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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: 

 

8 mei 2008 Audit 

15 mei 2008 Audit 

22 mei 2008 Audit 

29 mei 2008 Opmaak verslag 

3 juni 2008 Presentatie verslag 

 

 

1.4. Samenstelling van het auditteam 

 
 
XXXX Hoofdauditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX  Auditor inspectie 

XXXX Observator inspectie 

XXXX Observator inspectie 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 
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2 Identificatie van de instelling 

 

Naam O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem  

Adres Vijfseweg 150 

Gemeente 8790 Waregem 

Telefoon 056 62 31 11 

Fax 056 62 30 20 

Website www.ziekenhuiswaregem.be  

e-mail info@ziekenhuiswaregem.be  

Erkenningsnummer 397 

 

 

Inrichtende macht 

 

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw 

Vijfseweg 150 

8790 Waregem 

 

 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

XXXX 

 

 

Directiecomité 

 

Algemeen directeur XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Hoofd verpleegkundig departement XXXX 

Hoofd technische dienst XXXX 

Hoofd administratief departement XXXX 

Kwaliteitscoördinator - ombudsfunctie XXXX 

 

 

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

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is erkend voor 268 bedden, als volgt 

verdeeld: 

 

C D E G M A Sp-loco Totaal 

76 74 22 24 22 30 20 268 

 

 

 Het ziekenhuis ontstond in 1944 uit een weeshuis. In 1958 werd begonnen met de bouw 

van het huidige ziekenhuis. In 1982 werd de materniteit, overgenomen van het OCMW, 

in een nieuwgebouwde vleugel geïntegreerd. In 1990 werd een RVT-afdeling geopend op 

de bovenste verdieping, na reconversie van een aantal bedden. Later werd nog een 

dagziekenhuis geopend (1991), de Sp-dienst (1995) en de A-dienst (2004). In een 

aanbouw is in april van dit jaar een centrum voor collectieve autodialyse geopend, dat 

samen met het ziekenhuis AZ Zusters van Barmhartigheid te Ronse wordt geëxploiteerd. 

 

 Momenteel is een aanvang genomen met de realisatie van een masterplan. In de 

aanloopfase werd de parking uitgebreid. Op 8 november 2007 werd de eerste steen 

gelegd van een nieuwe vleugel die ondermeer twee operatiezalen, een verpleegeenheid, 

de ziekenhuisapotheek, de dienst nucleaire geneeskunde en het laboratorium zal 

herbergen. In de bestaande gebouwen wordt gestart met verbouwingswerken van het 

dagziekenhuis, de functie voor intensieve zorg, de 5 bestaande operatiezalen en de 

recovery, de centrale sterilisatie en de pediatrie. Verder komen er ondermeer een nieuwe 

dienst kinesitherapie en een nieuwe centrale keuken. 

 

 De Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur zijn overkoepelend voor het ziekenhuis 

en het rust – en verzorgingstehuis. 

 

 Het ziekenhuis heeft heel wat formele samenwerkingsverbanden (o.a. met AZ Groeninge 

in Kortrijk, UZ Gent, PZ Sint-Jozef in Pittem en H. Familie te Kortrijk, en met 

thuiszorgorganisaties en RVT’s/kortverblijven uit de ruime omgeving). 

 

 Het ziekenhuis richt zich vooral op het lokale hinterland. De patiëntenpopulatie telt 

weinig anderstaligen of allochtonen. 

 

 

Sterk punt 

 

 Om de 3 à 4 jaar wordt een beleidsdag georganiseerd met diensthoofden, directie en raad 

van bestuur. Op deze manier werd ondermeer een SWOT-analyse uitgevoerd en werden 

de missie en visie ontwikkeld en verspreid. 
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Non-conformiteiten 
 

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

ongevallen). Er zijn slechts enkele beperkte en naast elkaar bestaande registratiesystemen 

(medicatiefouten, valincidenten, prikaccidenten) en in de praktijk komen 95% of meer 

van de registraties van één en dezelfde afdeling. 

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

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

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

resulteren in een rapport met sensibiliseringscampagnes en verbeteracties.  

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

van de FONA-registratie. 

 

 De positie in de organisatie en de klachtenprocedure hypothekeren ernstig de 

onafhankelijke, neutrale en onpartijdige opstelling van de ombudspersoon en -functie: 

o De ombudspersoon heeft ook leidinggevende taken. Als kwaliteitscoördinator 

is zij niet alleen als rechtstreekse staffunctie gelieerd aan de algemeen 

directeur, maar is zij ook volwaardig lid van het directiecomité en heeft ze de 

leiding bij een aantal hervormingen in het ziekenhuis. Met het oog op een 

strikte neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, is de functie van 

ombudspersoon onverenigbaar met een leidinggevende functie. 

o Na registratie wordt een kopie van de klacht niet alleen bezorgd aan de 

rechtstreeks betrokkene, maar ook doorgestuurd naar het betrokken directielid 

en eventueel ook aan de betrokken afdelings- of lijnverantwoordelijke / 

medisch diensthoofd. Dit brengt de onafhankelijkheid, de neutraliteit en de 

onpartijdigheid van de ombudspersoon verder in het gedrang. Sommige 

klachten leiden rechtstreeks tot sancties (bv. ontslag).  

o Voorts geeft de klachtenprocedure aan dat zij “steeds nauw samenwerkt met 

het betrokken directielid” (bv. medische klachten → hoofdgeneesheer). 

Reacties van de bij de klacht betrokken persoon of dienst dienen ook steeds via 

het betrokken directielid te worden doorgegeven, waardoor de ombudspersoon 

dus niet ongehinderd met alle bij een klacht betrokken partijen in contact 

treedt. 

o Indien de klacht niet in eerste instantie raakt opgelost, volgt een intern overleg 

onder voorzitterschap van de algemeen directeur, het betrokken directielid, de 

betrokken ziekenhuismedewerker, en bij niet medische klachten ook de direct 

betrokken disciplines en de hiërarchisch verantwoordelijke(n). Daarna volgt 

een overleg onder voorzitterschap van de algemeen directeur met de klager, de 

intern betrokkenen en de eventuele externe belanghebbenden. 

o Bij verlof of ziekte van de ombudspersoon worden klagers rechtstreeks 

doorverwezen naar de algemeen directeur. 

 

 Momenteel is betrokkenheid van de hoofdapotheker bij het dagelijks bestuur zeer gering. 

Zo bleek de apotheker die de verantwoordelijkheid draagt over de sterilisatie niet op de 

hoogte van de verbouwingen en toekomstplannen voor de CSA. 

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

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

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

hoofdgeneesheer, verpleegkundig directeur en het hoofd van de administratief en 

financieel departement, is dan ook vereist. 
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Een systematische uitnodiging van de hoofdapotheker op de vergaderingen van het 

directiecomité kan in dit kader worden overwogen. 

 

 De meeste afdelingen (inclusief het operatiekwartier) beschikken niet over een 

controlesysteem inzake de narcotische analgetica. Het is belangrijk een systeem te 

ontwikkelen waarbij de stock nauwgezet genoteerd wordt zodat te allen tijde de juiste 

aantallen van elke narcotische medicatie kan weergegeven worden. 

 

 Het dagziekenhuis kan niet alle dagpatiënten opvangen, waardoor zeer frequent 

dagpatiënten opgevangen worden op gewone verpleegafdelingen. 

 

 Op bijna geen enkele afdeling beschikt men over een bedpannenwasser. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Op meerdere plaatsen kwam aan het licht dat medewerkers niet of nauwelijks betrokken 

zijn bij veranderingsprojecten in het ziekenhuis (bv. bij de realisatie van verschillende 

aspecten van het masterplan). De cultuur, waarbij het beleid voorbehouden is voor de 

belangrijkste beheersorganen (raad van bestuur, directiecomité), is nog sterk aanwezig. 

Hierdoor onderbenut men de aanwezige expertise in het ziekenhuis en riskeert men een 

lage betrokkenheid en inzet van de medewerkers bij veranderingsprocessen. 

 

 Informaticatoepassingen in de zorg zijn op dit moment nauwelijks uitgebouwd. 

Communicatie binnen het ziekenhuis gebeurt grotendeels via papieren dragers. De meeste 

medewerkers beschikken niet over een e-mailadres. Het aantal werkstations is bijzonder 

laag, waardoor het intranet voor de meeste medewerkers moeilijk bereikbaar is. 

Bovendien bevat het intranet geen procedures: deze zijn enkel in een papieren versie op de 

afdelingen beschikbaar. CD-ROMs (bv. met radiografieën) kunnen slechts door 

tussenkomst van een arts geopend worden. Slechts bij uitzondering staat de raad van 

bestuur (!) een internetconnectie toe voor een hoofdverpleegkundige. 

Het medisch en verpleegkundig patiëntendossier is een papieren dossier. 

Het extranet biedt weinig informatie aan: alleen het meest recente nummer van het 

informatieblad “Parlando” is langs die weg beschikbaar. Over de aan de gang zijnde 

bouwwerken bv. is helemaal niets terug te vinden op de website. 

Van buiten het ziekenhuis kan men niet inloggen op het intranet (bv. eigen artsen, 

huisartsen). 

Begin 2008 werd een aanvang genomen met de invoering van het PACS-systeem. Op een 

zestal diensten wordt geëxperimenteerd met een elektronisch medicatievoorschrift. Een 

grote inhaaloperatie dringt zich echter op. 

 

 Meermaals komt communicatie als een knelpunt naar voor. Er zijn te weinig 

gestructureerde en geformaliseerde overlegmomenten in het ziekenhuis, zowel binnen één 

departement, als tussen departementen, maar ook tussen de verschillende medische 

disciplines. Door het gebrek aan informatisering moet men een beroep doen op 

geschreven boodschappen of de schaarse bestaande formele overlegmomenten, wat 

tijdverlies betekent en waardoor boodschappen via het informele circuit soms al een eigen 

leven begonnen zijn. Alhoewel een aantal initiatieven al genomen zijn (bv. het 

informatieblad Parlando en de TV-schermen die de patiënten en bezoekers moeten 
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informeren over de op til zijnde veranderingen), zijn deze nog ontoereikend of missen ze 

voor een deel hun doel (maar 1 Parlando op de website, de TV-boodschap in de gang is 

weinig hoorbaar en door de plaatsing van de schermen wordt er gewoon aan 

voorbijgelopen). 

Bij de geplande verschuivingen op directieniveau zou communicatie een aandachtspunt 

worden in de functie die de huidig verpleegkundig directeur zal opnemen.  

 

 Van het organogram zijn meerdere versies in omloop, sommige zonder versiedatum. Geen 

van deze is erg duidelijk en op vele punten zijn er contradicties (opname behoort de ene 

keer tot het administratief departement, de andere keer bij het verpleegkundig 

departement). Bovendien is de verwevenheid met het RVT groot, ondanks het feit dat men 

beweert dat dit een duidelijk aparte entiteit is. Het organogram dient verder nog te worden 

aangevuld met ondermeer volgende functies: 

o Algemene vergadering 

o Raad van Bestuur 

o Directiecomité 

o Begeleider (her)intreders  

o Coördinator vrijwilligers  

o Comité en team ziekenhuishygiëne 

o Ethisch comité 

o Diëtiek/Voedingsadvies 

o CAD (die in samenwerking met Ronse wordt geëxploiteerd) 

 

Verder dient het organogram kritisch te worden herbekeken naar transparantie.  

o De verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden en dit zowel functioneel 

als hiërarchisch dienen op een correcte wijze te worden weergegeven evenals de 

communicatielijnen top-down en bottum-up. Zo staat in de versie 2007 van het 

verpleegkundig departement een volledig blok van verpleegkundigen (Spoed, 

nachtdiensten, OK-CSA-recovery, medische beeldvorming) niet in lijn met de 

verpleegkundig directeur. Afgaande op het organogram zou men ook kunnen 

veronderstellen dat de apotheek alleen bestaat uit de hoofdapotheker en dat er maar 

twee mensen bezig zijn met informatica. 

o De gehanteerde terminologie dekt vaak de lading niet of werkt verwarrend. 

“Radiografie” is een term die strikt genomen slaat op het nemen van foto’s met X-

stralen, terwijl hier de medische equipe bedoeld wordt die instaat voor medische 

beeldvorming. Ook materniteit en kindergeneeskunde zijn vlaggen die de lading 

niet dekken: het is onduidelijk waar de polikliniek gynaecologie en verloskunde 

moet gesitueerd worden, of de neonatologie onder de kindergeneeskunde dan wel 

de materniteit valt, enz. Ook worden er bv. in het medisch departement termen 

gebruikt die betrekking hebben op disciplines (anesthesie, kindergeneeskunde) 

naast termen die betrekking hebben op ziekenhuiserkenningen (functie intensieve 

zorg, functie palliatieve zorg); 

 

 De interprofessionele werking, gebaseerd op een georganiseerd formeel overleg tussen de 

geneesheren, verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici, is in onvoldoende mate 

aanwezig.  

Integratie van medische, verpleegkundige en paramedische zorgen, waarbij de patiënt 

centraal wordt gesteld, vereist een goede communicatie en afstemming tussen de 

verschillende zorgactoren. Patiëntenbesprekingen op de dienst in aanwezigheid van de 

behandelende arts, opmaak van overdrachtsnota’s en medische orders, verdere 
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ontwikkeling van procedures, standing orders en op evidentie gebaseerde zorgprocessen, 

enz. zijn hiervoor geëigende instrumenten. 

 

 Heel wat geriatrische patiënten komen op de afdelingen interne en chirurgie terecht waar 

zij geen specifieke geriatrische zorg krijgen. Er is wel een ziekenhuisbreed beleid omtrent 

revalidatie van geriatrische patiënten uitgeschreven, maar het is nog niet 

geïmplementeerd. 

Een pluridisciplinaire benadering en het opstarten van revalidatie vanaf de eerste dag van 

opname bepaalt in sterke mate de kans op terugkeer naar huis voor geriatrische patiënten.  

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

verhoogd risico in inzake morbiditeit en mortaliteit.  

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

aangewezen dat alle disciplines vanuit een gemeenschappelijke visie tot concrete 

afspraken bij opname zouden komen. Het verder ontwikkelen van een geriatrische 

liaisonfunctie kan hierop een antwoord bieden. 

 

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

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

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

de verpleegafdeling niet steeds voorhanden is.  

Het zorgendossier dient multidisciplinair opgevat te worden. Verslagen van 

multidisciplinaire patiëntenbesprekingen dienen hierin ook verwerkt te worden, bij 

voorkeur op een speciaal hiervoor voorzien document. 

 

 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 organisatie van het ziekenhuis is nog te veel gestructureerd vanuit het aanbod, met 

grotendeels naast elkaar opgestelde afdelingen en professionele groepen. Dit bemoeilijkt 

de geïntegreerde en multidisciplinaire benadering van de patiënt, hetgeen noodzakelijk is 

wil men de patiënt centraal stellen.  

Wil men de zorg explicieter op de patiënt oriënteren, dan dient de organisatie van het 

ziekenhuis zich ook meer te richten naar de zorgprocessen en naar de behoeften en 

vragen van de patiënt. 

 

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

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

ziekenhuismanagement, dit om de professionalisering verder door te voeren op dit 

niveau. Hierbij aansluitend bevelen we aan te taak van deze organen blijvend te evalueren 

in het licht van de recente adviezen inzake hospital governance. 

 

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

managementfuncties en –organen (bv. algemene vergadering, raad van bestuur, 

directiecomité, kwaliteitscoördinator, coördinator vrijwilligers, associatiecomité…), en 

deze functieomschrijvingen meer toegankelijk te maken. Momenteel dient men deze 
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functieomschrijvingen op diverse plaatsen te zoeken (wet op de vzw’s, statuten van de 

eigen vzw en wijzigingen ervan…).  

 

 De opstelling en uitwerking van jaarverslagen en beleidsplannen die multidisciplinair 

worden geëvalueerd, staat 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. 

We bevelen aan het medisch jaarverslag meer inhoudelijk te stofferen met een analyse 

van gegevens die betrekking hebben op de klinische performantie. We raden aan het 

(medisch – verpleegkundig of algemeen) jaarverslag op te vatten als een 

communicatiemiddel naar externen, en qua inhoud breed toegankelijk te maken.  

 

 Het terugkoppelen van beleidsinformatie naar de afdelingen is heel 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. Aangepaste software 

kan dit ondersteunen. 

 

 We bevelen aan na te gaan of het niet zinvol en haalbaar zou zijn het paramedisch 

departement verder te structureren en te versterken. 
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4 Medisch beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 De hoofdgeneesheer is halftijds aangesteld in die functie sinds april 2002. Hij werkt 

daarnaast ook nog als NKO-specialist in het ziekenhuis. 

 

 De medische raad telt 7 leden en vergadert meestal twee maal per maand. De notulen 

worden actief aan de artsen bezorgd. De vergadering van ziekenhuisgeneesheren komt 

twee maal per jaar samen. Dit overleg wordt tevens beschouwd als 

diensthoofdenvergadering. De financiële commissie komt twee maal per jaar samen. De 

hoofdgeneesheer sluit later aan voor “uitgebreid overleg”. Daarnaast is er nog het 

overlegcomité dat als een POC kan aanzien worden. In principe wordt dit overleg elke 

derde woensdag van de maand georganiseerd, maar enkel als er agendapunten zijn. In 

2007 kwam dit overlegcomité 3 maal samen. Onder meer de nieuwbouwplannen worden 

tijdens dit overleg besproken. 

 

 Het ziekenhuis telt 65 artsen-stafleden. Daarnaast zijn er 12 consulenten/toegelaten artsen 

werkzaam en 3 geneesheren-specialisten in opleiding (GSO’s). 

 

 De algemene regeling en het medisch reglement werden goedgekeurd in september 2006. 

 

 

Sterke punten 

 

 In 2004 gebeurde een uitgebreide SWOT-analyse. Dit gebeurde in goede samenwerking 

met het bestuur en de directie. 

 

 Associatievorming wordt sterk aangemoedigd door het beheer. Voor alle disciplines 

functioneren de artsen samen in associatieverband wat hun werking en organisatie betreft. 

Sommige associaties zijn daarenboven nog gegroepeerd in een superassociatie (bv. 

chirurgie). Er is financiële solidariteit tussen de disciplines door pooling. Mede hierdoor 

heeft het ziekenhuis weinig problemen om arts-specialisten aan te trekken, zelfs voor 

knelpuntdisciplines. De interdisciplinaire samenwerking wordt ook gestimuleerd, bv. de 

oprichting van de borstkliniek. 

 

 Ook niet geconventioneerde artsen dienen de conventietarieven te hanteren in de twee- en 

meerpersoonskamers. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Veel procedures verschillen binnen eenzelfde specialisme per arts (in het OK zijn er bv. 

voor open appendectomie 2 procedures, voor een laparoscopische cholecystectomie 3, 

voor een arthroscopie van de knie 3…). Alleen de oftalmologen werken met 

geüniformiseerde procedures. In een ziekenhuis moet de medische activiteit er zo 

georganiseerd worden dat ze in optimale voorwaarden kan geschieden. Dit houdt 



Auditverslag Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Waregem, E 397 14 

ondermeer in dat de nodige onderlinge afspraken gemaakt worden om zorgprocessen 

zoveel mogelijk te uniformiseren, met oog op een zo laag mogelijk risico op fouten bij de 

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

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

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

patiëntveiligheid. 

 

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

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

handeling. 

 

 Er is geen gestructureerd overleg tussen hoofdgeneesheer en de medische diensthoofden. 

De halfjaarlijkse vergadering van ziekenhuisgeneesheren kan geen substituut zijn voor 

een diensthoofdenvergadering. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De medicatieschema’s worden niet steeds geautoriseerd door alle artsen.  

 

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

medische diensthoofden. Hierin kunnen bv. afspraken vermeld worden betreffende 

zaalrondes en interprofessioneel overleg. In het maken van dergelijke afspraken is een 

gestructureerd overleg onontbeerlijk en dient een zekere flexibiliteit en discipline aan de 

dag te worden gelegd door de artsen. 

 

 Het medische jaarverslag van 2006, dat een hoofdstuk vormt van het algemene 

jaarverslag van het ziekenhuis, bevat voornamelijk activiteitencijfers en een opsomming 

van organisatorische elementen. Een analyse van de werking, zeker op het vlak van 

gestructureerde toetsing van de medische kwaliteit, ontbreekt. Een kritische terugblik op 

de werking van het voorbije jaar kan leiden tot het uitwerken van een gefundeerd 

strategisch beleidsplan met doelstellingen die gebaseerd zijn op vastgestelde 

verbeterpunten. 

 

 Er werd geen medisch organogram gevonden. 

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

totale ziekenhuisactiviteit:   

 

o Onvoldoende gestructureerd overleg met de andere departementen; 

 

o Medische jaarverslagen ontbreken op heel wat diensten of bevatten enkel een 

opsomming van cijfers en tabellen zonder analyse of bespreking; 

 

o Er bestaat een medisch beleidsplan op ziekenhuis niveau. Maar strategische, op 

elkaar afgestemde beleidsplannen van de verschillende disciplines ontbreken 

meestal. Dit kan de ontwikkeling van een gefundeerde harmonische toekomstvisie 

bemoeilijken; 

 

o Onvoldoende (deelname aan) multidisciplinaire vergaderingen en 

patiëntenbesprekingen; 
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o Er zijn onvoldoende afspraken op de verpleegafdelingen betreffende zaalrondes of 

sommige artsen houden zich niet aan de afspraken; 

 

o Onvoldoende gestructureerde toetsing van de medische kwaliteit; 

 

o Het geriatrisch beleid is nog te weinig ziekenhuisbreed doorgevoerd; 

 

o Onvoldoende betrokkenheid van de artsen in het kwaliteitsbeleid; 

 

o Onvoldoende harmonisering van zorgprocedures binnen medische disciplines. 

 
 

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

(“care”) van het ziekenhuis. 

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

ziekenhuisorganisatie als één geheel. 

 

 

Aanbevelingen 

 

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

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

aan het kwaliteitsbeleid binnen het ziekenhuis. 

 

 We bevelen aan om voor de alle medische diensthoofden een opleiding betreffende 

management, communicatie en het omgaan met klachten te organiseren. 

 

 Men geeft aan dat de samenwerking met de huisartsen vlot loopt en dat op dat vlak de 

laatste jaren geen bijzondere inspanningen gebeurden. Het, overigens uitstekend 

uitgewerkte, MRSA-project lijkt de eenzame uitzondering. Er is twee maal per jaar een 

vergadering van de wachtkringen van huisartsen uit de regio waarop de hoofdgeneesheer 

en de voorzitter van de medische raad worden uitgenodigd. We bevelen aan na te gaan of 

dit tegemoet komt aan de wederzijdse behoeften. 

 

 De artsen hebben een inbreng in de investeringen via hun vertegenwoordiging in de 

financiële commissie en het overlegcomité. Jaarlijks organiseert de hoofdgeneesheer een 

bevraging betreffende de gewenste investeringen van de diensten. We bevelen aan een 

investeringsplan op te stellen met een tijdshorizon van minstens drie jaar. 
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5 Verpleegkundig beleid 

 

Algemene vaststelling 

 

 Het middenkader kampt sinds 2007 met een aantal aanwervings- en/of 

vervangingsproblemen. De functie van hoofd van het verpleegkundig departement is 

vacant verklaard sinds maart 2008. Het huidige hoofd van het verpleegkundig 

departement zal vanaf 1 juli een nieuwe functie waarnemen binnen het ziekenhuis. Deze 

veranderingen kaderen in een grotere reorganisatie en herstructurering van functies en 

opdelingen binnen dit ziekenhuis. Een uitzuivering van de verpleegkundige taken en 

diensten drong zich op, de reorganisatie zal hierop een antwoord bieden (o.a. een overlap 

van taken en teveel verschillende taken ondergebracht bij éénzelfde persoon). Momenteel 

verkeert men in een transitieperiode waarbij zowel huidige, oude en nieuwe taken 

gecombineerd worden in afwachting van een definitieve opsplitsing en benoeming van 

functies.  

 

 

Sterke punten 

 

 Het volledige middenkader en alle hoofdverpleegkundigen volgen een opleiding rond het 

opmaken en werken met beleidsplannen. Hierdoor zal men in de toekomst het volledige 

verpleegkundige korps meer en beter kunnen betrekken bij het algemene beleid van het 

ziekenhuis. Zo zou dit beleid kunnen evolueren van een topgestuurd beleid naar een meer 

onderbouwd en gedragen beleid door de betrokkenheid van de verpleegkundigen. 

 

 Directiewachten komen (in de weekends) op de werkvloer tijdens hun ronde. Deze 

rechtstreekse contacten samen met de korte communicatielijnen maken dat een goed zicht 

verkregen wordt van wat er leeft binnen de afdelingen en het gehele ziekenhuis. 

 

 Ondanks de zware taakinvullingen , is de ingesteldheid naar verbetering en vernieuwing 

behouden (elektronisch medicatiebeheer, ackinas, verschillende opleidingen…). 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er is een normatief personeelstekort: 

o Volledige mobiele equipe van 6,4 VTE 

o Begeleider (her)intreders: 1 VTE 

o Op intensieve zorgen van 0,5 VTE verpleegkundigen 

o Administratieve ondersteuning op het chirurgisch dagziekenhuis 

 

 Verpleegkundigen in opleiding worden op sommige afdelingen in het ziekenhuis 

tewerkgesteld (als jobstudent tijdens vakanties en weekends) voor het uitvoeren van 

verpleegkundige taken. Enkel gediplomeerde verpleegkundigen kunnen volgens de wet 

verpleegkundige handelingen uitvoeren. Studenten verpleging kunnen hiervoor dan ook 

niet in dienst genomen worden. 
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 Het ziekenhuis beschikt niet langer over een mobiele equipe. Elk ziekenhuis dient te 

beschikken over een mobiele equipe van personeelsleden, die niet gebonden is aan een 

architectonische, structurele of functionele eenheid. 

Deze equipe mag geenszins aangewend worden om aan de minimum 

omkaderingsnormen van de ziekenhuisdiensten, functies, afdelingen, zorgprogramma’s, 

medisch-technische en medische diensten te beantwoorden. 

Het volledige effectief van de mobiele equipe dient ingezet te worden via een 

toewijzingsplan, onder verantwoordelijkheid van het hoofd van het verpleegkundige 

departement, rekening houdend met de noodzaak: 

o Om het personeel op een meer permanente wijze in te zetten op die diensten en 

functies die een hogere zorgvraag genereren, welke leidt tot een verhoogde 

werkdruk; 

o Om acute situaties van verhoogde of toegenomen zorgvraag en werkdruk op te 

vangen; 

o Ter vervanging van verpleegkundigen of verzorgend personeel bij ziekte of 

vorming, en ter vervanging en bijstand van specifieke verpleegkundige 

functies zoals de referentieverpleegkundige. 

 

 Er wordt in de instelling niet voorzien in een exclusieve functie voor de begeleiding van 

de (her)intreders. Voor deze functie dient men minimum te voorzien in één VTE.  

Men dient dan ook deze functie te herevalueren en toe te wijzen aan één persoon of aan 

meerdere personen. In het laatste geval dient de procedure te worden herbekeken zodat 

alle (her)intreders dezelfde begeleiding krijgen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De huidige functieomschrijvingen zijn onvoldoende aangepast aan de huidige 

taakinvullingen. Het is belangrijk dat, zeker in een context waar heel wat verschillende 

taken gecombineerd worden en waar in een overgangsperiode verschillende personen 

dubbele functies waarnemen, een juiste functieomschrijving duidelijkheid brengt.  

 

 Het takenpakket van het hoofd van het verpleegkundig departement is te uitgebreid. Hij is 

tevens ‘dagelijks verantwoordelijke’ van verschillende losstaande teams zoals logistiek, 

logo, keuken, transport schoonmaak, sociale dienst… maar kan onvoldoende tijd 

vrijmaken voor gestructureerd en geformaliseerd overleg. 

 

 De instelling beschikt momenteel niet of slechts beperkt over verpleegkundige 

jaarverslagen.  

Het opstellen van een verpleegkundig jaarverslag is een wettelijke verplichting geworden 

sinds april 2007. 

De verpleegkundige jaarverslagen dienen een werkinstrument te zijn waar systematisch 

en periodiek kritisch wordt teruggekeken op de eigen werking. Sterktes, zwaktes, 

opportuniteiten en eventuele bedreigingen worden hierin weergegeven. 

Afdelingsspecifieke jaarverslagen worden best multidisciplinair uitgewerkt, met een 

evenwaardig medisch en verpleegkundig luik. Dit laatste kan dan worden weerspiegeld in 

het departementaal jaarverslag. 

 

 Het is belangrijk om bij de verschillende overlegmomenten zowel de informele als de 

formele extra systemen uit te werken zodat alle sectoren, functies, stand alones,… 
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voldoende aan bod kunnen komen. Een aantal diensten beschikken over een hoofd, 

andere niet, het is dan ook belangrijk bij de uitwerking van dergelijke overlegsystemen, 

dat ieders belangen en knelpunten op een gelijkwaardige manier besproken kunnen 

worden. Zorgen voor voldoende communicatiekanalen kan er tevens voor zorgen dat 

vlotter informatie kan doorstromen zowel top-down als bottom-up. 

Hiernaast is het belangrijk om over te gaan van informele overlegmomenten naar 

formele, zodat via verslaggeving de opvolging meer gegarandeerd kan worden. 

 

 Voor de opvang en begeleiding van de (her)intreders dient het ziekenhuis te voorzien in 

een inscholingsprogramma. Dit programma dient een algemeen luik te omvatten en een 

afdelingsspecifieke inscholing. Dit programma kon ons niet overhandigd worden. Ook bij 

navraag op de afdelingen bleek een specifiek stappenplan niet opgemaakt te zijn, men 

werkt wel met meters en peters/stagementoren. Het is belangrijk deze afdelingsspecifieke 

aanpak verder uit te werken zodat bij (her)intreden of bij verandering van dienst men zich 

systematisch kan inwerken. Dit stappenplan kan verder ook gebruikt worden als leidraad 

tijdens inscholingsgesprekken. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Het verdient aanbeveling om alle verpleegkundigen in vast nachtdienstverband op 

reguliere basis in dagdienst te laten werken. Momenteel gebeurt dit niet. 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. 

 

 Momenteel beschikt het ziekenhuis niet over een instrument dat de reële werkbelasting, 

gekoppeld aan verantwoorde verpleegkundige zorg aan de patiënt, kan meten. 

We adviseren om op ziekenhuisniveau, blijvend inspanning te leveren en manieren te 

zoeken waardoor de (dynamische) reële werklast per afdeling en functie kan worden 

geobjectiveerd. Enkel zo kan op objectieve wijze een optimale inzet van de 

personeelseffectieven (bv. mobiele equipe, interims) worden gerealiseerd. 

 

 Bij het uitbouwen van een volwaardige mobiele equipe adviseren wij om bepaalde 

mensen van de mobiele equipe specifiek op te leiden voor de meer gespecialiseerde 

diensten zoals IZ, OK, spoed, dagziekenhuis, zodat ook deze diensten beroep kunnen 

doen op de mobiele equipe. 

 

 Niettegenstaande communicatie een item is dat extra aandacht krijgt binnen het 

ziekenhuis, is het aan te bevelen ook de normale overlegcommunicatie tussen de 

personeelsleden onderling (op dienst en tussen diensten onderling) voldoende aan te 

wakkeren en inhoudelijk te stofferen. Zo blijkt uit gesprekken dat het moeilijk is om 

belangrijke ziekenhuisbrede informatie binnen een redelijke tijdspanne op alle 

hoofdverpleegkundigenvergaderingen te brengen. 
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6 Kwaliteitsbeleid 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Ook voor de kwaliteitscoördinator is een uitzuivering van haar taken aan de gang. Waar 

in 2006 nog de functie van diensthoofd/middenkader gecombineerd werd met 

kwaliteitscoördinator, is sinds 2007 de functie in principe begrensd tot 50% 

kwaliteitscoördinator (ziekenhuis en RVT) en 50% ombudsfunctie/klachtenbehandeling. 

Beide functies situeren zich als staffunctie. 

 

 De veelheid aan gecombineerde taken heeft een weerslag gehad op het 

kwaliteitshandboek. Vooral in de zelfevaluatie, welke werkt in verbetercycli van 5 jaar, 

kan men opmerken dat een aantal thema’s laattijdig werden opgestart. Vanaf 2007 krijgen 

alle zelfevaluatiethema’s pas echt vorm. 

 

 Het Kwadrant-model werd in 2007 als referentiekader geïntroduceerd als 

managementsysteem voor het dagelijks bestuur. 

 

 In het kwaliteitshandboek vinden we volgende projecten per thema terug: 

 Klinische performantie: allereerst werd gekozen voor het helics-project 

(europese surveillance van nosocomiale infecties in intensieve zorgen eenheid) 

Dit project werd stopgezet wegens te weinig geïncludeerde patiënten. Als 

tweede thema werd de optimalisatie van de performantie en organisatie van het 

interne mug-gebeuren weerhouden. 

 Operationele performantie: het weerhouden thema behandelt de foutenmarge 

van de klaargezette medicatie t.o.v. het voorschrift. 

 Evaluatie door gebruikers: er zijn continue patiëntentevredenheidsenquête en 

interviews ingeburgerd in het ziekenhuis. Verwerkingen tot 2007 werden 

beschouwd als nulmeting. Doelstelling is 80% op alle items halen vanaf 2008. 

 Evaluatie door medewerkers: hier focust men op de groep van 

nachtverpleegkundigen. Uit de bevraging werden in het najaar 2007 onder 4 

thema’s verbeteracties weerhouden. 

 

 Begin 2008 werd geopteerd om een elektronisch systeem (Ackinas®) te implementeren. 

In eerste instantie levert dit een geautomatiseerd documentensysteem. In een latere fase 

kan dit systeem, eveneens het prestatiebeheer van het ziekenhuis op basis van 

procesmodellen en indicatoren volgen en managen (balance score card, procesmodel, 

strategische indicatoren, procesindicatoren, klinische paden, risicobeheer, analyses, 

benchmarking…). 

 

 

Sterke punten  

 

 Door de organisatie en inbedding van de kwaliteitscoördinator binnen het middenkader 

en later als staffunctie en door haar concrete aanwezigheid in tal van werk- en 

overleggroepen, behoudt zij sterk het overzicht van alle kwaliteitsinitiatieven binnen het 

ziekenhuis. 
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 Er is een omvattende SWOT-analyse uitgevoerd door de artsen van het ziekenhuis. Deze 

SWOT-analyse werd voorbereid aan de hand van een vragenlijst/handleiding. De 

verschillende diensten/functies dienden hun sterke en zwakke punten te beschrijven , 

waarna een analyse ervan de basis vormt voor de strategische planning van het ziekenhuis 

voor de komende jaren. Er was een grote betrokkenheid van de artsen bij de uitwerking 

van de SWOT-analyse. 

 

 Het volledige middenkader en alle hoofdverpleegkundigen volgen een opleiding omtrent 

het opmaken en werken met beleidsplannen op afdelingsniveau. Bij de latere uitwerking 

van dergelijke afdelingsbeleidsplannen zal de werkvloer/verpleegkundigen meer 

betrokken worden bij het gehele beleid en verbeterprojecten van het ziekenhuis. Tevens 

wordt ook de opleiding risicomanagement gevolgd. 

 

 

Non-conformiteit 

 

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

evaluatierapport van de zelfevaluatie. In dit evaluatierapport opgemaakt door de 

administratie, wordt op objectieve wijze een beoordeling gegeven aan de mate waarin de 

voorziening de kwaliteit van zorg waarborgt. Het moet door het ziekenhuis op actieve 

wijze aan de inrichtende macht, de medewerkers en de gebruikers van de voorziening 

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

 

 

Tekortkomingen 

 

 Niettegenstaande het feit dat er een degelijke en omvattende SWOT-analyse is gebeurd, 

is het belangrijk om binnen de klinische performantie een zo breed en ruim mogelijk 

zicht te verkrijgen op de totale klinische praktijk van het ziekenhuis. Het is hierbij dan 

ook belangrijk om zoveel mogelijk gegevens en cijfers te verzamelen welke dit objectief 

in beeld kunnen brengen. Hierbij is het van belang alle gegevens te includeren in de 

analyse. Zodat van hieruit gemotiveerde verbeterdoelstellingen kunnen opgemaakt 

worden. 

 

 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. Deze analyse en motivering zijn niet altijd 

even volledig en duidelijk omschreven in het kwaliteitshandboek voor elk streefdoel. 

Zo is er op basis van de gemaakte SWOT-analyse een inventarislijst opgemaakt van 

mogelijke verbeterprojecten. Meermaals wordt in het kwaliteitshandboek verwezen naar 

deze lijst ter verantwoording van de gemaakte keuze. Een aantal kanttekeningen kunnen 

bij sommige van de keuzes geplaatst worden. Het is belangrijk bij de gemaakte keuzes, 

zich steeds voldoende af te vragen of de verbeterdoelstellingen in de eerste plaats een 

echte verbetering inhouden (zwaarte, dringendheid, ziekenhuisbreed probleem, 

belangrijkheid…). 

Een periodieke evaluatie van de klinische performantie: 

Het helics-project is stopgezet, wegens het beperkte aantal patiënten welke aan de 

inclusiecriteria voldeden. Men kan zich de vraag stellen of deze thematiek vooraf 

geanalyseerd werd als zijnde een probleem binnen dit ziekenhuis. Als tweede thema 
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werd geopteerd voor de optimalisatie van het interne MUG-gebeuren. Ook hier werd 

terug gekozen uit de inventarislijst opgemaakt door de kwaliteitscoördinator. Het is 

belangrijk de motivatie van de keuze volledig weer te geven in het 

kwaliteitshandboek. 

Een periodieke evaluatie van de operationele performantie: 

De foutenmarge van de klaargezette medicatie t.o.v. het voorschrift moet minder 

zijn dan 2% in 2008. De analyse geeft niet aan dat dit een probleem geeft in het 

ziekenhuis. Volgens de voorgaande metingen waren de resultaten zelfs bevredigend. 

Ook hier kan de vraag naar motivatie gesteld worden, temeer daar binnen het 

ziekenhuis volop overgeschakeld wordt naar elektronisch medicatiebeheer en het 

klaarzetten van medicatie minder van toepassing wordt (er wordt meer en meer aan 

bed bedeeld). 

 

 Binnen de periodieke evaluatie door de gebruikers en de medewerkers is het nodig deze 

groepen te definiëren en hun verwachtingen, noden, behoeften en waarden te 

inventariseren. Deze werkwijze laat toe gemotiveerde keuzes te maken in de 

verbetermogelijkheden. Momenteel wordt in de evaluatie door de gebruikers enkel 

gefocused op de groep van nachtverpleegkundigen. De motivatie waarom juist deze 

groep gekozen is, werd mondeling toegelicht maar is niet weergegeven in het 

kwaliteitshandboek. 

 

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

opgevolgd worden in hun praktijkuitvoering. Meer aandacht dient te worden besteed aan 

de kennis over en de correcte toepassing van de verschillende procedures bij de 

medewerkers. Een duidelijk systeem voor evaluatie/controle van de kennis en juiste 

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

 

 Het beheersysteem voor de procedures is niet efficiënt. Momenteel heeft men binnen het 

ziekenhuis heel wat afspraken en richtlijnen omtrent het opstellen, wijzigen en 

autoriseren van procedures, zodat de enige officiële en laatste versie in de 

proceduremappen terecht komt. We stellen vast dat de inhoud van deze mappen weinig 

overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is en dat verouderde en/of niet-geautoriseerde 

versies vermengd zijn met nieuwe en/of geautoriseerde. 

 

 

Aanbevelingen 

 

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

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

patiëntentevredenheidsenquêtes. 

 

 De communicatie van de kwaliteitscoördinator naar de werkvloer verloopt momenteel via 

de hoofdverpleegkundigenvergadering. Deze manier van communiceren verloopt niet 

optimaal daar er heel wat tijd overgaat vooraleer men alle diensten geagendeerd krijgt. 

We bevelen aan te bekijken in hoeverre de communicatie inzake kwaliteitsprojecten en 

medewerking van de diensten niet verbeterd kan worden. 
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7 Audit van de verpleegafdelingen, diensten, 
functies en zorgprogramma’s 

 

7.1 C1-dienst en Sp-locomotorisch 
 

Sterke punten 

 

 Er zijn heel wat referentieverpleegkundigen op de afdelingen. 

 

 De afdelingen werken met een elektronisch medicatiebeheer. 

 

 De Sp-dienst beschikt over een goed ontslagbeleid. Ter voorbereiding van het ontslag 

gaan de patiënten de weken vooraf reeds op weekend, wat een beter zicht geeft op de 

mogelijkheden en eventuele voorziene problemen. 

 

 De Sp-dienst beschikt over 2 onthaalbrochures en een aantal andere informatiefolders. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De stock van de narcotische medicatie op C1 klopte niet op datum van de audit. Volgens 

de stockkaart zouden 10 ampullen Dipidolor® aanwezig moeten zijn in plaats van de 

getelde 12 ampullen. Verder werd in de medicatiekarren een gehalveerde medicatiepil uit 

de blister teruggevonden, waardoor identificatie niet langer mogelijk is. 

 

 De premedicatie wordt ‘voorgeschreven’ op een operatiekaart. Deze operatiekaart was 

niet geautoriseerd door een arts. De verpleegkundigen brengen deze medicatie in op het 

medicatieschema. Dit medicatieschema werd ook niet gevalideerd. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De medicatieschema’s dienen gevalideerd te worden door de artsen. Bij controle werden 

op C1 2 medicatieschema’s als niet gevalideerd vastgesteld.  

 

 De tweepersoonskamers op de Sp-dienst hebben dezelfde grootte als de 

éénpersoonskamers. Rekening houdend met de specifieke doelgroep zijn deze 

tweepersoonskamers te krap bemeten. 

 

 Het psychologische klimaat op de Sp-dienst is niet optimaal georganiseerd. Gezamenlijke 

maaltijden worden onvoldoende gestimuleerd. Het aanbod van socio-culturele activiteiten 

is té beperkt.  

 

 De afdeling C1 beschikt over een gemeenschappelijke badkamer maar deze wordt eerder 

als bergruimte gebruikt. Ook het bad is zeer klein. 
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 Momenteel gebeuren er op C1 op sommige dagen zaalrondes tussen 8 en 21 uur. Het is 

belangrijk voor de werking en de organisatie van de afdeling afspraken te maken met de 

verschillende geneesheren inzake de timing van de zaalrondes. 

 

 Er zijn geen gescheiden koelkasten voor de bewaring van medicatie en voeding. 

Bovendien werd het bewaarde voedsel niet afgedekt op datum van bezoek. 

 

 De afdelingen registreren niet dagelijks de temperatuur van de koelkast met medicatie. 

De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk voor de registratie. Het is belangrijk dat de 

registratie van temperatuur dagelijks gebeurt zodat onmiddellijk de gepaste acties kunnen 

gesteld worden bij de vaststelling van een afwijkende temperatuur. 

 

 De afdeling C1 kampt met bergingstekort, overal worden karren, stoelen, en ander 

materiaal geborgen (badkamer, behandelkamer, …) waardoor deze kamers hun 

oorspronkelijke functie vaak niet meer vervullen. 

 

 In de dossiers bevinden zich geen kineverslagen. Deze kineverslagen worden in aparte 

dossiers op de kinedienst bewaard. Informatie (vooral bij complicaties) wordt mondeling 

meegegeven o.a. bij de zaalrondes. Het is belangrijk dat het volledige patiëntendossier 

raadpleegbaar is voor de verpleegkundigen, zodat te allen tijde met de meest recente en 

volledige informatie kan gewerkt worden. 

 

 Er wordt niet aan zorgplanning gedaan op de afdeling C1. Zorgplanning laat toe dat er 

een continuïteit is van de zorgverlening. Gemaakte afspraken tussen patiënt en 

zorgverlener dienen in het dossier weergegeven te worden in de vorm van geplande zorg 

voor de dag nadien. 

 

 De afdelingen beschikken niet over een afdelingsspecifiek inscholingsprogramma. Deze 

dienstspecifieke inscholing dient te verlopen volgens een schriftelijk stappenplan. 

 

Aanbeveling 

 

 De nieuwe patiëntendossiers zijn voorzien van een verslagblad SVH (systematisch 

verpleegkundig handelen). De bedoeling is hier vooral te werken met en te verwijzen 

naar standing orders en andere gestandaardiseerde handelingen, zodat correct 

gecommuniceerd wordt en het tevens de duidelijkheid in communicatie als de efficiëntie 

ten goede komt. In de meeste dossiers is dit verslagblad nog niet echt in voege. We 

bevelen aan aanvang te nemen met dergelijke verslaggeving en dito werking. 

 

 

7.2 Materniteit, verloskwartier, melkkeuken en N* 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De materniteit en de neonatologie liggen op de tweede verdieping. Er zijn 2 

tweepersoonskamers en 18 éénpersoonskamers.  

 

 Het verloskwartier ligt op de eerste verdieping. Er zijn 3 arbeidskamers, telkens met 

relaxatiebad. Er zijn 2 verloskamers. In 2007 vonden 702 bevallingen plaats. 
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 De melkkeuken situeert zich op de materniteit. Voor de materniteit wordt er gewerkt met 

wegwerpflesjes en kant- en klare voeding. 

 

 Er zijn 4 gynaecologen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om te bevallen met 

een huisarts. Het medisch diensthoofd van de neonatologie is pediater-neonatoloog en 

tevens werkzaam op de pediatrie. 

 

 De dienst beschikt over een eigen procedureboek. Recent is men gestart met het 

evalueren en updaten van alle procedures. 

 

 

Sterke punten 

 

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

materniteit en de uitgebreide brochure neonatologie, beschikt men ook over folders van 

het vroedvrouwen-aan-huis team, wiegedood, borstvoeding en een bundel met informatie 

voor de pasbevallen vrouw. 

 

 De laatste jaren is men gestart met een transmurale dienstverlening. Een drietal 

vroedvrouwen kunnen op vraag van de ouders tot 7 bezoeken aan huis brengen. Via deze 

begeleiding helpen zij ouders de brug maken van het ziekenhuis naar het thuismilieu, 

vooral bij mensen die door hun sociale situatie minder kunnen terugvallen op een 

voldoende ondersteunend netwerk. 

 

 Elke dag toeren twee kinderartsen samen op de neonatale afdeling. Dit komt de 

continuïteit van de zorg ten goede. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er wordt geen jaarverslag gemaakt dat een beeld geeft van de kwaliteit van de medische 

activiteit van de N*-functie en de materniteit, er is enkel een registratie van SPE-

gegevens. 

 

 Uit het uurrooster blijkt dat alle vroedvrouwen met een beurtrol op de neonatale afdeling 

staan.  Het ziekenhuis dient 6 VTE gegradueerd pediatrisch verpleegkundigen en/of 

vroedvrouwen met bijzondere ervaring in de neonatologie of een bijscholing hierover, 

prioritair toe te wijzen aan de N*-eenheid. Dit met het oog op de verzorging en het 

bestendig toezicht op de daar verblijvende pasgeborenen. Dit wil zeggen dat deze 6 VTE 

moeten toegewezen worden aan de N*-afdeling vanaf het moment dat er één baby is 

opgenomen. Deze toewijzing dient te blijken uit het uurrooster. 

 

 De nachtelijke permanentie op de materniteit, neonatale en bevallingsafdeling voldoet 

niet. Momenteel is er een permanentie van twee vroedvrouwen, ook als er baby’s zijn op 

de neonatale afdeling. 

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.  
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Dit naast de permanentie die voorzien dient te worden voor de afdeling N* indien er zich 

een baby bevindt. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het borstvoedingsbeleid moet nog verder herwerkt worden. Hiertoe is al een aanzet 

gegeven (skin-to-skin contact na de bevalling, opstart van informatiesessies), maar het 

gevolgde beleid is nog niet helemaal in overeenstemming met de 10 vuistregels van de 

WHO (bv. fopspenen worden nergens formeel afgeraden). Binnenkort start één 

verpleegkundige met de opleiding tot lactatiedeskundige. Ook een registratie van het 

percentage borstvoeding bij het verlaten van de materniteit en op 30 dagen na de geboorte 

kan zinvol zijn om het borstvoedingbeleid te evalueren. 

 

 Actieve betrokkenheid van de ouders bij de zorg voor hun baby en borstvoeding worden 

op de neonatologie gestimuleerd, maar de huidige ruimte is weinig geschikt om de nodige 

rust en privacy te waarborgen. We bevelen dan ook aan om deze ruimte gezelliger in te 

richten met oog voor voldoende privacy, en om voldoende comfortabele zetels te 

voorzien. 

 

 De beslissing tot opname op de dienst neonatologie ligt bij de pediater, het opnamebeleid 

is niet uitgeschreven. De opnamecriteria dienen concreter uitgewerkt en schriftelijk 

vastgelegd te worden. Ook een procedure i.v.m. doorverwijzing naar een NIC-dienst 

(criteria, modaliteiten van vervoer heen en weer…) dient ontwikkeld te worden. 

 

 Hoewel men op de materniteit en de neonatologie soms met ernstige pathologie en 

verwerkingsproblemen wordt geconfronteerd (doodgeboorte, aangeboren afwijkingen…), 

is er geen psychosociale begeleiding door psychologen voorzien voor de ouders. 

We bevelen ook aan om procedures uit te werken m.b.t. het verstrekken van slecht 

nieuws en het screenen en opvolgen van psychologische problematieken (o.a. postnatale 

depressie).  

Verder lijkt ook intervisie van de personeelsequipe geen overbodige luxe. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Actieve betrokkenheid van de ouders bij de zorg voor hun baby zou men verder kunnen 

stimuleren door te werken met meer formele afspraken en registratiefiches. 

 

 Met uitzondering van de drie arbeidskamers ogen de materniteit en het verloskwartier 

weinig aantrekkelijk. De kamers zien er uit als klassieke ziekenhuiskamers. Rooming-in 

voor de partner wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden toegelaten. Ook op het 

vlak van het comfort kan nog heel wat gebeuren (halfopen en aparte kinderboxen op de 

tweepersoonskamers in plaats van de volledig afgesloten box nu, meer faciliteiten om 

bezoekers op een huiselijke manier te kunnen ontvangen, aangepaste 

maaltijdbedeling…). 

 

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

Perinatale Epidemiologie, niet alleen met de medische staf, maar ook met de 
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vroedvrouwen kritisch te bespreken waarbij mogelijke werk- en aandachtspunten voor 

beide personeelsgroepen kunnen worden uitgelicht. 

 

 Het merendeel van de zorgprocessen op de afdeling zijn in grote mate identiek en 

voorspelbaar. Dat maakt het mogelijk om de organisatie van de zorg bv. na een vaginale 

bevalling te uniformeren en te formaliseren. Inzichten uit evidence based practice, 

klinische ervaring, patiëntenverwachtingen, mogelijkheden en beperkingen van de eigen 

instelling kunnen opgenomen worden in een uitgeschreven behandelingsprotocol of 

klinisch pad. Er wordt geadviseerd om alle gynaecologen hierbij te betrekken. 

 

 Aanbeveling om op regelmatige basis systematisch formeel overleg tussen de pediaters 

en de gynaecologen te organiseren. 

 

 In de “informatiebrochure voor de pasbevallen vrouw” staat als algemene regel een 

verblijfsduur van zes dagen (=vijf overnachtingen) vermeld. Deze informatie is 

misleidend. Over de mogelijkheid van poliklinisch bevallen wordt geen informatie 

geboden. 

 

 

7.3 Zorgprogramma voor kinderen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De kinderafdeling telt 10 kleuterboxen, 6 zuigelingenboxen en 5 “grote” kamers, waarvan 

4 éénpersoonskamers en 1 tweepersoonskamer. Per 2 boxen is er een sas, waarin een 

plooibed kan geplaatst worden. 

 

 Er zijn drie pediaters verbonden aan de dienst. 

 

 

Sterke punten 

 

 De 3 pediaters doen een gezamenlijke zaalronde. 

 

 Bloednames en andere onderzoeken worden uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal 

waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het verblijf in een 

ziekenhuiskamer. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Op dit moment kunnen ouders toegelaten worden in het operatiekwartier tot het moment 

van de inductie bij een electieve ingreep. In de ontwaakzaal en bij urgente ingrepen mag 

dit momenteel nog niet. 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. 
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 In het operatiekwartier is er geen mogelijkheid om de kinderen na een operatie auditief af 

te zonderen van de volwassen patiënten. 

 

 Er is geen specifieke vrijstelling van een personeelslid voor psychosociale begeleiding. 

Een pediatrisch verpleegkundige is op papier halftijds aangeduid voor de psychosociale 

begeleiding. Zij wordt in realiteit echter voltijds ingezet in de zorg. Er is bovendien geen 

functieomschrijving voor de psychosociale begeleiding. Normatief dient men te voorzien 

in 0,5VTE psychosociale begeleiding. 

 

 Op datum van bezoek beschikt men niet over een toegankelijke spel- en educatieve 

ruimte. De hiertoe ingerichte ruimte, die kleiner is dan 25 m², werd gebruikt als 

patiëntenkamer. Uit het gesprek blijkt dat dit regelmatig gebeurt. 

 

 Op drukke momenten is rooming-in niet steeds mogelijk. 

 

 Er wordt bij opname op de kinderafdeling een leeftijdsgrens gehanteerd van 16 jaar. Ook 

op de spoedgevallenafdeling wordt de pediater enkel geroepen voor kinderen jonger dan 

16. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 In verschillende dossiers werden correcties door middel van Tippex® aangetroffen. 

 

 Er zijn een aantal architectonische beperkingen. Rooming-in wordt deels belemmerd door 

het beperkt aantal kamers (zie boven) en ook door de grootte en inrichting van de kamers. 

In de 16 boxen in het afgesloten gedeelte kan geen bed voor volwassenen binnen, een 

plooibed kan hooguit in het sas staan, maar belemmert dan de doorgang. Er is ook inkijk 

vanuit de gang en de andere boxen. Qua sanitair zijn de inslapende ouders aangewezen op 

de gemeenschappelijke toiletten en de badkamer op het nabijgelegen verloskwartier. 

 

 Er bestaat geen gestructureerde multidisciplinaire patiëntenbespreking. Heel 

uitzonderlijk, bij een specifieke sociale problematiek, wordt een multidisciplinaire 

patiëntenbespreking georganiseerd. 

 

 Er bestaat geen geformaliseerd en gestructureerd overleg tussen de pediaters en de andere 

bij de zorg betrokken personeelsgroepen. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Naar verluid zou het in de zomermaanden soms vrij warm worden op de afdeling en 

vooral in de glazen boxen. Met het oog op wiegendoodpreventie bevelen we aan de 

temperatuur regelmatig te registreren en maatregelen te nemen om de kamers beneden de 

18°C te houden. 

 

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

maken. 
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 Het inzetten van pediatrisch verpleegkundigen op spoedgevallen en operatiekwartier kan 

de uitbouw van een kindvriendelijk beleid in het ziekenhuis verder ondersteunen. 

 

 Advies om informatiebrochures/website specifiek voor kinderen te ontwikkelen. 

 

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

spelbegeleidster en psycho-sociale begeleidster hun observaties en bevindingen ook 

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

sociale anamnese/gezinssituatie. 

 

 

7.4 Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Op dezelfde verdieping en aansluitend aan de dienst geriatrie bevindt zich het 

dagziekenhuis geriatrie (start 1/1/08), dat bestaat uit 6 bedden en een aantal relaxzetels. 

Diagnose, behandeling en revalidatie gaan hier door. Het dagziekenhuis is geopend 

dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 16 uur. 

 

 Een start met interne liaison werd reeds gemaakt. Zo beschikt elke afdeling (sinds 2007) 

binnen het ziekenhuis, ook spoed en IZ, over referentieverpleegkundigen voor 

geriatrische zorg. Een screeningsinstrument is uitgewerkt en ligt op alle afdelingen. Een 

vorming voor de referentieverpleegkundigen en de hoofdverpleegkundigen inzake het 

werken met het screeningsinstrument is reeds doorgegaan. 

Momenteel beschikt het team interne liaison over alle vereiste disciplines, enkel een 

verpleegkundige dient nog te worden aangetrokken. Het volledige project start in juli 

2008.  

 

 

Sterke punten 

 

 Een aantal brochures werden uitgewerkt op de dienst (o.a. valpreventie, onthaalbrochure 

geriatrie, brochure geriatrisch dagziekenhuis), andere brochures rond bv. dementie, 

thuiszorg…, zijn ook ter beschikking. Er is tevens in samenwerking met de 

verpleegschool Aleydis een brochure ontwikkeld met informatie rond de geriatrie ter 

‘promotie’ van het werken op dergelijke afdeling. 

 

 Er is een geriatrisch symposium voorzien in juni 2008 ter bekendmaking van het 

zorgprogramma. Doelgroepen zijn enerzijds de woon- en zorgcentra, verpleegkundigen, 

paramedici, thuisverpleegkundigen, thuiszorgdiensten en anderzijds de CRA’s en 

huisartsen. 

 

 Naast de dagelijkse contacten voorziet de dienst in mogelijke bijkomende 

overlegmomenten als informatiemomenten aan de patiënt, zijn familie en eventuele 

zorgdiensten. Een klein en een groot zorgoverleg evenals een zorgoverleg bij ontslag 

behoren tot de mogelijkheden.  

 

 De dienst geriatrie kent een goed ontslagmanagement. Binnen het kader van de externe 

liaison neemt een halftijdse maatschappelijk werkster de functie van ontslagmanager 
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waar. In 2007 werd tevens binnen het lokaal steunpunt thuiszorg, een denktank opgericht 

waarin gezocht wordt naar regelingen om de communicatie tussen geriatrie en thuiszorg 

te verbeteren. Op ziekenhuisniveau wordt driemaandelijks samengekomen in de 

stuurgroep ontslagmanagement om over ziekenhuisbrede en regionale problemen inzake 

ontslagmanagement te overleggen. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

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

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

gezamenlijke maaltijden worden onvoldoende gestimuleerd.  

 

 De stock van de narcotische medicatie op de afdeling klopte niet op datum van de audit. 

Bovendien beschikt de afdeling niet over een systeem waardoor te allen tijde de juiste 

hoeveelheid van de verdovende medicatie kan weergegeven worden. Het is belangrijk in 

dergelijk systeem te voorzien. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Op datum van de audit gaf de koelkast 1,8°c aan. De medicatie binnenin deze koelkast 

was vastgevroren aan de onderkant van de koelkast. De registratie van de temperatuur 

gebeurt hier wekelijks. Nazicht leert dat de koelkast reeds eerder werd gecorrigeerd 

wegens te lage temperatuur. Het is belangrijk medicatie op de juiste temperatuur te 

bewaren. Deze temperatuur strikt en dagelijks op te volgen en bij afwijkende 

vaststellingen de juiste en nodige acties hieraan te koppelen in samenwerking met de 

apotheek. 

 

 De interne liaison is gedeeltelijk opgestart en beperkt zich momenteel tot consult en 

overname op de geriatrie. Adviesverlening en deskundige inbreng van het volledige team 

gebeurt nog niet. Bij de 2 ingekeken dossiers blijkt ook dat er heel wat tijd verloopt voor 

men tot screening op de afdelingen overgaat (dossier 1: opname op 5/3, screening op 

26/3; dossier 2: opname op 9/5 en screening op 13/5). 

 

 Het geriatrisch zorgconcept is uitgeschreven, maar nog onvoldoende ziekenhuisbreed 

bekendgemaakt. De visie, de doelstellingen van het project, de doelgroep en het belang 

van het project is nog onvoldoende gekend op afdelingsniveau. Een verdere 

sensibilisering en verspreiding van de geriatrische zorgcultuur moet bewerkstelligd 

worden. 

 

 Infrastructureel : 

o Op de gang zijn geen rustmogelijkheden voorzien voor de patiënten. 

o Op de afdeling is de huiselijke aankleding minimaal, de gang verschilt in niets 

van een andere ziekenhuisafdeling. 

o De aanduiding van de lokalen dient aangepast te worden (o.a. voor het 

onderzoekslokaal, wat nu een bureauruimte geworden is). 

o Er is geen oefenzaal op de afdeling waar een looprek, oefenfiets, oefentrap en 

wandrek aanwezig zijn. 
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 De kine-verslagen worden niet bewaard in het dossier. Verpleegkundigen hebben geen 

inzage in deze verslagen. Informatie wordt mondeling doorgegeven tijdens (in)formele 

momenten (o.a. zaalrondes, teamvergaderingen, bij brengen of halen van patiënten…). 

 

 Men beschikt over een weglooppreventiesysteem dat werkt via sensoren (armbandjes) 

gekoppeld aan een alarmsysteem. Dit systeem is enkel van toepassing aan de ingangsdeur 

van de afdeling en niet aan de trapdeur. De systemen welke de verpleging gebruikt voor 

de trapdeur zijn niet sluitend (o.a. kar voor deur zetten, bel aan de deur hangen) en dienen 

bijgestuurd te worden. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 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. 

 

 We bevelen aan het personeelsbestand in evenwicht te houden met de werklast. 

Momenteel wordt er in bepaalde periodes heel vaak beroep gedaan op interim-

medewerkers. 

 

 

7.5 PAAZ 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De afdeling werd recent gerenoveerd. De patiëntenkamers (4 één-, 11 twee- en 1 

vierpersoonskamer) bevinden zich op de eerste verdieping, net als de eetzaal/dagzaal en 

een rooklokaaltje. Een verdieping lager bevinden zich de lokalen van de psychologen, 

een polyvalente ruimte en de doorgang naar buiten. 

 

 Het team wordt gevormd door 2 psychiaters (1,5 VTE) en 1 assistent, 21 

verpleegkundigen waarvan 10 psychiatrische (14,9 VTE), 3 psychologen (2 VTE), 1 

bewegingstherapeut (0,5 VTE), 2 ergotherapeuten (1 VTE) en 1 sociaal verpleegkundige 

(0,5 VTE). 

 

 Tijdens de nacht zijn er minstens 2 verpleegkundigen van dienst. Eén van hen gaat, 

gemiddeld twee uur / nacht, helpen op een andere (meestal de geriatrische) afdeling. 

Indien nodig kan men ’s nachts beroep doen op de losse waak via een oproepsysteem. 

 

 Er gebeuren geen ECT-behandelingen. 

 

 De toepassing van het IPEO-instrument voor de screening van het suïciderisico zou dit 

jaar ingang moeten vinden. Het gaat om een samenwerking tussen PAAZ met IZ en 

spoed. 
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Sterke punten 

 

 De dienst hecht veel belang aan de continuïteit van de zorg. De dienst maakt gebruik van 

een trajectmanager die de coördinatie, organisatie en opvolging verzorgt van de door te 

verwijzen patiënten. Via het Puente-project blijft ook in een ambulante situatie de 

continue professionele opvolging verzekerd. Er bestaan nauwe banden met extramurale 

diensten waardoor een gedifferentieerd aanbod van nazorg kan aangeboden worden. De 

huisarts speelt een cruciale rol in de vervolgzorg na en wordt betrokken bij het ontslag. 

 

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

groepstherapie. Men werkt met gestructureerde, multidisciplinaire behandelprogramma’s 

voor de meest frequent voorkomende pathologieën. De patiënten krijgen een individueel 

overzicht van hun therapieplan, waarin naast de groepstherapieën, ook de individuele 

therapieën en gespreksmomenten zijn weergegeven (zorg op maat). De patiënt krijgt 

individuele begeleiding door toegewezen verpleegkundigen. Hij kan zelf mee zijn 

behandelprogramma bijsturen. 

 

 Aan weerszijden van de centrale verpleegpost zijn twee observatiekamers ingericht waar 

patiënten, eventueel gefixeerd, direct geobserveerd kunnen worden. 

 

 De procedures in verband met isolatie en fixatie zijn gedetailleerd uitgeschreven met 

aandacht voor veiligheid, waardigheid en therapeutische doeltreffendheid. Er gebeurt een 

zeer nauwe monitoring en er wordt steeds getracht om snel opnieuw een goed contact te 

krijgen met de patiënt zodat de vrijheidsberoving zo kort mogelijk kan gehouden worden. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 De sociale verpleegkundige (1 VTE) wordt halftijds in de zorg ingezet. De andere 0,5 

VTE is niet exclusief voorbehouden aan de PAAZ. Deze persoon moet ook op andere 

diensten als sociale verpleegkundige functioneren zodat er onvoldoende tijd beschikbaar 

is voor de activiteiten op de A-afdeling. 

 

 De vensters op de eerste verdieping gaan gemakkelijk volledig open. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De dienst geeft aan momenteel geen screening te doen inzake suïcidaal risico. Men 

beschikt niet over een gestructureerd of uitgeschreven zelfmoordpreventiebeleidsplan. Er 

wordt gesteld dat er geen suïcidepogingen voorkomen op de dienst door de manier van 

aanpakken van potentiële kandidaten. Nochtans vermeldt het jaaroverzicht van 2007 29 

patiënten met suïcidaal gedrag. We bevelen aan om de IPEO-screening zo snel mogelijk 

in te voeren. 

 

 In het ziekenhuis beschikt men over zo goed als geen sportfaciliteiten. Over de middag 

kan de algemene kinezaal van het ziekenhuis gebruikt worden. Er is een oefenfiets 

(hometrainer) die in de polyvalente zaal op het gelijkvloers staat. In deze ruimte bevinden 

zich ook turnmatten, een muziekinstallatie en een spiegelwand. Deze infrastructuur kan 

vaak niet benut worden omdat in deze zaal allerlei andere activiteiten moeten 
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georganiseerd worden, zoals sommige groepstherapieën. Er is evenmin een rechtstreekse 

toegang tot een tuin. Men verlaat regelmatig de instelling om te gaan wandelen of joggen. 

Beweging en sport, binnen de persoonlijke mogelijkheden, zijn belangrijk bij stabilisatie 

en herstel van psychiatrische patiënten. De afwezigheid van voldoende infrastructuur kan 

dit hypothekeren. 

Het is niet duidelijk of deze toestand in de toekomst zal verbeteren door het masterplan. 

  

 Op de observatiefiche van een geïsoleerde patiënt (onder sedatie), die steekproefgewijs 

genomen werd tijdens het inspectiebezoek, werd vastgesteld dat de vitale parameters 

gedurende meerdere dagen niet genoteerd werden. Ook de vochttoediening dient verder 

verduidelijkt te worden in de procedure. 

 

 

Aanbevelingen 
 

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

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

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

 
 We bevelen aan om het opnamebeleid verder uit te werken door explicitering van de 

gehanteerde exclusiecriteria. Op dit ogenblik werd enkel voor druggebruikers een aanzet 

gegeven. Er bestaat ook geen procedure voor opname elders bij overbezetting van de 

dienst. Men geeft aan hiertoe geen behoefte te voelen wegens het goed uitgebouwde 

netwerk. 

 

 De patiënten zouden baat kunnen hebben bij een tuin, aansluitend op en exclusief voor de 

dienst. 

 

 We raden aan de patiënten op systematische wijze te bevragen naar hun appreciatie over 

hun opname en verblijf. Dit kan een belangrijk onderdeel vormen van een toetsing van de 

kwaliteit van zorg. 

 

 De tegelvloer van de gemeenschappelijke douche is zeer glad als ze nat is. Dit is bijna 

heel de dag het geval want ze wordt zeer intensief gebruikt. Er bestaat een risico op 

valincidenten. Het lijkt dan ook nuttig antislipmatten te voorzien. 

 

 In de vierpersoonskamer worden de bedden slechts gescheiden door kleine gordijntjes die 

weinig afscherming bieden. Aan de kant van het voeteneinde is geen afscherming 

voorzien. Met ook op de privacy van de patiënten raden wij aan een betere afscheiding 

van de bedden te voorzien. Deze kan dan ook haar nut bewijzen wanneer patiënten de 

nood voelen om zich even af te zonderen. 

 

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

(douchestangen, ramen, klinken, bedden). 
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7.6 Palliatieve functie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De begeleidingen door het palliatief support team worden breed gezien en bestaan uit 

advies, begeleiding en ondersteuning voor de patiënt, de familie en de behandelende 

teams. 

 

 Het palliatief team bestaat uit de coördinator/maatschappelijk assistente (0,5 VTE), twee 

artsen, een geriater-pneumoloog en een anesthesist-pijndeskundige (samen 0,5 VTE), 

twee psychologen (samen 0,5 VTE) en een verpleegkundige pijn- en symptoomcontrole 

(0,5 VTE). De ziekenhuispastor maakt eveneens deel uit van het PST. 

 

 De vraag tot begeleiding kan gesteld worden door de leden van het behandelende team, 

door de patiënt of door zijn familie. De leden van het PST nemen zelf geen formeel 

initiatief tot begeleiding. De vraag wordt steeds voorgelegd aan de behandelende arts die 

in principe kan weigeren doch dit schijnt nooit te gebeuren. 

 

 In 2007 werden 101 patiënten begeleid. Er is een stijging t.o.v. 2006 maar het niveau van 

2004 en 2005 is nog niet terug bereikt na het ontslag van de coördinator in 2006. 88% 

van de patiënten had een oncologische diagnose. Ongeveer de helft van de begeleide 

patiënten overleed tijdens de begeleiding in 2007, waarvan 98% in het ziekenhuis. 19% 

van de patiënten overlijdt niet waar hij wenst en met 39% werd deze wens niet 

besproken. De gemiddelde duur van een begeleiding was 17 dagen.  

 

 

Sterk punt 

 

 Palliatieve zorgcultuur wordt in het ziekenhuis gepromoot:  

 

o Het palliatief team is stevig uitgebouwd in het ziekenhuis met voldoende 

gekwalificeerd personeel en aandacht voor hun specifieke permanente 

vorming.  

 

o Er bestaat in het ziekenhuis een traditie van palliatieve begeleiding als 

belangrijk onderdeel van de globale zorg. Er bestaat een degelijke extramurale 

netwerking.  

 

o De visie en de organisatie zijn uitgeschreven en worden regelmatig 

geactualiseerd. Het PST heeft een eigen infobrochure waarin het zijn werking 

voorstelt. Een aantal afspraken zijn duidelijk neergeschreven in procedures: 

aanvraag ondersteuning door palliatief support team, opnameprocedure 

palliatieve eenheid. Ook voor euthanasie is er een gedetailleerd uitgewerkt 

stappenplan, dat goedgekeurd werd door het ethische comité, door de medische 

raad en door de raad van bestuur in 2005. 

 

o Het palliatief team organiseert wekelijkse multidisciplinaire 

patiëntenbesprekingen. Naast de teamleden zijn hier ook de betrokken 

medewerkers van de afdelingen en de behandelende artsen uitgenodigd. 

Daarnaast is er wekelijks teamoverleg met patiëntenbespreking. Een teamlid 
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gaat dagelijks langs op de afdeling om de begeleide patiënt te bezoeken. De 

gesprekken met patiënt en/of familie worden genoteerd in het verpleegkundige 

dossier. De behandelende arts wordt regelmatig per mail gebrieft. Het palliatief 

team maakt gebruik van een werksjabloon als intern communicatiesysteem. 

Hierin wordt uitvoerig verslag gedaan van de patiëntenbesprekingen.  

 

o Op vele afdelingen vinden we referentieverpleegkundigen palliatieve zorg. 

Maandelijks wordt een bijeenkomst georganiseerd met deze 

referentieverpleegkundigen. Hierin worden verwachtingen op elkaar afgestemd 

en knelpunten besproken, met als doel de palliatieve werking op de afdelingen 

te optimaliseren. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De palliatieve zorgcultuur is nog onvoldoende doorgedrongen op sommige afdelingen 

(vooral voor de niet-oncologische diagnoses) in het ziekenhuis waar ook potentiële 

kandidaten voor palliatieve zorg verblijven. Continue ziekenhuisbrede communicatie en 

bewustmaking rond palliatief beleid blijft nodig. De infobrochure van het team is nogal 

summier en eerder geschikt voor patiënt of familie. Een uitgebreider actueel document of 

een website waarin het PST zich voorstelt ontbreekt. Ook verdere vorming over 

palliatieve zorgen op maat voor artsen en verpleegkundigen lijkt hierbij nuttig. De 

referentieverpleegkundigen kunnen een cruciale rol spelen in het detecteren van 

palliatieve zorgbehoeften op afdelingsniveau. 

 

 Er bestaat een samenwerkingsakkoord met de palliatieve eenheid Ten Oever te Kortrijk. 

Vorig jaar maakte slechts één patiënt hiervan gebruik, hoewel er ongeveer 20 in 

aanmerking kwamen. Men dient eens grondig te onderzoeken wat de oorzaken zijn van 

dit povere doorverwijzingscijfer. 

 

 Er zijn in het ziekenhuis geen specifieke zorgprocedures of staande orders uitgewerkt 

betreffende specifieke palliatieve zorgen (bv. plotse achteruitgang algemene toestand, 

pijnbeleid…). 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Het organogram van het PST stelt de behandelende arts en de coördinator centraal. We 

bevelen aan om de patiënt centraal te laten figureren in het organogram, aldus de visie 

van het team reflecterend. 

 

 We bevelen aan om ook de palliatieve consultaties die gebeuren door artsen en palliatief 

verpleegkundigen te registreren en op te nemen in het jaarverslag. 

 

 We bevelen aan om op basis van de resultaten van de analyse van het jaarverslag een 

beleidsplan uit te werken met concrete doelstellingen en activiteiten. 
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7.7 Gespecialiseerde spoedgevallenzorg 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De garage en ingang van de dienst liggen op het kelderniveau. Er is een balie waar 

ambulanciers de administratieve formaliteiten afhandelen bij aanmelding. De eigenlijke 

opvang van de patiënten gebeurt op de eerste verdieping. 

 

 In het jaar 2007 waren er 12.626 patiënten op spoed, waarvan er 4916 werden 

opgenomen. 1655 (13,1%) aanmeldingen gebeurden via de dienst 100. 

 

 Qua medische bestaffing wordt er, naast het medisch diensthoofd, een geneesheer-

specialist in de anesthesie-reanimatie en de urgentiegeneeskunde, gewerkt met 6 BAG-

artsen. Men heeft er voor gekozen in de toekomst te evolueren naar een aparte medische 

permanentie. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er is een sterk uitgewerkte procedure “ontslag op tegenadvies”. 

 

 Vanuit het ziekenhuis en de dienst spoedgevallen wordt een “verpleegkundige 

urgentiegroep” (VUG) bestaft met een verpleegkundige en een ambulancier. Overdag kan 

men zo 2 VUG’s laten uitrukken, ’s nachts en in het weekend 1. De verpleegkundige van 

de VUG is ondersteund met staande orders. Ambulanciers slapen in in het ziekenhuis en 

zijn zo steeds snel beschikbaar. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Er is geen echt gesprekslokaal, hiervoor gebruikt men box 5, waar normaal gezien twee 

bedden van het nachthospitaal zouden moeten staan. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De dienst beschikt niet over een lokaal dat specifiek is ingericht voor de opvang van 

kinderen. 

 

 De dienst beschikt over weinig dienstspecifieke procedures. Gezien men hier werkt met 

een zeker aantal artsen, waarbij sommigen maar één dag per week ziekenhuisactiviteiten 

uitvoeren, is de noodzaak aan eenvormige afspraken en procedures des te belangrijker om 

een goede werking te garanderen. 

 

 In één acute box worden twee posities van elkaar gescheiden door een gordijn, wat niet 

bevorderlijk is voor de privacy van de patiënt. 

 

 De isolatiekamer beschikt niet over een sas of apart sanitair. Ook de toegangsdeur is te 

smal (tijdens isolatie met behulp van minstens twee personeelsleden). 
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Aanbevelingen 
 

 We bevelen aan om de gegevens m.b.t. de isolaties ook te verwerken in het jaarverslag. 

 

 We bevelen aan om verder infobrochures te ontwikkelen over frequent voorkomende 

pathologie.  

 

 We bevelen aan om, in het kader van de kwaliteitsbewaking met betrekking tot de 

werking van de dienst, te komen tot het meer systematisch registreren van statistische 

gegevens die als kwaliteitsparameters kunnen gebruikt worden, zoals wachttijden, 

opname, doorverwijzingen, opname intensieve zorgen, evaluatie van de triage …. 

Aangepaste software zou dit kunnen ondersteunen. 

 

 Het is aan te bevelen iedere positie te voorzien van een werkstation, waarop het 

patiëntendossier en de onderzoeksresultaten consulteerbaar zijn. 

 

 

7.8 Intensieve zorgen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De functie voor Intensieve Zorgen (IZ) bevindt zich op de eerste verdieping tussen OK en 

de afdeling spoedgevallen. 

 

 De functie telt 10 erkende bedden waarvan er 6 opgesteld staan in afsluitbare boxen met 

vaste wanden die uitgeven op de gang met verpleegpost. Eén kamer is zeer ruim en 

beschikt over aansluitingen en apparatuur voor twee bedden. Deze wordt beschouwd als 

isolatiekamer, maar ze beschikt niet over een sas. Tijdens het bezoek was hier slechts één 

bed opgesteld. Loodrecht op deze hoofdgang bevindt zich een smalle passage, afsluitbaar 

met en deur, met de overige 4 posities. Deze 4 ruimtes zijn gescheiden door vaste wanden 

en afschermbaar van de gang door gordijntjes. 

 

 Op de eenheid worden tot 7 patiënten met telemetrie opgevolgd die gehospitaliseerd zijn 

op andere afdelingen. De centrale werkpost beschikt over een aparte telefoon om snel 

vastgestelde afwijkingen te kunnen signaleren. Bij reanimaties van die patiënten gaat het 

personeel van intensieve zorgen niet ter plaatse. De interne MUG komt van de afdeling 

spoedgevallen. 

 

 13 van de 24 personeelsleden beschikken over de BBT (bijzondere beroepstitel). 

 

 In 2006 werden 21 kinderen jonger dan 19 jaar opgenomen. Geen enkel kind was jonger 

dan 9 jaar. De beschikbare registratiegegevens laten geen verdere opsplitsing toe. 

 

Sterk punt 

 

 Men werkt preventief ten aanzien van doorligwonden. Er is een “decubitus”-

referentieverpleegkundige, alle bedden zijn uitgerust met Tempur®matrassen, beademde 
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patiënten worden steeds op alternating matrassen gelegd. Er is tevens aandacht voor de 

vroegtijdige detectie van malnutritie. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De verpleegkundige permanentie voldoet niet ’s nachts. Eén van de drie 

verpleegkundigen gaat een deel van de nacht helpen op de afdeling CD. Voor 10 bedden 

dient de permanentie uit minimaal 3 verpleegkundigen te bestaan, waarbij minstens één 

die in het bezit is van de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen. 

 

 In de functie worden ook kinderen opgenomen. Er bestaat echter geen geschreven 

overeenkomst met het zorgprogramma voor kinderen in het ziekenhuis, hoewel de functie 

wel beroep kan doen op de pediaters van het ziekenhuis. 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 multidisciplinair handboek en andere 

aspecten van kindvriendelijkheid. Er is wel, in samenwerking met de dienst pediatrie, een 

koffer met wat speelgoed en lectuur samengesteld. 

 

 Er zijn een aantal architecturale tekortkomingen:  

o De kamers van de zijgang zijn zeer klein en het gebrek aan ruimte bemoeilijkt het 

vlot werken. Bv.: er kan geen beademingstoestel geplaatst worden en de steriliteit 

van materiaal op een bijzettafel kan onvoldoende gegarandeerd worden. 

o Positie 8 krijgt geen direct daglicht. 

o Er is visueel toezicht op de 4 posities van de zijgang met camera’s. Auditieve 

controle is vaak niet mogelijk, zeker niet als de tussendeur gesloten wordt zoals 

tijdens de inspectie. 

o De 4 posities van de zijgang zijn slechts afschermbaar door een gordijn, wat 

onvoldoende de privacy van de patiënten kan garanderen. Deze gordijnen stonden 

open tijdens de inspectie terwijl familieleden van een nieuwe patiënt in de gang 

circuleerden. 

o Er is een algemeen plaatstekort op de afdeling. Dit geldt onder meer voor bergruimte 

(verschillende items staan opgeslagen op plaatsen met een andere functie zoals de 

gang of het personeelslokaal) maar ook voor de personeelslokalen (verpleegkundig 

en medisch bureau, ontspanningsruimte personeel). Er is ook geen aparte 

gespreksruimte voor familieleden. 

o Er is geen isolatiekamer met sas. 

o De sanitaire installaties zijn niet rolstoeltoegankelijk. 

 

 Het werken met staande orders en procedures kan de werking op een dienst intensieve 

zorgen een stuk vereenvoudigen. Dergelijke staande orders blijken te bestaan onder de 

vorm van uitgeschreven protocollen. Deze zijn echter door de betrokken artsen niet steeds 

formeel gedateerd en geautoriseerd, wat vanuit een medicolegaal oogpunt wel 
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noodzakelijk is. Daarnaast dient op het verpleegkundig volgblad een verwijzing te staan 

naar het desbetreffende order.  

 

 Tijdens het bezoek werden verschillende mobiele zuurstofrecipiënten gezien die zonder 

beveiliging stonden opgesteld. Zuurstofflessen dienen steeds zo gestockeerd te worden 

dat ze niet kunnen omvallen. 

 

 Er werd een zakje transfusiebloed gevonden in de medicatiekoelkast. Lichaamsvochten 

en medicatie dienen gescheiden bewaard te worden. 

 

 Er is geen sluitende stockcontrole van de narcotische analgetica, noch naar aantallen, 

noch naar vervaldata. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De mobiele beademingsapparatuur bevindt zich op de afdeling spoedgevallen en wordt 

met hen gedeeld. 

  

 Er zijn onvoldoende multidisciplinaire patiëntenbesprekingen op IZ. Het overleg verloopt 

gefragmenteerd. Arts en verantwoordelijke verpleegkundige overleggen dagelijks. De 

kinesist overlegt dagelijks met de coördinator, terwijl de diëtiste apart ook dagelijks 

langskomt voor een bespreking. Er is geen systematisch medisch multidisciplinair 

patiëntenbezoek. Patiënten die niet beademd worden, worden uitsluitend door de 

pathologiespecifieke specialist behandeld, zonder tussenkomst van de intensivist. 

 

 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, er is meestal alleen een verwijzing dat dergelijke handelingen gebeuren. 

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. 

 

 Er is onvoldoende specifieke opleiding en permanente bijscholing voor het personeel. 

Van de verpleegkundigen met een BBT hebben de meesten in 2006 minder dan 15u 

vorming gevolgd. Het medische diensthoofd, het verpleegkundige middenkader en de 

hoofdverpleegkundige staan gezamenlijk in voor de permanente bijscholing van het 

personeel. De dienst hanteert evenmin een degelijk uitgewerkt inscholingsprogramma en 

–handleiding. 

 

 De temperatuur van de medicatiekoelkast was al vele weken boven de limiet, 

niettegenstaande interventie van de technische dienst. Ook met de medicatie wordt niets 

ondernomen. 

 

 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).  
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 De medische permanentie op de dienst intensieve zorgen wordt momenteel overdag 

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

cumulatie van medische permanentie dient men een protocol uit te werken dat ervoor 

zorgt dat tijdig voorzien wordt in vervanging, zodat permanent en binnen een 

aanvaardbare periode een arts op de functie aanwezig kan zijn. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 In de patiëntenboxen zijn geen pc’s voorhanden. Voor het vlot werken, maar ook naar de 

toekomst wanneer een elektronisch patiëntendossier of geneesmiddelenvoorschrift zijn 

intrede zou doen, is dit zeker aangewezen.  

 

 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…). 

 

 Afspraken betreffende het al dan niet toelaten van familieleden tijdens een reanimatie zijn 

niet vastgelegd. We bevelen aan dit uit te werken in een procedure. 

 

 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. 

 

 Het beschikken over talrijke verpleegkundigen binnen de functie die in het bezit zijn van 

een bijzondere beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg is zeker een 

meerwaarde voor de kwaliteit van de zorg. We bevelen aan om voor het volgen van deze 

opleiding (bijkomende) faciliterende maatregelen te voorzien. 

 

 Aanbeveling om de specifieke onthaalbrochure voor de dienst verder te ontwikkelen 

vooral i.v.m. het beleid voor kinderen. Er zijn weinig tot geen informatiefolders voor de 

patiënten en/of familie. Nochtans is het informeren van de patiënt de laatste jaren nog 

belangrijker geworden sinds de publicatie van de wet op de patiëntenrechten. 

 

 Het voorzien van een aparte spreekkamer voor de familie is wenselijk. Momenteel wordt 

hiervoor de wachtzaal gebruikt. 

 

 De wachtkamer is een ruimte zonder ramen of decoratie. Een wat aangenamere 

aankleding 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. 
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 Advies om de bestaande functiedifferentiatie binnen de verpleegkundige equipe nog 

verder uit te breiden. Dit speelt enerzijds in op de toenemende specialisatie in de 

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

detail te blijven beheersen) en anderzijds beantwoordt dit aan persoonlijke interesses van 

bepaalde mensen. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan een voldoende 

inbreng van pediatrische verpleegkundigen. 

 

 

7.9 Operatiekwartier – sterilisatie 
 

7.9.1 Operatiekwartier 

 
Algemene vaststellingen 
 

 Het operatiekwartier telt 6 zalen. Er zijn vier gewone operatiezalen, met per 2 zalen één 

scrubruimte en één voorbereidingsruimte. Verder is er, aansluitend op de onthaalruimte, 

een septische zaal en, aan de andere kant van het operatiekwartier, een urgentiezaal. De 

recovery telt 5 posities, maar in noodgevallen kunnen er tot 7 patiënten verblijven. Er is 

een aparte verpleegkundige equipe voor recovery en voor de rest van het 

operatiekwartier. 

 

 Momenteel zijn er plannen om het bestaande operatiekwartier te renoveren en uit te 

breiden. Men zou tijdelijk intrekken in een modulair gebouw. 

 

 De hoofdverpleegkundige is eveneens verantwoordelijk voor de centrale sterilisatie. Alle 

verpleegkundigen van het operatiekwartier draaien mee in een roulement waarbij men 

hulp dient te bieden op de sterilisatie. 

 

 

Sterk punt 
 

 Meer dan twee derde van het verpleegkundige personeel heeft de opleiding 

“stralingsprotectie” genoten. Hoewel dit niet een strikte norm is kan men dit vanuit het 

kwalitatieve oogpunt zeker waarderen.  

 

 

Non-conformiteiten 
 

 De werking in het operatiekwartier verloopt nog niet conform de vereisten van het 

zorgprogramma voor kinderen: de recovery voorziet niet in een specifieke opvangplaats 

voor kinderen. Kinderen kunnen hierdoor niet auditief en visueel afgescheiden worden 

van het gebeuren bij volwassen patiënten en om redenen van privacy laat men hier geen 

ouders bij hun kind. 

  

 Het post-operatieve opdrachtenblad voor de ontwaakzaal bevat niet steeds een autorisatie 

van de betrokken arts. Daarnaast dienen ook de verpleegkundigen hun 

verantwoordelijkheid op te nemen. Bij het toedienen van medicatie moet men dit 

paraferen. Men dient steeds te kunnen achterhalen wie welk medicament heeft 

toegediend.  
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 De dienst beschikt niet over een sluitend systeem voor het stockbeheer van de narcotische 

analgetica. De apotheek komt af en toe een stockcontrole doen, maar gezien het grote 

verbruik van dergelijke analgetica in een operatiekwartier kan dit niet als voldoende 

beschouwd worden. 

 

 

Tekortkomingen 
 

 Door een steeds toenemende vraag naar operatiecapaciteit heeft men reeds de 

urgentiezaal 5 halve dagen per week in gebruik genomen voor electieve ingrepen 

(urologie, ORL, orthopedie, algemene heekunde, gynaecologie). Hierdoor bestaat de kans 

dat men voor urgente ingrepen moet uitwijken naar de septische zaal (waarin vooral 

ingrepen van de pijnkliniek en endoscopische onderzoeken plaatsvinden). De vraag naar 

uitbreiding zal enkel groter worden en zal de druk om deze zaal (semi)-permanent te 

openen doen toenemen.  

 

 Momenteel bestaat er een reglement van inwendige orde. In dit reglement van orde, of in 

een apart huishoudelijk reglement, kan men best alle afspraken met betrekking tot het 

plannen van ingrepen mee opnemen. Hierbij dient bijzondere aandacht besteedt aan: 

 

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

waarden van pre-operatieve onderzoeken 

o Afspraken met het daghospitaal 

o Beschikbaarheid van intensieve bedden 

o Afspraken met de centrale sterilisatie 

o Afspraken met betrekking tot ingrepen bij patiënten met allergieën 

o Afspraken met betrekking tot ingrepen bij kinderen 

 

 De urgentiezaal beschikt niet over een scrubruimte. Na het schrobben in de ruimte tussen 

zaal 1 en 2 dient men doorheen de verbeddingsruimte en de centrale gang naar zaal U te 

gaan. Nergens zijn er deuren die automatisch kunnen openen.  

 

 

Aanbevelingen 
 

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

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

optimaal te kunnen verrichten zou een administratieve ondersteuning een meerwaarde 

kunnen betekenen. 

 

 Er is een summier beleidsplan. Dit dient echter nog helemaal uitgewerkt te worden. We 

bevelen aan hier meer aandacht aan te besteden dan nu mogelijk is. 

 

 We bevelen aan de toegang tot het operatiekwartier voor bezoekers beter aan te geven. 

Momenteel zijn er twee toegangen, een vanuit het beddenhuis en een via de dienst 

spoedgevallen. Bezoekers dienen zich via deze laatste weg aan te bieden, maar 

signalisatie ernaartoe ontbreekt. 

  

 Aanbeveling om een dienstspecifiek inscholingsprogramma verder uit te werken.  
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 Aanbeveling om meer dienstspecifieke informatiebrochures te ontwikkelen. Momenteel 

bestaat er een folder voor het dagziekenhuis. 

 

 Momenteel registreert men manueel de verschillende operatietijden. Deze worden nadien 

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

Advies om te onderzoeken of men niet kan overschakelen op een geïnformatiseerd 

planningsprogramma voor het operatiekwartier.  

Deze informatisering kan vooral het werk aangaande planning en registreren van een 

aantal parameters vergemakkelijken. Het werken met een strikt planningssysteem kan een 

aantal problemen of tekortkomingen aangaande de planning helpen voorkomen of 

detecteerbaar en bespreekbaar maken.  

 

 

7.9.2 Sterilisatie 
 

Algemene vaststellingen 
 

 Er zijn 4 autoclaven: 2 op de CSA en 2 op het operatiekwartier. Deze worden allemaal 

aan een zijde geladen en gelost. Op de sterilisatieafdeling is er een gassterilisator op basis 

van ethyleenoxide (met annex ontluchtingskamer), en een ruimte voor desinfectie van 

grotere materialen met formaldehyde (Aseptor®). Er staat ook een toestel voor 

desinfectie van flexibele endoscopen. Tenslotte is er een snelsterilisator (Steris®) op het 

operatiekwartier. 

 

 Eén van de apothekers is gesubspecialiseerd op het vlak van sterilisatie. 

 

 Binnenkort zal de CSA tijdelijk verhuizen omwille van verbouwingen. De directie 

overweegt ook om (een groter deel van) de sterilisatieactiviteiten uit te besteden, dit zal 

verder onderzocht worden in een werkgroep. Sterilisatie van het materiaal dat op de 

verpleegafdelingen gebruikt wordt, is al uitbesteed. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het gebruiken van de snelsterilisator dient tot een minimum beperkt te worden. 

Snelsterilisatie kan slechts in beperkte en welbepaalde omstandigheden gebruikt worden 

en dient steeds te verlopen onder de supervisie van de sterilisatie-eenheid.  

 

 Binnen het operatiekwartier is een stuk van de sterilisatie gehuisvest (twee autoclaven en 

een Steris®-toestel). Deze bevinden zich in een onreine zone (de scrubruimtes). 

 

 De toenemende activiteiten en verantwoordelijkheden van de sterilisatie zetten de 

personeelsbestaffing van 3,5 VTE onder druk. De verhouding werklast-

personeelsbestaffing dient geherevalueerd te worden. 

 

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

de meest recente versie van de EN 13060-richtlijn. De testhelix staat model voor de holle 

medische instrumenten die in de praktijk in de sterilisator gesteriliseerd worden. 
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 Twee stoomautoclaven (nummer 1 en 2) zijn nog van het type zonder voorvacuum, en 

zijn aan vervanging toe. 
 

 De scheiding tussen vuile en reine zone dient nauwgezet doorgevoerd te worden. Tussen 

de twee ruimtes in een doorgeefluik, dat constant openstond op datum van bezoek. Ook 

bleven verschillende deuren naar de gang openstaan. De richtlijnen betreffende 

hygiënische voorschriften dienen strikt opgevolgd te worden. 

 

 De CSA beschikt over een systeem waardoor slechts beperkte traceerbaarheid van 

instrumenten mogelijk is (momenteel is traceerbaarheid tot bij de patiënt nog niet 

mogelijk). Het is belangrijk dit systeem te herbekijken en verder sluitend uit te werken 

zodat instrumenten te allen tijde getraceerd kunnen worden. 

 
 

Aanbevelingen 

 

 Rekening houdend met het stijgend aantal sterilisaties, is het belangrijk het aantal 

beschikbaar materiaal (bv.: momenteel 2 wasmachines) hiermee in verhouding te houden.  

 

 Wij bevelen aan de CSA meer inspraak te geven in de planning van OK, dit met het oog 

op een optimale sterilisatieorganisatie en de garantie dat de gevraagde instrumenten op de 

gewenste tijdstippen steriel afgeleverd kunnen worden. 

 

 

7.10 Chirurgisch dagziekenhuis 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het chirurgische dagziekenhuis beschikt over 11 bedden die verdeeld zijn over 2 

eenpersoonskamers, 3 tweepersoonskamers en een tweepersoonskamer met een extra bed. 

Daarnaast is er een behandelkamer waar desgevallend ook een patiënt kan worden 

opgenomen. 

 

 Pediatrische patiënten, 2 à 3 per week, in daghospitalisatie voor heelkundige behandeling, 

worden meestal opgenomen op het chirurgische dagziekenhuis. Het oncologische en het 

geriatrische daghospitaal zijn elders in het ziekenhuis gesitueerd. 

 

 In 2007 werden in het dagziekenhuis 2126 patiënten opgenomen. Het aantal 

behandelingen neemt elk jaar toe. 

 

 

Sterke punten 
 

 Patiënten worden na de ingreep systematisch telefonisch bevraagd met behulp van een 

gestandaardiseerde vragenlijst. 

 

 Het preoperatieve beleid wordt gecoördineerd vanuit het dagziekenhuis door middel van 

een aantal gestandaardiseerde formulieren voor patiënt en/of huisarts. Ook voor het 

ontslag bestaan zulke documenten. 
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 Er werd een zeer volledige informatiebrochure ontwikkeld over anesthesie. Men beschikt 

voor de courante ingrepen over informatiebrochures van het postoperatieve verloop met 

specifieke nazorgrichtlijnen. 

 

 De meeste artsen doen meerdere rondes per dag. Patiënten kunnen zo sneller ontslagen 

worden. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De capaciteit aan bedden waarover men beschikt is onvoldoende t.o.v. de activiteit. Heel 

wat dagpatiënten worden op gewone verpleegafdelingen opgenomen wegens 

plaatsgebrek in het dagziekenhuis. 

 

 Gedurende de openingsuren beschikt het dagziekenhuis niet over een administratief 

personeelslid. Op dit moment worden heel wat administratieve taken opgenomen door de 

hoofdverpleegkundige die bovendien ook nog instaat voor de organisatie van het 

oncologische dagziekenhuis. 

 

 De functie beschikt niet over schriftelijk vastgelegde selectiecriteria betreffende de 

patiënten en de ingrepen. Er bestaat wel een niet-geautoriseerde versie van het RIO 

waarin deze vermeld worden. 

 

 De afstemming operatieprogramma en opnamebeleid (centraal) is niet optimaal waardoor 

de wachttijden kunnen oplopen en onvoorziene overnachtingen voorkomen. Door gebrek 

aan gesystematiseerde registratie is het moeilijk om de omvang van dit probleem te 

objectiveren. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het recente huishoudelijke reglement (RIO), dat tijdens de inspectie als geldig naar voren 

geschoven werd, bestaat enkel in een kladversie. De versiedatum ontbreekt evenals de 

auteur en de autorisatie van de bevoegde organen van het ziekenhuis. Het is ook nog 

onvolledig qua inhoud (bv. preoperatief beleid, afspraken met OK, uitgewerkte 

procedures). 

 

 Er is geen gestructureerd overleg tussen het dagziekenhuis en het operatiekwartier. De 

planning/voorrang van dagpatiënten in het totale OK-programma zou hier aan bod 

moeten kunnen komen. Schriftelijke organisatorische afspraken met de operatieafdeling 

worden best opgenomen in het RIO. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan het medische dossier na de ingreep snel beschikbaar te stellen voor de 

spoedgevallenafdeling, met het oog op onvoorziene complicaties. 

 

 In het algemeen dient voldoende aandacht besteed te worden aan een coherente en 

relevante aanpak van het kwaliteitsbeleid voor de functie daghospitaal. De tevredenheid 
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van de gebruikers alsook van de medewerkers kan actief onderzocht worden.  

We bevelen verder aan om klinische paden te ontwikkelen. 

 

 Voor 2007 bestaat enkel een summier jaarverslag met activiteitencijfers. Het chirurgische 

dagziekenhuis beschikt niet over een geïntegreerd jaarverslag. 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, 

zoals registratie van de wachttijden. Uit zulk jaarverslag kan men dan verbeterpunten 

halen om ze te integreren in een afdelingsspecifiek beleidsplan voor het volgende jaar.  

 

 Het lijkt aangewezen 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. 

 

 Gezien het gebrek aan bruikbare registraties (opname-wachttijden tot voorbereiding en tot 

ingreep-ontslag) bevelen we aan een efficiënter planningssysteem te overwegen. Idealiter 

zou het traject van de patiënt moeten kunnen gevolgd worden tot aan zijn ontslag uit het 

dagziekenhuis. De toewijzing van operatietijden kan dan met objectieve gegevens 

georganiseerd worden. Het lijkt aangewezen dat de vele geneesheerspecialisten hierbij 

actief participeren. We bevelen ook aan om met de chirurgen te bekijken of het aantal 

laattijdige ontslagen buiten de openingsuren van de dienst kan verminderen. 

 

 We bevelen aan om ingreepspecifieke informatiebrochures voor de patiënten te 

ontwikkelen. 

 

 

7.11      Apotheek 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De apotheek is gelegen op 2 verdiepingen, welke verbonden zijn door een interne trap. 

 

 Er werken momenteel in de apotheek 2,3 VTE apothekers, een vacature voor een 

halftijdse VTE apotheker zal in juli ingevuld worden. 

 

 1 apotheker werkt halftijds in het ziekenhuis van Waregem en halftijds in het ziekenhuis 

van Deinze. Ook de collega die in juli begint zal in de twee ziekenhuizen actief zijn. Deze 

regeling kan eventuele gezamenlijke toekomstige projecten faciliteren.  

 

 De apotheek is alle werkdagen geopend van 8u30 tot 12u30 en van 13u15 tot 17u15, en 

op zaterdag van 8u30 tot 12u30. De wachtdienst wordt georganiseerd in samenwerking 

met de apotheek van het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze. 

 

 Het ziekenhuis heeft 2 gangbare systemen inzake medicatiedistributie. Namelijk het 

nieuw ingevoerde elektronisch medicatiebeheer (6 afdelingen) en het vroegere 

distributiesysteem dat werkt met rekenbladen/verzamelbladen. 
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Sterke punten 

 

 De apotheek neemt actief deel aan heel wat interdepartementale werkgroepen binnen het 

ziekenhuis. 

 

 Er bestaat een subspecialisatie/taakverdeling in de groep van apothekers. 

 

 De apotheek beschikt over een Vanas®-kast, hier kunnen verpleegkundigen via een code 

en vingerafdruk medicatie uithalen wanneer de apotheek gesloten is. 

 

 De apotheek heeft een SWOT opgemaakt en heeft een goed zicht op de eigen werking en 

mogelijke verbeterpunten. 

 

 Binnen het ziekenhuis werd (op een aantal afdelingen) een elektronisch 

medicatiebeheersysteem opgestart, wat het aantal fouten in de medicatiedistributie reeds 

verminderde en een betere opvolging en controle mogelijk maakte. 

 

 De apotheek werkt nauw samen met referentieverpleegkundigen medicatiebeheer binnen 

het ziekenhuis. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Bij het elektronische medicatiebeheer valideren artsen de gemaakte medicatieorders (Als 

extra controle wordt bij ontslag van de patiënt zijn verzamelvoorschrift nogmaals door de 

arts getekend). Bij nazicht bleek dit op een afdeling in 2 dossiers niet het geval te zijn. 

Het is niet duidelijk of deze niet gevalideerde medicatieorders ook doorgestuurd worden 

naar de apotheek en of de medicatie in voorkomend geval afgeleverd wordt. 

 

 Op de afdelingen zonder elektronisch medicatiebeheer wordt de medicatie 

voorgeschreven op rekenbladen. Rekenbladen worden terug aan de afdeling bezorgd om 

een volgende bestelling op te noteren en worden enkel getekend/gevalideerd door de arts 

bij ontslag. Deze voorschriften zijn bijgevolg naschriften, waarbij de validatie zelfs 

verschillende dagen op zich kan laten wachten. 

 

 Momenteel is betrokkenheid van de hoofdapotheker bij het dagelijks bestuur zeer gering. 

Zo bleek de apotheker die de verantwoordelijkheid draagt over de sterilisatie niet op de 

hoogte van de verbouwingen en toekomstplannen voor de CSA. 

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

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

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

hoofdgeneesheer, verpleegkundig directeur en het hoofd van de administratief en 

financieel departement, is dan ook vereist. 

Een systematische uitnodiging van de hoofdapotheker op de vergaderingen van het 

directiecomité kan in dit kader worden overwogen. 

 

 Voor bepaalde diensten (A-, G- en Sp-dienst) wordt medicatie voor meer dan 5 dagen 

afgeleverd. 

 

 Op infrastructureel vlak worden volgende bemerkingen gemaakt: 
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- Momenteel beschikt de apotheek over 264,8m², volgens de berekeningen 

betekent dit een tekort van 56,8 m².  

- Binnen het cytostaticalokaal en het lokaal voor de steriele bereidingen wordt 

ook de administratieve kant van de bereiding afgehandeld, hierdoor staat een 

computer en wat bureaumateriaal binnenin deze steriele lokalen opgesteld. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er is momenteel geen volledige FONA-registratie binnen de apotheek. Een goede 

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

de verbetering van de eigen werking. Momenteel beperkt de apotheek zich tot specifieke 

metingen binnen vooropgestelde termijnen en registraties met verhoogde aandacht voor 

welbepaalde problemen. 

 

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

op afdelingsniveau, deze is echter niet sluitend. Een sluitende procedure welke aangeeft 

dagelijks de temperatuur nauwgezet te registreren evenals de verschillende stappen, 

welke ondernomen moeten worden bij temperatuursoverschrijding, zowel omtrent de 

medicatie als omtrent de herstelling van de koelkast dienen éénduidig uitgewerkt en 

gecommuniceerd te worden vanuit de apotheek. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om het jaarverslag van de apotheek verder uit te breiden met een 

kritische terugblik op de eigen werking. Met vermelding van gerealiseerde doelstellingen, 

de eigen sterktes en zwaktes evenals de opportuniteiten en eventuele bedreigingen voor 

de werking. 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een uniform cytostaticavoorschrift. We bevelen aan om te 

bekijken waar het elektronisch chemotherapievoorschrift kan aangepast worden met 

ingebouwde controlesystemen, zodat de controle geoptimaliseerd kan worden en de 

risico’s op fouten verkleint. 

 

 We bevelen aan de interne overlegmomenten te formaliseren en op te drijven. Zo bevelen 

wij aan om formeel, de basisprincipes en belangrijkste afspraken van iedere 

subspecialisatie (o.a. sterilisatie…) binnen de apotheek mede te delen in een intern 

overleg. Op deze manier blijven alle apothekers op de hoogte van de gehele werking 

binnen de functie apotheek. 

 

 We bevelen aan het toezicht op de afdelingen inzake stockbeheer en registratie van 

temperatuur strikter op te volgen. 
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7.12 Ombudsfunctie 
 

Algemene vaststelling 

 

 De ombudsfunctie wordt gecombineerd met de functie van kwaliteitscoördinator van 

zowel ziekenhuis als RVT. 

 

 

Sterke punten 

 

 Artsen en verpleegkundigen brengen de ombudspersoon op de hoogte van confrontaties 

met ontevreden patiënten. Zo ontwikkelt zich een cultuur van pro-actief melden van te 

verwachten klachten. 

 

 De ombudspersoon voert regelmatig huisbezoeken uit (bv. minder mobiele patiënten). 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De positie in de organisatie en de klachtenprocedure hypothekeren ernstig de 

onafhankelijke, neutrale en onpartijdige opstelling van de ombudspersoon en -functie: 

o De ombudspersoon heeft ook leidinggevende taken. Als kwaliteitscoördinator 

is zij niet alleen als rechtstreekse staffunctie gelieerd aan de algemeen 

directeur, maar is zij ook  volwaardig lid van het directiecomité en heeft ze de 

leiding bij een aantal hervormingen in het ziekenhuis. Met het oog op een 

strikte neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, is de functie van 

ombudspersoon onverenigbaar met een leidinggevende functie. 

o Na registratie wordt een kopie van de klacht niet alleen bezorgd aan de 

rechtstreeks betrokkene, maar ook doorgestuurd naar het betrokken directielid 

en eventueel ook aan de betrokken afdelings- of lijnverantwoordelijk / medisch 

diensthoofd. Dit brengt de onafhankelijkheid, de neutraliteit en de 

onpartijdigheid van de ombudspersoon verder in het gedrang. Sommige 

klachten leiden rechtstreeks tot sancties (bv. ontslag).  

o Voorts geeft de klachtenprocedure aan dat zij “steeds nauw samenwerkt met 

het betrokken directielid” (bv. medische klachten → hoofdgeneesheer). 

Reacties van de bij de klacht betrokken persoon of dienst dienen ook steeds via 

het betrokken directielid te worden doorgegeven. 

o Indien de klacht niet in eerste instantie raakt opgelost, volgt een intern overleg 

onder voorzitterschap van de algemeen directeur, het betrokken directielid, de 

betrokken ziekenhuismedewerker, en bij niet medische klachten ook de direct 

betrokken disciplines en de hiërarchisch verantwoordelijke(n). Daarna volgt 

een overleg onder voorzitterschap van de algemeen directeur met de klager, de 

intern betrokkenen en de eventuele externe belanghebbenden. 

o Bij verlof of ziekte van de ombudspersoon worden klagers rechtstreeks 

doorverwezen naar de algemeen directeur. 

 

 Uit de hierboven beschreven procedure 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. 
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 De klachtenprocedure voorziet ook dat het hoofd van de administratie wordt ingelicht 

met oog op een aangifte aan de verzekering.  

 

 

Tekortkomingen 
 

 De beschrijving van de klachtencommissie in de klachtenprocedure strookt niet met de 

werkelijkheid. Volgens de klachtenprocedure komt de klachtencommissie 

(ombudspersoon, algemeen directeur, verpleegkundig directeur, administratief directeur 

en de hoofdgeneesheer) jaarlijks samen voor de presentatie van het jaarverslag, het 

formuleren van structurele verbeterpunten en voor het helpen oplossen van moeilijke en 

aanslepende klachten. In de praktijk wordt het jaarverslag toegelicht op het directiecomité 

en worden de verbetervoorstellen daar geformuleerd. De commissie komt slechts ad hoc 

samen. 

 

 De klachtenprocedure vermeldt ook dat de ombudspersoon, nog voor iedere vorm van 

bemiddeling, juridische informatie inwint bij de adjunct van de directeur. Deze functie 

bestaat echter niet meer in het ziekenhuis.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om te herevalueren of de taak van de klachtencommissie niet breder kan 

opgevat worden. 

 

 Het realiseren van tevreden klanten en het voorkomen van ontevredenheid is van cruciaal 

belang in een gezondheidsorganisatie. Klachtenmanagement moet hierbij gezien worden 

in het breder kader van ontevredenheidsmanagement, waarbij op een systematische wijze 

inspanning wordt geleverd om de (on)tevredenheid van klanten (patiënten, familie, 

huisartsen, samenwerkende instellingen, leveranciers…) uit zoveel mogelijk interne en 

externe bronnen te verzamelen en te analyseren. Het verdient aanbeveling de 

ombudsfunctie vanuit dit standpunt te ontwikkelen.  

 

 Klachten die op de afdelingen worden gemeld en opgelost, komen niet terecht bij de 

ombudsdienst. Nochtans kunnen zij waardevolle informatie bevatten over gebreken in de 

dienstverlening en mogelijke verbeterpunten. Het is dan ook van belang dat dergelijke 

klachten worden geregistreerd en opgenomen in het jaarverslag en dat zij deel uitmaken 

van een kritische reflectie. 
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8 Milieu en hygiëne  

 

8.1 Milieuvergunningen 
 

Algemene vaststelling 

 

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

termijn die eindigt op 04/06/2012 en omvat onderstaande G-rubrieken: 

o rubriek 49.2: universitaire, algemene, categorale en psychiatrische 

ziekenhuizen 

 

o rubriek 35: Rouwkamers: vergunning geschorst sinds 1996 

 

o rubriek 51.1: Laboratoria met GGO/Pathogene organismen) werd later vergund 

maar heeft dezelfde einddatum als de basisvergunning (04/06/2012). 

 

 

8.2 Ziekenhuiskeuken 
 

Algemene vaststellingen 

 

 In de centrale ziekenhuiskeuken wordt in een warme lijn gewerkt. 

 

 In de centrale keuken van het ziekenhuis worden er dagelijks ongeveer 250 warme 

maaltijden voor patiënten en 150 warme maaltijden voor bezoekers van het ziekenhuis 

bereid. 

 

 Het recentste beschikbare inspectieverslag van het Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) had betrekking op het controlebezoek van 

28/02/2005. 

 

 4x/jaar worden er op verschillende plaatsen bacteriologische controles van de 

werkoppervlakken en materialen die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren 

uitgevoerd.  

  

 

Sterk punt 

 

 Dagelijks wordt de temperatuur van een voedingsplateau, vanaf proportioneren tot 

aankomst bij de patiënt, gemeten en geregistreerd d.m.v. data loggers. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De mogelijkheden om een strikte handhygiëne toe te passen zijn onvoldoende: er zijn 

slechts 2 lavabo’s om de handen te wassen beschikbaar (één in de centrale keuken en één 

aan de ingang van het keukengedeelte). 
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 Het comité ziekenhuishygiëne is niet actief betrokken bij het uitwerken van de HACCP-

procedure, de opvolging ervan en de evaluatie van de hygiënerichtlijnen: 

o er is geen systematisch overleg tussen het comité ziekenhuishygiëne en het 

HACCP-team; 

o er is geen actieve opvolging van de bacteriologische controles van de 

werkoppervlakken bij slechte resultaten. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 De temperatuur van de koel- en diepvriesruimten wordt automatisch geregeld en 

bewaakt. Er worden geen manuele temperatuurcontroles uitgevoerd. 

Wij bevelen aan om deze temperaturen regelmatig manueel te controleren en te 

registreren. 

 

 In het keukencomplex is slechts één lavabo voor het wassen van handen beschikbaar. Wij 

bevelen aan om op verschillende, goed zichtbare en vaste plaatsen alcogel ter beschikking 

te stellen en de medewerkers te informeren over het gebruik ervan. 

 

 De mondelinge richtlijnen m.b.t. het dragen van handschoenen verschillen met de 

richtlijnen in de HACCP-procedure. 

Het is aan te bevelen om de medewerkers regelmatig te instrueren over de indicaties tot 

het gebruik van wegwerphandschoenen. Een perfecte handhygiëne blijft noodzakelijk 

ook bij gebruik van wegwerphandschoenen. 

 

 Het is aan te bevelen om het verpakkingsmateriaal (karton, plastic, blik) zo snel mogelijk 

te verwijderen via een apart lokaal. 

Deze maatregel is een onderdeel van de beheersvoorschriften inzake ongediertepreventie. 

 

 

8.3 Ziekenhuisafval 
 

 

Algemene vaststelling 

 

 Op het ogenblik van de audit wordt er een nieuwe centrale opslagplaats gebouwd. Het 

nieuwe containerpark is gelegen op een aan het zicht onttrokken locatie buiten het 

beddengebouw. De toegang tot de centrale opslagplaats zal worden geregeld d.m.v. een 

code slot. 

Omwille van deze bouwwerken is de centrale opslag tijdelijk verspreid over verschillende 

locaties op het terrein. 

 

 

Aanbevelingen 

 

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

uitgevoerd zijn dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, 

morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terecht komen. Deze moet voorzien 
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zijn van opvanggoten die vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid 

worden. 

 

 Wij bevelen aan om bij de inrichting van het nieuwe containerpark te voldoen aan alle 

bepalingen opgenomen in het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheersing 

(Vlarea), meer bepaald onderafdeling 5.5.3. Medisch Afval. 

 

 

8.4 Mortuarium en autopsielokaal 
 

Algemene vaststelling 

 

 Het ziekenhuis is niet meer vergund voor rubriek 35: rouwkamer 

 

 

Aanbeveling 

 

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

naar een rouwkamer of naar een afzonderlijk en hiervoor geschikt lokaal. In het laatste 

geval moeten de lijken binnen de twaalf uur, na het vaststellen van het overlijden, 

overgebracht worden naar een rouwkamer of een afdeling anatomopathologie. 

Omdat het ziekenhuis niet beschikt over een eigen vergunde rouwkamer moeten de lijken 

binnen de twaalf uur na het vaststellen van het overlijden overgebracht worden naar een 

externe rouwkamer. 

We bevelen aan om in een procedure de maximum verblijftijd van de lijken in het 

ziekenhuis  vast te leggen.   

 

 

8.5 Legionellabeheersplan 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis maakt uitsluitend gebruik van het water van het openbare waterleidingnet. 

Het water wordt na ontharding opgeslagen in een ondergronds betonnen reservoir. 

 

 Het ziekenhuis is opgedeeld in drie zones met elk een eigen warmwaterproductie 

(voorblok, achterblok en materniteit). 

 

 De instelling beschikt over een bovendaks geplaatste koeltoren 

 

 

Non-conformiteit 

 

 De beheersmaatregelen, vermeld in het eigen beheersplan, worden niet uitgevoerd: 

o de risicopunten werden niet bemonsterd en geanalyseerd voor Legionella 

Pneumophila zoals aangegeven van het beheersplan; 

o de temperatuurcontroles werden niet uitgevoerd zoals vastgelegd in het 

beheersplan. 
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Aanbevelingen 

 

 Wij bevelen aan om de risicopunten minimaal 2x/jaar te laten analyseren voor Legionella 

Pneumophila. 

 

 Het beheersplan stemt niet meer overeen met de huidige situatie (verwijderde fontein, 

niet uitgevoerd structurele aanpassingen…). We bevelen aan om het beheersplan te 

evalueren en aan te passen aan het legionella besluit van 9 februari 2007. 

 

 

8.6 Waterdistributie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er wordt uitsluitend drinkwater aangeboden van het openbare waterleidingsnet. 

 

 Het aangeleverde leidingwater ondergaat een bijkomende ontharding. 

 

 Jaarlijks wordt het leidingwater in de centrale keuken bemonsterd en bacteriologisch 

geanalyseerd. 

 

 

8.7 Schoonmaak 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het huishoudelijk onderhoud van het ziekenhuis wordt verzorgd door eigen 

personeelsleden werkzaam in een twee ploegensysteem. 

 

 Er is één verantwoordelijke specifiek voor de schoonmaak aangesteld. 

 

 De medewerkers beschikken over schema’s m.b.t. het dagelijkse en periodieke 

onderhoud. 

 

 

8.8 Linnenbehandeling 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een interne wasserij waar uitsluitend 

poetsdoeken/vloermoppen gewassen worden. Regelmatig worden er op het wasprocédé 

bacteriologische controles uitgevoerd. 

 

 Er worden geen kledingstukken van patiënten gewassen. 

 

 Een externe wasserij verzorgt het bedlinnen van de patiënten en de werkkledij van het 

personeel. 
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 Het comité ziekenhuishygiëne beschikt over resultaten van de bacteriologische controles 

op het wasprocédé van de externe wasserij. 

 

 

8.9 Opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De aangeleverde goederen worden in hun originele verpakking op een vaste plaats 

opgeslagen.  

 

 Alle goederen worden gecontroleerd op beschadiging en indien nodig in een opvangbak 

geplaatst. 

 

Aanbeveling 

 

 Wij adviseren om het gemiddelde verbruik van gevaarlijke stoffen per jaar en per 

verbruiker te registreren, op te volgen en te evalueren. 

 

 

8.10 Biotechnologie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 In het labo worden enkel biologische agentia gemanipuleerd met als maximale 

risicoklasse 2. 

 

 Het laboratorium beschikt over een LAF-kast (klasse II). Positieve primo-culturen van 

via lucht overdraagbare pathogene van risicoklasse 3 worden niet meer geopend tijdens 

of na de groei maar volgens de richtlijnen opgestuurd. 

 

 De preventieve maatregelen werden beschreven in het technische dossier en gunstig 

geadviseerd door SBB. 

 

 De inrichting beschikt over een toelating van LNE (kennisgeving ingeperkt gebruik). 

 

 Het autoclaveringsproces wordt door een biologische indicator gevalideerd. 

 

 

Sterk punt 

 

 Alle medewerkers van het laboratorium hebben toegang tot een uitgebreid elektronisch 

kwaliteitsysteem met alle standaard werkprocedures, veiligheidsprocedures, interne 

audits, centraal register van geïsoleerde kiemen… 

 

 

Non-conformiteit 
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 Schriftelijke richtlijnen m.b.t. het dagelijkse en periodieke onderhoud van het 

laboratorium ontbreken. Het is af te raden om het onderhoud van werktafels en specifiek 

laboratiummaterialen (LAF-kast…) te laten uitvoeren door personen niet op de hoogte 

van bioveiligheid. 

 

 

8.11 Bestrijding en preventie van ongedierte 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er is een procedure bestrijding en preventie van ongedierte. 

 

 Bij het vaststellen van ongedierte wordt de ongediertebestrijding door eenzelfde externe 

bestrijdingsfirma uitgevoerd. 

 

 

8.12 Biotechnologie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Op 7 september 2007 werd er door het ziekenhuis een milieuvergunningsaanvraag voor 

het bouwen van een nieuwe vleugel ingediend. Deze vergunningsaanvraag werd gunstig 

geadviseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid, Toezicht Volksgezondheid. 

 

 Het comité ziekenhuishygiëne wordt actief betrokken bij het nemen van preventieve 

maatregelen m.b.t. stofreductie en regelmatig worden er luchtsamples (Aspergillus) 

genomen. 
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9 Infectieziektenpreventie 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Er bestaat een procedure i.v.m. de verplichte melding van infectieziekten. De afdeling 

Toezicht Volksgezondheid ontvangt op regelmatige basis meldingen van het ziekenhuis. 

 

 Het ziekenhuis deed mee aan de nationale campagnes voor handhygiëne. 

 

 Er bestaat ook een goed uitgeschreven MRSA-beleid. 

 

 Recent is het ziekenhuis gestart met referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne. Deze 

5 verpleegkundigen zullen ook deelnemen aan het comité ziekenhuishygiëne. 

 

 De laatste 2 jaar is de communicatie en de samenwerking met de omliggende rusthuizen 

en de huisartsen uit de streek verbeterd. Het team ziekenhuishygiëne geeft ook regelmatig 

opleidingen i.v.m. MRSA, handhygiëne… aan deze groepen. In de toekomst zullen ze 

ook aandacht besteden aan groepen uit de thuiszorg. 

 

 Het comité ziekenhuishygiëne komt minimum 4x/jaar samen en zal vanaf juni 2008 

samengesteld zijn volgens de nieuwe regelgeving. 

 

 Sinds 2002 is er een antibiotica-beleidsgroep in het ziekenhuis aanwezig (pilootproject). 

Dit comité zal nu 4x i.p.v. 10x per jaar samenkomen. 

 

 

Sterk punt 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een goed doordacht AB-formularium. Dit is opgesplitst in 

profylactisch, empirisch en microbiologisch gebruik. Er zijn linken voorzien naar externe 

(bv. AB-gids, monografiefiches van specifieke bacteriën…) en interne sites (bv. 

epidemiologie van eigen ziekenhuis resistente AB’s, , dagelijks AB-verbruik per AB,…) 

 

 

Tekortkoming 

 

 De basisvoorwaarden voor de toepassing van een goede handhygiëne zijn niet bij alle 

zorgverstrekkers vervuld. Het dragen van korte mouwen en de afwezigheid van juwelen 

aan de handen, zoals beschreven in de procedures van het ziekenhuis, wordt niet door 

iedereen nageleefd. De directie en de hoofdgeneesheer spelen een belangrijke rol in de 

implementatie van deze basisvoorwaarden bij alle beroepsgroepen, inclusief de artsen. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Om handhygiëne nog beter te implementeren op de werkvloer dienen ook de 

spoelruimten en afdelingskeukens te worden uitgerust met de nodige alcoholdispensers, 
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zeep en wegwerphanddoeken en geheugensteuntjes . Sommige spoelruimten en keukens 

waren hiermee niet uitgerust. 

 

 De procedures algemene en bijkomende voorzorgsmaatregelen worden niet altijd even 

gemakkelijk door de verpleegkundigen op de werkvloer in de mappen teruggevonden. 

Een toegankelijk en gebruikersvriendelijk intranet zou hier ondersteuning bieden. 
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