logo en de sociaal verpleegkundige deel. 

 

 In het kader van de integratie is er maandelijks overleg tussen de zes neurologen van het 

AZ Nikolaas. Wachtdiensten worden recentelijk gezamenlijk georganiseerd. 

 

 Er zijn duidelijke afspraken met de artsen; zo gebeuren de zaalrondes elke dag op 

hetzelfde tijdstip. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Het patiëntendossier bevat niet steeds een ingevulde anamnese of een verslag van de 

multidisciplinaire patiëntenbespreking. Kinesitherapeuten, ergotherapeut, logopedist en 

diëtist maken geen notities in het patiëntendossier. Verpleegkundigen hebben hierdoor 

onvoldoende zicht op alle behandelingen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De infrastructuur en de bestaffing van de stroke unit houdt risico’s in inzake kwaliteit en 

veiligheid van zorg:  

- Er is onvoldoende toezicht op de patiënten (geen personeel specifiek toegewezen 

aan deze unit, geen centrale monitoring).  

- Niet alle personeel heeft een specifieke opleiding genoten inzake beroertezorg. 

 

 Er zijn een aantal architectonische tekortkomingen voor de stroke unit.  

- Op de stroke unit is er maar één lavabo aanwezig voor vier patiënten. Een lavabo 

per patiënt is aangewezen. 

- Er is geen tafel en stoelen op de kamer aanwezig. 
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- Het toilet voor deze patiënten wordt gedeeld met een andere kamer en is gelegen in 

een tussenliggende ruimte die deels gebruikt wordt als berging. 

- Het gebruik van toiletstoelen op een vierpersoonskamer, enkel afgeschermd door 

gordijnen, kan onvoldoende privacy van de patiënten garanderen.  

 

 De informatiefolder van de stroke unit is niet meer actueel. Zo wordt nog het logo van 

AZ Waasland gebruikt en de naam van de vroegere hoofdverpleegkundige vermeld. Als 

revalidatiemogelijkheid wordt enkel het revalidatiecentrum in Hamme naar voren 

geschoven. Bezoekuren zijn niet opgenomen in de folder. 

 

 De opvolging en screening van geriatrische patiënten verloopt niet optimaal. Bij een 

steekproef bleek dit bij een patiënt, ouder dan 75 jaar en opgenomen op de stroke unit 

wegens CVA, niet gebeurd te zijn.  

 

 Op de afdeling worden regelmatig psychiatrische patiënten opgenomen met breed 

uiteenlopende pathologie (psychose, misbruik middelen, depressie, suïcide). Het 

personeel heeft hiervoor geen specifieke opleiding genoten, noch vorming gehad omtrent 

omgaan met psychiatrische urgenties of omgaan met agressie. Bij noodzaak aan 

afzonderingsmaatregelen, moet men beroep doen op de isolatiecel van de 

spoedgevallendienst op site SL (in 2007, naar schatting, een vijftal keer). 

 

 Staande orders en procedures aangaande hetzelfde onderwerp verschillen per arts. Zo 

werden er op de afdeling drie versies teruggevonden van het staande order 

“actrapidschema” (één van de cardioloog en twee verschillend per neuroloog). Deze 

werkwijze houdt een risico in naar patiëntveiligheid.  

 

 Er wordt op de afdeling frequent gefixeerd. Bij nazicht bleek een patiënt reeds een aantal 

dagen gefixeerd te zijn met polsbandjes omwille van uittrekken van maagsonde. In het 

dossier was niets terug te vinden van overleg in team, overleg met patiënt of familie, 

evaluatie van de genomen maatregel, verhoogd toezicht. Er was geen evaluatie van de 

genomen maatregel gebeurd op het moment dat de patiënt tijdens de fixatie opnieuw zijn 

maagsonde had uitgetrokken. Men is op de afdeling niet op de hoogte van een procedure 

voor fixatie en over dit onderwerp heeft men geen specifieke vorming gekregen.  

 

 Het reanimatiemateriaal bestaat uit een plank, mayocanulle en ambu die op verschillende 

plaatsen opgeborgen zijn. Er bestaat geen uitgeschreven procedure bij reanimatie. De 

laatste opleiding inzake basisreanimatietechnieken kan men zich niet meer herinneren, 

waardoor het personeel niet op de hoogte is van de nieuwe richtlijnen i.v.m. CPR. 

 

 Vuil en proper linnen wordt samen in één berging opgeslagen. 

 

 

Aanbeveling 

 

 Er is weinig schriftelijke informatie beschikbaar voor patiënten. Om patiënten voldoende 

te informeren en om de betrokkenheid bij het genezingsproces te verhogen, raden wij aan 

om meer informatiefolders te ontwikkelen voor patiënten en hun familie en om een 

geactualiseerde folder van de stroke unit systematisch mee te geven bij opname.  
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7.2 Materniteit, verloskwartier en N* 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De kraaminrichting is erkend voor 57 bedden, 49 bedden staan ook effectief opgesteld; 

21 op site SL, 28 op site SM. 

De verloskwartieren bestaan uit telkens 2 verloskamers en 4 arbeidskamers (waarvan 2 

op site SM en 1 op site SL met relaxatiebad. Sectio’s gaan door op het operatiekwartier. 

De N*-eenheden zijn telkens geïntegreerd in de afdeling en tellen elk 6 posities. Op elke 

materniteit bevindt zich een melkkeuken. 

 

 In 2007 waren er 1845 bevallingen (SL: 709; SM: 1136). Bij ontslag gaf gemiddeld 73% 

van de moeders borstvoeding. 

 

 Er is één medisch diensthoofd voor de twee materniteiten. Wachtdiensten worden apart 

georganiseerd per site. De wachtdienst voor N* wordt door de pediaters wel gezamenlijk 

georganiseerd voor de twee sites.  

 

 

Sterk punt 

 

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

zorgpad zwangerschapsafbreking, waarbij er beroep gedaan wordt op een psycholoog 

voor de begeleiding van de ouders. Tevens ondersteunt deze het team vroedvrouwen bij 

de mogelijke verwerkingsproblemen. 

 

 

Non conformiteiten 

 

 Uit het uurrooster blijkt dat alle vroedvrouwen en zorgkundigen met een beurtrol op de 

neonatale afdeling van SL staan. Het ziekenhuis dient 6 VTE gegradueerde pediatrische 

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. 

 

 De permanentie op de materniteit, neonatale en bevallingsafdeling voldoet niet aan de 

minimumnormen.  

- Uit het uurrooster van augustus (site SL) blijkt dat er tijdens 21 nachten een 

permanentie was van slechts 2 vroedvrouwen, terwijl er wel baby’s aanwezig waren 

op N*. Overdag waren er zelfs acht shiften waarbij er enkel een vroedvrouw en een 

kinderverzorgster aanwezig waren.  

- Op site SM wordt de permanentie van 3 nachtdiensten ingevuld door twee 

vroedvrouwen en 1 verpleegassistente. 

De erkenningsnormen bepalen dat er per verpleegeenheid een permanentie van 

vroedvrouwen 24 uur op 24 verzekerd dient te worden. Verder bepalen deze normen dat 

er in de bevallingsafdeling voldoende vroedvrouwen voorzien dienen te worden om 24 

uur op 24 de vereiste permanentie aan vroedvrouwen te waarborgen. Dit is naast de 
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permanentie die voorzien dient te worden voor de afdeling N* indien er zich een baby 

bevindt.  

 

 Er is geen bestendig toezicht op N* (site SL). Zelfs wanneer er iemand toegewezen is, 

verricht die activiteiten op de materniteit . 

 

 Fototherapie wordt gegeven op de neonatale eenheid (wegens gebrek aan Bilibedjes® en 

lampen). Fototherapie dient nochtans op de kamer van de moeder georganiseerd te 

worden. 

 

 Momenteel bestaan er nog twee afzonderlijke huishoudelijke reglementen. Men dient te 

komen tot een reglement met daarin liefst aandacht voor: 

o Werkwijze wegwerpflesjes/ reiniging en sterilisatie eigen flesjes in de 

melkkeuken; 

o Overlegfrequentie met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomsten met 

MIC en NIC-afdelingen; 

o Intra-uterien transport; 

o Voorwaarden en afspraken bij bevallingen uitgevoerd door huisartsen/ 

zelfstandige vroedvrouwen; 

o Afspraken formeel overleg (artsen –vroedvrouwen); 

o Afspraken zaalrondes; 

o Medische permanentie gynaecologen, pediaters en anesthesisten. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Op site SL zijn er geen formele overlegmomenten tussen artsen (pediaters en 

gynaecologen) en vroedvrouwen. Een gedegen beleid, huishoudelijk reglement, 

procedures e.d. komen best tot stand d.m.v. efficiënt, multidisciplinair overleg dat de 

meeste garantie biedt op betrokkenheid en gedragenheid door alle medewerkers. 

 

 Medische dossiers van de gynaecologen zijn niet toegankelijk voor gynaecologen van de 

andere site of voor spoedgevallendienst en andere disciplines. Vaak bevinden ze zich op 

de consultatieafdeling. 

 

 Op materniteit worden ook heelkundige patiënten opgenomen (2007: 56 op site SM/ 21 

op site SL). Op site SM beperkt zich dit tot gynaecologische ingrepen. Op site SL kan het 

naast gynaecologische ingrepen, ook gaan over andere kleine ingrepen (bv. 

ofthalmologische). Er zijn geen aparte kamers toegewezen en er is geen specifieke 

personeelstoewijzing. Er is geen advies van het comité ziekenhuishygiëne. 

 

 Het aantal inducties op campus SL ligt, volgens SPE gegevens, ver boven het Vlaams 

gemiddelde (34.6% t.o.v. 25.2%). Uit gesprekken blijkt dat dit deels te verklaren is 

doordat artsen ingaan op de vraag van patiënten om via inductie toch met hun eigen 

gynaecoloog te kunnen bevallen. Het verdient aanbeveling om de criteria voor inductie 

bij alle gynaecologen kritisch te evalueren. 

 

 De architectuur van de N* voldoet niet aan de huidige inzichten qua zorgorganisatie en 

de hedendaagse verwachtingen inzake comfort en privacy: 
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- De N* is beperkt qua ruimte. Hierdoor is er op site SL onvoldoende privacy en 

plaats voor de moeders bij het geven van borstvoeding of tijdens het afkolven 

(achter schermen). Kangoeroeën wordt gepromoot, maar het gebrek aan privacy 

ondermijnt deze visie; 

- Er zijn te weinig comfortabele zetels voorzien, o.a. voor borstvoeding; 

- Er is geen mogelijkheid om met een bed binnen te rijden op site SL en slechts zeer 

beperkte mogelijkheid hiertoe op site SM. 

 

 Rooming-in voor de partner wordt op site SL enkel toegestaan op de luxekamers of 

omwille van zwangerschapsafbreking. Op site SM wordt rooming-in enkel toegelaten 

wegens medische redenen. 

 

 Volgende architecturale tekortkomingen werden vastgesteld op site SL: 

- De toegangscontrole tot het verloskwartier op site SL is niet sluitend; 

- Op het verloskwartier (site SL) is er geen aparte ruimte beschikbaar voor de 

reanimatie van pasgeborenen; 

- De toegang tot N* is niet beveiligd op site SL; 

- Niet alle kamers hebben een douche. Moeders kunnen gebruik maken van de twee 

gemeenschappelijke douches op de gang; 

- De tweepersoonskamers beschikken niet over een ruimte waar de baby kan 

afgezonderd worden. 

 

 De noodkoffer met reanimatiemateriaal voor de pasgeborenen in het verloskwartier (site 

SL) is niet verzegeld. Zo is men er bij gebruik nooit zeker van of men over al het nodige 

materiaal beschikt. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 De ontwikkeling van een uniform borstvoedingsbeleid is van zeer recente datum. Het is 

nog niet volledig geïmplementeerd op de twee diensten. Ook vorming is nog niet 

georganiseerd. Op site SL zijn momenteel nog geen lactatiedeskundigen aanwezig, wel 

drie referentieverpleegkundigen. We bevelen aan om het beleid verder te implementeren 

en ook naar andere diensten te verspreiden (minstens kindergeneeskunde en N*). We 

bevelen aan om het vernieuwde borstvoedingsbeleid in de toekomst te evalueren d.m.v. 

een patiëntenbevraging. 

 

 Aanbeveling om multidisciplinaire teamvergaderingen met patiëntenbesprekingen overal 

structureel in te bouwen. 

 

 Advies om bij verbouwing van het verloskwartier te opteren voor gecombineerde arbeids 

– verloskamers. 

 

 

7.3 Zorgprogramma voor kinderen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De kinderafdeling heeft een erkenning voor 35 bedden, momenteel zijn er 30 opgesteld. 

Beide vroegere afdelingen en zorgequipes werden samengevoegd, onder leiding van één 
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hoofdverpleegkundige en de afdeling zelf bevindt zich op de site SM. Intussen werd de 

afdeling op de site SL verbouwd en uitgebreid. De verhuis is voorzien voor januari 2009. 

Ook een pediatrisch dagziekenhuis met een tiental posities behoort bij de voorziene 

infrastructuur. Kinderen in daghospitalisatie worden momenteel zowel op site SL als SM 

opgenomen. 

 

 Er zijn negen pediaters verbonden aan de dienst. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er bestaan goede afspraken rond de 5 zaalrondes van de 9 pediaters. Tijdens de audit kon 

vastgesteld worden dat de afgesproken uren daadwerkelijk werden nageleefd. 

 

 Bloednames en andere onderzoeken worden uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal 

waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het verblijf in een 

ziekenhuiskamer. 

 

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

uit de voorraadkast gehaald. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Op dit moment worden ouders niet steeds toegelaten in de operatiekwartieren tot het 

moment van de inductie, bij urologische ingrepen bijvoorbeeld wordt dit bijvoorbeeld 

meestal geweigerd. Ook in de ontwaakzalen mogen ouders gewoonlijk niet bij hun 

kinderen blijven (enkel voor kinderen van personeelsleden wordt dit gedoogd). 

Men dient te voorzien dat ouders steeds de mogelijkheid hebben hun kind te begeleiden 

tot het moment van inductie en vanaf het moment dat het kind terug bewust wordt in de 

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

voorzien. 

 

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

te zonderen van de volwassen patiënten. 

 

 Het pijnbeleid voor kinderen is nog onvoldoende uitgewerkt (multidisciplinair 

handboek). Een aantal procedures en staande orders zijn in ontwikkeling, ook in de 

bestaande procedures wordt best meer aandacht geschonken aan de preventie en 

behandeling van pijn. 

 

 De inhoud van het protocol kindvriendelijkheid wordt niet rechtstreeks bezorgd aan 

ouders, zij krijgen enkel mondelinge informatie en/of de onthaalbrochure. Ook de 

verspreiding ziekenhuisbreed gebeurt niet. Bovendien beantwoordt het niet aan alle 

wettelijke vereisten van het zorgprogramma (er is bijvoorbeeld enkel sprake van -15 

jarigen) of stemt het niet overeen met de gangbare praktijk (bv. “bij (kleine) ingrepen 

wordt de ouder uitgenodigd om het kind tot op het moment van inductie bij anesthesie te 

begeleiden”). Bij de opstelling lijkt er weinig multidisciplinair overleg te zijn geweest, zo 

ontbreekt een beschrijving van de kindvriendelijke aanpassingen voor de diensten 

medische beeldvorming, intensieve zorgen en beide dagziekenhuizen.  
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 Er worden op IZ soms tijdelijk kinderen opgenomen. Er dient dan ook een overeenkomst 

opgemaakt te worden tussen het zorgprogramma voor kinderen en de dienst intensieve 

zorgen. 

 

 Op het einde van de gang geeft een deur uit op een traphal (de nooduitgang). Kinderen 

kunnen langs daar ongezien de afdeling verlaten. Eens voorbij de deur kunnen kinderen 

onmogelijk terugkeren.  

 

 

Aanbeveling 

 

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

maken. 

 

 

7.4 Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De dienst bestaat uit zes geriatrie afdelingen, met in totaal 152 bedden, verdeeld over zes 

verpleegeenheden op vier campi: 

- campus Sint-Niklaas site SL: verpleegeenheid V1 met 28 bedden; 

- campus Sint-Niklaas site SM: verpleegeenheid A1 met 28 bedden; 

- campus Beveren: verpleegeenheden A2 en C0 met telkens 24 bedden (waarvan er 

respectievelijk 12 en 18 in exploitatie zijn); 

- campus Hamme: verpleegeenheid G1 met 24 bedden; 

- campus Temse: verpleegeenheid A3 met 24 bedden. 

 

 De medische bestaffing bestaat uit vijf geriaters. Overdag voorziet men in een 

permanentie per campus/site en wachtdiensten gebeuren in beurtrol. 

 

 Het geriatrisch dagziekenhuis is sinds 2006 gevestigd op de 1de verdieping op site SL. Er 

zijn 6 posities. Men kan er terecht voor diagnostische doeleinden (onderzoek en 

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

programma en een ambulant revalidatieprogramma. In 2006 zag men 60 patiënten.  

 

 Geriatrische consulten gaan door op alle campi. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er is een goed gestructureerde werking binnen het zorgprogramma. Tussen de geriaters 

bestaat een duidelijke taakverdeling. Zo is ieder van hen verantwoordelijk voor een aantal 

deelrubrieken. Er zijn heel wat overlegmomenten, waaronder een aantal beleidsmatige, 

zoals het ad hoc overleg tussen de geriaters onderling, het maandelijks overleg van de 

geriaters met de medisch directeur, de trimesteriele vergadering van de cluster geriatrie. 

Verder wordt de stuurgroep ontslagmanagement omgevormd tot een stuurgroep van het 

zorgprogramma om beleidsmatige lijnen uit te tekenen. Met de 

referentieverpleegkundigen komt men 2x/jaar samen. 



Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Nikolaas, Sint-Niklaas, E 595 31 

 

 De interne liaison bestaat uit het GST en de referentieverpleegkundigen. De interne 

liaison is nu al volledig ontplooid op 7 niet-geriatrische afdelingen. De 

referentieverpleegkundigen daar en op andere afdelingen hebben een opleiding van 60 

uren genoten, voor de recentste onder hen is dat voorzien in 2009. Zij staan in voor het 

screenen van patiënten op de verschillende afdelingen (ISAR). De verpleegkundige van 

het GST haalt dagelijks deze screeningsformulieren op. Afhankelijk van de score start 

dan een assesment door de verpleegkundige van het GST, en zo nodig nog door andere 

leden. De bekomen gegevens worden besproken op de wekelijkse GST-vergadering (met 

coördinerend geriater, coördinerende verpleegkundigen, psychologe, ergotherapeute, 

diëtiste, logopediste en sociaal verpleegkundige) en resulteren dan in een advies aan de 

behandelende geneesheer. Indien een transfer wordt voorgesteld, zorgt men er ook voor 

dat een plaats beschikbaar is indien de behandelende geneesheer met de transfer instemt. 

De adviezen zijn terug te vinden in het patiëntendossier. 

 

 De externe liaison is eveneens opgestart en is actief op alle geriatriediensten en de 

diensten neurologie en orthopedie op de site SL. Ook hier is er een gestructureerde 

werking met een drietal vergaderingen van de kerngroep ontslagmanagement, van de 

begeleidingscommissie thuiszorg en de begeleidingscommissie woon- en zorgcentra. Dit 

resulteerde ondermeer in een ontslagdocument revalidatie – ergotherapeute. 

 

 De geriatrieafdeling op campus Hamme werd opgericht door reconversie van een D-

dienst begin 2007 en is in korte tijd uitgegroeid tot een volwaardige dienst met een goede 

bezettingsgraad en een stijgend aantal opnames. Met de omvorming diende men ook een 

aantal nieuwe functies en mensen te integreren in de werking (geriater, ergotherapeute). 

Het personeel werd en wordt bij deze omschakeling ondersteund via infovergaderingen, 

functionerings- en evaluatiegesprekken en aangepaste vorming. Vooral in de tweede helft 

van 2007 had het personeel nood aan coaching, ondermeer door de tegenvallende 

bezettingscijfers en de nakende verandering van geriater op de campus. 

Men richt zich van bij de opstart, net als in Beveren, op de meer subacute pathologie. Het 

opnameprofiel is in de loop van het voorbije jaar gewijzigd, met minder rechtstreekse 

opnames en tot 2/3 transfers, na screening door het GST. Men wenst zich in de toekomst 

nog meer toe te leggen op locomotorische en cognitieve revalidatie. 

 

 Naast de afdelingsspecifieke informatiebrochures beschikt men ook over een algemene 

brochure waarin men de werking van de geriatrie voorstelt. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Op de beide afdelingen in Beveren worden minder dan 24 bedden geëxploiteerd. 

 

 Op de afdelingen in Beveren is er een normatief en kwalitatief personeeltekort: 

- Voor elk van de afdelingen zijn er normatief 10 VTE verpleegkundigen en 2,8 VTE 

zorgkundigen nodig. Men beschikt op A2 over 7,55 VTE verpleegkundigen en 1,5 

VTE zorgkundigen, op C0 zijn er 9,35 VTE verpleegkundigen en 3,5 VTE 

zorgkundigen. Op A2 is er een normatief tekort van 2,45 VTE aan 

verpleegkundigen en 1,3 VTE zorgkundigen, op C0 is er een kwalitatief tekort van 

0,65 VTE verpleegkundigen. 
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- Op C0 is er slechts 1 geriatrisch verpleegkundige. Momenteel zijn er geen 

personeelsleden met BBT of BBB in de geriatrische zorg werkzaam op de afdeling. 

De hoofdverpleegkundige voldoet nog niet aan de voorwaarden om een BBB aan te 

vragen op basis van aantal jaren ervaring. 

 

 Het psychologische klimaat op de afdelingen in Beveren is niet optimaal georganiseerd. 

Er worden, bij gebrek aan een eetzaal, geen gezamenlijke maaltijden aangeboden. 

Daarenboven is, door het personeelstekort en het wegvallen van één van de 

ergotherapeuten, de sociale activering, de ergo in groepsverband en het aanbod van socio-

culturele activiteiten/animatie te beperkt. 

 

 Op architecturaal vlak zijn er op de campus Beveren volgende problemen: 

- Geen van beide afdelingen beschikt over een (hoog-laag) bad. In de 

gemeenschappelijke badkamers bevindt zich enkel een instapdouche;  

- De meeste sanitaire cellen op de kamers zijn niet rolstoeltoegankelijk; 

- Men beschikt niet over een eetzaal; 

- Er is geen toilet voor de patiënten nabij de zitplaats op C0; 

- Niet alle bedden in de tweepersoonskamers op C0 staan evenwijdig met het vlak 

van de vensters. 

 

 Informatie over de evolutie van de patiënt op verschillende vlakken is in het dossier te 

Beveren minimaal terug te vinden; een pluridisciplinair zorgplan ontbreekt. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De activiteiten in het geriatrisch dagziekenhuis liggen eerder aan de lage kant. Duidelijke 

opnamecriteria, verdere sensibilisering van de mogelijke verwijzers en afstemming van 

het aanbod op de behoeften, zijn noodzakelijk. 

 

 De interne en externe liaison zijn nog niet op alle afdelingen waar geriatrische patiënten 

terechtkomen volledig actief (spoedgevallen, pneumologie, IZ, oncologie…). 

 

 Alhoewel men het verschil maakt tussen acute en subacute afdelingen, blijken opnames 

vooralsnog hoofdzakelijk bepaald te worden door welke bedden vrij zijn en een 

evenwichtige spreiding van de zorgzwaarte over alle afdelingen. Men dient een duidelijke 

keuze te maken of men gaat differentiëren qua profiel tussen centrale en perifere 

campussen en dan de opnamecriteria beter te expliciteren. 

 

 Ten aanzien van de campus in Beveren worden volgende architecturale tekortkomingen 

weerhouden: 

- Er is op de afdelingen geen ergotherapielokaal. 

- De zitplaatsen zijn klein en ongezellig en weinig huiselijk ingericht. 

 

 

Aanbevelingen 

 

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

verwardheid, cognitieve revalidatie, valpreventie) verder uit te werken. Om deze plannen 

ook effectief te doen slagen zullen screening en doorverwijzing (via de interne liaison) 
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zowel vanuit spoed als vanuit de verschillende (geriatrische en niet-geriatrische) 

poliklinieken belangrijk zijn. Ook voldoende sensibilisatie zowel binnen als buiten het 

ziekenhuis lijken ons een grote rol te spelen. 

 

 De informatiebrochure geriatrie wordt enkel bij opname op een geriatrische afdeling 

meegegeven. Gezien het hoge aantal geriatrische patiënten dat verblijft op andere 

afdelingen, bevelen we aan om deze folder breder te verspreiden en uit te breiden met 

informatie over de interne liaisonfunctie. Ook informatie over het geriatrisch zorgconcept 

(het dragen van dagkledij, gezamenlijke maaltijden, socio-culturele activiteiten…) 

ontbreekt in de informatiebrochure en onthaalbrochures. 

 

 Het opstellen van een jaarverslag met een evaluatie van de werking aan de hand van 

cijfergegevens en hieraan gekoppeld een beleidsplan voor de toekomst verdient 

aanbeveling. 

 

 De afdeling A2 bestaat uit een aantal korte gangen. Hierdoor is het onmogelijk om een 

overzicht te krijgen op alle kamers, wat het toezicht aanzienlijk bemoeilijkt. Het verdient 

aanbeveling om bij verbouwing voldoende aandacht te hebben voor deze problematiek. 

 

 Momenteel wordt op de campus Beveren door de ergotherapeut voornamelijk individuele 

begeleiding gegeven, waarbij vaak de nadruk gelegd wordt op ADL training op de kamer. 

We bevelen aan om de nodige faciliteiten ter beschikking te stellen, zodat groepstherapie 

gemakkelijker wordt. 

 

 

7.5 K-dienst 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De dienst richt zich op kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met psychiatrische 

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

leefgroepen, één voor kinderen van 6 tot 12 jaar (“De Beren”), de andere voor jongeren 

van 12 tot 18 jaar (“De Opstap”), en een eenheid voor intensieve korte opnames (“IKO”) 

voor jongeren boven de 12 jaar. 

 

 De medische equipe bestaat uit 2,5 VTE kinderpsychiaters. 

 

 

Sterke punten 

 

 De dienst bevindt zich in een volledig nieuwe setting. De inrichting is erg aantrekkelijk, 

kindvriendelijk, veilig en functioneel. 

Per leefgroep is er een “rustruimte” waar kinderen korte tijd in kunnen worden 

afgezonderd. Voor de drie leefgroepen samen is er een isolatiecel, met klok, toilet dat van 

buitenuit bediend moet worden en een veilig verankerd bed. In het ruime sas ervoor zijn 

andere sanitaire voorzieningen. 

Achter het centrale onthaal bevindt zich een spelruimte en op de eerste verdieping is er 

een sportruimte, ergotherapiezaal, muziekruimte en een leslokaal. 

Op dezelfde verdieping, maar strikt daarvan gescheiden, bevinden zich verschillende 

consultatieruimten en een vergaderzaal. 
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 In de leefgroepen hangt een gedetailleerd dagprogramma op, op maat van de kinderen. 

Hierin is dagelijks onderwijs voorzien. Twee leerkrachten van de ziekenhuisschool staan 

in voor het lesaanbod, dat individueel aangepast wordt. 

 

 Er is gekozen voor een volwaardige invulling van de verschillende functies. Een groot 

deel van de verpleegkundige equipe bestaat uit psychiatrische verpleegkundigen (meer 

dan 10 VTE). Ook voor het onthaal is gekozen voor psychiatrische verpleegkundigen, 

zodat zij in staat zijn de mensen telefonisch bij te staan en de eerste opvang van patiënten 

te doen. Zo stoort men het gebeuren in de leefgroepen en op de polikliniek minder. 

 

 Men past een non-fixatiebeleid toe. Uit de registraties blijkt dat het gebruik van de 

rustruimte, waarin nooit gefixeerd wordt, meestal beperkt is tot 5 à 10 minuten. De 

isolatiekamer is het voorbije jaar slechts een viertal keren gebruikt. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 De rustruimtes zijn onvoldoende veilig. De muren zijn niet gecapitonneerd wat een risico 

vormt op verwondingen. De bepleisterde muren nodigen uit om erin te krassen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het lokaal voor de muziektherapie maakt een kale indruk en de uitrusting is beperkt: 

akoestische isolatie, muziekinstallatie, verduistering, aangepast zitmeubilair en meer 

instrumenten zijn aangewezen.  

 

 De sportzaal is klein en weinig aangepast aan de activiteiten die er voorzien zijn. Zo zijn 

de lichtarmaturen en vensters niet beveiligd tegen rondvliegende ballen en zijn de pilaren 

niet gecapitonneerd. 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan of een of andere vorm van outreaching een zinvolle aanvulling kan 

vormen op de al bestaande maar meestal overbevraagde zorginitiatieven in de regio. 

 

 We bevelen aan specifieke tevredenheidsenquêtes te ontwikkelen, zowel voor ouders als 

voor de patiënten, als onderdeel van een programma van kwaliteitsbewaking. 

 

 

7.6 Zorgprogramma voor oncologie – zorgprogramma voor oncologische 

basiszorg – gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor 

borstkanker 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De oncologische en radiotherapeutische activiteiten zijn ondergebracht in een associatie 

tussen het AZ Nikolaas, het AZ Sint-Augustinus – Sint-Camillus (Wilrijk), het Sint-
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Vincentiusziekenhuis (Antwerpen), het Fusieziekenhuis MONICA (Deurne) en het AZ 

Klina (Brasschaat): de vzw IridiumKankerNetwerk. 

 

 Voor radiotherapie worden de patiënten naar het AZ Sint-Augustinus – Sint-Camillus 

gestuurd. De associatie IridiumKankerNetwerk kreeg deze maand echter een vergunning 

om in Sint-Niklaas een bijkomende bestralingsdienst op te richten. 

 

 De coördinatie van de verschillende zorgprogramma’s is in handen van een oncologe. 

 

 De oncologische activiteiten op de perifere campussen zijn, met uitzondering van 

chemokuren in Temse, volledig overgeheveld naar de centrale campus Sint-Niklaas. 

Dagopnames gebeuren op de site SM (B0 met 19 posities) en in beperkte mate op SL 

(circa 4/dag), hospitalisaties zijn er op SM (afdelingen I3 pneumo, I4 nefro-onco-

endocrino, I5 gynaeco) en in mindere mate op SL (V3 interne). In de toekomst wil men 

alle oncologische activiteiten (inclusief polikliniek) samenbrengen in een oncologisch 

centrum op de site SL.  

 

 

Sterke punten 

 

 Nieuwe lokalen zijn recent in gebruik genomen op de site SL voor de bereiding van 

chemotherapeutica. Bij de conceptie ervan is uitgegaan van strenge veiligheidsprincipes. 

(verschillen in overdruk, verschillende sasruimtes, doorgeefkasten, aparte trajecten voor 

nog niet bereide en reeds bereide chemotherapeutica, LAF-kasten met PC-schermen en 

weegschalen). 

Vanuit de afhaalkamer gaan de bereidingen dan in een afgesloten box naar de 

verpleegpost van de afdeling, samen met een dubbel van het voorschrift. 

 

 Er wordt veel aandacht besteed aan de communicatie met patiënten. 

Naast de mondelinge uitleg zijn er verschillende algemene brochures, zowel over de 

radiotherapie, de chemotherapie, de revalidatie als de afdelingen. Daarnaast zijn er 

folders over specifieke bijwerkingen (misselijkheid, stomatitis, haaruitval…) die volgens 

noodzaak worden aangeboden. Ook is er per chemotherapeuticum een folder ontworpen 

met informatie over de verschillende mogelijke nevenwerkingen. 

Op de hospitalisatieafdeling worden alle medewerkers via een informatiebord voorgesteld 

met foto, naam en functie. 

 

 Verschillende comfortondersteunende initiatieven worden actief aangeboden. Zo is er 

maandelijks een sessie rond gelaatsverzorging en kan men gratis naar een saunacentrum 

in de buurt. 

Verder wordt ook een specifiek revalidatieprogramma aangeboden. Patiënten kunnen er 

in groepjes van maximaal 8 lotgenoten, gedurende 3 maand aan hun conditie werken. 

 

 Daarnaast wordt ook de continuïteit van zorg goed gewaarborgd.  

Er is een aparte wachtdienst van de 4 oncologen. 

Na elke chemotoediening krijgt de patiënt een voorlopige ontslagbrief mee. Regelmatig 

ontvangt de huisarts een tussentijds verslag over de behandeling en evolutie van zijn/haar 

patiënt, maar bij problemen wordt hij/zij telefonisch gecontacteerd. Dergelijke 

telefonische contacten worden geregistreerd in het patiëntendossier. 

Een keer per week is een radiotherapeut van Wilrijk aanwezig op de MOC’s 
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pneumologie, gastro-enterologie, gynaecologie en urologie, wat ook voor deze groep 

patiënten een optimale doorstroming van informatie waarborgt. 

 

 Er is een goed uitgewerkt multidisciplinair oncologisch handboek. Per pathologiegroep is 

het managementssysteem beschreven. In het ziekenhuis bestaan er 7 verschillende 

multidisciplinaire oncologische consulten. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Op de campus Hamme is er geen erkend zorgprogramma voor oncologische basiszorg. 

De noodzaak hiertoe werd niet aangevoeld omdat alle oncologische patiënten van de 

campus Hamme doorverwezen worden naar de centrale campus. 

 

 

Tekortkoming 

 

 De opvang van oncologische patiënten is nog teveel versnipperd over verschillende 

afdelingen. Dit houdt een risico in op verschillen in het beleid naargelang de plaats waar 

men terechtkomt, of verschillen qua kennis en ervaring van de zorgequipe. De plannen 

voor een oncologisch centrum, waar men alle oncologie wenst te centraliseren werden 

gezien tijdens de audit.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om alle chemotherapietoediening te centraliseren op een oncologisch 

daghospitaal. Verder bevelen we aan om ook de beperkte activiteit in Temse over te 

hevelen naar de centrale campus, teneinde hetzelfde beleid en omkadering te kunnen 

aanbieden aan deze patiënten 

 

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

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

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

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

weg / e-consult. 

 

 

7.7 Sp-locomotorisch (Hamme) 
 

Sterke punten 

 

 Door het strikt toepassen van de opnamecriteria heeft men deze afdeling geheroriënteerd 

naar een afdeling voor acute, intensieve revalidatie. Op het moment van de audit zijn ¾ 

van de patiënten aan het revalideren na een recente implantatie van een totale knie- of 

heupprothese. Gemiddeld zijn er een 4-tal opnames per week van dergelijke patiënten, 

die hier gewoonlijk een tweetal weken verblijven. Hierdoor is de gemiddelde ligduur 

sterk gezakt t.o.v. enkele jaren geleden. 
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 De renovatie kan geslaagd genoemd worden. De kamers en sanitaire cellen zijn ruim en 

gemakkelijk toegankelijk met rolstoelen. De revalidatiezaal is centraal op de afdeling 

gelegen en uitgerust met toestellen voor zowel passieve en actieve revalidatie als ADL-

training (evenwichtstraining, gangrevalidatie). In de ruime badkamer bevindt zich een 

douche en een hoog-laag bad met badlift. Ook een weegstoel behoort tot de uitrusting. 

 

 De orthopedist-revalidatiearts bezoekt dagelijks om 8u de patiënten. Dit laat een optimale 

organisatie van de zorg toe. Daarnaast komt er wekelijks een fysiotherapeute, die ook 

deelneemt aan de multidisciplinaire vergaderingen. 

Een kinesist en ergotherapeute zijn vast toegewezen aan de afdeling, zij nemen deel aan 

de multidisciplinaire vergaderingen en noteren op een apart blad in het verpleegdossier. 

Zo nodig legt de ergotherapeute ook huisbezoeken af. 

In het dossier werkt men met behandelplannen met duidelijke, tijdsgebonden 

doelstellingen. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Aanbeveling om de zoneverpleegkundige meer te laten deelnemen aan de wekelijkse 

teamvergadering. 

 

 Aanbeveling om in een jaarverslag-beleidsplan een gestructureerd overzicht te geven van 

de cijfergegevens en de doelstellingen die gerealiseerd werden samen met de eigen 

sterktes, zwaktes, opportuniteiten en eventuele bedreigingen en dit als werkinstrument te 

gebruiken. 

 

 

7.8 Palliatieve functie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 In 2007 waren er 368 begeleidingen binnen het vroegere AZ Maria Middelares en 57 

binnen het vroegere AZ Waasland. Er waren 15 vragen naar euthanasie, waarvan er 5 

effectief werden uitgevoerd. 

 

 Tijdens de audit werd de palliatieve functie niet specifiek bevraagd. De bevindingen 

steunen op de toegestuurde informatie en de bezoeken aan de werkvloer. 

 

 In 2007 was men nog volop bezig met de fusie-integratie. In dat jaar gebeurden er extra 

aanwervingen voor het team van de vroegere stadskliniek. Hierdoor zijn de registraties en 

bijhorende jaarverslagen voor dat jaar nog apart opgesteld. 

 

 

Sterke punten 

 

 Het voltallige palliatieve team bestaat uit 4 verpleegkundigen (3,55 VTE), 3 psychologen 

(2 VTE), 4 artsen, de hoofdverpleegkundige van de palliatieve afdeling en het hoofd van 

de sociale dienst. 
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 De palliatieve zorgcultuur is sterk verspreid in het ziekenhuis. Het PST is op heel wat 

teamvergaderingen aanwezig en werkt met heel wat palliatieve referenten die 

ondersteund zijn met een duidelijke taakomschrijving. Tijdens groepsbijeenkomsten 

worden procedures en thema’s/problematieken aangaande de palliatieve zorg besproken. 

 

 

Tekortkoming 
 

 Men kan onvoldoende aantonen dat de 4 artsen samen 0,82 VTE besteden aan de 

palliatieve functie. Wel nemen zij deel aan de wekelijkse patiëntenbespreking op 

woensdag, aan besprekingen op diverse afdelingen en aan de uitwerking van procedures. 

 

 

Aanbevelingen 

 

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

Momenteel houdt het PST zich tijdens het weekend ter beschikking voor acute 

problemen. Het uitbouwen van een echte wachtdienst met beurtrol kan misschien meer 

duidelijkheid scheppen wie wanneer bereikbaar of vrij is. 

 

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

bevelen aan om erover te waken dat de rol van het PST binnen deze vernieuwde 

procedure opnieuw goed vastligt. 

 

 

7.9 Gespecialiseerde spoedgevallenzorg 
 

Algemene vaststellingen 

 

 AZ Nikolaas beschikt over twee gespecialiseerde spoedgevallendiensten met MUG 

functie: 

- op site SM bevindt zich een tijdelijke spoed in afwachting van de nieuwbouw 

- op site SL is de spoedgevallendienst nog op de oorspronkelijke locatie gelegen. 

 

 Om de 14 dagen wisselen de MUG-activiteiten van site, samen met de 100 wachtdienst. 

Men beschikt op elke site over een eigen MUG wagen. Daarnaast zijn er nog 3 

ziekenwagens, waarvan er 2 worden ingezet worden voor de 100 ritten en een voor het 

intercampustransport. 

 

 Men streeft naar integratie van de twee spoedgevallendiensten tegen eind 2009. De 

bouwwerken voor een nieuwe, gezamenlijke spoed hebben recent een aanvang genomen. 

Organisatorisch streeft men ernaar eind deze maand beide spoedgevallendiensten al 

samen te voegen op site SM door uitbreiding van de tijdelijke spoed.  

 

 In 2007 waren er 31883 patiënten op spoed (SM: 20590/SL: 11293) waarvan: 

- 21346 ambulante patiënten (SM: 13911 patiënten, SL: 7435 patiënten) 

- 10537 opnames (SM: 6679 patiënten; SL: 3858 patiënten) 

Dit komt gemiddeld neer op 87 patiënten per dag (SM: 56 patiënten; SL: 31 patiënten). 

Er waren 857 MUG-oproepen (451 op campus SM en 106 op campus SL).  
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 Initieel wordt de patiënt die zich aanbiedt op spoed gezien door een spoedarts en in 

tweede instantie, bij opname, door de geneesheer-specilialist waarvoor hij / zij 

opgenomen wordt. 

 

 Men beschikt op beide sites (SM en SL) over een box, specifiek ingericht voor kinderen 

en uitgerust met aangepast materiaal (aparte pediatrische kar op SL). Op site SL is er een 

ruimte met douche brancard (decontaminatie en brandwonden). Aansluitend bij de spoed 

is er op site SL nog een zaal voor medische beeldvorming.  

 

 Momenteel loopt op de twee spoedgevallendiensten een proefproject i.v.m. 

personeelsbestaffing, waarbij er 3 shiften van 11 uur zijn. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er is de laatste jaren sterk geïnvesteerd in technologische vernieuwing.  

Elke box beschikt over draadloze monitoring. Op site SM is er ook centrale monitoring 

aanwezig. De medicatie bevindt zich op site SM in elektronische bediende kasten, wat 

een goede en eenvoudige stockcontrole mogelijk maakt. Ook heeft men oog gehad voor 

de veiligheid van het personeel (toegangscontrole, camerabewaking op site SL…). 

 

 De huisartsen krijgen een verslag van elke patiënt die zich op spoed kwam aanbieden. 

 

 Op spoed wordt een hoge professionaliteit van alle medewerkers nagestreefd.  

o Men opteert voor een volwaardige invulling van de medische bestaffing door 

spoedartsen en BAG artsen.  

o De dienst hanteert een degelijk uitgewerkt inscholingstraject van 1 jaar voor nieuwe 

verpleegkundigen met een tussentijdse evaluatie na 6 maanden. Na doorlopen van 

het volledige traject biedt men de mogelijkheid om de opleiding spoedgevallenzorg / 

intensieve zorgen te volgen, met volledige terugbetaling van kosten en recht op 

kredieturen. Er kan stage gelopen worden binnen het eigen ziekenhuis. 

o Hoewel normatief slechts de helft van de verpleegkundigen werkzaam op 

spoedgevallen moet beschikken over de Bijzondere Beroepstitel, heeft hier 

nagenoeg iedereen deze beroepstitel. Dit is een meerwaarde naar de kwaliteit van 

zorg. 

o Het aantal uren permanente vorming van het personeel wordt individueel gevolgd en 

volledig terugbetaald door het ziekenhuis. 

o Om voldoende instroom van kwalitatief personeel te garanderen, is de 

clusterverantwoordelijke aanwezig bij selectie en werving van kandidaten. 

 

 De eerste stappen naar integratie werden gezet: 

- Het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de 100 ritten en de MUG interventies, 

werd uniform gemaakt voor de twee diensten; 

- Van januari tot maart was er een project van uitwisseling van verpleegkundig 

personeel tussen de twee spoedgevallendiensten; 

- Er is één medisch diensthoofd voor de twee spoedgevallendiensten en er werd 

geopteerd om de medische permanentie te organiseren vanuit eenzelfde pool van 

artsen; 

- Verpleegkundig werkoverleg dat maandelijks doorgaat, werd het laatste jaar 3maal 

gezamenlijk georganiseerd; 
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- Op basis van een assessment werden de functies van hoofdverpleegkundige en 

adjunct hoofdverpleegkundige van de toekomstige spoed (en bijhorende 

taakverdeling) toegekend aan de huidige hoofdverpleegkundigen; 

- Beide spoedgevallendiensten kregen inspraak bij de bouwplannen voor de nieuwe 

spoeddienst; 

- Door verschuivingen in het patiëntenaantal op beide spoedgevallendiensten, werd 

de verpleegkundige bestaffing op beide spoedgevallendiensten gelijk gebracht. Ook 

uurregelingen werden geharmoniseerd. 

 

 Men beschikt 24u/24u over een administratieve kracht. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 De functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg op site SM voldoet niet aan de 

architectonische normen: 

- Er is geen isolatiekamer. Men doet voor isolatie van agressieve of geagiteerde 

patiënten beroep op de isolatiekamer van de spoedafdeling campus SL; 

- De wachtzaal op campus SM is een erg krappe ruimte waar geen rechtstreeks 

toezicht mogelijk is; 

- Toegangscontrole is niet sluitend; 

- Er is geen zaal met minstens vier bedden waar patiënten kunnen verblijven ter 

observatie; 

- Er is geen gipskamer. 

 

 Niet alle noodzakelijke medische gegevens zijn steeds toegankelijk: niet alle dossiers zijn 

aanwezig in het centraal medisch archief en de procedure voor het opvragen van 

medische dossiers blijkt niet gekend te zijn op spoedgevallen. Volgens de procedure kan 

men tijdens kantooruren de vraag stellen aan het personeel van het centrale archief (site 

SL) en zou buiten de kantooruren de verpleegkundige supervisor hiervoor instaan. Uit 

gesprek met clusterverantwoordelijken blijkt dit in praktijk echter niet steeds even goed 

te verlopen en is de manier van bewaren niet duidelijk, wat het opzoeken bemoeilijkt. 

 

  

Tekortkomingen 

 

 Uit verslaggeving en registraties van gemiddelde wachttijden blijkt dat men regelmatig 

doorstromingsproblemen vaststelt vanuit de spoed naar de verpleegafdelingen. 

Doorstroming zou bemoeilijkt worden doordat een aantal geneesheer-specialisten op zich 

laten wachten om de patiënt op spoed te zien vooraleer die opgenomen wordt. Ook 

wachten op een kamer die vrijkomt, blijkt een vaak voorkomende reden te zijn waarom 

patiënten langer op spoed moeten verblijven. 

Naast het feit dat dit een erg patiëntonvriendelijke organisatie is, houdt ze ernstige 

risico’s in m.b.t. patiëntveiligheid (minder toezicht bij drukte op spoed). Terugkoppeling 

van de resultaten naar de artsen binnen het ziekenhuis, had voorlopig geen resultaat. Men 

dient de doorstromingsproblemen duidelijker in kaart te brengen om geschikte 

oplossingen naar voren te kunnen brengen. 

 

 De spoedarts kan op site SM niet steeds op alle specialismen beroep doen. Op site SM 

blijkt dat geneesheren-specialisten vooral ’s nachts en in het weekend niet steeds 
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opdagen, terwijl dit op site SL geen probleem is. Bovendien bestaan er binnen dezelfde 

discipline, soms twee wachtlijsten. 

 

 Verwezen patiënten worden toegewezen aan de arts naar wie verwezen wordt indien deze 

arts daarop staat, zelfs wanneer de pathologie en vereiste behandeling hiermee niet 

overeenkomen (telefonisch wordt er door de spoedarts enkel een suggestie gedaan om dit 

te wijzigen in functie van de pathologie); slechts in levensbedreigende situaties wordt 

hiervan afgeweken. Men dient een uniform opnamebeleid uit te werken waarbij 

objectieve, patiëntgebonden criteria in functie van patiëntveiligheid gehanteerd worden. 

Men dient erop toe te zien dat dit door alle artsen gerespecteerd wordt. 

 

 Niettegenstaande men met 18,50 VTE (site SM) en 15 VTE (site SL) gegradueerde 

verpleegkundigen normatief over voldoende personeel beschikt, kan men, voortgaand op 

de werklast, stellen dat er een relatief personeelstekort is. 

- Op het moment van de audit staan er 1357 overuren (SM: 1068; SL:289) genoteerd 

voor de diensten (komt overeen met een tekort aan 0,9 VTE), in combinatie met 

384 ADV uren die nog moeten opgenomen worden en met het vooruitzicht van 

5661 uren verlof/feestdagen (SM: 2967; SL: 2694) die nog moeten opgenomen 

worden in 2008. 

- In 2007 kon het project “triage” tijdelijk niet verder worden voortgezet omdat er 

geen verpleegkundige kon vrijgesteld worden als triageverpleegkundige. Dit kon 

pas (minimaal) hernomen worden sinds 1 januari 2008 omwille van de invoering 

van de shiften van 11 uur.  

- Verder kan men op spoed geen beroep doen op de mobiele equipe (wel op 

interimverpleegkundigen met spoedervaring).  

- Er zijn veel oneigenlijke spoedgevallen, ondermeer doordat huisartsen patiënten via 

spoed verwijzen omwille van lange wachttijden op de consultaties. 

Men dient de werklast verder te objectiveren en te evalueren en na te gaan welke 

ondersteuning mogelijk is. 

 

 Medische permanentie is geregeld volgens het systeem van 24 u wachtdienst, gevolgd 

door 48u recuperatie. Recent zijn er een aantal artsen vertrokken waardoor men, omwille 

van het beperkte aantal artsen waarover men kan beschikken, er vaak niet in slaagt om de 

geplande en noodzakelijke recuperatie te realiseren. Verlof is zeer moeilijk in te plannen. 

Men dient erover te waken dat het invullen van de wachtlijst ook op lange termijn 

gegarandeerd blijft. 

 

 Op site SL kan men onvoldoende privacy garanderen voor de patiënten die in de 

isolatiekamer opgenomen worden. Deze werd recent vernieuwd, waarbij één van de twee 

vensters voor toezicht uitkijkt op de onthaalbalie en inkijk mogelijk is door patiënten die 

zich aanmelden. Het registratieformulier voor isolaties is zeer recent ontwikkeld en is nog 

niet gebruikt. Vroeger werden isolaties niet geregistreerd.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om een gestructureerd overlegplatform tussen spoed enerzijds en de 

specialisten van het ziekenhuis anderzijds te organiseren, teneinde duidelijke, uniforme 

afspraken te kunnen maken en deze nauwgezet te kunnen opvolgen. Ook een 

gestructureerd overlegplatform van de dienst spoedgevallen met de huisartsen lijkt nuttig. 
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 We bevelen aan om een geïntegreerd jaarverslag (2 spoedgevallendiensten; medisch-

verpleegkundig) uit te schrijven, waarbij men ook gegevens die een beeld kunnen geven 

van de kwaliteit van zorg analyseert, zoals wachttijden, doorverwijzingen, opname 

intensieve zorgen, % ongeplande terugkeer naar de spoeddienst, % doorverwijzingen, 

aantal activiteiten en tijdsinvestering bij gehospitaliseerde patiënten, aantal en duur van 

de isolaties, resultaten uit lopende kwaliteitsprojecten, medewerkers- 

patiëntentevredenheid… Aangepaste software zou dit kunnen ondersteunen.  

 

 We bevelen aan om verder infobrochures te ontwikkelen over frequent voorkomende 

urgenties. 

 

 We bevelen aan om een klok te voorzien in de isolatiekamer. 

 

 We bevelen aan om een training voor het personeel omtrent omgaan met agressie jaarlijks 

te herhalen. 

 

 

7.10 Eerste opvang spoedgevallen (Temse) 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De dienst wordt alle werkdagen van 8u tot 20u opengehouden door 1 verpleegkundige, 

afkomstig van de spoedafdeling van campus SM. Er zijn gemiddeld 8 interventies per 

dag. 

 

 De verantwoordelijke is ook medisch diensthoofd van de gespecialiseerde spoed. 

 

 Men maakt regelmatig gebruik van de dienst en het personeel om preoperatieve 

onderzoeken, bloednames en ECG te doen. 

 

 Een radiologieafdeling met CT-scan is gesitueerd naast de functie. 

 

 

Sterke punten 

 

 De uitrusting is zeer volledig en in goede staat met o.a. een zaal voor kleine chirurgie en 

een onderzoekslokaal voor procedures zoals bloednames. 

 

 Er werken enkel ervaren en degelijk geschoolde verpleegkundigen. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De functie biedt geen 24u permanentie. 

 

 Patiënten kunnen niet steeds adequaat behandeld worden bij gebrek aan een 

gespecialiseerde arts (CVA, myocardinfarct, heupfractuur). Desondanks leeft bij een deel 

van de lokale bevolking, inclusief een aantal huisartsen, de foute indruk dat dit een 
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volwaardige spoedgevallenfunctie is. Dit geeft een vals gevoel van veiligheid bij de 

populatie. 

 

 De wachtlijst voor de medische permanentie is complex en biedt geen garantie dat zelfs 

tijdens de openingsuren steeds een bevoegde arts snel ter plaatse kan komen.  

 

 De functie kon op het moment van de audit niet beschikken over 3 bedden voor intensieve 

verzorging (PAZA/Medium care was al drie dagen gesloten wegens personeelstekort). 

 

 Door de beperkte aanwezigheid van artsen, ziet de verpleegkundige zich soms verplicht 

om handelingen buiten haar bevoegdheid te stellen om de patiënt te helpen. Naast de 

medicolegale implicaties kan dit ook leiden tot risico’s voor de patiënten. 

 

 

Tekortkoming 

 

 De inrijpoort van de functie aan de straatkant blijft voortdurend gesloten omdat het 

ophaalmechanisme stuk is. Wagens (ambulances) dienen achterwaarts het talud op te 

rijden om de patiënt uit te laden. 

 

 

Aanbeveling 

 

 We bevelen aan om dringend meer duidelijkheid te scheppen over deze functie, zeker naar 

de bevolking en verwijzers.  

 

 

7.11 Intensieve zorgen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Kritieke patiënten worden op verschillende plaatsen opgevangen: 

o Op campus SM zijn twee subafdelingen verbonden door een smalle gang: 

 INZO 1 die bestaat uit 6 bedden waarvan er 4 geëxploiteerd worden, 

alle met sas; 

 INZO 2 heeft 4 bedden waarvan 2 voor IZ en 2 voor “medium care”; 

 MC B1 bestaande uit 4 medium care bedden en 12 telemetrielijnen, 

deze werd in de week voor de inspectie gesloten wegens 

personeelstekort; 

 PAZA / recovery; 

o Op campus SL bevinden zich twee van elkaar architectonisch en 

organisatorisch gescheiden afdelingen: 

 INZO die 6 bedden telt waarvan 4 bedden zijn gescheiden door 

gordijnen; van de overige 2 beschikt 1 box over een sas; 

 “High care CCU” met 5 posities en 12 telemetrielijnen. Deze CCU ligt 

op de verpleegafdeling V2 met nog 19 andere D-bedden waar ook 

cardiologische patiënten worden opgenomen. CCU kan worden 

afgescheiden van de verpleegafdeling door schuifdeuren. 

o Op campus Temse: 
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 PAZA / “Medium care”-afdeling (6 posities, waarvan 4 in exploitatie, 2 

in boxen en 2 gescheiden door een gordijn. Deze afdeling was gesloten 

op dag van inspectie wegens personeelstekort) 

 

 De uitrusting is uniform voor alle posities binnen dezelfde INZO, doch verschillend per 

campus. 

 

 Dezelfde arts-intensivist is het medische diensthoofd voor de INZO’s van beide 

campussen. Een cardioloog stuurt de CCU aan. De behandelende internist is 

verantwoordelijk voor de 2 “medium care” bedden op campus SM. 

 

 In 2009-2010 wil men komen tot een centralisatie van de INZO-eenheden in een 

nieuwbouw aan de Hospitaalstraat, boven de nieuwe spoedgevallendienst. Op deze eerste 

verdieping wil men 18 posities voor IZ opstellen. Op de tweede verdieping zijn 12 

posities voorzien voor de high care (CCU, stroke-unit, overflow van IZ). 

In campus Temse zal dan enkel de PAZA overblijven zolang daar een OK functioneert. 

Hiervan wordt de sluiting voorzien in 2013. 

 

 Er werden 3 kinderen opgenomen op INZO SM in 2007. In 2008 verbleef hier tot nu toe 

1 kind. Men neemt de kinderen enkel zo kort mogelijk op in nood voor stabilisatie tot de 

transfer naar een ander meer gespecialiseerd ziekenhuis geregeld is. Op de andere 

afdelingen voor kritieke patiënten kwamen de laatste jaren geen kinderen terecht. 

 

 Bij ontvangst van interne MUG-oproepen gaat een verpleegkundige van de dienst IZ ter 

plaatse. De arts en een andere verpleegkundige vertrekken met de reanimatiekar vanuit de 

afdeling spoedgevallen. 

 

 Op CCU worden tot 12 patiënten met telemetrie opgevolgd die gehospitaliseerd zijn op 

andere afdelingen. Bij reanimaties van die patiënten gaat een verpleegkundige van CCU 

ter plaatse tot het reanimatieteam van spoedgevallen overneemt. Als de verpleegkundige 

van CCU alleen staat, neemt iemand van de afdeling V2 tijdelijk de bewaking van CCU 

over. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er is een grote beschikbaarheid van alternating matrassen ter preventie van 

decubitusletsels. 

 

 Er is een wekelijkse infectietoer op INZO SM samen met bioloog, apotheker, 

infectioloog en intensivist. 

 

 Nieuwe medewerkers worden aan de hand van een gedetailleerd stappenplan ingeschoold 

en worden begeleid door een ervaren peter / meter. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De functie voor intensieve zorgen vormt geen autonome en architecturaal herkenbare 

eenheid. De 16 erkende bedden zijn verspreid over verschillende eenheden, die niet 
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steeds minimum 6 bedden tellen (INZO 1, 2 en INZO SL): twee van de 6 bedden op 

INZO 1 worden momenteel niet geëxploiteerd, op INZO 2 zijn er maar 4 bedden, 

waarvan er 2 onterecht worden aangeduid als “medium care”. 

 

 Er zijn twee hoofdverpleegkundigen voor de functie intensieve zorgen (één voor beide 

INZO’s op SM en één voor INZO SL), en er zijn twee aparte verpleegkundige equipes. 

Men dient voor een erkende functie IZ te beschikken over 1 hoofdverpleegkundige en een 

eigen specifiek verpleegkundig team. 

 

 De hoofdverpleegkundige van de INZO’s SM is daarnaast ook hoofdverpleegkundige van 

de PAZA / medium care te Temse. Hij begeeft zich eens per week ter plaatse. 

 

 Er bestaat geen schriftelijke overeenkomst met het zorgprogramma voor kinderen. 

Nochtans worden er soms kinderen opgenomen (INZO SM). Deze schriftelijke 

samenwerkingsovereenkomst, die op initiatief van het diensthoofd van het 

zorgprogramma dient gesloten te worden, moet de voorwaarden van door- en 

terugverwijzing naar de functie te bevatten, meer in het bijzonder met betrekking tot het 

niet beperken van de bezoekuren voor ouders, de mogelijkheid om minstens een ouder 

steeds bij het kind te laten blijven en alle onderzoeken en behandelingen bij te laten 

wonen, auditieve en visuele scheiding met het gebeuren bij volwassenen, de continuïteit 

van zorg, de toepassing van de richtlijnen en procedures voor de preventie en 

behandeling van pijn zoals nader omschreven in het multidisciplinaire handboek en 

andere aspecten van kindvriendelijkheid. Men kan wel beroep doen op pediatrisch 

verpleegkundigen en een pediater via de kinderafdeling. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er bestaat geen reglement van inwendige orde voor INZO SM en CCU. Het RIO van 

INZO SL is niet geactualiseerd. 

 

 Er zijn een aantal architecturale tekortkomingen:  

o Sommige kamers zijn zeer klein en het gebrek aan ruimte bemoeilijkt het vlot 

werken. Er kan bv. geen dialysetoestel geplaatst worden en de steriliteit van 

materiaal op een bijzettafel kan onvoldoende gegarandeerd worden; 

o Enkele posities krijgen geen direct daglicht; 

o Er is geen visueel toezicht mogelijk op alle posities. Bv. op CCU is de camera van 

box 5 buiten gebruik maar er kunnen toch patiënten opgenomen worden. Auditieve 

controle is soms niet mogelijk, zeker niet als tussendeuren gesloten worden; 

o 4 posities van INZO SL zijn slechts afschermbaar door een gordijn, wat 

onvoldoende de privacy van de patiënten kan garanderen; 

o Er is een tekort aan bergruimte: verschillende items staan opgeslagen op plaatsen 

met een andere functie zoals de gang of het personeelslokaal; 

o De personeelslokalen zijn klein (verpleegkundig en medisch bureau, 

ontspanningsruimte personeel); 

o Er is geen aparte gespreksruimte voor familieleden. 

 

 Het werken met staande orders en procedures kan de werking op een dienst intensieve 

zorgen een stuk vereenvoudigen. De proceduremap die we zagen was onvolledig en 

bevatte soms slechts uiterst beknopte omschrijvingen of kopieën van 
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gebruiksaanwijzingen van apparatuur. De procedures en standing orders zijn door de 

betrokken artsen niet steeds formeel gedateerd en geautoriseerd. Daarnaast dient op het 

verpleegkundige volgblad een verwijzing te staan naar het desbetreffende order. 

 

 De reanimatiekarren worden nauwelijks gebruikt voor reanimaties. Alleen de defibrillator 

wordt meegenomen als het nodig is. Voor verbruiksmaterieel en medicatie neemt men het 

benodigde uit de gewone voorraadkasten. Controle van de inhoud van de karren gebeurt 

onregelmatig en wordt nooit geregistreerd. De karren zijn niet verzegeld. Op die manier 

kan nooit gegarandeerd worden dat een kar effectief al het benodigde materiaal bevat. 

 

 Er zijn onvoldoende multidisciplinaire patiëntenbesprekingen op IZ. Het overleg verloopt 

gefragmenteerd. Arts en verantwoordelijke verpleegkundige overleggen dagelijks. De 

kinesist overlegt dagelijks met de verpleegkundigen, terwijl de andere paramedici ook 

apart langskomen voor individuele patiënten. Er is geen systematisch medisch 

multidisciplinair patiëntenbezoek. Patiënten op SM die niet beademd worden, worden 

uitsluitend door de pathologiespecifieke internist behandeld, zonder tussenkomst van de 

intensivist. Deze behandelt de beademde patiënten en degenen die door de chirurgen 

verwezen worden. 

 

 Men werkt niet met een multidisciplinair dossier. Medisch en verpleegkundig dossier zijn 

gescheiden. Alhoewel ook paramedici handelingen stellen bij de patiënt is er van hun 

behandeling, evolutie en observatie zelden iets terug te vinden binnen het 

patiëntendossier. 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. De dossiers verschillen ook per campus met bepaalde gedeelten al dan niet 

elektronisch.  

 

 Er is weinig gestructureerd en systematisch beleidsmatig overleg, vooral tussen de artsen 

en de verpleegkundigen. Enkel voor het verpleegkundige overleg bestaat er verslaggeving. 

 

 Er is onvoldoende specifieke opleiding en permanente bijscholing voor het personeel. 

Van de verpleegkundigen met een BBT hebben de meesten in 2007 minder dan 15u 

vorming gevolgd. Het medische diensthoofd, het verpleegkundige middenkader en de 

hoofdverpleegkundige staan gezamenlijk in voor de permanente bijscholing van het 

personeel.  

 

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

IZ. 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” moeten de criteria en de bevoegde personen duidelijk 

vastgelegd worden. 

 

 Er zijn geen objectieve opnamecriteria geëxpliciteerd (onderscheid kritieke en niet-

kritieke patiënten). Beademde patiënten kunnen zowel op een INZO terechtkomen als op 

een medium care/PAZA. 
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Aanbevelingen 

 

 We raden aan de apparatuur te uniformiseren voor alle bedden binnen de functie 

intensieve zorgen. Er bestaat een risico op fouten als de artsen op een andere campus dan 

gewoonlijk patiënten behandelen wat meer en meer gebeurt. 

 

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

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

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

administratieve ondersteuning geen meerwaarde zou kunnen betekenen. 

 

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

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

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

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

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

ongeplande heropnames…). 

 

 Aanbeveling om een specifieke en geactualiseerde onthaalbrochure voor de eengemaakte 

functie te ontwikkelen. Er is nu enkel een onthaalbrochure voor de patiënten en/of familie 

op site SM. Nochtans is het informeren van de patiënt de laatste jaren nog belangrijker 

geworden sinds de publicatie van de wet op de patiëntenrechten. 

 

 Een wat aangenamere aankleding van de wachtkamers zou zeker gepast zijn. 

 

 Men doet momenteel geen efficiënte evaluatie van de werklast / zorgzwaarte van de 

patiënten. Advies om met een erkend model (zoals bv. TISS) de intensieve patiënten te 

scoren en te voorzien in opleiding zodat de scores kunnen geïnterpreteerd worden. 

 

 

7.12 Operatiekwartier 
 

Algemene vaststellingen 
 

 Met uitzondering van Sint-Gillis-Waas is er op iedere campus een operatiekwartier, op 

die in Sint-Niklaas is er een op iedere site.  

 

 Het OK op site SM heeft 9 zalen en de recovery heeft 18 posities. Aansluitend hierop is 

de PAZA met 4 posities. 

Op site SL zijn er 5 zalen. In de recovery beschikt men over 8 posities. 

Het OK in Hamme telt 2 zalen en een recovery met twee posities. 

In Beveren zijn er 2 zalen en een recovery met drie posities. 

Het OK in Temse telt 4 zalen, waarvan er nog 3 in gebruik zijn en een recovery met 5 

posities. Er zijn plannen om een deel van het OK (kleedkamers, berging, afvalruimte) te 

renoveren en om de recovery en de PAZA bij die gelegenheid in elkaar te integreren, met 

sluiting van de huidige medium care. 

 

 Er is één gemeenschappelijke personeelsequipe voor de operatiekwartieren SM en 

Beveren. Vijf personeelsleden daarvan worden preferentieel toegewezen aan de campus 
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Beveren. Instrumentisten zijn privé-personeel van de chirurgen (op SM samen zo’n 26,2 

VTE, op SL 4 personen, in Temse 7). 

 

 Op de site SM en SL is administratieve ondersteuning beschikbaar (resp. 1,75 en 0,5 

VTE). 

 

 Kinderen worden alleen geopereerd op de campus Sint-Niklaas. 

 

 

Sterke punten 
 

 De renovatie op de campus Hamme is geslaagd. 

 

 Bijna het voltallige verpleegkundige personeel (op alle campussen) heeft de opleiding 

“stralingsprotectie” gevolgd. Hoewel dit niet een strikte norm is, kan men dit vanuit het 

kwalitatieve oogpunt zeker waarderen. 

 

 In SL maken ook enkele vroedvrouwen deel uit van de equipe (3,6 VTE op 17,5). 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Inspuitbare medicatie (atropine, ephinedrine, Taradyl®, een lokaal anestheticum) wordt 

vaak op voorhand opgetrokken en in een koelkast gelegd, zonder goede identificatie 

(naam, datum). 

 

 In Hamme, Beveren en Temse gebeurt het dat één anesthesist toezicht moet houden op 

twee patiënten die tegelijkertijd een ingreep onder anesthesie ondergaan. Deze anesthesist 

staat tegelijkertijd in voor de patiënten op de recovery, dagziekenhuis, inclusief 

pijnkliniek, in Temse ook voor de patiënten op de PAZA. 

 

 Op dit moment worden ouders niet steeds toegelaten in de operatiekwartieren tot het 

moment van de inductie, bij urologische ingrepen wordt dit bijvoorbeeld d’office 

geweigerd. Ook in de ontwaakzalen mogen ouders gewoonlijk niet bij hun kinderen 

blijven (enkel voor kinderen van personeelsleden wordt dit gedoogd). 

In het kader van het protocol kindvriendelijkheid en het zorgprogramma voor kinderen 

dient men te voorzien dat ouders steeds de mogelijkheid hebben hun kind te begeleiden 

tot het moment van inductie en vanaf het moment dat het kind terug bewust wordt in de 

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

voorzien. 

 

 In geen van beide operatiekwartieren op campus Sint-Niklaas bestaat de mogelijkheid om 

kinderen voor of na een operatie voldoende af te zonderen van de volwassen patiënten. 

 

 Voor een identieke ingreep beschikt men bij bepaalde disciplines per chirurg over andere 

sets en procedures (verschillen in hechtingsmaterialen, afdekmaterialen…). In een 

ziekenhuis moet de medische activiteit zo georganiseerd worden dat ze in optimale 

voorwaarden kan geschieden. Dit houdt ondermeer in dat de nodige onderlinge afspraken 

gemaakt worden om zorgprocessen zoveel mogelijk te uniformiseren, met oog op een zo 

laag mogelijk risico op fouten bij de verzorging. Dit weliswaar met respect voor de 
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diagnostische en therapeutische vrijheid van de arts, waarbij de arts omwille van 

patiëntgebonden redenen in individuele gevallen van de gemaakte afspraken kan 

afwijken. De huidige werkwijze, met verschillende procedures voor eenzelfde soort 

ingreep, houdt risico’s in naar patiëntveiligheid. 

 

 De dienst beschikt niet over een sluitend systeem voor het stockbeheer van de narcotische 

analgetica. De laden waarin de narcotica bewaard worden, zijn overdag niet gesloten. De 

voorschriften worden door verpleegkundigen geschreven en ’s avonds getekend door de 

anesthesist van wacht. 

 

 Het postoperatieve opdrachtenblad voor de ontwaakzaal en de medicatiefiche bevatten 

niet steeds een autorisatie van de betrokken arts. 

 

 Er dient in Temse een pictogram aangebracht te worden dat de nooduitgang aangeeft op 

de deur naar de traphal naast de scrubruimte. 

 

 

Tekortkomingen 
 

 Voor AZ Nikolaas bestaan momenteel twee aparte OK-commissies. Het OK van campus 

Temse valt nu nog onder het comité van “Maria Middelares”, maar is daar niet fysiek in 

vertegenwoordigd. 

 

 Heel wat chirurgen stellen verpleegkundigen te werk als instrumentisten. Ook deze 

verpleegkundigen dienen deel uit te maken van het verpleegkundige team onder toezicht 

en controle van de hoofdverpleegkundige (vorming, functioneringsgesprekken, overleg, 

controle op het naleven van algemeen geldende afspraken…). Aangezien alle 

verpleegkundige activiteiten die in de instelling gesteld worden, vallen onder de 

eindverantwoordelijkheid van de directeur verpleging en hij de verpleegkundige activiteit 

dient te integreren in het geheel van het ziekenhuis, dient deze minimaal zicht te hebben 

op deze personeelsleden. 

 

 Men heeft onvoldoende zicht op de operatietijden en doorstroomtijden per chirurg en 

ingreep om een meer efficiënte planning op te stellen. Op sommige plaatsen beschikt men 

over een registratie van tijden per ingreep en per chirurg; op andere heeft men helemaal 

geen gegevens. Frequent wordt er nog in meerdere zalen verder geopereerd buiten de 

normale werkuren, dit terwijl het aantal ingrepen op sommige sites nog toeneemt. Het 

huidige planningssysteem laat onvoldoende efficiëntie en flexibiliteit toe. Ook wordt er 

bij de samenstelling van het operatieprogramma niet steeds rekening gehouden met de 

capaciteit van de sterilisatie of de opnamecapaciteit van het dagziekenhuis. 

 

 De toegangscontrole op het operatiekwartier in Hamme, Beveren en Temse is niet 

sluitend, onbevoegden kunnen zich gemakkelijk toegang verschaffen. 

 

 Er is geen aparte ontvangstruimte (Hamme, Beveren, Temse); patiënten wachten in hun 

bed in de gang waar er geen permanent (verpleegkundig) toezicht is op de patiënten. De 

(gepremediceerde) patiënt beschikt niet steeds over een oproepsysteem.  
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 Patiënten worden met hun bed tot in de operatiezaal gereden (Hamme, Beveren, Temse). 

Het is niet duidelijk of hierover al advies gevraagd werd aan het comité 

ziekenhuishygiëne. 

 

 Er is onvoldoende toezicht mogelijk op de patiënten in de recovery van Temse vanuit de 

centrale verpleegpost. 

 

 Op de site SM is toezicht op de patiënten in de recovery alleen mogelijk ten koste van de 

privacy. De ruimte is zo klein dat toezicht alleen mogelijk is als alle gordijnen 

opengelaten worden. 

 

 Het toezicht op de PAZA patiënten op site SM is onvoldoende. Deze 4 bedden zijn 

opgesteld in een afgescheiden ruimte van de recoveryafdeling. Soms liggen er beademde 

patiënten. De patiënten worden er in principe bewaakt door een verpleegkundige van 

recovery. Door de hoge workload op recovery ziet deze zich echter regelmatig 

genoodzaakt om zijn PAZA-post te verlaten om ernaast de collega’s van recovery te 

helpen. 

 

 Het aantal uren bijscholing per individueel personeelslid per jaar kon niet op alle campi 

precies bepaald worden door de hoofdverpleegkundige. Er is evenmin steeds een 

uitgeschreven dienstspecifiek inscholingsprogramma. 

 

 Artsen laten hun privé-personeel op wisselende momenten werken. De 

hoofdverpleegkundige van het OK heeft daar geen impact op. Het invullen van de 

werkuurroosters en het organiseren van voldoende uren bijscholing voor het personeel 

wordt hierdoor haast onmogelijk. Het grote aantal ADV-dagen en de vele overuren 

vormen een bijkomend probleem. We bevelen aan de bestaffing in functie van de 

werklast te herevalueren. 

 

 Zalen 1-4 op site SM zijn te klein, waardoor ze bij ingrepen overvol staan. Ook de 

toegangen zijn smal of kunnen niet automatisch geopend worden. Er is zo een verhoogd 

risico op accidentele contaminatie. 

 

 De kleedkamers te Temse zijn eerder beperkt in oppervlakte. Er zijn te weinig kastjes 

voorhanden om kleren en kostbare voorwerpen in op te bergen. 

 

 Op site SL zijn er onvoldoende gestructureerde overlegmomenten, zowel intra- als 

interdisciplinair. Men gaat nog te veel uit van de bestaande goede verstandhouding tussen 

medewerkers en er is weinig verslaggeving van vergaderingen. Gemaakte afspraken zijn 

op die wijze moeilijk communiceerbaar of opvolgbaar. Er bestaat evenmin een goed 

functionerende OK-commissie waarin de belangrijkste betrokken actoren zouden moeten 

vertegenwoordigd zijn. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Men is bezig met de ontwikkeling van een nieuw reglement van inwendige orde voor alle 

operatiekwartieren van het fusieziekenhuis. Best bevat dit duidelijke afspraken tussen OK 

management, chirurgen en algemene directie met betrekking tot de dagelijkse planning 

van het operatieschema. Daarnaast worden best ook gedetailleerde afspraken met alle 
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andere actoren waarmee men samenwerkt, hierin vermeld. Bijzondere aandacht moet 

besteed worden aan: 

o De organisatie van het preoperatieve beleid met de te volgen procedure indien 

onderzoeken ontbreken of indien deze onderzoeken afwijkende waarden 

opleveren 

o De samenstelling en werking van de OK-commissie 

o De manier waarop de operatietijden worden toegewezen 

o Afspraken met het daghospitaal 

o Afspraken met betrekking tot ingrepen bij patiënten met allergieën 

o Afspraken met betrekking tot ingrepen bij kinderen 

o Afspraken met de centrale sterilisatie 

o Afspraken met betrekking tot ingrepen bij patiënten met allergieën 

o De modaliteiten voor personen- en goederenverkeer in het operatiekwartier 

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

niet-steriel materiaal in aanraking zou komen met rein of steriel materiaal 

o De reinigingstechnieken van het operatiekwartier 

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

van het operatiekwartier 

o Beschikbaarheid van recovery en intensieve bedden. 

We menen dat het nuttig is om dit Reglement van Inwendige Orde dan snel te laten 

goedkeuren door de Medische Raad en door de ziekenhuisdirectie. 

 

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

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

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

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

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

heringrepen…). 

 

 We bevelen aan om de continuïteit van patiëntveilige zorg extra onder de aandacht te 

brengen. Wij adviseren om in multidisciplinair overleg tussen verpleegkundigen, artsen 

en logistiek assistenten na te gaan hoe het hele traject van vertrek op de afdeling tot 

terugkeer uitgewerkt kan worden (inclusief anesthesiegebeuren, patiëntencontact tijdens 

het vervoer, overdrachten).  

 

 We bevelen aan over te schakelen op een volautomatisch planningssysteem voor het 

operatiekwartier met bovendien een uitbreiding naar de afdelingen zodat deze steeds zicht 

zouden kunnen houden op de stand van het traject van hun patiënten. 

 

 Aanbeveling om een informatiebrochure over anesthesie te ontwikkelen.  

 

 Het OK op site SM maakt een overvolle indruk. Advies om na te gaan of niet meer 

materiaal op een andere plaats of een andere wijze kan gestockeerd worden. 

 

7.13 Sterilisatie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis beschikt over 5 centrale sterilisatie afdelingen, één op campus Hamme, 

Beveren en Temse, en een per site op campus Sint-Niklaas. 
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 De CSA op de campussen Beveren en Temse bevindt zich in het operatiekwartier. Buiten 

de openingsuren wordt er ook gesteriliseerd door OK-personeel. De personeelsleden zijn 

vast toegewezen aan een welbepaalde campus en worden steeds door eenzelfde persoon 

vervangen. 

 

 Het materiaal is zo aangepast dat er geen noodzaak tot gassterilisatie meer is. 

 

 

Sterke punten 

 

 Op de campus Hamme is de CSA dit jaar vernieuwd. De kleine ruimte is functioneel 

ingericht en er is veel aandacht voor de zonering, met een doorgeefwasmachine en een 

doorgeefautoclaaf. 

 

 Nagenoeg alle personeelsleden hebben een specifieke opleiding gevolgd. Zo hebben bv. 3 

van de 4 medewerkers in Temse al een opleiding gevolgd en begint de vierde hier nu 

mee. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Te Beveren is er geen strikte scheiding tussen onreine en reine zone en er is geen steriele 

zone, het materiaal wordt opgeslagen op een rek in de reine zone en in de gipskamer. De 

vuile zone is rechtreeks en zonder deur verbonden met gang van het operatiekwartier en 

de deur van de reine zone naar het operatiekwartier stond open op het moment van de 

audit. 

Ook in Temse is er geen echte scheiding van onreine en reine zone, er is slecht een 

werkblad tussen beide. 

 

 Door plaatsgebrek wordt op de campus Beveren het steriele materiaal deels opgeslagen 

op een rek binnen CSA, deels in kasten en in manden op de vensterbank in de gipskamer, 

die tevens dienst doet als voorbereidingsruimte. Deze bewaringswijze garandeert 

onvoldoende het instandhouden van de steriliteit. 

Ook in Temse wordt steriel materiaal op verschillende plaatsen in het OK opgeslagen 

tussen niet steriele materialen of op vochtige plaatsen (scrubruimtes). 

 

 De steekkaarten inzake de inhoud van de sets zijn niet up to date en is er geen visuele 

check van de volledige set mogelijk. Doordat de sets qua samenstelling verschillen per 

arts vergroot dit de kans op fouten, wat een risico inhoudt voor de patiënt. 

 

 De sealtest en de helixtest worden niet overal uitgevoerd. De helixtest wordt best 

dagelijks uitgevoerd. De testhelix staat model voor de holle medische instrumenten die in 

de sterilisator gesteriliseerd worden. 

 

 Instrumentarium dat machinaal gereinigd kan worden, wordt soms handmatig gereinigd. 

Dit is niet thermisch ontsmet en moet steeds beschouwd worden als potentieel 

risicohoudend bij het verder behandelen. Machinaal reinigen draagt de voorkeur weg 

boven het handmatig reinigen. 
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 In Temse zijn beide wasmachines te klein, verouderd en vertonen ze defecten. Eén van de 

verwarmingselementen was aangekalkt. Bij de andere wasmachine was de droogfunctie 

stuk. 

 

 Het vaste personeelslid op de CSA te Beveren heeft nog geen specifieke opleiding 

gevolgd. Aangezien zij de enige is die op deze campus instaat voor de 

sterilisatieactiviteiten, lijkt dit toch noodzakelijk. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Momenteel is er geen systeem dat de mogelijkheid biedt om de instrumenten te traceren 

tot op het niveau van de patiënt. We bevelen aan een systeem te zoeken waarmee de 

traceerbaarheid volledig sluitend kan gemaakt worden. 

 

 We bevelen aan om alle personeelsleden binnen de centrale sterilisatie afdeling de 

opleiding tot sterilisatiedeskundige te laten volgen.  

 

 Rekening houdend met het stijgend aantal operaties en bijhorende sterilisaties in het 

kader van uitbreiding van openingsdagen, is het belangrijk het personeel en het aantal 

beschikbaar materiaal (bv.: wasmachines en autoclaven, werktafels/inpaktafels ) hiermee 

in verhouding te houden en te herbekijken, evenals de functionele en ergonomische 

opstelling van de tafels en machines. 

 

 We bevelen aan dat de CSA inspraak zou hebben bij de operatieplanning. 

 

 We bevelen aan zo veel mogelijk te streven naar een extra visuele check bij het 

samenstellen van de sets om fouten te vermijden. 

 

 

7.14 Chirurgische en niet-chirurgische daghospitalisatie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het AZ Nikolaas beschikt over 5 erkende functies chirurgisch daghospitaal. Op 1 

september 2008 werd een aanvraag ingediend voor de erkenning van 5 functies niet-

chirurgische daghospitalisatie.  

 

- Op site SM wordt het dagziekenhuis gevormd door de 2 verpleegeenheden B0-J2, die 

niet op elkaar aansluiten en elk een aparte organisatorisch en architecturale eenheid 

vormen, met ondermeer een aparte balie en verpleegpost. Oncologische patiënten 

komen op B0 dat 17 posities telt. Patiënten voor chirurgie en pijnkliniek komen, 

samen met de kinderen die op site SM geopereerd worden, op J2 dat 10 plaatsen heeft. 

De verpleegkundige equipe van J2 bemant ook het dagziekenhuis in Beveren, hieraan 

zijn een tiental personen preferentieel toegewezen. 

- Op site SL is sinds juni 2008 een nieuw dagziekenhuis (verpleegeenheid W2) geopend 

dat 26 posities telt. Hier worden chirurgische, internistische en oncologische 

problematieken opgevangen. Alle pediatrische patiënten in daghospitalisatie op deze 

site, worden op W1 opgenomen.  
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- Op campus Beveren sluit het gemengd dagziekenhuis aan op de eigen operatiezaal en 

de pijnkliniek. Het dagziekenhuis beschikt over 13 eenpersoonskamers en 1 ruimte 

met zetels en het is 3 dagen per week open (van 7u30 tot 15u30). Er worden geen 

kinderen opgenomen. In 2007 waren er 1635 daghospitalisaties, waarvan 725 voor 

chirurgische ingrepen, 789 voor de pijnkliniek en 121 voor internistische onderzoeken. 

- Op de campus Temse bevindt zich een gemengd dagziekenhuis met 20 posities, 

verdeeld over 5 eenpersoonskamers, 6 tweepersoonskamers en een kamer met 3 zetels. 

Er worden geen kinderen meer opgenomen. Naast internistische en chirurgische 

patiënten (+ pijnkliniek) worden er ook oncologische patiënten opgenomen. 

- Op de campus Hamme is het gemengd dagziekenhuis omwille van een liftdefect 

tijdelijk ondergebracht in de revalidatiezaal, waar het beschikt over 10 posities i.p.v. 

19. Aangezien er geen C-dienst meer aanwezig is op de campus, beschikt de functie 

over het volledige operatiekwartier. Er worden geen kinderen opgenomen. 

 

 Er is een centrale planningsdienst op site SM die alle aanvragen binnenkrijgt voor de 

dagziekenhuizen en de lijsten doorstuurt naar de operatiezalen en dagziekenhuizen. Er 

wordt gewerkt met een spreiding van de opnames en hergebruik van bedden. Alle 

dagziekenhuizen hebben verschillende openingsuren, wat de planning bemoeilijkt. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 In Temse worden soms patiënten voor klassieke hospitalisatie tijdelijk opgenomen in het 

dagziekenhuis, wegens plaatsgebrek op de verpleegafdelingen. 

 

 Niet alle patiënten worden voor ontslag gezien door een arts. In Beveren geeft de 

anesthesist het uur waarop de patiënt naar huis mag, al mee bij ontslag op recovery, en 

komt ook de behandelende arts niet meer langs. 

 

 Er wordt niet steeds een medicatieschema meegegeven bij ontslag. 

 

 Er is niet overal een permanentie van een anesthesist tijdens de openingsuren van het 

chirurgisch dagziekenhuis. 

 

 Ondanks dat de medicatie geen deel meer mocht uitmaken van de afdelingsstock, werden 

er op het moment van de audit vier vervallen ampullen Fortal® teruggevonden. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er is geen eigen reglement van inwendige orde te Temse, Hamme en Beveren. Men 

baseert zich momenteel op dat van site SM. Het recente reglement bestaat enkel in een 

niet-geautoriseerde kladversie. Het is ook nog onvolledig qua inhoud (bv. preoperatief 

beleid, afspraken met OK, uitgewerkte procedures).  

 

 De doorstroming is niet steeds optimaal. Te Temse is de afstemming tussen 

dagziekenhuis en operatiekwartier niet optimaal, waardoor wachttijden kunnen oplopen. 

Ook doen niet alle artsen meerdere controleronden per dag. Zo worden patiënten vaak 

vrij laat ontslagen of kunnen er zich onvoorziene overnachtingen voordoen. Door gebrek 

aan registratie is de omvang van het probleem moeilijk te objectiveren. 
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 De openinguren van het dagziekenhuis in Beveren zijn niet afgestemd op de activiteiten. 

Patiënten moeten vaak nog ontslagen worden buiten de normale openingsuren.  

 

 Het kwaliteitsbewakingprogramma is onvoldoende ontwikkeld. Er wordt bv. niet 

geregistreerd in hoeveel % van de gevallen de preoperatieve onderzoeken tijdig 

beschikbaar zijn, hoeveel ongeplande opnames er zijn, of de opnamecriteria 

gerespecteerd worden, of de huisartsen allemaal een ontslagbrief ontvangen. De 

parameters die wel geregistreerd worden, hebben tot op heden nog niet geresulteerd in 

terugkoppeling naar de afdeling. 

 

 De huisarts wordt volgens de procedure ingelicht over de beslissing tot ambulante 

chirurgie en uitgenodigd om de nodige preoperatieve onderzoeken te verrichten. Of en in 

welke mate de patiënten op het moment van opname over de nodige resultaten 

beschikken, is niet duidelijk (geen registratie), maar lijkt weinig gewaarborgd. Enerzijds 

hangt dit af van de goodwill van de betrokken huisarts en de discipline van de patiënt, 

anderzijds verschillen de richtlijnen in de ziekenhuisprocedure van de informatie die aan 

de huisartsen bezorgd werd. Er dient met alle betrokken partijen een regeling uitgewerkt 

te worden die meer garanties biedt dat het preoperatief beleid correct gevolgd wordt. 

 

 Patiënten blijken bij opname niet steeds te voldoen aan de opnamecriteria (bv. afgehaald 

worden en de eerste 24u onder toezicht staan). Vaak moeten deze regelingen nog 

getroffen worden bij opname van de patiënt en moeten ingrepen soms worden uitgesteld 

of moet worden overgegaan tot een klassieke opname. 

 

 Er bestaat een staand order waarbij premedicatie thuis zou moeten genomen worden de 

avond voor de ingreep. Dit tart alle verbeelding. 

 

 In Beveren wordt een scoresysteem gehanteerd om het ontslagklaar zijn te objectiveren.  

Momenteel is het onduidelijk welke score  moet behaald worden om de patiënt naar huis 

te laten gaan  (volgens de anesthesist moeten alle items een ja score krijgen, terwijl de 

hoofdverpleegkundige spreekt over 9 van de 11 items). Nochtans wordt dit gebruikt als 

een staand order. 

 

 Niet alle kamers in Beveren en Hamme beschikken over sanitair. Soms moeten de 

patiënten gebruik maken van het toilet op de gang dat daarenboven niet 

rolstoeltoegankelijk is. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Aanbeveling om gegevens over de dagpatiënten door te geven aan de 

spoedgevallendienst. In de onthaalbrochure staat immers vermeld dat men bij problemen 

thuis altijd terecht kan op spoedgevallen. Op spoedgevallen beschikt men echter niet over 

gegevens i.v.m. de patiënten die behandeld werden in het daghospitaal. Bovendien heeft 

men ook geen toegang tot het dossier van de patiënt dat zich nog op de andere campus 

bevindt. 

 

 Het chirurgisch dagziekenhuis beschikt niet over een geïntegreerd jaarverslag waarin een 

procesanalyse betreffende operatiezaal en daghospitalisatie werd uitgewerkt met inbegrip 
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van knelpunten en mogelijke oplossingen. 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 (bv. registratie van de 

wachttijden, onvoorziene overnachtingen, percentage pre operatieve onderzoeken die 

beschikbaar zijn op moment van opname, patiëntentevredenheidsmeting, bevraging over 

postoperatieve complicaties…). Daaruit kan men dan verbeterpunten halen om ze te 

integreren in een afdelingsspecifiek beleidsplan voor het volgende jaar.  

 

 We adviseren om na te gaan of het opportuun is het volledige inschrijvingsproces op het 

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

de verpleegkundigen op het dagziekenhuis. 

 

 In het kader van het informeren van patiënten bevelen we aan om verder specifieke 

brochures te ontwerpen voor de courante ingrepen. 

 

 Idealiter zou het traject van de patiënt moeten kunnen gevolgd worden tot aan zijn ontslag 

uit het dagziekenhuis Aangepaste software zou dit kunnen ondersteunen.  

 

 

7.15      Medische beeldvorming (Hamme) 
 

Algemene vaststelling 

 

 De dienst medische beeldvorming heeft afdelingen op de twee centrale sites en de vier 

campussen. Alleen de afdeling op de campus Hamme werd bezocht. 

 

 

Sterke punten 

 

 De afdeling op de campus Hamme is goed uitgerust. Naast twee conventionele 

radiografietoestellen en een mobiele C-boog beschikt men over een mammografie- en 

echografietoestel alsook een botdensitometer. Men is aangesloten op een PACS-systeem 

zodat de resultaten digitaal beschikbaar zijn of verstuurd kunnen worden. 

 

 Men voert regelmatig kwaliteitscontroles uit. De afdeling is ingeschakeld in het systeem 

van preventieve mammografie waarvoor het toestel dagelijks moet gecontroleerd worden. 

 

 

Tekortkoming 

 

 Door het bestaan van twee verschillende PACS-systemen verloopt de uitwisseling van 

beelden met de campussen/site van het vroeger AZ Maria Middelares moeizaam, 

waardoor verschillende onderzoeken bij eenzelfde patiënt niet steeds kunnen vergeleken 

worden. De omschakeling naar eenzelfde systeem is nog voorzien voor het einde van dit 

jaar. 
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7.16      Klinische biologie (Hamme) / Bloedbank (Hamme) 
 

Algemene vaststelling 

 

 Het bloed wordt opgeslagen in de lokalen van het klinisch labo. Alle noodzakelijke 

kwaliteitscontroles worden systematisch uitgevoerd. De mogelijke analyses in dit labo 

zijn beperkt tot bloedgaswaarden en stollingstesten. Deze activiteit is afgestemd op de 

activiteiten in het operatiekwartier en de polikliniek. Andere analyses gebeuren op de 

centrale campus. Er zijn drie geplande transporten per dag. 

 

 

7.17 Apotheek 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De apotheek is momenteel gevestigd op de campus Sint-Niklaas: 

- site SM: F-blok gelijkvloerse en eerste verdieping 

- site SL: V-blok gelijkvloerse en kelderverdieping 

In Temse beschikt de functie nog over een kleine ruimte. De campussen te Sint-Gillis-

Waas, Beveren en Hamme worden vanuit Sint-Niklaas bevoorraad. 

 

 Er werken momenteel 11,7 VTE apothekers en 16,6 VTE apotheekassistenten. 

 

 De apotheek is geopend: 

- site SM elke werkdag van 8u00 tot 17u30, op zaterdag van 8u30 tot 12u30; 

- site SL elke werkdag van 8u00 tot 17u00, op zaterdag van 8u30 tot 12u30; 

- campus Temse elke werkdag van 8u30 tot 12u30. 

De wachtdienst wordt georganiseerd samen met de Stadskliniek Lokeren en de Sint-

Jozefkliniek Bornem. 

 

 

Sterke punten 

 

 De apotheek neemt actief deel aan heel wat interdepartementale werkgroepen binnen het 

ziekenhuis. 

 

 Er gebeurde een grondige zelfevaluatie. Ook doet men aan de hand van de vragenlijst van 

de intercollegiale toetsing op regelmatige basis interne audits. 

 

 Op een 10-tal afdelingen wordt gewerkt met een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift. 

 

 Een groot deel van de medicatie die niet in unitdosissen te verkrijgen is, wordt 

herverpakt. Voor een deel van de medicatie wacht men nog tot verdere harmonisering 

van het formularium. 

 

 Er is veel aandacht voor de opleiding van medewerkers en studenten m.b.t. de veiligheid 

van het geneesmiddelentraject. Zo zijn er lessen in de nabijgelegen hogeschool rond het 

zoeken van fouten in voorschriften en orders, klassieke valkuilen, farmaceutisch 

rekenen…  
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Non-conformiteiten 

 

 De apotheek beschikt over te weinig oppervlakte. Normatief dient de grootte van de 

apotheek minstens 986,4 m² te zijn, te vermeerderen volgens de specificiteit van de 

diensten, het volume en de omzet van de geneesmiddelen, het aantal en de aard van de 

bereidingen en het aantal medewerkers.  

Momenteel bedraagt de oppervlakte slechts 803 m² en zijn de lokalen verspreid over een 

12-tal los van elkaar liggende locaties en lokalen. Hierdoor bevinden alle infusen zich 

buiten de apotheek in het magazijn, staat overdag medicatie opgeslagen in karren in de 

gang en is het lokaal waar medicatie uitgehaald wordt voor de afdelingen op site SM veel 

te klein.  

Het lokaal voor de steriele bereidingen beschikt niet over een sas. 

 

 De meeste afdelingen beschikken over een uitgebreide stock van medicatie. Voor het 

opstarten van een behandeling wordt (grotendeels) geput uit deze stock. Voorschriften 

zijn daardoor vaak ‘naschriften’. 

De afdelingsstocks kunnen enkel voor ‘spoedgevallen’ gebruikt worden. In dit opzicht 

dient de voorraad van de afdelingsstocks geherevalueerd te worden en geminimaliseerd 

tot die medicatie die hiervoor nodig is. Op de afdelingen waar gewerkt wordt men een 

elektronisch voorschrift bleek dit al het geval te zijn. 

 

 Er is geen volledig geharmoniseerd formularium voor het fusieziekenhuis. Voor sommige 

pathologiegroepen is er al een formularium uitgewerkt, voor andere is het formularium 

nog verschillend naargelang de vestigingsplaats. 

 

 De elektronische voorschriften voor specialiteiten worden vaak opgesteld door 

verpleegkundigen. De validatie door een arts gebeurt meestal (90%) na validatie en 

aflevering door de apotheek. In 10% van de gevallen is er na 48 uur nog geen validatie. 

Bij geschreven voorschriften zonder handtekening gebeurt er daarentegen geen 

aflevering. 

 

 Naar de chronische afdelingen (G en Sp) wordt medicatie afgeleverd voor 7 dagen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De medicatiedistributie houdt een aantal risico’s in:  

- Het overschrijven van medicatieschema’s door verpleegkundigen, die bovendien 

niet altijd worden gecontroleerd en/of gesuperviseerd door artsen. (4 van de 17 

gecontroleerde schema’s op V0 waren niet getekend door de arts) 

- Wijzigingen die achteraf op medicatieschema’s worden aangebracht, worden niet 

getekend. 

- Bij de dagelijkse toediening van medicatie wordt er omcirkeld wanneer de patiënt 

geen medicatie genomen heeft. De reden waarom wordt niet steeds vermeld. 

- Soms wordt medicatie reeds bij het klaarzetten uit de blister gehaald, waarbij bv. de 

dosis bij controle niet meer te achterhalen is.  

- Gehalveerde medicatie wordt uit de blister bewaard in de persoonlijke voorraad van 

de patiënt. 
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- Bij controle van de afdelingsvoorraad werd er op V0 medicatie teruggevonden 

zonder blister waarvan de vervaldatum niet meer kon gecontroleerd worden.  

- Men werkt met ½ ampulles Dipidolor® die men opgetrokken 24 u bewaard.  

 

 Er is een procedure over hoe gekoelde medicatie naar de afdelingen moet getransporteerd 

worden. Een procedure voor de controle en registratie van de temperatuur van de 

koelkasten met medicatie op afdelingsniveau en in de apotheek, is nog in ontwerp. 

De temperaturen kunnen op de campus Sint-Niklaas centraal opgevolgd worden, maar 

richtlijnen over hoe en welke alarmen opgevolgd moeten worden, ontbreken nog. Binnen 

de apotheek wordt de temperatuur van alle koelkasten en diepvriezers intussen manueel 

geregistreerd. 

Op de perifere campussen worden de temperaturen niet opgevolgd. 

 

 Het beheer van de medicinale gassen is nog niet optimaal. Er zijn veel verschillende 

leveranciers en te controle op de installaties verschilt per campus. Men is bezig met de 

harmonisatie van het beheer (leverancier, bestelwijze, opslag, controle…). 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan te evolueren naar een apotheek op een beperkt aantal locaties (bv. 

centrale apotheek, clean room en distributiecentrum), waarbinnen dan alle lokalen 

gelegen zijn en waarbinnen er geen verkeer meer is van onbevoegden. 

 

 Er bestaan heel wat formele overlegmomenten tussen de apotheker en bepaalde 

directieleden. We bevelen aan na te gaan of het niet efficiënter zou zijn de apotheker 

hoofd van dienst deel te laten uitmaken van het directiecomité. 

 

 

7.18 Ombudsfunctie 
 

Algemene vaststelling 

 

 Er zijn twee part-time ombudsfunctionarissen in dienst. De ene heeft een bureau op de 

site SL, de andere op site SM. 

 

 

Sterk punt 

 

 Driemaandelijks rapporteert de ombudspersoon op de werkgroep patiëntenrechten over 

de ontvangen klachten en de resultaten. Er wordt niet enkel een overzicht van het totaal 

gegeven maar ook van de verbetervoorstellen. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Volgens de klachtenprocedure heeft de ombudspersoon een informatieplicht naar de 

directie en het bestuur van het ziekenhuis. Bovendien moet de ombudspersoon bij 

“ernstige klachten” onmiddellijk de algemeen directeur en de medisch directeur op de 

hoogte brengen. Ernstige klachten worden niet duidelijk gedefinieerd maar omvatten in 
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ieder geval “alle klachten waarbij de aansprakelijkheid van het ziekenhuis of een 

ziekenhuisarts in het gedrang zou kunnen komen”. 

Uit verschillende gesprekken blijkt dat dit in de praktijk neerkomt dat de algemeen 

directeur en de medisch directeur vanaf de aanmelding altijd over alle aspecten van iedere 

klacht op de hoogte zijn, vaak samen met andere departementshoofden. 

Dit brengt de onafhankelijkheid, de neutraliteit en de onpartijdigheid van de 

ombudspersoon in het gedrang. 

 

 Uit de hierboven beschreven werkwijze blijkt ook dat deze op meerdere plaatsen strijdig 

is met het beroepsgeheim: ook niet bij de klacht betrokken personen (directieleden) 

worden geïnformeerd over de inhoud van de klacht en de reacties erop binnen het 

ziekenhuis. 

 

 Anonieme klachten zijn volgens het huishoudelijk reglement onontvankelijk, deze 

klachten worden niet geregistreerd. Klachtenbehandeling kan echter breder begrepen 

worden dan enkel bemiddeling. Ook anonieme klachten kunnen immers soms aanleiding 

zijn voor het aankaarten van knelpunten, en het formuleren van aanbevelingen. 

 

 Volgens de wet op de patiëntenrechten heeft de patiënt recht op directe inzage in het 

eigen dossier. In de onthaalbrochure en op de website onder de rubriek “bescherming en 

privacy” maakt men enkel melding van het indirect inzagerecht. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Voor een afschrift van het dossier geeft men in de onthaalbrochure en op de website aan 

dat dit enkel kan onder bepaalde omstandigheden. Er wordt echter niet duidelijk 

aangegeven welke voorwaarden dienen vervuld te zijn. Patiënten dienen hierover 

duidelijker geïnformeerd te worden. 

 

 Het bureel op de site SL bevindt zich ver van de hoofdingang en is moeilijker te vinden. 

Dit vormt een drempel om een klacht te melden. 

 

 Het gebeurt zelden dat de ombudspersoon effectief een ontmoeting organiseert tussen 

klagers en beklaagden (in 2007 slechts 2 maal), tijdsgebrek wordt hiervoor als oorzaak 

opgegeven. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Indien men opteert om bepaalde campussen toe te wijzen aan een specifieke 

ombudspersoon, bevelen wij aan een overkoepelende ombudsfunctionaris aan te stellen 

die zich meer specifiek kan richten op meer complexe en medische klachten alsook de 

opvolging van de verbeteracties. 

 

 We raden aan om in de klachtenprocedure een termijn voor versturen van een 

ontvangstmelding te vermelden.  

 

 Momenteel blijkt de hoofdgeneesheer vaak als intermediair te moeten tussenkomen 

omdat de samenwerking met de artsen niet optimaal verloopt. We bevelen aan om een 
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opleiding te voorzien op maat van de artsen m.b.t. het omgaan met klachten en specifieke 

infofolders voor hen te ontwikkelen.  
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8 Milieu en hygiëne  

 

8.1 Milieuvergunningen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De milieuvergunningen werden na de vorige audit in 2003-2004 vernieuwd of aangepast. 

 

 Na de fusie bestaat AZ Nikolaas uit 6 campussen:  

1. campus Sint-Niklaas ingang Moerlandstraat (klasse 1~2015) 

2. campus Sint-Niklaas ingang L. De Meesterstraat (klasse 1~2025) 

3. campus Hamme (klasse 1~2025) 

4. campus Beveren (klasse 2~2011) 

5. campus Temse (klasse 2~2015) 

6. campus Lokeren (klasse 3) 

 

 Er is een vergunning voor grondwaterwinning in de campus Sint-Niklaas ingang 

Moerlandstraat tot 2010. Na deze datum zal de vergunning niet worden vernieuwd. 

 

 Begin 2009 zal een nieuwe campus van start gaan: 

o Campus Sint-Niklaas, Pachtgoedstraat (centrale keuken en centraal magazijn). 

o Deze campus zal in de loop van 2009 bezocht worden door de afdeling 

Toezicht Volksgezondheid. 

 

 In de geldende milieuvergunningen werden de rubrieken opgenomen met de 

vergunningsplichtige activiteiten die in de campus worden uitgeoefend. 

 

 

Aanbeveling 

 

 Wij bevelen aan om bij een volgende updating van de milieuvergunningen de actuele 

toestand aan te passen: 

o De 2 campussen in Sint-Niklaas kunnen omgevormd worden tot één 

milieutechnische eenheid. 

o De rubriek 35 (rouwkamers) mag in de milieuvergunning van elke campus 

geschrapt worden omdat deze activiteit op geen enkele locatie wordt 

uitgevoerd conform de exploitatievoorwaarden uit Vlarem. 

o De rubriek 51 (biotechnologie) moet in de milieuvergunning van campus Sint-

Niklaas ingang L. De Meesterstraat geschrapt worden omdat de 

bacteriologische activiteiten van het klinische labo zijn overgebracht naar 

campus Sint-Niklaas ingang Moerlandstraat. 
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8.2 Verbouwingen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Momenteel zijn verbouwingswerkzaamheden bezig op de campussen van Sint-Niklaas 

ingang Moerlandstraat en ingang L. De Meesterstraat. 

 

 Deze werken verlopen o.a. onder toezicht van het Comité voor Ziekenhuishygiëne. Er 

gebeuren microbiologische luchtsamplings op de meest kritieke plaatsen.  

 

 

8.3 Voedselbereiding- en bedeling 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De centrale keuken van elke campus zal haar activiteiten eind 2008 beëindigen en de 

voedselbereiding en-bedeling voor de patiënten zal gebeuren vanuit een centrale locatie 

op een nieuwgebouwde campus. Daarom werd momenteel geen uitgebreid bezoek 

gebracht aan deze campuskeuken. 

 

 In het verleden werd in de keukens regelmatig een audit gehouden door het Comité voor 

Ziekenhuishygiëne. 

 

 De voedselbereiding voor personeel en bezoekers zal in 2009 verder gezet worden in 

diverse cafetaria’s. 

 

 

8.4 Ziekenhuisafval 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er bestaan beknopte geschreven procedures i.v.m. afvalsortering en –verwijdering. 

 

 Er worden drie afvalstromen voorzien: groen, geel en blauw. 

 

 Door herstructurering van de afvalverwerker moeten de posters met de nieuwe 

overzichtelijke stroomdiagrammen nog verspreid worden onder het personeel en op de 

diverse afdelingen. 

 

 Er is regelmatige afvoer van de afvalstoffen van de hospitalisatieafdelingen naar een 

openluchtlocatie, waar ze selectief worden opgeslagen. 

 

 Er is één centrale opslagplaats voor alle afvalcomponenten op het terrein van elke 

campus. Steekproefsgewijs werd een bezoek gebracht aan 2 campussen (Sint-Niklaas 

ingang L. De Meesterstraat en campus Hamme). 

 

 Op het containerpark van de campus Hamme worden regelmatig ‘sluikstortingen’ 

vastgesteld. 
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Tekortkomingen 

 

 De lokalen voor risicohoudend medisch afval zijn niet altijd afgesloten (campus Hamme). 

Aan de buitenzijde zijn niet alle vermeldingen aangebracht (zie VLAREA). 

 

 Alle centrale opslagplaatsen voor ziekenhuisafval (‘containerparken’) moeten verboden 

worden voor onbevoegden. Dit moet duidelijk aangeduid worden aan de ingang van elke 

locatie. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Wij bevelen aan dat de personeelsleden via duidelijke posters met gekleurde flow-charts 

(stroomdiagrammen) kunnen kennis nemen van de interne instructies inzake de 

verschillende afvalstromen (cf. aanbevelingen van OVAM). 

 

 De constructie van de locaties waar afvalstoffen vóór ophaling worden verzameld, moet 

zodanig uitgevoerd zijn dat accidenteel ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en 

uitlogingen op een vloer terecht komen. Deze vloer moet voorzien zijn van opvanggoten 

en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden. 

 

 De containers/boxen moeten regelmatig en efficiënt gereinigd en gedesinfecteerd worden. 

 

 

8.5 Mortuarium en autopsielokaal 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Op geen enkele campus van AZ Nikolaas worden de geldende exploitatievoorwaarden 

voor rouwkamers correct nageleefd, met uitzondering van het grote mortuarium op de 

terreinen van de campus Sint-Niklaas ingang L. De Meesterstraat. De infrastructuur van 

deze rouwkamer valt onder het beheer van het OCMW, de dagelijkse werking onder de 

verantwoordelijkheid van AZ Nikolaas. 

 

 Er worden nergens autopsies uitgevoerd. 

 

Tekortkoming 

 

 

 Bij overlijden van een patiënt in het ziekenhuis moeten de lijken zo snel mogelijk en ten 

laatste binnen de drie uur overgebracht worden naar een vergunde rouwkamer, een 

afdeling anatomopathologie of naar een afzonderlijk en hiervoor geschikt en gekoeld 

lokaal. In dit laatste geval wordt het lijk binnen de twaalf uur na het vaststellen van het 

overlijden overgebracht naar een externe en vergunde rouwkamer. 

 

Aanbeveling 

 

 We bevelen aan om in een procedure met betrekking tot het overlijden van een patiënt in 

het ziekenhuis, richtlijnen op te nemen in verband met de maximum verblijftijd van de 

lijken op de hospitalisatieafdeling en in het ziekenhuis. 
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8.6 Legionellabeheersing 
 

Algemene vaststellingen (site SM) 

 

 Het ziekenhuis maakt gebruik van het water van het openbare waterleidingnet voor 

consumptie en hygiëne. Het water voor toiletspoelingen en bluswater wordt onttrokken 

aan 2 eigen waterputten. 

 

 Een beheersplan opgemaakt in mei 2004, is aanwezig. 

 

 Op vele plaatsen werd het waterleidingnet aangepast of is men bezig met de aanpassing 

tijdens verbouwingswerken. 

 

 Het brandleidingnet en het drinkwaternet zijn gescheiden. Wanverbindingen werden 

weggehaald. 

 

 De instelling beschikt niet over luchtbehandelingsystemen met 

luchtvochtigheidbehandeling of koeltorens. 

 

 Er worden geen alternatieve beheersmaatregelen gebruikt. Het plaatsen van een 

Ecodisinstallatie wordt overwogen. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 In geval van thermische desinfectie bestaat er een risico op verbranding. Thermische 

desinfectie werd ook opgenomen in het beheersplan. Een procedure om brandwonden te 

voorkomen bij personen ontbreekt. Deze procedure moet worden opgenomen in het 

beheersplan. 

 

 Indien bij staalname blijkt dat bepaalde actieniveaus worden overschreden, moet actie 

worden ondernomen conform de wetgeving. De uitvoering van deze acties moeten in het 

beheersplan worden opgenomen. 

 

 Een procedure voor het uitvoeren van thermische desinfectie ontbreekt. Deze dient 

opgenomen te worden in het beheersplan. 

 

 De preventieve maatregelen opgenomen in het beheersplan moeten worden uitgevoerd. 

De uitvoering ervan moet afleesbaar zijn in het register. Momenteel is dit niet zo voor 

alle maatregelen. Indien actiepunten of beheersmaatregelen wijzigen door structurele 

aanpassingen of door andere oorzaken, moet dit gemotiveerd worden in het beheersplan. 

 

 Afdelingen waar de meest gevoelige patiënten aanwezig zijn, moeten opgenomen worden 

in het beheersplan. Hierbij zijn niet alleen de douches mogelijke risicopunten, maar ook 

de andere tappunten. Deze moeten mee opgenomen worden als risicopunten. 
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Aanbeveling 

 

 Wij bevelen aan om zodra de belangrijkste renovatiewerken achter de rug zijn, het 

beheersplan te evalueren en aan te passen aan het Legionellabesluit van 9 februari 2007. 

 

 

8.7 Drinkwaterdistributie 
 

Algemene vaststellingen (site SL en SM) 

 

 Er wordt drinkwater aangeboden van het openbare waterleidingsnet. 

 

 Het aangeleverde leidingwater ondergaat gedeeltelijk een bijkomende ontharding. 

 

Aanbeveling 

 

 De monsters moeten zodanig genomen zijn dat ze representatief zijn voor de kwaliteit 

van het verbruikte water in het ziekenhuis. 

 

 

8.8 Huishoudelijk onderhoud 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Sinds 2000 is geleidelijk overgeschakeld naar een nieuw schoonmaaksysteem: het high 

speed swep systeem. 

 

 Het nieuwe schoonmaaksysteem is nog niet overal operationeel (OK campus Hamme). 

 

 De verantwoordelijke voor de schoonmaak oefent enkel een visuele controle uit op de 

uitvoering en de resultaten van het schoonmaakprogramma. 

 

 

Tekortkoming 

 

 Met als doel een minimum aanvaardbaar niveau te kunnen vastleggen en om een objectief 

onderscheid te kunnen maken tussen ‘goede’ en ‘slechte’ poetsbeurten, is het invoeren 

van een kwaliteitmeetsysteem absoluut noodzakelijk. 

Deze kwaliteitsbeoordeling moet een corrigerende functie hebben en moet deskundig 

uitgevoerd worden om de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve en 

technische criteria vast te stellen.  

 

 

Aanbeveling 

 

 In afwachting dat een kwaliteitmeetsysteem wordt uitgevoerd, bevelen wij aan dat de 

dienst ziekenhuishygiëne het huidige systeem blijft evalueren. 
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8.9 Linnenbehandeling 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Twee externe, industriële wasserijen verzorgen het bedlinnen van de patiënten en de 

werkkleding van het personeel. 

 

 Het comité ziekenhuishygiëne beschikt over de resultaten van de bacteriologische 

controle van het wasprocédé van de externe wasserijen. 

 

 Door het comité ziekenhuishygiëne gebeurt een kwaliteitsbewaking in verband met de 

behandeling van het linnen:  

o jaarlijkse rondgang in de diverse campussen door het team ziekenhuishygiëne 

a.h.v. een checklist; 

o microbiologische controles: jaarlijks uitgevoerd door de dienst 

ziekenhuishygiëne. 

 

 Het ziekenhuis beschikt over afzonderlijke wasmachines waar poetsdoeken/vloermoppen, 

boenschijven, gordijnen, fixatiemateriaal voor de patiënten en beroepskleding van het 

onthaalpersoneel gewassen worden. 

 

 

8.10 Opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Vanaf 2009 zal de centrale opslag van gevaarlijke stoffen gebeuren in een nieuw 

gebouwd magazijn op de campus Pachtgoedstraat. 

 

 Momenteel gebeurt de registratie van deze gevaarlijke stoffen door de interne 

preventiedienst op een Excel-file. Er is geen papieren versie. 

 

 Ook de veiligheidsfiches en –procedures liggen ter inzage op de interne preventiedienst. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Wij adviseren om het gemiddelde verbruik van gevaarlijke stoffen per jaar en per 

verbruiker te registreren, op te volgen en te evalueren. 

Op de verpleegafdelingen mag slechts een voorraad opgeslagen worden die nodig is voor 

het verbruik van één week. 

 

 

8.11 Biotechnologie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er is sinds juni 2008 nog slechts één bacteriologisch laboratorium gevestigd op de 

campus Sint-Niklaas, ingang Moerlandstraat. 
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 Het technische dossier heeft als nummer SBB 219 2004 1504. 

 

 Bioveiligheidscoördinator is dokter Anne-Marie Verbruggen. 

 

 De meest recente structurele wijzigingen aan dit labo voor bacteriologie dateert van 2004 

(Moerlandstraat). 

 

 Het labo werkt onder het inperkingsniveau L2. 

 

 Activiteit 1: “Opsporen en identificatie van pathogene organismen in klinische stalen 

van humane oorsprong, inclusief primo identificatie van Mycobacterium tuberculosis”. 

 

 Het labo heeft een apart lokaal met specifieke uitrusting (apparatuur, materiaal) voor 

manipulatie van potentieel besmette stalen of primo-culturen van Mycobacterium 

tuberculosis. 

 

 Uitrusting van het L2-labo:  

o Een microbiologische veiligheidskast (MVP) van klasse II. De werking van 

deze kast wordt 1x per jaar gecontroleerd door een erkend bedrijf.  

o Er is een autoclaaf beschikbaar in het labo. Wegens het frequente gebruik van 

wegwerpmateriaal wordt de autoclaaf niet meer gebruikt.  

o Een centrifuge waarvan de rotor of de centrifugeerbuishouders hermetisch 

afgesloten kunnen worden (zogenaamde "safety cups"). 

o Wij noteren een goede werking van het aircosysteem. 

o Courante toestellen voor microbiologische activiteiten. 

 

 Indien pathogenen van risicoklasse 3 (bv. Mycobacterium tuberculosis) worden 

geïdentificeerd, worden geen verdere analyses meer op dit staal uitgevoerd, maar wordt 

het staal naar een referentielabo gestuurd voor verdere analyses (Instituut Pasteur~ 

Brussel). 

 

 Het transport van stalen met pathogene micro-organismen gebeurt volgens de gekende 

richtlijnen (UN 3373). 

 

 Gecontamineerd afval wordt correct afgevoerd als RMA. 

 

 Ramen blijven tijdens de werkzaamheden gesloten. 

 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het lokaal waar bacteriologische activiteiten gebeuren, moet in zijn geheel beschouwd 

worden als een werkzone met inperkingniveau L2. Daarom moet op de toegangsdeur, 

voorzien van een automatische sluiting, de volgende vermeldingen aanwezig zijn: 

o het biorisicoteken 

o het inperkingniveau 

o de coördinaten van de verantwoordelijke 
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 Het biorisicoteken staat niet op alle incubatoren, diepvriezers, koekasten die biologische 

materiaal van risicoklasse 2 of hoger bevatten. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Wij bevelen aan om zoveel mogelijk administratieve activiteiten te vermijden in een L2-

labo. Om ongewenste contaminatie met pathogene organismen te vermijden, mogen er 

geen papieren documenten uitgewisseld worden tussen het L2-labo en de administratieve 

kantoren. 

 

 De gebruiker moet kunnen aantonen dat het personeel regelmatig een geactualiseerde 

opleiding krijgt in verband met bioveiligheidaspecten. 

 

 

8.12 Bestrijding en preventie van ongedierte 
 

Algemene vaststelling 

 

 Voor de volledige ziekenhuisgroep werden nieuwe onderhoudscontracten afgesloten met 

een bedrijf voor ongediertebestrijding: PMS~Pest Management Solutions uit Roeselare. 

Momenteel worden periodieke garanties aangeboden voor een ongedierte-vrije periode na 

een volledige behandeling. 
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9 Infectieziektenpreventie 

Sterke punten 

 

 De zeer goede structurering en overzichtelijkheid van de procedures. 

 

 Er werd een goede zelfevaluatie gemaakt van de toepassing van de procedures rond 

screening en isolatie. 

 

 Er is een gedetailleerde surveillance en analyse van infectieziekten en clusters. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er is geen uitgeschreven epidemiebeleid. Zo’n beleid steunt enerzijds op een gedegen 

surveillance en een goede analyse van de verdeling van gevallen in tijd, plaats, persoon 

(en kiem) (zie sterk punt) maar beschrijft ook welke maatregelen genomen kunnen 

worden, welk overleg en met wie nodig is, hoe en door wie hierover intern en/of extern 

wordt gecommuniceerd, hoe hierover wordt gerapporteerd… 

 

 Het algemeen strategisch plan, het verslag van de werking, het jaarlijkse 

activiteitenverslag en het jaarlijkse beleidsplan zijn onvoldoende uitgewerkt. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er werden op verschillende plaatsen in het ziekenhuis infrastructurele gebreken met 

impact op de hygiëne vastgesteld, inclusief schimmelvlekken en doorsijpeling van water, 

ook op plaatsen waar patiënten passeren. (bv. aan de lift in de gang tussen de 2 sites SM 

en SL en in het aanpalende sas naar traphal, traphal van de K-dienst). 

 

 In de procedure handhygiëne wordt niet expliciet vermeld dat zorgverleners korte 

mouwen moeten dragen. Dit is nodig om een goede handhygiëne te bewerkstelligen. De 

steun van directie en hoofdgeneesheer zijn noodzakelijk opdat een strikt handhygiëne 

beleid effectief zou zijn. Hetzelfde geldt voor het effectief niet dragen van ringen en 

juwelen aan de handen en polsen door alle zorgverleners. Er werden immers 

hulpverleners gezien met ringen en horloges, wat niet in overeenstemming is met de 

reeds bestaande procedure. De toepassing van deze procedure moet geëvalueerd worden. 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan dat processen van ziekenhuishygiëne (registratie, opvolging, evaluatie en 

rapportage) verder worden geïnformatiseerd om zo een efficiëntere infectiebeheersing te 

krijgen. 

 

 We bevelen aan dat de schriftelijke aanbevelingen inzake empirische, etiologische en 

profylactische anti-infectieuze behandelingen worden geactualiseerd en op intranet 

beschikbaar worden gemaakt voor alle voorschrijvende artsen. 
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