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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. 
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Non-conformiteiten 
 

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

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

deze regelgeving en de interpretatie ervan dienen deze non-conformiteiten te worden gelezen 

als een "voorstel van non-conformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze 

kwalificatie wijzigen.   

  

Tekortkomingen 
 

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

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

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

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

Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen.  

  

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: 

 

4 maart 2008 Audit 

7 maart 2008 Audit 

14 maart 2008 Audit 

18 maart 2008 Opmaak verslag 

21 maart 2008 Presentatie verslag 

 

 

1.4. Samenstelling van het auditteam 

 
 
XXXX  Hoofdauditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 
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2 Identificatie van de instelling 

 

Naam AZ Sint-Lucas Brugge 

Adres Sint Lucaslaan 29 

Gemeente 8310 Assebroek 

Telefoon tel 050/36.91.11 

Fax Fax 050/36.94.84 

e-mail info@stlucas.be 

web www.stlucas.be 

Erkenningsnummer 140 

 

 

Inrichtende macht 

 

Vzw Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas 

Sint Lucaslaan 29 

8310 Assebroek 

 

 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

XXXX 

 

 

Directie 

 

Algemeen directeur XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Verpleegkundig directeur  XXXX 

Administratief directeur XXXX 

  

  

  

 

 

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

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het AZ Sint-Lucas Brugge is in 1988 ontstaan uit een fusie van AZ Sint Lucas en Kliniek 

Sint Jozef. In 1996 verhuisde alle ziekenhuisactiviteit naar campus Sint Lucas. 

 

 Het ziekenhuis telt 415 erkende bedden: 

 

C D G E M A + a K Sp-

loco 

Sp-

neuro 

Sp-

Pall 

Totaal 

114 93 56 24 22 30 + 8 25 20 20 3 415 

 

 

 De directie van het ziekenhuis onderging de voorbije jaren grote veranderingen. De 

verpleegkundig directeur is sinds mei 2006 in dienst. De hoofdgeneesheer is aangesteld 

sinds mei 2007. Sinds 31/03/07 is de functie van algemeen directeur vacant. Deze functie 

wordt ad interim waargenomen door een bestuurslid. 

 

 Het voorbije jaar werd het organogram aangepast.  

Het directiecomité stuurt als team de verschillende departementen aan. De managers van 

de verschillende departementen worden maandelijks tijdens vaste slots uitgenodigd op 

het directiecomité (bv hoofdapotheker, ICT, personeel en organisatie, …). Hiernaast is er 

4 maal per jaar een managementteam, bestaande uit het directiecomité en alle managers. 

De dienst patiëntenbegeleiding valt verder onder de bevoegdheid van de verpleegkundig 

directeur. 

 

 Eind 2007 werd besloten om de strategie die in 2005 voor 4 jaar werd vastgelegd, te 

herzien. Hiervoor werd een strategisch comité opgericht. Er wordt voor de herevaluatie 

zowel top-down als bottom-up gewerkt. Het ziekenhuis wordt hierbij begeleid door een 

extern bureau. Het traject om de strategie te herevalueren wordt ‘Cadans’ genoemd. 

 

 

Sterke punten 

 

 Het AZ Sint-Lucas Brugge heeft meerdere samenwerkingsverbanden en associaties met 

AZ Sint-Jan Brugge (Sp-palliatief, P*, EPSI, CAD in Oostende, oncologie, labo, pijn, 

cardiologie, neurochirurgie). De samenwerking en associaties worden jaarlijks 

geëvalueerd in overlegvergaderingen tussen beide ziekenhuizen, met de directie en de 

verantwoordelijke artsen. 

 

 Het AZ Sint-Lucas telt heel wat gespecialiseerde projecten die de patiënt centraal stellen: 

projecten borstkliniek, mondhygiëne, patiëntenvoeding, pijncontrole, outreaching kinder- 

en jeugdpsychiatrie, geheugenkliniek, stomazorg, kinderplasschool, prostaatcentrum, 

Kliniek voor Impotentie en Seksuele Stoornissen, bekkenbodemkliniek, rug- en 

nekkliniek, diabetesrevalidatie, voetkliniek, revalidatieprogramma voor 
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oncologiepatiënten …  

 

 Er wordt een kindvriendelijk beleid gevoerd in het ziekenhuis. Er is een vernieuwde 

kinderafdeling, een apart kinderdagziekenhuis, er zijn speciale voorzieningen op de 

kritieke diensten. Kinderen worden niet opgenomen op hospitalisatieafdelingen voor 

volwassenen. 

 

 Het AZ Sint-Lucas heeft een breed aanbod inzake geestelijke gezondheidszorg. Voor 

volwassenen is er naast residentiële opname, een dagziekenhuis, liaisonpsychiatrie en de 

psychiatrische spoedgevallendienst. De EPSI wordt in associatie met AZ Sint-Jan 

uitgebaat, op de campus van Sint-Jan. 

Voor kinderen en jongeren is er ambulante zorg, outreaching (thuiszorg door het “Mobiel 

K-team”), interne liaison en dag-nachthospitalisatie. Daarnaast biedt men ook nog enkele 

oudercursussen aan. 

 

 Palliatieve zorgcultuur wordt in het ziekenhuis hoog in het vaandel gedragen en is er 

sterk uitgebouwd.  

 

 Er bestaat veel aandacht voor communicatie aan andersvalide patiënten. Voorbeelden 

hiervan zijn de doventolk, de opnamebrochure in braille en de toegankelijkheid van de 

website voor blinden en slechtzienden. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Het ziekenhuis telt meerdere gemengde diensten: 

 

o B3-A3: 11C + 22M 

o A6: 20 Sp-loco + 22G 

o B6: 20 Sp-neuro + 17D 

 

Voor de afdeling B6 werd uitzonderlijk een gemengde beddenopstelling toegestaan, 

onder bepaalde voorwaarden ( planningsvergunning d.d. 18/08/04). Aan deze 

voorwaarden (zie verder B6) wordt echter niet voldaan. 

 

 Er werd vastgesteld dat personeelsleden (tijdens de werkuren) roken in de rookzaal voor 

patiënten. 
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Tekortkomingen 

 

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

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

aanwezig.  

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

centraal wordt gesteld, vereist immers 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 

ontwikkeling van procedures, standing orders en op evidentie gebaseerde zorgprocessen, 

enz. zijn hiervoor geëigende instrumenten. 

 

 Op dit moment is het zorgendossier versnipperd en onoverzichtelijk. Een deel van de 

medische gegevens (resultaten) zijn elektronisch voorhanden. Daarnaast hebben artsen 

meestal nog een papieren dossier. Het verpleegdossier is een apart papieren dossier. Kine, 

ergo, logo, sociale dienst en interne liaison geriatrie houden ook een apart dossier bij van 

hun patiënten en noteren niet steeds in het verpleegdossier. Deze aparte dossiers worden 

niet steeds op de verpleegafdelingen bewaard en soms worden dossiers naar huis 

meegenomen. 

Verslagen van multidisciplinaire patiëntenbesprekingen zijn niet steeds terug te vinden in 

het dossier van de patiënt (vb. verslag bespreking patiënt die gevolgd wordt door interne 

liaison).  

Naast het verpleegdossier werkt men op afdelingen met een aparte map voor 

medicatieschema’s en een apart boek voor medische orders (opdrachtenboek / toerboek). 

Het zorgendossier dient multidisciplinair opgevat te worden. 

Verslagen van multidisciplinaire patiëntenbesprekingen dienen hierin ook verwerkt te 

worden, bij voorkeur op een speciaal hiervoor voorzien document. 

 

 Het beleid inzake intensieve zorgen dient geanalyseerd en bijgestuurd te worden. De 

dienst intensieve zorgen telt 10 bedden. Daarnaast is er een midcare afdeling met 5 bedden 

voor hartbewaking en CVA-patiënten.  

Bij overbezetting van de dienst intensieve zorgen gebruikt men tot 4 bedden van de 

recovery (PAZA) waar kritieke patiënten tot 48u kunnen blijven. Ook op de dienst 

spoedgevallen verblijven regelmatig kritieke patiënten. Men dient duidelijke 

opnamecriteria vast te leggen voor de high en midcare afdelingen, en de nodige bestaffing 

te objectiveren i.f.v. zorgzwaarte en patiëntveiligheid. 

 

 Psychiatrische patiënten worden bij overbezetting van de PAAZ voornamelijk opgenomen 

op de afdeling neurologie (B6), soms ook op de andere verpleegafdelingen. 15 % van de 

psychiatrische opnames van 2007 gebeurde niet op de PAAZ, maar op B6. 

Tijdens de audit waren 6 psychiatrische patiënten op de afdeling B6 opgenomen, twee 

hiervan verbleven er al meer dan een maand.  

Het personeel van deze afdelingen is niet specifiek geschoold inzake opvang van 

psychiatrische patiënten (er zijn wel twee psychiatrisch verpleegkundigen in de equipe 

van B6). Er werd de laatste jaren niet op al deze afdelingen vorming georganiseerd 

omtrent omgang met agressie, inschatting van suïciderisico …  
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 Er bestaat in het ziekenhuis een procedure voor fysieke fixatie van een patiënt. Hierin 

worden de verpleegkundige handelingen voor 3- en 5-puntsfixatie beschreven. Als 

indicaties staan ondermeer ‘nachtelijke onrust’ en ‘verhinderen dat patiënt smeert’. 

Alternatieven voor fixatie worden in de procedure niet beschreven. De procedure vermeldt 

ook niets over communicatie aan de familie. 

Bij controle van enkele dossiers bleek enkel het woord ‘fixatie’ en het startuur te worden 

genoteerd. Indicatie, fixatiewijze en gebruikt materiaal was niet terug te vinden, noch het 

einduur van de fixatie. Fixatie wordt ook niet steeds besproken in team of gemeld in 

briefings. 

Verder beschouwt men op de werkvloer het gebruik van trippelhoes, voorzettafel of 

chemische fixatie (bv haloperidol) niet als fixatie. Dit wordt dan ook niet in het dossier 

vermeld of gemotiveerd.  

Er werd in het verleden (2003-2005) vorming georganiseerd omtrent fixatie vanuit een 

visie tot fixatiearm beleid, op drie afdelingen waar vaak wordt gefixeerd (A6, B6 en C3) 

en voor alle nachtverpleegkundigen. Tot op heden werd deze visie nog niet in praktijk 

gebracht. In de rest van het ziekenhuis werd nog geen vorming georganiseerd omtrent 

fixatie. 

Het fixatiebeleid dient herbekeken, duidelijk uitgeschreven en actief gecommuniceerd te 

worden aan alle medewerkers.  

De procedure dient o.a. aangevuld te worden met: 

o mogelijke alternatieven, 

o patiëntgerelateerde criteria,  

o overleg (met patiënt, familie, arts en team, …), 

o richtlijnen voor alle gebruikte fixatiemethoden binnen het ziekenhuis,  

o duidelijk uitgeschreven richtlijnen voor verhoogd toezicht tijdens de fixatie 

(frequentie toezicht , items van observatie, …),  

o uniforme verslaggeving. 

  

 Het DNR-formulier werd zeer recent ingevoerd. Hierover werd nog geen vorming 

georganiseerd binnen het ziekenhuis.  

Hoewel het DNR-formulier voorzien is van een code 0 werd in de procedure niet duidelijk 

gesteld of dit formulier voor alle patiënten dient ingevuld te worden. Sommige afdelingen 

vullen het formulier steeds in, zelfs wanneer dit weinig zinvol is (bv. materniteit). Op 

andere afdelingen is het niet helemaal duidelijk wanneer men een therapeutische codering 

noteert (bij palliatieve patiënten of ‘als het besproken werd’). 

Bij nazicht in patiëntendossiers bleek niets ingevuld omtrent communicatie en overleg 

met patiënt, familie of huisarts, nochtans is hiervoor plaats voorzien op de achterzijde van 

het formulier. 

Verder werden op één formulier drie verschillende coderingen (code 0, 1 en 2) 

teruggevonden, elk met een andere datum. Dit kan verwarrend zijn, bv op momenten van 

reanimatie. 

Het DNR-formulier is in rode en roze versie voorhanden in het ziekenhuis. Het roze 

formulier kan verward worden met de roze palliatieve fiches. 

 

 Reanimatiekarren zijn niet steeds verzegeld. Soms ontbreekt een controlechecklist met 

inhoud, of een registratie van het nazicht. Op die manier is het niet duidelijk wanneer de 

inhoud voor het laatst werd gecontroleerd en kan men nooit garanderen dat al het 

noodzakelijke materiaal steeds aanwezig is. Men dient een sluitend systeem uit te werken, 

verzegeling met vermelding van een datum lijkt hiervoor het meest aangewezen. 
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 In de procedure ‘stappenplan bij vraag naar euthanasie’ wordt onder ‘het doel’ het 

standpunt van het ziekenhuis beschreven. Hierin wordt gesteld dat bij voorkeur geen 

euthanasie wordt toegepast, maar wel een optimale palliatieve zorg, en dat er geen 

euthanasie kan gebeuren bij niet-terminale patiënten. In de praktijk werd euthanasie nog 

geen enkele maal uitgevoerd, hoewel er regelmatig vragen tot euthanasie zijn van 

patiënten. 

Er zijn veel vragen bij artsen en verpleegkundigen omtrent euthanasie, ook over de 

houding van het bestuur hierover. 

Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de procedure voor 

euthanasie die een strikte weergave dient te zijn van de wet, en de visie van het 

ziekenhuisbeheer omtrent het levenseinde. Deze visie kan niet opgelegd worden aan de 

artsen, aangezien het ziekenhuis de artsen niet kan verbieden te handelen volgens de 

wettelijk voorziene criteria. 

 

 In oktober 2003 is men gestart met de IBIS (incidenten en bijna-incidenten signaleren) 

procedure, een IBIS-meldpunt en de IBIS -commissie. Meldingen gebeuren via het IBIS 

meldformulier of mondeling. Het meldpunt verzamelt, sorteert, anonimiseert en registreert 

de gegevens. Adviezen en preventieve oplossingen worden voorgesteld aan de IBIS 

commissie. Zij nemen beslissingen in functie van preventie van de problemen in de 

toekomst.  

Het IBIS-beleid werd onvoldoende gecommuniceerd en is niet gekend door alle 

medewerkers. Uit gesprekken blijkt dat het onduidelijk is wie welke risico’s registreert. In 

2006 werden slechts een 30-tal IBIS meldingen geregistreerd, voornamelijk van 

verpleegkundigen en vanuit de apotheek. 

Daarnaast was er sinds 2001 een procedure klinische incidenten (crisis in de patiëntenzorg 

met (potentiële) schadelijke gevolgen bij de patiënt en/of de organisatie) en een klinisch-

incidentencommissie. 

Momenteel worden beide registraties samen opgenomen in één jaarverslag, waar 

conclusies en voorgestelde preventiemaatregelen beknopt in worden weergegeven. 

Bijkomend werd er in 2007, onder het initiatief van de medisch directeur van start gegaan 

met  MOV (Melding onverwachte verwikkeling). Hierbij wordt de betrokkene 

uitgenodigd door de directie voor een multidisciplinair overleg wanneer een onverwachte 

verwikkeling wordt opgemerkt. Een ziekenhuisbrede implementatie en een procedure over 

dit initiatief is er nog niet.  

Verder kunnen de vele benamingen verwarrend zijn bij de medewerkers (MOV, ROV, 

BOV, IBIS, klinisch incident). 
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 Het ethisch comité kende het voorbije jaar moeilijkheden bij zijn functioneren. Een aantal 

leden nam ontslag, terwijl andere leden niet steeds aanwezig zijn op de vergaderingen (in 

juni 2007 waren bv maar 4 leden aanwezig op de vergadering). Ook confidentialiteit bleek 

soms een knelpunt te zijn. Hierdoor kwam de werking van het ethisch comité in het 

gedrang.  

Advies om het ethisch comité bekender en toegankelijker te maken op de werkvloer. Een 

scherpere profilering kan bijdragen aan een grotere belangstelling. Dit is mogelijk via 

infobrochures, een eigen stek op het intranet. De oprichting van een specifiek ethisch 

meldpunt waar iedere medewerker ethische problemen kenbaar kan maken zou ook een 

optie kunnen zijn. Misschien zou het nuttig kunnen zijn om de bespreking van studies los 

te koppelen van de bespreking van algemeen ethische onderwerpen.  

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

zich in voldoende mate betrokken voelen bij het ethische discours binnen het ziekenhuis.  

 

 Er wordt nog steeds glutaaraldehyde gebruikt in het ziekenhuis (endoscopen op OK en 

raadpleging). 

Het gebruik van glutaaraldehyde dient vermeden te worden. Indien het ziekenhuis 

glutaaraldehyde wil blijven gebruiken, is een omstandig advies van de arbeidsgeneesheer 

omtrent de arbeidsomstandigheden die voortvloeien uit gebruik van glutaaraldehyde 

noodzakelijk. Tevens dient een omstandig advies gevraagd te worden aan het Comité voor 

Ziekenhuishygiëne omtrent het gebruik van glutaaraldehyde in de instelling. 

 

 

 

 

Aanbevelingen 

 

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

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

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

 

 De missie die dateert van 2001, werd in 2006 vertaald in een aantal waarden waar het 

ziekenhuis voor staat (met respect, met spirit, weloverwogen, van harte, met vertrouwen, 

in overleg). 

We bevelen aan om missie en waarden breder te communiceren in het ziekenhuis en zo 

levend te houden onder de medewerkers. 

 

 We bevelen aan om de betrokkenheid van medewerkers (artsen en andere zorgverleners) 

bij het ziekenhuisbeleid in het algemeen, en bij kwaliteitsbeleid en zorgprojecten in het 

bijzonder, te verhogen. Communicatie, vorming en overleg kunnen het draagvlak van de 

verschillende projecten verbreden. Voorbeelden hiervan zijn risicomanagement, project 

geneesmiddelendistributie, fixatie, klinische paden en zorgpaden … 

 

 We bevelen aan om beleidsplannen en jaarverslagen meer uit te werken en te stofferen, 

bv met teruggekoppelde registratiegegevens, en te hanteren als kwaliteitsinstrument en 

communicatiemiddel. 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. 
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 In het algemeen reglement worden maximumtarieven van 300% vastgelegd voor erelonen 

van niet-geconventioneerde artsen in éénpersoonskamers, met een maximumbedrag van 

2000 € per opname. We bevelen aan om de financiële toegankelijkheid van het 

ziekenhuis blijvend te bewaken. 

 

 Patiënten hebben regelmatig vragen over euthanasie. 

We bevelen aan om aan patiënten duidelijk te communiceren wat de mogelijkheden 

i.v.m. euthanasie zijn.  

 

 

 



Auditverslag AZ Sint-Lucas Brugge, E 140 14 

4 Medisch beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 De hoofdgeneesheer is aangesteld sinds 1 mei 2007. Vanaf 1 januari 2008 oefent de 

hoofdgeneesheer deze functie van medisch directeur voltijds uit. Hij werkte voordien nog 

als chirurg in het ziekenhuis. 

 

 Het ORM (overleg Raad van Bestuur Medische Raad) vergadert 6 maal per jaar. 

Hiernaast bestaat ook een financiële commissie die 2 à 3 keer per jaar samenkomt. 

De medische raad telt 9 leden en vergadert 11 maal per jaar. De hoofdgeneesheer wordt 

steeds uitgenodigd. De vergadering van ziekenhuisgeneesheren komt twee maal per jaar 

samen.  

Er is regelmatig overleg tussen de medisch directeur en de medische diensthoofden, 

minstens 4 maal per jaar zoals bepaald in het medisch reglement. 

 

 Het ziekenhuis telt 82 artsen-stafleden. Daarnaast zijn er 15 consulenten/toegelaten artsen 

werkzaam en 13 geneesheren in opleiding (GSO’s). 

 

 De algemene regeling en het medisch reglement werden na een aanloopperiode van 19 

jaar door de raad van bestuur goedgekeurd in september 2006. 

 

 

Sterke punten 

 

 Tweemaal per maand komen de medisch directeur, de zorgdirecteur en de zorgmanagers 

samen voor een MVO (medisch verpleegkundig overleg). 

 

 Associatievorming wordt sterk gestimuleerd door het beheer. In het reglement werd een 

expliciete driepartijenovereenkomst (arts, ziekenhuis, associatie) voorzien. Voor alle 

disciplines functioneren de artsen samen in associatieverband wat hun werking en 

organisatie betreft. Op twee disciplines na doen ze allen aan financiële pooling. Mede 

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

voor knelpuntdisciplines. 

 

 Vanuit het ziekenhuis wordt een goede samenwerking met huisartsen en andere 

specialisten uit de regio gestimuleerd. 

o Er is een gestructureerd overlegorgaan hetwelk afgevaardigden van de twee 

belangrijkste huisartsenverenigingen verenigt met leden van de medische raad, 

de medisch directeur, en eventueel ad hoc andere specialisten. Dit platform 

komt tot 5 maal per jaar samen. De verslagen worden aan alle stafleden 

bezorgd. 

o Het preoperatieve beleid, afspraken over prenatale onderzoeken, communicatie 

over oncologie zijn regionaal geharmoniseerd tussen ziekenhuisspecialisten en 

de eerste lijn. 
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o Via SPOC (specialisten overlegcomité) worden bijscholingen georganiseerd in 

samenspraak met de huisartsenverenigingen van de regio en het St.-Jan 

Ziekenhuis. 

 

 

Non-conformiteit 
 

 Medische orders dienen gehandtekend te worden. Ook het voorschrijven van medicatie is 

een medische handeling. Uit registratie blijkt dat meer dan de helft van de 

medicatievoorschriften nog steeds ongetekend in de apotheek toekomt. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De medicatieschema’s worden niet geautoriseerd door alle artsen.  

 

 Niet op alle hospitalisatie afdelingen zijn er afspraken in verband met zaalrondes. 

Gemaakte afspraken worden niet steeds gerespecteerd. Op sommige afdelingen toeren 

artsen op allerhande momenten van de dag, soms tot 20u00 (A2 en A4).  

Goede afspraken omtrent zaalrondes die haalbaar zijn voor alle partijen, zouden de 

verpleegkundigen kunnen toelaten om de zorg voor de patiënt optimaler te plannen 

 

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

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

zaalrondes en interprofessioneel overleg. 

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

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

artsen. 

 

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

totale ziekenhuisactiviteit: 

 

o Onvoldoende gestructureerd overleg met de andere departementen. Bvb.: De 

heelkundige specialisten houden te weinig rekening met de werking 

(opnameplanning, personeelsbezetting) van dagziekenhuis, CSA, en op C-

afdelingen; 

 

o Medische jaarverslagen ontbreken op sommige diensten of ze zijn enkel een 

opsomming van cijfers en tabellen zonder analyse of bespreking; 

 

o Er bestaat geen medisch beleidsplan op ziekenhuis niveau. Strategische, op elkaar 

afgestemde beleidsplannen van de verschillende disciplines ontbreken ook, wat de 

ontwikkeling van een gefundeerde toekomstvisie bemoeilijkt; 

 

o Onvoldoende (deelname aan) multidisciplinaire vergaderingen en 

patiëntenbesprekingen; 

 

o Er zijn onvoldoende afspraken op de verpleegafdelingen betreffende zaalrondes of 

sommige artsen houden zich niet aan de afspraken; 
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o Onvoldoende gestructureerde toetsing van de medische kwaliteit; 
 

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 alle medische diensthoofden een opleiding betreffende 

management, kwaliteit, communicatie en het omgaan met klachten te organiseren. 

 

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

financiële commissie, het ORM en de medische materiaalcommissie. Jaarlijks organiseert 

de medisch directeur een bevraging betreffende de gewenste investeringen van de 

diensten. We bevelen aan een investeringsplan op te stellen met een tijdshorizon van 

minstens drie jaar. 

 

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

proces van bestuur en medisch departement.  
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5 Verpleegkundig beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 De zorgdirectie bestaat uit een directeur patiëntenzorg, bijgestaan door 4 zorgmanagers. 

De directeur patiëntenzorg is nieuw in deze functie sinds mei 2006. Tijdens de periode 

die hieraan voorafging, hebben de zorgmanagers in afwezigheid van een verpleegkundig 

directeur gezamenlijk de functie opgenomen.   

 

 Binnen het verpleegkundig departement waren  er oorspronkelijk 3 clusters, met telkens 

een zorgmanager aan het hoofd (kritieke diensten, acute diensten, subacute en 

rehabilitatiediensten.) Vanuit de nood om de werking van de vele en verscheiden groepen 

binnen “patiëntenbegeleiding” op elkaar en op het geheel van het ziekenhuisgebeuren af te 

stemmen, heeft men recentelijk de groep patiëntenbegeleiding als vierde, gelijkwaardige 

cluster toegevoegd. Voor de functie van zorgmanager voor deze vierde cluster is er een 

vacature uitgeschreven. Ook paramedici zijn opgenomen binnen de verschillende clusters 

en worden aangestuurd door de zorgmanagers en de verpleegkundig directeur. 

 

 

Sterke punten  

 

 Men werkt met klinische expertfuncties. Deze verpleegkundigen zijn hierbij vrijgesteld 

van dienstactiviteiten, en nemen als “expert-coach” deel aan het multidisciplinair 

uitwerken van een beleid. Momenteel zijn er reeds gespecialiseerde verpleegkundigen 

voor pijn, prostaatproblematiek, diabetes, incontinentie, borstkliniek en PST.  

 

 Door de verpleegkundigen van de mobiele equipe in te delen in 2 groepen (kritieke en 

niet-kritieke diensten) kunnen alle diensten beroep doen op de equipe. Bovendien kunnen 

een aantal verpleegkundigen ook ’s nachts ingeschakeld worden. 

 

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

ziekenhuisbreed opgesteld. Op het niveau van de afdelingen beschikt men over 

introductiemappen en verloopt de dienstspecifieke inscholing volgens een stappenplan. 

Verder beschikt men over een uitgewerkt evaluatiesysteem (JEVE/ JELO) voor de nieuwe 

en gemuteerde medewerkers waarbij een evaluatie wordt opgesteld met aandacht voor 

actiepunten, vormingsbehoeften en loopbaanplanning. 

 

 In het ziekenhuis gebruikt men het San Joaquin patiëntclassificatiesysteem als 

uitgangspunt voor een meer optimale en transparante verdeling van het beschikbare 

personeel (begroting).  

 

 

Non-conformiteit 
 

 Niettegenstaande het verpleegkundig dossier het toelaat, doet men niet overal aan 

zorgplanning. Vaak bestaat de zorgplanning uit een kopie van de toegediende zorgen van 

de vorige dag, zonder enig overleg. Het is aangewezen om de zorg, op de kamer en in 
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overleg met de patiënt te plannen. Zorgplanning is een belangrijk gegeven in de 

continuïteit van zorgverlening. Zorgplanning in overleg met de patiënt maakt het 

mogelijk om zelfzorg en betrokkenheid in het eigen genezingsproces te stimuleren. 

Afspraken tussen patiënt en zorgverlener, gebaseerd op verpleegkundige observaties, 

worden in het patiëntendossier weergegeven in de vorm van geplande zorg voor de dag 

nadien. Dit is de basis waarop de (collega) verpleegkundige zich zal baseren om, daags 

nadien, deze afspraken na te komen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er is geen eenvormig beleid om verpleegkundigen in vast nachtdienstverband op 

regelmatige tijdstippen in dagdienst te laten werken. Sommige afdelingen slagen erin dit 

zelf te organiseren, andere zien er zelfs het nut niet van in. Dit beleid moet betrokkenen 

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

afdelingsniveau. Een gestructureerd programma voor deze dagen is aan te raden, zodat dit 

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

 

 Het organogram van het verpleegkundig departement geeft geen volledig overzicht, noch 

een correct beeld van de onderlinge verhoudingen.   

De verschillende verantwoordelijkheden en (functionele en hiërarchische) bevoegdheden, 

met aandacht voor de bestaande communicatielijnen, dienen op een correcte wijze te 

worden weergegeven in het organogram. Volgende functies dienen bijgevolg ook nog 

correct opgenomen te worden in het organogram: 

o Verpleegkundig ziekenhuishygiënist 

o Begeleiders herintreders  

 

 

Aanbevelingen 

 

 Het verpleegkundig jaarverslag is beperkt tot een onvolledig overzicht van wat er het 

voorbije jaar gerealiseerd is, zonder terugkoppeling naar de thematische 

beleidsdoelstellingen die vooropgesteld werden in het beleidsplan (vb. thema 10: werking 

A4).  Ook het al of niet behalen van de doelstellingen die bepaalde afdelingen (vb CSA,  

IZA/ PAZA) opnemen in hun afdelingsbeleidsplan, zijn niet terug te vinden.  

 

 Het verdient aanbeveling om voor alle medewerkers systematisch en periodiek 

functioneringsgesprekken te organiseren. 

 

 In het ziekenhuis werkt 61% van het verzorgend personeel deeltijds. Bovenop dit aantal 

komen nog de personeelsleden die aanspraak maken op vrije dagen omwille van hun 

leeftijd. Er worden een aantal initiatieven genomen om de continuïteit en de kwaliteit van 

de verpleegkundige zorg te waarborgen (wekelijks een overleg tussen de zorgmanagers en 

de directeur personeel en organisatie, minimum tewerkstellingregime, minder uren per 

dag bij deeltijds werken, …). Het verdient aanbeveling om blijvend een vinger aan de pols 

te houden in de problematiek van de verhouding deeltijds werk/voltijds werk. Het is de 

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

de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg gewaarborgd blijft. 
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 Door het auditteam wordt geadviseerd om de functie van hoofdverpleegkundige meer te 

oriënteren naar een managementopdracht binnen de verpleegafdeling. Het delegeren van 

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

kundige) is ook bevorderlijk voor het erkennen van de competenties van het betrokken 

personeelslid. Deze werkwijze is ook gunstig voor de kwaliteit van patiëntenzorg. 

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

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

decentrale opvolging, kan de hoofdverpleegkundige zelf een aantal activiteiten bekijken 

en bewaken zoals: 

o Bewegingen (aantal patiënten, heropnames, …) 

o Activiteiten (verpleegdagen, MVG-profielen, …) 

o Werkingskosten (goederen, farmaca, …) 

o Personeel, … 

Deze gegevens kunnen ter beschikking gesteld worden via de dienst informatica. Het is 

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

grafische wijze wordt aangeleverd.  

 

 Momenteel wordt er gewerkt met taakverpleging. Vanuit het oogpunt van de patiënt 

verdient het aanbeveling om patiëntentoewijzing te overwegen.  

De verpleegkundige krijgt door patiëntentoewijzing meer patiëntgebonden 

verantwoordelijkheden en kan zo via integrerende verpleging de totale zorg voor de 

patiënt waarnemen en als dusdanig ook overleg plegen met de behandelende arts tijdens 

de zaalronde. De functie van hoofdverpleegkundige zou op deze manier ook meer kunnen 

evolueren naar een managementopdracht binnen de verpleegafdeling. 

 

 Volgens een eigen opgelegde norm moet elke verpleegkundige verplicht jaarlijks minstens 

10u bijscholing volgen. Men volgt niet op of dit daadwerkelijk gebeurt. Personeelsleden 

die niet het aantal verplichte uren bijscholing volgen, worden hierop niet aangesproken. 

Enkel bij de permanente vorming die nodig is om een BBT te behouden, krijgen de 

personeelsleden terugkoppeling van het aantal uren gevolgde vorming. We bevelen aan 

breder gebruik te maken van individuele vormingsfiches om een duidelijk overzicht te 

houden op de reeds gevolgde vorming. Verder dienen ook de diensthoofden voldoende 

zicht te hebben op de vorming van hun medewerkers. 
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6 Kwaliteitsbeleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

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

kwaliteitsdienst, die ook ziekenhuishygiëne en patiëntenbegeleiding omvatte, werd door 

de recente herschikking op directieniveau in drie stukken opgesplitst. De drie delen, 

vroeger in staf met de algemeen directeur, ressorteren nu onder het verpleegkundig 

departement. 

 

 Als managementmodel werd in 2000 geopteerd voor Kwadrant. 

In 2000 gebeurde een zelfevaluatie van het managementteam en de in 2001 

geformuleerde missie (een autonoom, modern, efficiënt, menselijk en kwalitatief 

ziekenhuis zijn, met specifieke patiëntgestuurde zorgprogramma’s) en visie werden vanaf 

2003 geconcretiseerd in een 7-tal beleidslijnen (basisspecialistische zorg leveren naast 

een aantal gespecialiseerde programma’s, duidelijke netwerking, het borgen van 

kwaliteit, feedback gebruiken van klant en medewerkers, de beschikbare middelen 

effectief en efficiënt inzetten). 

Deze beleidslijnen vormen op hun beurt de basis voor de 39 beleidsthema’s die voor de 

periode 2005-2009 werden vastgelegd. 

 

 Het ziekenhuis stond in 2002 mee aan de wieg van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk 

K.U.Leuven en in 2003 sloot het aan bij het Netwerk Klinische Paden K.U.Leuven en in 

2004 bij het Netwerk Kwadrant K.U.Leuven. 
 

 

Sterke punten 

 

 Het kwaliteitsdenken kent een rijke traditie in deze instelling. Lang voor het eerste 

kwaliteitsdecreet liet het AZ Sint-Lucas Brugge al een sterkte-zwakte analyse uitvoeren 

door het Vlaams instituut voor de integrale kwaliteitszorg (1992) en in 1995 werd een 

kwaliteitsdienst opgericht en een kwaliteitscoördinator aangesteld. Op basis van de 

sterkte-zwakteanalyse en een bevraging van opgenomen patiënten en de huisartsen, 

werden toen al verschillende acties opgezet. 

 

 In de lijn van het gekozen kwaliteitsmodel wordt kwaliteit breder gezien dan de 4 

domeinen uit het decreet.  

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De procedure voor de verspreiding van het evaluatierapport van de zelfevaluatie voorziet 

in de verspreiding van een verkorte versie van het rapport naar afdelingshoofden en –

verantwoordelijken, geneesheren, huisartsen, patiënten, familie en bezoekers en alle 

andere belanghebbenden. 

In dit evaluatierapport, verschillend van het auditverslag, wordt op objectieve wijze een 

beoordeling gegeven aan de mate waarin de voorziening een kwaliteitsbeleid voert. Dit 
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rapport moet in onverkorte vorm door het ziekenhuis op actieve wijze aan de inrichtende 

macht, de medewerkers en de gebruikers van de voorziening worden kenbaar gemaakt. 

 

 Hoewel er in realiteit tal van verbeterprojecten goed zijn uitgewerkt, is hiervan 

onvoldoende terug te vinden in het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitsbeleid, en met 

name de zelfevaluatie binnen de vier domeinen, van de analyse van de gegevens en de 

gemotiveerde keuze van verbeterdoelstellingen tot de opgestarte verbeteracties, is niet 

terug te vinden in het kwaliteitshandboek. Zo geeft het ziekenhuis in het 

kwaliteitshandboek wel aan welke gegevens ze op systematische wijze verzamelt en 

registreert over de kwaliteit van de zorg; maar niet: 

- hoe ze deze gegevens aanwendt om kwaliteitsdoelstellingen te formuleren;  

- welk stappenplan met tijdspad ze opstelt om deze doelstellingen te bereiken; 

- hoe en met welke frequentie ze evalueert of de doelstellingen bereikt zijn; 

- welke stappen ze onderneemt indien een doelstelling niet bereikt is. 

Een aantal van deze gegevens zijn wel versnipperd aanwezig in tal van verslagen en 

documenten. 

 

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

 

  

Tekortkomingen 

 

 Het kwaliteitsbeleid is versnipperd en er is te weinig overzicht op het geheel. Uit de 

themafiches blijkt dat de kwaliteitscoördinator geen deel uitmaakt van heel wat project- 

en stuurgroepen. Ook de koppeling tussen de verschillende project- of stuurgroepen en de 

stuurgroep kwaliteit is vrij onduidelijk, zo zijn de project- of stuurgroepen bv. niet terug 

te vinden in het kwaliteitsorganogram. Momenteel kan het zijn dat verbeterprojecten 

opgestart worden zonder dat de stuurgroep kwaliteit hiervan op de hoogte is en bijgevolg 

is van daaruit geen informatie-uitwisseling, sturing en opvolging mogelijk. Het 

kwaliteitshandboek geeft dan ook niet altijd een volledige weergave van alle 

kwaliteitsprojecten binnen de instelling. 

 

 Er is werk gemaakt van de centralisatie van een aantal procedures; deze zijn op intranet 

terug te vinden. Het beheer van procedures gebeurt niet centraal en men heeft geen idee 

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

duister. Bovendien blijken afdelingen daarnaast te beschikken over eigen procedures die 

niet centraal gekend zijn. Dergelijke werkwijze houdt risico’s in, bijvoorbeeld bij het 

inzetten van personeel op verschillende afdelingen (de mobiele equipe, nachtelijke 

waken…). Men dient dan ook dringend werk te maken van een sluitend beheerssysteem. 

 

 Bij nazicht van een aantal beleidsthema’s blijkt dat het overgrote deel van de 

doelstellingen nog onvoldoende SMART geformuleerd zijn. In de plaats daarvan vinden 

we vaak algemene bewoordingen zoals o.a. “het aanbieden van een kwalitatieve 

wondzorg met aandacht voor uniformiteit, wetenschappelijk en kostenverantwoord 

werken”, rust en stabiliteit verkrijgen binnen een groep verpleegkundigen… Alhoewel 

men vaak een aantal indicatoren selecteert om het al dan niet behaalde eindresultaat te 

meten, is meestal geen norm bepaald per indicator. 

Het is belangrijk binnen een zelfevaluatie realistische en relevante doelstellingen te 

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

koppelen. Binnen dit gehele proces is het eveneens van belang de timing te bewaken, 
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daar voor de vooropgestelde en uiteindelijke geselecteerde verbeterpunten binnen een 

tijdspanne van 5 jaar verbeteringen moeten aangetoond worden. 

 

 Bovendien werd vastgesteld dat sommige thema’s geen verbeterdoelstellingen bevatten 

maar in feite enkel beschouwd kunnen worden als onderdeel van een actieplan (bv. het 

thema “het invoeren van een nieuw verpleegdossier” is eigenlijk een actie om de 

verpleegkundige kwaliteit meetbaar te maken, bv. in het kader van de zelfevaluatie van 

de klinische performantie; het thema “het structureren van de werking op de dienst 

patiëntenbegeleiding met afstemming van de psycho-sociale-spirituele zorg in het 

ziekenhuis” is te beschouwen als een onderdeel van een actieplan om aanbieden van een 

vollediger zorgpakket met als doel een hogere patiënt- en medewerkerstevredenheid te 

bereiken…). 

 

 Hoewel er nochtans een grondige analyse gebeurde van het gevoerde kwaliteitsbeleid 

tussen 1997 en 2004, vindt men over de behaalde resultaten weinig concrete 

cijfergegevens terug in het kwaliteitshandboek. Hierdoor is de link met het huidige 

kwaliteitsgebeuren niet altijd even duidelijk. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Het is niet helemaal duidelijk op welke wijze de kwaliteitsprojecten 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. 

 

 Ook voor de strategische doelstellingen geldt de opmerking om doelstellingen zo 

éénduidig, concreet en meetbaar mogelijk te formuleren, zodat de vooropgestelde 

verbetering kan aangetoond worden. 

 

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

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

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

voldoende op het laatste te focussen. 

 

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

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

patiëntentevredenheidsenquêtes. 

 

 We bevelen aan om de sterkte-zwakte analyse van de klinische zorg zo breed mogelijk op 

te vatten en dus niet alleen stil te blijven staan bij een analyse van de opgevolgde 

indicatoren . 

 

 Momenteel blijkt het opzoeksysteem van de verschillende procedures niet 

gebruiksvriendelijk te zijn. Zo waren er voor het terugvinden van de procedure bij 

extravasatie van cytostatica meerdere pogingen nodig en ging veel kostbare tijd verloren. 

Een gebruiksvriendelijk geïnformatiseerd systeem kan een meerwaarde betekenen binnen 

het nastreven van een correcte implementatie van het vastgelegde beleid. 
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 De kwaliteitsdienst is niet opgenomen in het organogram van het verpleegkundig 

departement, de positie is nog niet definitief vastgelegd. We bevelen aan om te bewaken 

dat de kwaliteitsdienst een voldoende instellingsbrede impact behoudt. 
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7 Audit van de verpleegafdelingen, diensten, 
functies en zorgprogramma’s 

7.1 Algemeen 

 
Non-conformiteiten 

 

 Meerdere verpleegafdelingen beschikken niet over een bedpannenwasser (B5, B6, A1, 

A2, A6). 

 

 Op de verpleegafdelingen is er geen sluitende procedure voor de temperatuursbewaking 

van medicatie. Sommige koelkasten bevatten geen thermometer. Andere koelkasten 

bevatten wel een thermometer, maar er gebeurt geen controle van de temperatuur. Niet 

alle hoofdverpleegkundigen kennen de bestaande procedure voor temperatuursbewaking. 

In koelkasten voor medicatie mag geen voeding bewaard worden. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Op meerdere medicatiefiches werden correcties aangebracht met Tippex®. 

 

 Er zijn onvoldoende multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Sommige artsen hebben 

zelfs geen overlegmomenten met verpleegkundigen over hun patiënten, zij 

communiceren na hun zaalronde via een notaboekje naar de verpleegkundigen. 

 

 De artsen toeren op allerhande momenten van de dag, soms zelfs tot 20u. Na 18u toeren 

ze vaak alleen, waarbij de wijzigingen dan mondeling worden doorgegeven. Goede 

afspraken omtrent zaalrondes die haalbaar zijn voor alle partijen, zouden de 

verpleegkundigen toelaten om de zorgen voor de patiënt optimaler te plannen. 

 

 Tweepersoonskamers worden op sommige afdelingen systematisch gebruikt om drie 

patiënten te hospitaliseren. Hiervoor is de grootte van de tweepersoonskamers 

ontoereikend.  

Tijdens drukke periodes in de wintermaanden worden nog een bijkomend aantal 

tweepersoonskamers gebruikt voor drie patiënten. De capaciteit wordt zo opgetrokken tot 

40, of zelfs 44 bedden op één afdeling. 

 

 De afdelingen, waar meer dan een kwart van de patiënten in meerpersoonskamers 

verblijven, beschikken niet over een onderzoekslokaal. 

 

 Er is niet overal een oproepsysteem voorzien aan de lavabo’s. 

 

 De elektrische radiatoren in de patiëntenkamers houden een veiligheidsrisico in (risico op 

elektrocutie en verbranding). 
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 Bij afwezigheid van een patiënt tijdens de maaltijdbedeling worden de maaltijden op de 

afdeling bewaard. Deze bewaring gebeurt niet steeds gekoeld. 

 

 De medicatiedistributie houdt een aantal risico’s in:  

o het opstellen van medicatievoorschriften door verpleegkundigen. die 

bovendien zelfs niet altijd worden gecontroleerd en/of gesuperviseerd door 

artsen. (80% van de voorschriften is niet getekend van de medicatie die niet uit 

de afdelingskast komt) 

o naschriften in de plaats van voorschriften. (70% - 30%)  

o Medicatieschema’s zijn niet steeds geautoriseerd door de arts (14 van de 29 

gecontroleerde schema’s waren niet getekend)  

De medicatieschema’s worden door de arts voor de duur van één week 

getekend. Wijzigingen achteraf aangebracht, worden niet getekend. 

o In de berging (A4) werd er, op de kar die de nachtdienst meeneemt op de 

patiëntentoer, medicatie teruggevonden (vb. Haldol®, Valtran®). Van een 

flesje Valtran® was de vervaldatum overschreden.  

o Medicatie wordt door de nachtdienst voor 24 u klaargezet. De klaargezette 

medicatie wordt enkel geïdentificeerd aan de hand van een kamernummer en –

bed, maar niet de naam van de patiënt.  

o Soms wordt medicatie reeds bij het klaar zetten uit de blister gehaald, waarbij 

bv. de dosis bij controle niet meer te achterhalen is. 

o De temperatuur van de koelkasten waarin men medicatie bewaard, wordt niet 

geregistreerd.  Er bestaat ook geen procedure bij afwijkende temperaturen die 

beschrijft wat er met de medicatie dient te gebeuren. 

o De IV medicatie wordt dagelijks overgeschreven op een overzichtsblad en 

moet dubbel afgetekend worden. 

o Bij controle van de afdelingsvoorraad medicatie werd er gehalveerde 

medicatie teruggevonden en medicatie waarvan de vervaldatum niet meer kon 

gecontroleerd worden doordat de blister verknipt was.  

o Men werkt op sommige afdelingen met ½ ampulles morfine® van de 

individueel voorgeschreven voorraad voor de patiënt, die men opgetrokken 24 

u bewaard.  

o Bij de dagelijkse toediening van medicatie wordt er omcirkeld wanneer de 

patiënt geen medicatie genomen heeft. De reden waarom wordt niet vermeld. 

o In de afdelingsvoorraden worden ampulles KCl bewaard. 

 

 
Aanbeveling 

 
 Er is weinig schriftelijke informatie beschikbaar voor patiënten. Advies om meer 

informatiefolders te ontwikkelen voor patiënten en hun familie. 
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7.2 C- en D-afdelingen 

 

7.2.1 A4 

 
Algemene vaststellingen 

 

 A4 is een grote afdeling die 40 C-bedden telt en ontstaan is uit het samenvoegen van twee 

afdelingen (respectievelijk A40 en A41). Er zijn, naast één –en tweepersoonskamers, ook 

4 en 5 persoonskamers. 

 

 18 artsen uit 5 verschillende disciplines (urologie, algemene heelkunde, vaatheelkunde, 

orthopedie en gynaecologie) hospitaliseren patiënten op de afdeling. 

 

 

Aanbeveling 

 

 Het verdient aanbeveling om de werklast van de afdeling nauwlettend op te volgen, gezien 

de grote zorgzwaarte van bepaalde pathologie en de grote turnover van de kort verblijf 

patiënten die op deze afdeling gehospitaliseerd worden.  Een systematische periodieke 

terugkoppeling van beleidsinformatie (vb. ligduur, bedbezetting, absenteïsme, …) kan de 

hoofdverpleegkundige helpen om de afdeling bij te sturen. In het kader van goede 

samenwerking met de artsen, is het ook belangrijk dat men het in 2006 opgestarte overleg 

met het medisch diensthoofd systematisch blijft behouden.  

 

 

7.2.2 A1 

 
Algemene vaststellingen 

 

 A1 is een afdeling die 38 D-bedden telt.  

 

 14 artsen uit 6 verschillende disciplines (gastro-enterologie, pneumologie, cardiologie, 

nefrologie, oncologie en endocrinologie) hospitaliseren patiënten op deze afdeling. 

 

 
Non-conformiteit 

 

 Twee éénpersoonskamers bevinden zich buiten de afdeling en geven uit in de traphal van 

de noodtrap. 

Toezicht op deze patiënten is onvoldoende mogelijk. 

De nieuwe elektrische bedden kunnen bovendien niet gebruikt worden in deze kamers (te 

smalle doorgang). 
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Tekortkoming 

 

 De afdeling beschikt slechts over één douche voor 38 patiënten. Bovendien wordt de 

badkamer met douche als berging gebruikt, waardoor het gebruik van de douche wordt 

belemmerd. 

 

 

7.2.3 B5 

 
Algemene vaststelling 

 

 B5-HBA is een afdeling met 18 D bedden en 5 bedden  voor monitoring (3 bedden voor 

cardio en pneumologie, 2 bedden voor stroke unit). Er verblijven geen telemetriepatiënten 

op andere afdelingen. Er zijn ideeën om na de renovatie (eind 2008) te komen tot een 

medium care afdeling van 20 bedden (heelkunde en interne). 

 

 

Sterk punt 

 

 Naast een brochure van de dienst hartbewaking, beschikt men ook over tal van 

informatiebrochures voor de patiënt (vb. pacemaker, hartkatheterisatie, gebruik 

inhalatiemedicatie, …) 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Er is geen badkamer aanwezig. De patiënten dienen gebruik te maken van de douche op 

de aangrenzende afdeling A5. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De afdeling geeft een verouderde indruk.  

o Zo verwarmt men de gang met een accumulatiekachel.  

o In de sanitaire cel van de meerpersoonskamers (4 en 5 persoons) kan de 

privacy van de patiënten onvoldoende gegarandeerd worden.  

o Op hartbewaking zijn de kamers te klein om comfortabel technieken uit te 

voeren waarbij er gewerkt wordt met steriel materiaal op een bijzettafel.  

 

 Er wordt op de afdeling frequent gefixeerd. Zo beschikt men, naast de box op de afdeling, 

op hartbewaking voor elk bed over een set fixatiemateriaal. Bij nazicht van twee 

patiëntendossiers bleek dat de procedure fixatie niet gevolgd werd. Er was één patiënt 

gefixeerd met 3puntsfixatie, maar er was niets terug te vinden van verhoogd toezicht. Een 

andere patiënt bleek afgezonderd te zijn in de linnenkamer, buiten het bereik van een bel. 
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Aanbeveling 

 

 Het verpleegdossier wordt tijdens de zorg niet steeds meegenomen. Observaties en 

parameters worden eerst op een overzichtblad genoteerd en later aangevuld in het dossier. 

We bevelen aan om overschrijffouten zoveel mogelijk te vermijden door gegevens 

rechtstreeks in het dossier te noteren. 

 

 

7.2.4 A2 
 

Algemene vaststelling 

 

 De verpleegafdeling A2 is een gemengde dienst met 21C en 12 D bedden. 

 

 

Sterk punt 

 

 De opvolging en screening van geriatrische patiënten verloopt optimaal, mede doordat de 

2 internisten verbonden aan de dienst tevens geriaters zijn. Ook patiënten jonger dan 75 

jaar met een vermoedelijk geriatrisch profiel worden gescreend. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De badkamer is enkel geschikt voor mobiele patiënten en bijgevolg niet afgestemd op de 

patiëntenpopulatie van de afdeling. Momenteel bevindt de douche zich in het bad, de 

badkamer is smal en niet rolstoeltoegankelijk. 

 

 De afdeling beschikt niet over een eenduidig medisch aanspreekpunt. Rekening houdend 

met de grootte van de dienst en het groot aantal specialismen is een officieel 

aanspreekpunt, waar de afdeling terecht kan met medisch gerelateerde vragen en 

knelpunten, essentieel voor een efficiënte en optimale werking van deze afdeling.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 Momenteel doet de afdeling bijna dagelijks een viertal uur beroep op de mobiele equipe. 

We bevelen aan om het aantal personeelsleden in evenwicht te houden met de 

zorgzwaarte. 

 

 Op datum van bezoek bevonden zich in de hac-oplossing in de utility niet enkel 

bedpannen, maar ook vazen en een aluminiumschaaltje. We bevelen aan om in 

afwachting van het installeren van de automatische bedpannenspoelers, de hygiënische 

richtlijnen omtrent het reinigen van de bedpannen strikter toe te passen.  

 

 Het afdelingsbeleidsplan van de dienst dateert van 2002 – 2003. Niettegenstaande 

bepaalde actiepunten blijvend op de agenda kunnen staan is het belangrijk kritisch stil te 

staan bij wat reeds verwezenlijkt is en wat nog dient te gebeuren. Het is dan ook 

belangrijk op afdelingsniveau deze beleidsplannen ook daadwerkelijk te gebuiken als 
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werkinstrument en multiprofessioneel te actualiseren. 

 

 

7.3 Materniteit en N* 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De afdeling perinatologie beschikt over 22 M-bedden en 11 C-bedden voor 

gynaecologische ingrepen. 

 

 Er zijn twee verloskamers en vijf arbeidskamers, waarvan twee met relaxatiebad.  

 

 Op het moment van de audit zijn er naast de zeven gynaecologen ook een 5de en 1ste jaars 

GSO en 3 geneesheerstagiairs werkzaam op de dienst. De wachtdienst is zo 

georganiseerd dat er eerst een stagiair of assistent bij de patiënt geroepen wordt en pas in 

tweede instantie de thuis oproepbare gynaecoloog.  

 

 Er is een grote variatie in patiëntenkamers. Naast één- en tweepersoonskamers met toilet, 

wastafel, douche en een keukenhoek kan men van een tweepersoonskamer een 

familiekamer maken. Deze heeft dan extra ruimte voor het ontvangen van bezoek. 

Daarnaast zijn er nog 2 familiesuites met apart salon en een speelhoek voor de kinderen. 

Bij de familiekamer en familiesuite kan men luxemaaltijden bestellen en kan de partner 

mee-eten op de kamer. Op de éénpersoonskamers is rooming-in mogelijk m.b.v. een 

opklapbed. Dit wordt niet gestimuleerd. 

 

 De mogelijkheid bestaat om te bevallen met een huisarts. 

 

 Er wordt kant en klare melkvoeding gebruikt in wegwerpflesjes. 

 

 

Sterke punten 

 

 De werking van de dienst verloopt goed gestructureerd. Aan het hoofd van de afdeling 

staat een coördinerend hoofdverpleegkundige. Hieronder is telkens een 

zorgverantwoordelijke aangesteld voor de materniteit, N*, en het verloskwartier. De 

groep van gynaecologen is opgedeeld in subspecialisaties (adolescenten gynaecologie, 

fertiliteitskliniek, gynaecologische oncologie, hoog-risicoverloskunde, prenatale 

diagnostiek, borstkliniek en urogynaecologie). 

Er zijn talrijke overlegstructuren: naast de dagelijkse multidisciplinaire 

patiëntenbespreking, zijn er ook maandelijks wetenschappelijke vergaderingen, 

maandelijks administratieve vergadering, borstvoedingsoverleg, wekelijkse 

multidisciplinaire borstkrans, afdelingsvergaderingen, enz. 

 

 Naar aanleiding van de bespreking van de SPE gegevens, worden er interne audits 

georganiseerd. Zo werd in het verleden een audit gedaan n.a.v. het hoge aantal sectio’s, 

en werd per gynaecoloog de gehanteerde indicatiestelling bij niet-dringende sectio’s 

nagegaan. 

 



Auditverslag AZ Sint-Lucas Brugge, E 140 30 

 Er is aandacht voor het comfort en de rust van de moeders: de koffie wordt na de 

middagmaaltijd ter beschikking gesteld in de gang. In dezelfde lijn denkt men aan andere 

maatregelen o.a. een ontbijtbuffet, het beperken van de bezoekuren tussen 15 en 19u, enz. 

 

 Men biedt de mogelijkheid aan voor prenatale thuismonitoring. De opvolging gebeurt 

telefonisch door vroedvrouwen.  

 

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

o Kangoeroeën wordt aangemoedigd;  

o Ouders wordt gevraagd de babyfiche op de kamer consequent in te vullen; 

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

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

 

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

“materniteit”, “materniteit: praktische info” en de brochure “neonatologie” met 

uitbreidingsfiches beschikt men ook over infoboekjes van de VVOG bij geplande 

ingrepen (bv. hysterectomie). 

Daarnaast is er recent een uitgebreide overzichtelijke website moeder-kind. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Op de materniteit worden – gezien de gemengde opstelling van bedden – ook vrouwelijke 

patiënten opgenomen voor een heelkundige ingreep.  

 

 De wachtdiensten voor de materniteit en het verloskwartier in Sint-Lucas worden 

gecumuleerd met de wachtdienst van de MIC in AZ Sint Jan. Wanneer er gelijktijdig 

beroep gedaan wordt op de gynaecoloog vanuit beide settings, is er geen achterwacht om 

op terug te vallen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het borstvoedingsbeleid is gebaseerd op de 10 vuistregels uit het borstvoedingsbeleid van 

de WHO.  

Niet alle vuistregels worden helemaal gevolgd (bv. vuistregel 9 i.v.m. het weglaten van 

de fopspeen).  

Pediaters en gynaecologen dienen meer bij het borstvoedingsbeleid betrokken te worden. 

 

 Een procedure betreffende temperatuurcontrole van de koelkast waar de melk wordt 

bewaard, dient uitgewerkt te worden. Daarin dient ook opgenomen te worden welke 

maatregelen genomen moeten worden bij temperatuursoverschrijding van de koeling. 

Deze procedure dient tevens geautoriseerd te worden door het Comité voor 

Ziekenhuishygiëne. 

 

 Er is geen sluitende toegangscontrole voor het verloskwartier. Op moment van audit 

stond de deur naar de trappenhal open. 

 

 De ruimte voor de N* is te klein. Op moment van audit waren er veertien baby’s 

opgenomen op de N*. Tevens is er niet voor elke babypositie van N* een zetel voorzien 
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voor de ouders. Dit bemoeilijkt een langere aanwezigheid en zo het hechtingsproces 

tussen ouders en kind. 

De privacy van ouder en kind is onvoldoende gewaarborgd op de neonatale afdeling.  

 

 De set, nodig bij verlossingen, wordt vooraf klaargelegd op een tafel en afgedekt met een 

steriele doek. Hierdoor kan men de steriliteit van het materiaal niet langer garanderen. 

 

 Er gebeuren ambulante consultaties op de kraamafdeling (Trefpunt geboorte) en in het 

verloskundig dagziekenhuis. 

 

 

Aanbevelingen 

 

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

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

 

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

deels te verklaren zijn doordat parturiënten steeds moeten bevallen met de arts die van 

wacht is. In de praktijk gaan artsen soms in op de vraag van patiënten om via inductie toch 

met hun eigen gynaecoloog te kunnen bevallen. Het verdient aanbeveling om de criteria 

voor inductie bij alle gynaecologen kritisch te evalueren. 

 

 

7.4 Zorgprogramma voor kinderen 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De kinderafdeling is op de 7de verdieping gelegen en telt 24 bedden. Naast de 

verpleegpost is een extra kamer waarin 1 à 2 kritieke kinderen van naderbij kunnen 

opgevolgd worden. Aansluitend op de afdeling ligt het pediatrisch daghospitaal. 

 

 Er zijn drie pediaters verbonden aan de dienst, in de loop van het jaar 2008 start een 

vierde. 

 

 De afdeling werd gerenoveerd en is nog maar sinds een maand opnieuw in gebruik. 

Tijdens de renovatiewerken was men naar een leegstaande verpleegafdeling uitgeweken. 

 

 

Sterke punten 

 

 De kinderafdeling is ruim, comfortabel en aangenaam ingericht. Vele kamers beschikken 

over een eigen douche. Voor de ouders is een aparte zitruimte beschikbaar, met een 

kleine keuken waar steeds koffie, thee en water te vinden is. Er is een eetruimte centraal 

op de afdeling waar men samen kan eten. Aan het eind van de gang ligt een grote 

speelruimte met verschillende speelhoeken, aangepast aan de verschillende 

leeftijdsgroepen. Per bed is een spelconsole voorzien. De patiëntendossiers worden 

meegenomen op zaalronde in een karretje dat er als een autootje uitziet.  

 

 De 3 pediaters doen dagelijks een gezamenlijke zaalronde. 
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 In het operatiekwartier zijn de nodige architectonische aanpassingen gebeurd zodat 

ouders steeds bij hun kind kunnen blijven en kinderen auditief en visueel afgescheiden 

zijn van volwassen patiënten. 

 

 Bloednames en andere onderzoeken worden uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal 

waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het verblijf in een 

ziekenhuiskamer. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 De twee meerpersoonskamers (1 tweepersoonskamer voor meisjes en 1 

vierpersoonskamer voor jongens) zijn niet voorzien om rooming-in aan te bieden. In 

drukke periodes is rooming-in dan ook niet steeds mogelijk. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Uit verslaggeving en uit cijfers van het pediatrisch daghospitaal blijkt dat de activiteit 

sterk verschilt van dag tot dag. Op woensdag en vrijdag worden er maar een paar 

kinderen opgenomen, op donderdag zijn dat er vaak 16 en meer. Deze problematiek hangt 

grotendeels samen met de operatieactiviteiten van de neus-keel-oor artsen. 

Onderhandelingen met de artsen hebben al tot enige spreiding geleid (1 arts opereert ook 

op dinsdagvoormiddag), maar biedt geen oplossing voor het inefficiënt gebruik van 

kinderdagziekenhuis en kinderrecovery. Een grondige en ingrijpende herorganisatie van 

het operatiegebeuren dringt zich op. 

 

 Er is een sterk uitgewerkt protocol kindvriendelijkheid dat beschikbaar is voor de ouders 

op de afdeling en sinds kort ook op het intranet terug te vinden is,  maar dit is nog 

onvoldoende bekend gemaakt in het ziekenhuis. In de toekomst zijn nog een aantal 

sensibiliseringsacties voorzien. 

 

 Alhoewel men binnen het ziekenhuis zeer veel aandacht aan het pijnbeleid besteedt, is het 

pijnbeleid voor kinderen nog onvoldoende uitgewerkt. In de geziene procedures is er wel 

al aandacht voor de preventie van pijn. Het formaliseren van het beleid heeft vertraging 

opgelopen door de renovatie van de afdeling. 

 

 Normatief voldoet men voor de invulling van psychosociale begeleiding. Hiervoor zijn 

1,6VTE onderwijzeres en kleuterleidster voorzien. Zij nemen zowel de taken van 

spelbegeleiding als van psychosociale begeleiding van kinderen op zich. Voor sociale 

problematiek doet de kinderafdeling beroep op de sociale dienst van het ziekenhuis, zoals 

alle andere verpleegafdelingen. Uit het gesprek bleek dat er nood is aan een meer 

gestructureerde vorm van ondersteuning voor sociale problematiek. 

 

 

Aanbevelingen 
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 De toegangsdeur, uitgerust met een deurpomp, kan in geopende stand blijven staan (bv. 

wanneer bezoekers de afdeling verlaten). Hierdoor is het mogelijk dat kinderen toch 

ongezien de afdeling verlaten. Advies om de toegangscontrole te herbekijken. 

 

 

7.5 Dienst kinder- en jeugdpsychiatrie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Organisatorisch bestaat de dienst uit drie aparte leefgroepen, één voor kinderen tussen 3 

en 11 jaar, één voor kinderen van 12 tot 15 en één voor adolescenten van 15 tot 18 jaar. 

Architectonisch bestaat de dienst uit een hospitalisatieafdeling op de derde verdieping en 

een paviljoen vlakbij het ziekenhuis waarin sommige therapieën in doorgaan. Er worden 

vier modaliteiten van zorg aangeboden: ambulante zorg, outreaching (thuiszorg door het 

“Mobiel K-team”), interne liaison en dag-nachthospitalisatie. Daarnaast biedt men ook 

nog enkele oudercursussen aan (voor ouders van kinderen met ADHD en/of opstandige 

gedragsstoornis / voor ouders van gemiddeld begaafde kinderen met autisme) en worden 

er jaarlijks een vijftal seminaries kinderpsychiatrie ingericht. 

 

 De medische equipe bestaat uit twee voltijds kinderpsychiaters. Tot begin 2006 was er 

een derde kinderpsychiater halftijds actief, sindsdien raakte de vacature niet meer 

ingevuld. 

 

 

Sterke punten 

 

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

deel van de verpleegkundige equipe bestaat uit psychiatrisch verpleegkundigen (8,07 

VTE). Bovendien hebben heel wat mensen al een zeer lange ervaring op deze dienst. 

 

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

behandeling aan huis aangeboden voor kinderen en jongeren met een psychiatrische 

problematiek in de provincie West-Vlaanderen.  

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

bij jongeren om een geblokkeerde of vertraagde psychosociale ontwikkeling weer vlot te 

krijgen, het ondersteunen van ouders in hun opvoedkundige aanpak alsook het slaan van 

bruggen naar aangepaste ambulante, categorale of residentiële zorgverlening. Verder 

wordt er soms aan inschatting van een complexe problematiek gedaan om gericht te 

kunnen doorverwijzen, psycho-educatie aan jongeren en/of ouders en aan taxatie van 

crisissituaties na aanmelding op een spoeddienst (bv. EPSI). Ondanks de ontoereikende 

middelen (hoge personeelskosten en verplaatsingskosten) werden vorig werkjaar 120 

jongeren via deze flexibele formule bereikt. 

 

 Er zijn verschillende specifieke tevredenheidsmetingen: één bij ouders van kinderen uit 

de drie leefgroepen, en één bij de jongeren uit leefgroep 2 en 3. 

 

 Men past een non-fixatiebeleid toe. 
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Tekortkomingen 

 

 De jongeren mogen normaliter vanaf het eerste weekend naar huis gaan. De eerste twee 

weekends moeten zij echter op zondag aanwezig zijn tussen 12 en 14 uur, daarna mogen 

zij de dienst terug verlaten tot 20u. Hierover wordt veel geklaagd, zowel door de ouders 

als door de jongeren. Deze regeling blijkt enkel te bestaan omwille van (federale) 

financieringsvoorwaarden (om het bezettingspercentage hoog genoeg te houden). 

De weekendregeling dient herwerkt te worden vanuit een therapeutisch standpunt.  

 

 Er is een medische onderbestaffing van de dienst. Bij gebrek aan een derde 

kinderpsychiater werd de interne liaison noodgedwongen op een laag pitje geplaatst (in 

2005 nog 20 kinderen, vanaf 2006 nog een viertal). 

 

 De dienst maakt een verouderde en ongezellige indruk met een kale aankleding: ook in de 

leefgroep van de allerkleinsten, klapraampjes kunnen niet meer open, de sanitaire 

voorzieningen zijn beperkt (bv. 1 badkamer met ligbad en drie lavabo’s voor de oudste 

groep, geen douches)…  

Bovendien zijn de kamers niet voldoende veilig, zowel naar leeftijd als naar suïciderisico 

toe (elektrische verwarming, kapstokken, houten rekken op ooghoogte…). 

 

 Door de afstand tussen hospitalisatieafdeling en paviljoen, kan de tuin rond het paviljoen 

enkel mits meesturen van begeleiding worden gebruikt. Hierdoor wordt deze onderbenut. 

 

 

7.6 PAAZ en psychiatrisch dagziekenhuis 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het team bestaat uit: twee psychiaters, 12,15 VTE verpleegkundigen, 1,4 VTE 

psychologen, 1,41 VTE ergotherapeuten en 1 VTE maatschappelijk werker. 

Er is een vacature voor een bewegingstherapeut. 

 

 De psychiatrische afdeling bevindt zich op C2. Er staan 34 bedden opgesteld.  

Eén van de bedden wordt ingenomen voor slaaponderzoek. Er gebeuren een 100-tal 

slaaponderzoeken per jaar, 70% bij ambulante patiënten, 30% bij gehospitaliseerde 

patiënten van andere hospitalisatieafdelingen. 

 

 Tijdens de nacht zijn er twee verpleegkundigen van dienst. Eén van beiden gaat, 

gemiddeld twee uur / nacht, helpen op de geriatrische afdeling op C3. 

 

 In het ziekenhuis wordt ECT toegepast. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er is in het ziekenhuis een breed aanbod geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. 

Naast de residentiële opname, is er een dagziekenhuis en liaisonpsychiatrie in het AZ 

Sint-Lucas. In samenwerking met AZ Sint-Jan is de psychiatrische spoedgevallendienst 

en EPSI uitgebouwd.  
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Wekelijks is er een namiddag vrije consultatie psychiatrie in Sint-Lucas. 

Beleid en visie zijn neergeschreven in een multidisciplinaire visietekst. 

 

 Sinds november 2007 is een halftijds verpleegkundige vrijgesteld als trajectbegeleider in 

een project van suïcidepreventie. Elke opgenomen patiënt van Sint-Lucas met een 

suïcidale geste wordt binnen dit project opgevolgd. Door middel van het IPEO-

screeningsinstrument wordt een inschatting gemaakt van het suïciderisico. De huisarts 

speelt een cruciale rol in de vervolgzorg na ontslag. Sinds november werden reeds 33 

patiënten opgevolgd, de helft van de PAAZ, de andere helft van andere afdelingen in het 

ziekenhuis. 

 

 Nagenoeg alle verpleegkundigen van de PAAZ zijn psychiatrisch verpleegkundige. Twee 

verpleegkundigen hebben specifieke expertise inzake toxicomanie. 

Er zijn twee psychologen in het team, één psycholoog is systeemtherapeutisch geschoold, 

de andere psychoanalytisch. 

 

 Huisartsen krijgen niet enkel een ontslagbrief, maar ook een intakeverslag bij opname 

van hun patiënt. 

 

 Elke patiënt krijgt een ‘volgverpleegkundige’ toegewezen. Deze verpleegkundige is 

verantwoordelijke voor praktische organisatie en aanspreekpunt, en volgt de patiënt 

indien nodig over verschillende opnames. 

 

 Op de afdeling is een kleine fitnessruimte ingericht. 

 

 
Non-conformiteiten 

 

 De architectuur van de PAAZ voldoet niet aan de normen:  

o De afdeling heeft een ongezellige aankleding.  

o Men beschikt verder niet over een eetzaal voor gezamenlijke maaltijden.  

o De elektrische verwarming in de patiëntenkamers is onveilig (automutilatie, 

suïcide). 

o De gemeenschappelijke badkamer van de afdeling is een gevaar voor de 

gezondheid. Er groeien welig schimmels in de douche, er is geen 

verluchtingsmogelijkheid, de versleten vloerbekleding komt helemaal los, de 

elektriciteitsdraden van de elektrische verwarming hangen los. 

 

 Eén van beide isolatiekamers kan de veiligheid van patiënten niet garanderen. Hierin 

bevindt zich een gewoon ziekenhuisbed, met risico op verhanging. 

Verder bevindt zich in deze kamer geen WC, maar een toiletstoel. Er is geen klimatisatie 

voorzien voor warme periodes in de zomer.  

Verder is de badkamer té beperkt in ruimte, waardoor hulp door twee verpleegkundigen 

onmogelijk is, en de veiligheid van het personeel in het gedrang kan komen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De PAAZ is verspreid over vier locaties. Naast de hospitalisatie-afdeling op C2, zijn de 

therapieruimtes, het ontspanningslokaal en de bureaus van de psychologen nog op drie 
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andere plaatsen gelegen in het ziekenhuis. 

Patiënten moeten naar buiten, over de parking en langs het mortuarium wandelen om 

deze ruimtes te bereiken. Gezien het risico dat dit traject inhoudt, dienen patiënten 

hiervoor steeds begeleid te worden. Dit heeft op zijn beurt een weerslag op de 

personeelsinzet. Ook de drempel tot het volgen van bv. ergotherapie wordt zo groter, en 

men bereikt hierdoor wellicht een kleinere groep patiënten. 

 

 De locatie van een bed voor slaaponderzoek op de PAAZ lijkt niet erg ideaal.  

Enerzijds is het voor de slaappatiënten een weinig aangename omgeving om de nacht 

door te brengen. Anderzijds kampt de PAAZ met overbezetting en worden patiënten 

hierdoor systematisch op andere afdelingen opgenomen (15% in 2007), en zou dit bed 

wellicht beter kunnen gebruikt worden voor psychiatrische patiënten. 

 

 De twee- en vierpersoonskamers zijn erg beperkt in ruimte. Hierdoor is er niet voor elke 

patiënt een zetel voorzien op de kamer. 

 

 De PAAZ beschikt niet over een relaxatieruimte. 

 

 Hoewel er ECT wordt toegepast, is er geen procedure die de toepassing beschrijft. Er 

dient dan ook een procedure uitgeschreven te worden voor ECT, gebaseerd op de 

internationale richtlijnen. Ook het gebruik van informed consent, en de procedure 

wanneer patiënt en/of familie niet akkoord gaan met ECT, wordt best in een procedure 

neergeschreven. 

 

 

7.7 Sp-neurologie (B6) 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De afdeling B6 telt 20 bedden Sp-neurologie en 17 D-bedden.  

 

 Op de afdeling werken vier artsen, drie neurologen en een revalidatie-arts. 

 

 In de planningsvergunning dd 18/08/04 werd voor deze afdeling uitzonderlijk een 

gemengde beddenopstelling toegestaan, om d.m.v. een beroerte-eenheid een geïntegreerd 

zorgtraject voor CVA-patiënten uit te bouwen. Aan deze uitzondering werden een aantal 

voorwaarden gekoppeld: er was sprake van een innoverend zorgconcept, een homogene 

patiëntengroep, de ontwikkeling van klinische paden of zorgprogramma's, een structurele 

multidisciplinariteit, en een meerwaarde inzake expertise bij het personeel. 

 

 CVA-patiënten worden vanop de dienst spoedgevallen kort opgenomen op de midcare. 

Hiervoor zijn twee stroke-bedden voorzien op de hartbewaking (B5). 

 

 

Sterke punten 

 

 De multidisciplinaire samenwerking is op deze dienst sterk uitgebouwd. Wekelijks wordt 

een teamvergadering georganiseerd waar alle artsen, twee verpleegkundigen, kine, logo, 

ergo, pastoraal werker, sociale dienst en diëtist aanwezig zijn. Naargelang de 
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problematiek worden de psycholoog, het palliatief team en de verantwoordelijke van de 

geheugenkliniek ook uitgenodigd. Het verslag van deze bespreking wordt op een 

specifiek document neergeschreven en in het dossier bewaard. 

 

 Sinds zes maanden is de nachtelijke bestaffing van deze afdeling uitgebreid tot twee. De 

vaste nachten werken regelmatig een week in dagdienst. 

 

 Elke patiënt beschikt over een mededelingenbord aan bed. Hierop worden boodschappen 

voor de familie en aandachtspunten genoteerd. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De afdeling beschikt niet over een dag/eetzaal. 

 

 De vierpersoonskamers zijn beperkt qua ruimte. Hierin is slechts voor drie patiënten een 

zetel voorzien. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Hoewel men grotendeels slaagt in de integratie van het intramuraal zorgtraject voor 

CVA-patiënten, wordt er niet voldaan aan alle voorwaarden die gesteld zijn bij opstart 

van deze gemengde afdeling: 

 

o Er is geen sprake van een homogene neurorevalidatiepatiëntengroep. Op de 

dag van de audit zijn amper de helft van de patiënten 

neurorevalidatiepatiënten. De overige patiënten zijn andere neurologische 

patiënten (bv dementie, hersentumor, MS). Hiernaast zijn er zelfs drie 

internistische patiënten (pneumonie, gastritis door alcoholabusus) en zes 

psychiatrische patiënten opgenomen.  

In 2007 werden 112 psychiatrische patiënten opgenomen op B6, dit is 11% 

van het totaal aantal opnames, deze patiënten bleven gemiddeld 15 dagen 

opgenomen. 

Ook uit de pathologiegegevens van deze afdeling blijkt de erg heterogene 

patiëntengroep. 

Bovendien worden CVA-patiënten soms ook op andere afdelingen 

opgenomen, bv. geriatrie. 

o Voor wat betreft het zorgconcept werd in 2003 door de hoofdverpleegkundige 

een document opgemaakt over de plaats en de opdracht van de 

verpleegkundigen binnen de geïntegreerde samenwerking op de stroke-service. 

Dit concept bleef beperkt tot de verpleegkundige invalshoek; het werd niet 

multidisciplinair uitgewerkt.  

o Afgezien van het zorgpad dat gehanteerd wordt voor CVA-patiënten die van 

spoed naar de midcare worden overgebracht, gebruikt men geen zorgpaden of 

klinische paden op deze afdeling. Er is ook geen pad in ontwikkeling. 

  

 Het revalidatieplan wordt niet bewaard in het patiëntendossier op de afdeling. Het maakt 

deel uit van het medisch dossier van de revalidatie-arts dat zich elders bevindt. Ook kine 
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en ergo hebben een eigen dossier dat niet op de afdeling wordt bewaard. 

 

 Er is geen toegangscontrole van de afdeling. De deuren staan voortdurend open, en op de 

afdeling zelf is er toegang tot liften. In de nabijheid van de afdeling is verder een 

technische ruimte die niet afgesloten is.  

Dit zou een veiligheidrisico kunnen inhouden in functie van de patiëntenpopulatie (voor 

verwarde patiënten). 

 

 

7.8 Sp-locomotorisch (A6) 

 
Algemene vaststelling 

 

 A6 is een grote afdeling (42 bedden), bestaande uit 22 bedden G en 20 bedden Sp-

locomotorisch. De therapeutische ruimten liggen net buiten de afdeling en worden ook 

gebruikt door B6 (Sp neurologie). 

 

 

Sterke punten 

 

 De dienst kent een goed ontslagmanagement. Ontslagen worden in principe gepland vanaf 

dag 1 en besproken tijdens de multidisciplinaire bespreking. Ook met de familie is er 

overleg hierover. Voor de revalidatiepatiënten kan er, in het kader van een voorbereiding 

op ontslag, een thuisbezoek gebeuren door de ergotherapeut (en eventueel de sociaal 

assistente) en kan de patiënt in weekend gaan. Effectieve ontslagdata worden vastgelegd 

indien de omkadering, nodig voor een kwalitatieve continuïteit van zorg, vastligt (vb. 

vervoer, afspraken thuisverpleging, …). 

 

 Op de multidisciplinaire  patiëntenbespreking van de geriatrische patiënten, die wekelijks 

op donderdag doorgaat, wordt ook steeds de thuiszorgverpleegkundige en de huisarts 

uitgenodigd. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er zijn samenwerkingsverbanden met extramurale diensten zoals RVT’s en 

thuiszorgdiensten. Informeel bestaat er ook samenwerking met een centrum voor 

integratie voor personen met een handicap. Deze functionele binding moet echter nog 

worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. 

 

 Architecturaal voldoet de afdeling niet aan de normen: 

o De afdeling beschikt niet over een onderzoekslokaal dat als verbandkamer kan 

dienst doen. 

o De sanitaire cel in de kamers en de douche in de gemeenschappelijke 

badkamer zijn niet rolstoeltoegankelijk. 

 

 

Tekortkomingen 
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 De eetzaal is niet steeds toegankelijk voor patiënten. Op donderdag tussen 11u30 en 

12u30 gaat hier, bij gebrek aan een vergaderzaal, de multidisciplinaire 

patiëntenbespreking van de geriatrische patiënten door, waardoor patiënten de maaltijd 

niet samen kunnen gebruiken. 

 

 Op A6 is er een beveiliging voor wegloopgedrag voorzien doordat de deuren uitgerust zijn 

met een slot met cijfercode. Op het moment van audit stonden de deuren echter wijd open, 

zowel bij het binnenkomen, als bij het verlaten van de afdeling. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan het multidisciplinair opgestelde globaal behandelplan te koppelen aan een 

tijdschema. Bijgevolg kan de evolutie van de patiënt in een verdere fase van revalidatie 

getoetst worden aan de hand van vooraf in de tijd bepaalde doelstellingen. 

 

 

 Het verdient aanbeveling om de afdelingsbrochure die vroeger gebruikt werd, te 

actualiseren en weer in gebruik te nemen en te bezorgen aan patiënten voor opname.  

 

 

7.9 Zorgprogramma voor geriatrie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De dienst bestaat uit 2 verblijfsafdelingen A6 en C3 met in totaal 56 bedden. 

o C3 (34 bedden) is gelegen op de derde verdieping in blok C. Er zijn 

één- en tweepersoonskamers. De dagzaal en therapeutische ruimte 

(ergo en kiné) zijn ondergebracht in één ruimte. Deze is ruim en 

mooi ingericht. 

o A6 (22 bedden G en 20 bedden Sp-locomotorisch) is gelegen op de 

6de verdieping in blok A. Er zijn, naast één –en 

tweepersoonskamers, ook 3 en 4 persoonskamers.  Er is een aparte 

dagzaal.  De therapeutische ruimten liggen net buiten de afdeling en 

worden ook gebruikt door B6 (SP neurologie). De 

hoofdverpleegkundige van A6 is ook hoofdverpleegkundige van het 

zorgprogramma voor de geriatrische patiënt. 

Het geriatrisch dagziekenhuis is gevestigd op de 4de verdieping in blok B, in het 

chirurgisch dagziekenhuis. Er zijn 6 bedden voorbehouden voor geriatrische patiënten en 

ook enkele zetels. 

Geriatrische consultaties gebeuren op het gelijkvloers in blok A. Het bureau van de 

interne liaison is geïntegreerd op de afdeling A6. 

 

 De medische bestaffing bestaat uit een geriater-diensthoofd en een geneesheer 

gespecialiseerd in inwendige geneeskunde.  Beide zijn voltijds verbonden aan het 

ziekenhuis. In het kader van het zorgprogramma is er een vacature voor een bijkomende 

geriater. 

 

 Sinds 2004 is men aan de uitwerking van het geriatrisch zorgprogramma bezig.  
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o De interne liaison geriatrie is opgestart, geëvalueerd en loopt momenteel op 3 

diensten (A4, A5 en A2). De interne liaisonverpleegkundigen gaan elke dag 

langs op deze diensten om patiënten te screenen op basis van leeftijd, aantal 

medicatie en valrisico. Indien de patiënt een score ≥ 2 heeft op het geriatrisch 

risicoprofiel, wordt deze uitgebreid gescreend aan de hand van de “belgian 

minimum geriatric screening tools” en besproken met de geriater.  Eventueel 

worden er bijkomende evaluaties / onderzoeken aangevraagd (vb. MMSE, 

Tinetti, …) in overleg met de behandelende arts.  

Systematische uitbreiding (A1, Sp neuro en gynaeco) is gepland in de loop van 

2008. 

o Op de wekelijkse patiëntenbespreking (C3) wordt de hoofdverpleegkundige 

van de desbetreffende afdeling en de behandelende arts uitgenodigd. Een 

schriftelijk dossier (met advies, en/of ontslagformulier) wordt opgesteld voor 

elke gescreende patiënt. 

o De referentieverpleegkundigen op de andere diensten in het ziekenhuis zijn 

aangeduid maar ze hebben nog geen opleiding gekregen. Zij zullen instaan 

voor sensibilisering en verspreiding van de geriatrische zorgcultuur. 

o Het geriatrisch dagziekenhuis beschikt zowel over een diagnostisch 

(somatisch, cognitief en sociaal) en een therapeutisch programma, alsook over 

een revalidatieprogramma. Een aanmeldingsformulier (reden van verwijzing) 

en patiëntendossier werd uitgewerkt. In 2007 kwamen er 365 patiënten. 

o De externe liaison wordt georganiseerd door de ontslagmanager in 

samenwerking met de sociale dienst. 

 

 

Sterke punten 

 

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

gezamenlijk gegeten (ontbijt en middagmaal) in de dagzaal. Men slaagt er tevens in om 

patiënten te stimuleren tot het dragen van dagkledij. 

De sociale activering en het aanbod van socioculturele activiteiten is uitgebreid 

(knutselactiviteiten, spelletjes,…) mede door de inzet van 3 vrijwilligers. 

 

 Op het wekelijks multidisciplinair overleg worden in het kader van de continuïteit na het 

ontslag verpleegkundigen van de thuiszorgdiensten, alsook huisartsen uitgenodigd. 

Verpleegkundigen van het Wit Geel kruis zijn heel vaak aanwezig. Huisartsen minder, 

hier heeft de geriater een apart overleg mee.  

 

 De neerslag van het multidisciplinair overleg (voor elke discipline een rubriek + 

opvolging) is terug te vinden op een handig document dat wordt ingevuld door de 

hoofdverpleegkundige. Dit document bevat voor elke discipline een rubriek met 

opvolging. Ook het doel van de behandeling en de zorg wordt telkens besproken en 

genoteerd.  

 

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

tijdens de teamvergadering. Effectieve ontslagdata worden vastgelegd indien de 

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

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

voorlopige ontslagbrief, kine-ergo-logoplan, medicatieblad, e.d.  
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 Op C3 maakt men gebruik van de “gazet”, een elektronische nieuwsbrief om 

verpleegkundigen over specifieke zaken te informeren of om aandacht te vragen. Vb. juist 

gebruik urinecollectors bij rolstoelpatiënten,  richtlijnen MRSA. 

 

 In het geriatrisch dagziekenhuis, dat beschikt over een eigen folder, wordt gewerkt met 

zorgpaden (gang- en valkliniek, geheugenkliniek), zodat patiënten die doorverwezen 

worden naar het dagziekenhuis i.v.m. een bepaalde problematiek op één dag de nodige 

(technische) onderzoeken en consultaties kunnen doorlopen.  

 

 De interne liaison beschikt over een eigen folder, die multidisciplinair is opgesteld en die 

meegegeven wordt aan elke patiënt die gescreend wordt.  De folder is ook te raadplegen 

op de website. 

  

 

Non-conformiteiten 

 

 Geen van beide afdelingen beschikt over een onderzoekslokaal dat als verbandkamer kan 

dienst doen. 

 

 Niettegenstaande het anamneseblad het toelaat, worden patiënten ouder dan 75 jaar bij 

opname niet op alle afdelingen gescreend. 

 

 Op moment van de audit stond in een bergruimte op C3 een volle zuurstoffles zonder 

vaste bevestiging opgesteld. Uit veiligheidsoverwegingen dienen hiervoor de nodige 

maatregelen te worden genomen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het geriatrisch zorgconcept is uitgeschreven, maar nog niet ziekenhuisbreed toegepast. De 

interne liaison is beperkt tot de afdelingen A4 en A5.  De werking van de interne liaison 

dient zo snel mogelijk uitgebreid te worden naar alle betrokken afdelingen en functies. 

 

 Het daghospitaal is niet als een afzonderlijke entiteit herkenbaar. 

 

 Bij nazicht van het verpleegdossier van een patiënt die door de interne liaison werd 

gevolgd (afdeling A4), werd er geen verslag van de multidisciplinaire vergadering 

teruggevonden in het dossier, enkel de aanduiding dat ze doorgegaan was en wie 

aanwezig was. Er was geen inhoudelijke weergave van de bespreking. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Men tracht de betrokkenheid van patiënten en hun familieleden te verhogen door op de 

kamer van afdeling C3 aandachtspunten inzake voeding (aangepaste hulpmiddelen), 

onderzoeken en communicatie uit te hangen achter het bed van de patiënt. Advies om een 

andere oplossing te zoeken die de privacy meer respecteert. 

 

 Het dossier van de interne liaison (verpleegkundig, kine, ergo, psycholoog, …) wordt 

bewaard op het bureau van de interne liaison. Aanbeveling om het dossier van de interne 
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liaison transparanter te maken naar de teams van de afdelingen waar de patiënten zich 

bevinden. 

 

 Aanbeveling om blijvend aandacht te hebben voor de privacy, bv. patiënten volgen kine 

en ergo in de therapiezaal die tegelijkertijd ook dienst doet als dagzaal. 

 

 Aanbeveling om een zicht te krijgen op cijfers i.v.m opname en ontslag (rechtstreekse 

opname, heropname, ligduur, % naar huis,…). 

 

 Advies om bij verbouwingen te opteren om alle onderdelen van het zorgprogramma 

geriatrie dichter bij elkaar te brengen en meer bergruimte te voorzien. 

 

 

7.10 Zorgprogramma voor oncologie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Recent werd een aanvraag ingediend tot eerste erkenning van het gespecialiseerd 

oncologisch zorgprogramma voor borstkanker. Momenteel werken er een 

borstverpleegkundige (ook verpleegkundig coördinator) en een halftijds psycholoog, de 

medische coördinatie is in handen van een gynaecoloog-senoloog. Wekelijks is er voor de 

borstproblematiek een aparte multidisciplinaire oncologische consultvergadering. 

 

 Er is een apart oncologisch dagziekenhuis met 14 posities. Er is mogelijkheid om één 

patiënt zo nodig af te zonderen (isolatie, slechte algemene toestand, psychische 

decompensatie…). 

 

 Tussen het AZ Sint Jan AV en het AZ Sint-Lucas Brugge bestaat een intense 

samenwerking op het vlak van oncologie. Voor hematologische problemen komt een 

internist-hematoloog een halve dag naar Sint-Lucas. Voor radiotherapie bieden de 

patiënten zich aan in Sint Jan, maar de radiotherapeuten-oncologen doen ook, net als de 

anesthesisten-pijnartsen, een halve dag per week consultaties in Sint-Lucas. 

 

 Chemotherapie wordt bereid in de apotheek en in speciale, afgesloten transportbakken 

naar het oncologisch daghospitaal gebracht. 

 

 

Sterke punten 

 

 Alle chemotherapie, zowel voor patiënten in daghospitalisatie als in klassieke 

hospitalisatie, wordt toegediend op het oncologisch daghospitaal. 

 

 Er wordt veel aandacht besteed aan communicatie met patiënten en verwijzers en aan de 

continuïteit van zorg extramuraal. 

Zo zijn er voor de patiënten verschillende algemene informatiebrochures beschikbaar en 

specifieke folders per cytostaticum voor zij die dat wensen. 

Een vertegenwoordiger van de huisartsenkring maakt deel uit van de multidisciplinaire 

oncologische werkgroep, waardoor de huisartsen een rechtstreeks kanaal hebben om hun 

wensen en problemen te verwoorden. Langs die weg is voor de gastro-enterologische 
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patiënten een communicatiemap ontworpen om de communicatie tussen het behandelend 

team, de patiënt en de huisarts of thuisverzorging te verbeteren, en een analoog 

instrument is in ontwikkeling voor de borstkliniek. Hierin wordt zowel praktische 

informatie gegeven als bloedresultaten en het verloop van de behandeling. Daarnaast 

worden huisartsen vaak telefonisch gecontacteerd, niet alleen wanneer hun patiënt op een 

MOC besproken wordt, maar ook 2 dagen voor ieder ontslag van gehospitaliseerden en 

bij grote therapiewijzigingen. Voor patiënten in daghospitalisatie krijgt de huisarts 

telkens binnen de drie dagen een ontslagbrief. 

 

 Daarnaast wordt ook de continuïteit van zorg intramuraal goed gewaarborgd. Ter 

gelegenheid van de laatste radiotherapiekuur heeft de patiënt een afsluitend gesprek met 

de radiotherapeut van het AZ Sint Jan AV. Daarna worden de patiënten zonder 

metastasen verder gevolgd door de verwijzende specialist. Voor patiënten met metastasen 

is afgesproken dat zij verder opgevolgd worden door de internist-oncoloog of de 

oncologie-coördinator (zelf radiotherapeut). 

 

 Verschillende comfortondersteunende initiatieven worden actief aangeboden. Zo is er 

wekelijks een schoonheidsconsulente gedurende een halve dag aanwezig op het 

daghospitaal, zij heeft er een eigen werkruimte. 

Verder zijn er regelmatig terugkerende infosessies in verband met vermoeidheid bij 

kanker en rond voeding voor oncologische patiënten. 

Er wordt ook een specifieke revalidatieprogramma aangeboden in samenwerking met de 

dienst fysiotherapie. Patiënten kunnen er in groepjes van maximaal 6 lotgenoten, 

tweemaal per week gedurende 3 maand aan hun conditie werken door lichaamstraining 

met fitnessapparatuur en oefeningen in het zwembad. Deze sessies worden aangevuld met 

infomomenten waarop soms ook de partners welkom zijn. 

 

 Er wordt veel aandacht besteed aan de psychologische ondersteuning. Naast het palliatief 

supportteam (PST) is er een apart oncologisch supportteam (OST) actief bestaande uit 

een psychiater, een psychologe, twee oncologieverpleegkundigen, iemand van de sociale 

dienst van het ziekenhuis, 3 medewerkers van de pastorale dienst en een 

pijnverpleegkundige. Elke nieuwe patiënt krijgt een intakegesprek door de psycholoog, 

de sociaal assistent of een verpleegkundige van dit team. Hierbij gebeurt een 

risicoinschatting op depressie (borstkliniek) en wordt nagegaan of begeleiding door het 

OST onmiddellijk aangewezen is. Tezelfdertijd verlaagt het de drempel om het OST in 

een latere fase in te schakelen. 

Onder de noemer “Rouw bij Kinderen” is ook psychologische steun voorzien kinderen 

van oncologische patiënten. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om het jaarverslag verder uit te werken en er kwantitatieve indicatoren in 

op te nemen die een beeld kunnen geven van de activiteit en de kwaliteit van de 

geleverde diensten (bv. aantal oncologische APO-diagnoses versus aantal aanmeldingen 

op een MOC, aantal patiënten opgevolgd door het OST, aantal patiënten die deelnamen 

aan het revalidatieprogramma…). 
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 Op dit moment is het klinisch pad borstcarcinoom in een ver gevorderd stadium van 

ontwikkeling. We bevelen aan hierin verder te investeren en dit initiatief uit te breiden 

naar andere oncologische problematieken. 

 

 Gezien de toenemende activiteiten op het oncologisch daghospitaal raden wij een 

uitbreiding van de ruimten aan waarin chemotherapie kan worden toegediend, liefst met 

behoud van of een directe verbinding met de consultruimte voor de 

schoonheidsconsulente. 

 

 Momenteel bestaat het multidisciplinair oncologisch handboek voor een groot deel uit 

richtlijnen die men van een tweetal universitaire ziekenhuizen overneemt. Hierdoor is 

men afhankelijk van de snelheid waarmee in deze ziekenhuizen nieuwe richtlijnen 

opgesteld of bijgewerkt worden. We bevelen aan het heft meer in eigen handen te nemen 

en een handboek te ontwikkelen dat aangepast is aan de eigen situatie en noden. 

 

 We bevelen aan een uniform elektronisch chemotherapievoorschrift te ontwikkelen met 

ingebouwde controlesystemen. 
 

 

7.11 Palliatieve functie 

 
Algemene vaststelling 

 

 In 2006 waren er 573 begeleidingen en werden 366 palliatieve patiënten begeleid. Van de 

107 overlijdens in het ziekenhuis in 2006, werd de helft door het palliatief team begeleid.  

90% van de aanvragen voor palliatieve begeleiding komt van verpleegkundigen. De 

gemiddelde duur van een begeleiding is 15 dagen. 

 

 

Sterke punten 

 

 Palliatieve zorgcultuur wordt in het ziekenhuis hoog in het vaandel gedragen en is er 

sterk uitgebouwd.  

 

o Het palliatief team is stevig uitgebouwd in het ziekenhuis. Bovenop een 

halftijds palliatief arts, 0,6VTE psycholoog en 1,8VTE palliatief 

verpleegkundigen, zijn ook een maatschappelijk werker, een pastoraal werker, 

een borstverpleegkundige en een pijnverpleegkundige lid van het palliatief 

team. 

 

o Het palliatief team organiseert wekelijkse multidisciplinaire 

patiëntenbesprekingen. Naast de teamleden zijn hier ook de betrokken 

medewerkers van de afdelingen en de behandelende artsen aanwezig. Het 

palliatief team maakt gebruik van een multidisciplinair patiëntendossier, hierin 

wordt uitvoerig verslag gedaan van de patiëntenbesprekingen. Een schriftelijke 

samenvatting van de teambesprekingen wordt via een speciaal ontworpen 

document toegevoegd aan het patiëntendossier op de afdelingen. 
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o Het palliatief team beschikt over een handboek palliatief team waarin visie, 

organisatie, verantwoordelijkheden en procedures zijn terug te vinden. 

Via intranet is een syllabus pijn- en symptoomcontrole beschikbaar voor alle 

medewerkers. Hierin zijn tal van specifieke onderwerpen van palliatieve 

zorgverlening uitgewerkt: bv. nausea en braken, constipatie, hoesten, 

verwardheid, doodsreutel. 

 

o Jaarlijks is er per afdeling een overlegvergadering van de palliatief coördinator 

met de hoofdverpleegkundige en de referentieverpleegkundigen. Hierin 

worden verwachtingen op elkaar afgestemd en knelpunten besproken, met als 

doel de palliatieve werking op de afdelingen te optimaliseren. 

 

o De palliatieve functie beschikt niet alleen over een omstandig jaarverslag, 

maar maakt ook jaarlijks een beleidsplan op. 

 

 

Aanbevelingen  

 

 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 de informatie in de onthaalbrochure over het aanvragen van 

palliatieve begeleiding aan te passen. De brochure vermeldt enkel de mogelijkheid van 

arts, patiënt en familie om een aanvraag te doen. In realiteit gebeuren 90% van de 

aanvragen door verpleegkundigen. 

 

 

7.12 Gemengd dagziekenhuis 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het dagziekenhuis beschikt niet over eigen operatiezalen en bevindt zich op de vierde 

verdieping. Men moet dus met de patiënten via de lift naar OK op het gelijkvloers. Er zijn 

plannen voor de inplanting van een nieuw dagziekenhuis ter hoogte van het OK. 

Het dagziekenhuis telt 28 bedden verdeeld over vier eenpersoonskamers en twaalf 

tweepersoonskamers. 

 

 Naast opnames van patiënten voor chirurgische ingrepen, gebeuren er ook internistische 

behandelingen.  

Het oncologisch en het pediatrisch daghospitaal zijn elders in het ziekenhuis gesitueerd. 

 

 Na de consultatie wordt de patiënt dadelijk verwezen naar het dagziekenhuis voor een 

voorinschrijving. Daar wordt het preoperatief beleid besproken en het verpleegdossier 

opgemaakt.  

Er werd een zeer volledige informatiebrochure ontwikkeld over anesthesie. 

 

 In 2007 werden in het dagziekenhuis 7920 patiënten opgenomen, waarvan 5388 

chirurgische. Het aantal behandelingen neemt elk jaar toe. 
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 De (elektronische) opnameplanning gebeurt centraal. De chirurg plant zijn patiënt via het 

OK-pakket. Door het gebruik van dit geïnformatiseerde planningspakket is het voor de 

medewerkers van het dagziekenhuis mogelijk op elk moment na te gaan waar de patiënt 

zich bevindt, tot aan de opname in recovery. 

 

 Gedurende de openingsuren beschikt het dagziekenhuis over een halftijds administratief 

personeelslid. 

 

 

Sterke punten 
 

 Het preoperatieve beleid wordt gecoördineerd vanuit het dagziekenhuis door middel van 

een aantal gestandaardiseerde formulieren voor patiënt en huisarts. Dit preoperatieve 

samenwerkingsdocument wordt in een tiental ziekenhuizen uit de regio gebruikt. 

 

 Het dagziekenhuis beschikt over 2 klinische paden: arthroscopie knie en proctologie. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Regelmatig worden gewone te hospitaliseren patiënten tijdelijk opgenomen in het 

dagziekenhuis, wegens plaatsgebrek op de verpleegafdelingen. 

 

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

de wachttijden kunnen oplopen en onvoorziene overnachtingen voorkomen. Door gebrek 

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

objectiveren. 

 

 Er is een personeelstekort en een onderkwalificatie van het personeel. Het huidige 

personeelsbestand bestaat uit 4,9 VTE gegradueerde en 1,59 VTE gebrevetteerde 

verpleegkundigen. Per begonnen schijf van 800 patiënten dient het chirurgische 

dagziekenhuis te beschikken over één VTE gegradueerd verpleegkundige. Normatief zijn 

er voor het chirurgische dagziekenhuis, gezien het activiteitscijfer, dus 7 VTE 

gegradueerd verpleegkundigen vereist. Gezien het bijkomend aantal niet-chirurgische 

patiënten is de reële onderbestaffing nog groter.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 De chirurgische en een aantal internistische bedden bevinden zich op de vierde 

verdieping, terwijl het oncologisch dagziekenhuis op de eerste verdieping geïnstalleerd 

werd. Dezelfde hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk voor beide locaties. 

 

 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. Het dagziekenhuis heeft bovendien geen zicht op het 

percentage dagpatiënten dat op hospitalisatie-afdelingen wordt opgenomen. 

 

 Niet alle artsen doen in functie van het ontslag meerdere controleronden per dag. De 

wachttijden kunnen zo oplopen. Sommige patiënten worden ontslagen buiten de 
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voorziene openingsuren van het dagziekenhuis. Door de afwezigheid van registratie van 

relevante parameters is de omvang van dit probleem niet gekend. 

 

 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. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Voor 2006 bestaat enkel een summier verpleegkundig jaarverslag. Het chirurgisch 

dagziekenhuis beschikt niet over een geïntegreerd jaarverslag waarin een procesanalyse 

betreffende operatiezaal en daghospitalisatie werd uitgewerkt met inbegrip van knelpunten 

en mogelijke oplossingen. Het jaarverslag zou beter gestoffeerd kunnen worden met 

bijkomende relevante onderwerpen. Indicatoren die een beeld kunnen geven van de 

kwaliteit van de werking kunnen daar deel van uitmaken, 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.  

 

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

relevante aanpak van het kwaliteitsbeleid voor de functie daghospitaal. De tevredenheid 

van de medewerkers en patiënten kan actief onderzocht worden. We bevelen verder aan 

om nog meer klinische paden te ontwikkelen. 

 

 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. Uiteraard dient hiertoe minstens een 

administratieve kracht voltijds aanwezig te zijn. Deze kan zich bovendien ook toeleggen 

op de registratie van eerder vermelde gegevens. 

 

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

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

participeren. 

 

 We bevelen aan om een bevraging van patiënten over postoperatieve bijwerkingen en 

complicaties uit te voeren.  

 

 Aangezien het gebrek aan registratie over te lange wachttijden (opname – ingreep) 

bevelen we aan de mogelijkheid die het planningssysteem biedt actiever te benutten. 

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

ontslag uit het dagziekenhuis. 

 

 

7.13 Gespecialiseerde spoedgevallenzorg 
 

Algemene vaststellingen 
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 De dienst spoedgevallen staat niet in voor de bestaffing van ambulances, 100 of MUG. 

De MUG wordt in associatie met het AZ Sint Jan uitgebaat. Sint-Lucas beschikt over een 

erkende helihaven. 

 

 In het jaar 2007 waren er 14.003 patiënten op spoed, waarvan er 383 via de MUG, 40 per 

helicopter, 2119 via de 100-oproepen. 4832 patiënten werden gehospitaliseerd. 

 

 Architectonisch beschikt men ondermeer over 7 patiëntenboxen, waarvan 1 gipskamer, 2 

voor de opvang van kritieke patiënten, een pediatrische box en een isolatiekamer. 

Daarnaast is er nog een nachthospitaal met 4 posities. De spoedgevallendienst ligt vlak 

naast de eenheid voor intensieve zorgen en het operatiekwartier. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er wordt bewust gekozen voor invulling van een volwaardige bestaffing van het team. Op 

verpleegkundig vlak zijn er minstens twee verpleegkundigen continu aanwezig en bijna 

de voltallige equipe is gegradueerd én houder van de bijzondere beroepstitel in intensieve 

zorg en spoedgevallenzorg. Er is een medische equipe van 4 spoedartsen (met brevet 

acute geneeskunde), samen met het medisch diensthoofd, een anesthesist met de 

bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde. 

 

 De dienst kent een gestructureerde werking. Er zijn talrijke procedures en staande orders, 

zowel verpleegkundig als medisch. 

 

 De renovatie is zeer geslaagd. Tezelfdertijd is sterk geïnvesteerd in technologische 

vernieuwing. Parameters kunnen centraal gevolgd worden en de draagbare apparatuur is 

handig voor het transport van patiënten. De isolatiekamer kan zo nodig in een 

handomdraai omgebouwd worden tot een volwaardige extra behandelbox. De 

pediatrische box is ruim en kindvriendelijk ingericht. Ook heeft men oog gehad voor de 

veiligheid van het personeel (toegangscontrole, camerabewaking…). 

 

 Er is elke dag administratieve ondersteuning van 7u15 tot 21u15. Tussen 17 en 21u wordt 

ook voorzien in logistieke ondersteuning. 

 

 

Tekortkoming 
 

 Uit verslaggeving blijkt dat men regelmatig doorstromingsproblemen vaststelt vanuit de 

spoed naar de verpleegafdelingen en intensieve zorgen. Hierover is geen gedetailleerd 

cijfermateriaal voorhanden. 

Doorstroming naar de verpleegafdelingen zou moeizamer zijn in de voormiddag dan in 

de namiddag en vooravond.  

Voor wat betreft de eenheid intensieve zorgen is de bezetting aldaar over het algemeen 

vrij hoog. Hierdoor zouden kritieke, soms zelfs beademende patiënten langere tijd op 

spoed blijven. 

Men kan zich vragen stellen omtrent de veiligheid van deze patiënten. Op drukke 

momenten op spoed moeten deze patiënten het immers langere tijd zonder veel 

verpleegkundig toezicht stellen.  

Een dienst spoedgevallen kan niet instaan voor gehospitaliseerde patiënten die een 
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verhoogd toezicht behoeven. Naast het feit dat dit een erg patiëntonvriendelijke 

organisatie is, houdt ze bovendien ernstige risico’s in m.b.t. patiëntveiligheid. 

Men dient de doorstromingsproblemen duidelijker in kaart te brengen om geschikte 

oplossingen naar voren te kunnen brengen. 

 

 

Aanbevelingen 
 

 De verpleegkundigen van de dienst spoedgevallen hebben nog heel wat bijkomende taken 

die buiten de urgentiegeneeskunde vallen. Er worden regelmatig gehospitaliseerde 

patiënten naar de functie verwezen. Het gaat om het uitvoeren van meer technische 

handelingen, zoals het plaatsen van thoraxdrains en intraveneuze katheters en om het 

afnemen van ECG’s ’s avonds en ‘s nachts. 

We bevelen aan dit nauwgezet op te volgen en de werklast te objectiveren. 

 

 We bevelen aan om het jaarverslag en het beleidsplan verder uit te bouwen. Het 

jaarverslag zou kunnen aangevuld worden met meer gegevens die een beeld kunnen 

geven van de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden, doorverwijzingen, opname intensieve 

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

activiteiten en tijdsinvestering bij gehospitaliseerden, aantal en duur van de isolaties, 

resultaten uit lopende kwaliteitsprojecten, medewerkers- patiëntentevredenheid… 

Aangepaste software zou dit kunnen ondersteunen. Hieraan gekoppeld zou men dan ook 

het beleidsplan gefundeerder kunnen uitbouwen; nu bestaat dit uit slechts 1, niet 

SMART-geformuleerde doelstelling. 

 

 We bevelen aan om verder informatiebrochures te ontwikkelen voor patiënten omtrent 

frequent voorkomende urgenties (wondhechting, gips, verstuiking). Op dit moment 

bestaat er een onthaalbrochure en zijn er 2 brochures specifiek over kinderen (opname op 

spoed en psycho-sociale opvang) in ontwikkeling. 

 

 

7.14 Operatiekwartier 

 
Algemene vaststellingen 
 

 Het operatiekwartier is gesitueerd op het gelijkvloers (niveau -1). Er zijn negen zalen, 

waarvan één septische. Zeven zalen zijn uitgerust met een vaste sokkel. In één zaal staat 

een zetel opgesteld. 

 

 De “vuile” en de “schone” gang zijn van elkaar gescheiden. Ertussen bevindt zich de 

dispatching die bemand wordt door de materiaalbeheerders en administratieve kracht.. 

 

 De recovery beschikt over veertien posities met infrastructuur voor de monitoring van de 

vitale functies. Op recovery staan vier PAZA-bedden waarin patiënten kunnen 

overnachten. Deze posities worden beschouwd als “medium care” en de bestaffing komt 

van IZ. 

 

 De personeelsequipe van het operatiekwartier bestaat uit twee groepen verpleegkundigen 

(samen 36 VTE): anesthesieverpleegkundigen en chirurgisch verpleegkundigen. Deze 



Auditverslag AZ Sint-Lucas Brugge, E 140 50 

laatste groep is nog opgesplitst in drie gesubspecialiseerde clusters. Daarnaast beschikt 

het operatiekwartier over logistiek personeel (3,3 VTE), (1,3 VTE) administratieve 

ondersteuning. en de materiaalbeheerders. 

 

 

Sterke punten 
 

 Er is een uitgebreide, multidisciplinaire stuurgroep OP die zich ondermeer bezighoudt 

met het toewijzen van operatietijden. Er werd ook een nieuw reglement van inwendige 

orde uitgewerkt in 2008 (nog goed te keuren). 

 

 Er werden verschillende essentiële dienstspecifieke procedures en dienstoverschrijdende 

afspraken opgemaakt die beschikbaar zijn via de portaalsite. Ook de 

functiebeschrijvingen van de medewerkers zijn hier terug te vinden. 

 

 Er is een aparte onthaalruimte waar quasi alle patiënten kunnen verbed worden. Zo 

komen de bedden niet in de (semi-)kritieke zone. Hiertoe werden onder andere twee 

ergonomische kanteltafels voorzien. 

 

 Twee alternerende matrassen zijn ter beschikking ter preventie van decubitus bij 

langdurige ingrepen. 

 

 Er is een aparte omkleedruimte voor bezoekers zoals vertegenwoordigers, ouders. Voor 

deze personen extern aan de dienst bestaan ook geschreven instructies in drie talen. 

 

 In de sluiszone bevindt zich een aparte ontvangstruimte voor kinderen. Hier kunnen ook 

de ouders en/of de spelbegeleidster mee het kind vergezellen. Eén van de ouders kan 

steeds meegaan tot aan de inductie behoudens strikt medische contra-indicatie. 

 

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

Alle zalen zijn gelijkaardig ingericht, zodat ze multifunctioneel zijn. Met het oog op een 

grondige reiniging van de oppervlakten (infectieziektebeheersing) is ervoor gekozen om 

alle materiaal verplaatsbaar te maken. Grote LCD-schermen maken het mogelijk om 

tijdens de ingrepen over scherpe (radiologische) beelden te beschikken. 

 

 De recovery voorziet in een specifieke opvangplaats met 4 posities voor kinderen waar 

volledige visuele en auditieve scheiding van de volwassen patiënten mogelijk is. Deze 

ruimte is kindvriendelijk aangekleed en beschikt over zitplaatsen voor de ouders. 

 

 Men gebruikt een degelijk gestandaardiseerd document met postoperatieve instructies, 

geautoriseerd door chirurg en anesthesist. 

 

 Men kiest ervoor het voltallige verpleegkundige personeel de opleiding 

“stralingsprotectie” te laten volgen. Hoewel dit niet een strikte norm is kan, men dit 

vanuit het kwalitatieve oogpunt zeker waarderen. 

 

 Naast de klassieke afdelingsvergaderingen wordt er ook regelmatig werkoverleg 

georganiseerd voor bepaalde subgroepen, zoals voor de anesthesieverpleegkundigen en 

voor de logistiekers. 
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Non-conformiteit 
 

 Het gebeurt dat één anesthesist toezicht moet houden op twee patiënten die tegelijkertijd 

een ingreep onder anesthesie ondergaan. 

 

 

Tekortkomingen 
 

 Het elektronisch planningssysteem voor het operatiekwartier dient efficiënter benut te 

worden. Het OP-programma is momenteel niet afgestemd op de opnamecapaciteit van het 

dagziekenhuis en de afdelingen, het beschikbare chirurgisch materiaal, de 

sterilisatiecapaciteit en het beschikbare personeel.  

 

 Het aantal uren bijscholing per individueel personeelslid kon niet precies bepaald worden 

door de hoofdverpleegkundige. Het lijkt aangewezen dat de hoofdverpleegkundige het 

bestaande programma voor opvolging van vorming zou kunnen raadplegen.  

In principe dienen alle verpleegkundigen jaarlijks minstens 8u bijscholing gevolgd te 

hebben. Hier wordt hoofdzakelijk interne vorming georganiseerd. Hoewel aangegeven 

wordt dat er faciliteiten kunnen gegeven worden voor iedereen die relevante bijscholing 

wil volgen, vinden we hier concreet weinig sporen terug van effectief gevolgde 

opleidingen. Het wekelijkse “schuivende” halfuurtje permanente vorming tijdens de 

ochtendshift verdient wel een pluim. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We menen dat het nuttig is om het geactualiseerde Reglement van Inwendige Orde snel te 

laten goedkeuren door de Medische Raad en door de ziekenhuisdirectie. 

 

 Het OP maakt een overvolle indruk. Er is een gebrek aan bergruimte. Advies om na te 

gaan of een deel van het materiaal niet op een andere plaats kan gestockeerd worden. 

 
 We bevelen aan om, ter vervanging van de vele papiertjes en etiketten op een bord, een 

groot scherm te voorzien in de dispatching waarop het verloop van de patiënten kan 

gevolgd worden. Het gedigitaliseerde OK-pakket bestaat reeds, dus de investering in een 

display vergt relatief weinig bijkomende inspanningen. 

  

 Een (multidisciplinair samengesteld) jaarverslag dat een kritische kijk geeft op de 

verwezenlijkingen van het afgelopen jaar maar eveneens een start kan zijn van de nieuwe 

doelstellingen voor het komende jaar, kan het kwaliteits- en vormingsbeleid helpen 

structureren. Daarin worden best ook de resultaten van registraties, die een beeld geven 

van de kwaliteit van zorg, opgenomen (infectieziekten, wachttijden, ongeplande 

heringrepen…). 

 

 We bevelen aan om de continuïteit van patiëntveilige zorg extra onder de aandacht te 

brengen. Wij adviseren om in multidisciplinair overleg tussen verpleegkundigen, artsen 

en logistiek assistenten na te gaan hoe het hele traject van vertrek op de afdeling tot 

terugkeer uitgewerkt kan worden (inclusief anesthesiegebeuren, patiëntencontact tijdens 

het vervoer, overdrachten).  
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7.15 Intensieve zorgen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er zijn 11 IZ-bedden erkend. Sedert de verhuis naar de nieuwbouw beschikt de functie 

over 10 posities in eenpersoonskamers, waarvan twee met sas. Daarnaast is er nog een 

“voorlopige medium care” met 4 PAZA-bedden in de aangrenzende recovery. In deze 

bedden kunnen ook niet-chirurgische patiënten terechtkomen, na afwikkeling van het 

operatieprogramma van de dag. De bestaffing van de PAZA-bedden komt van IZ. 

 

 Bij ontvangst van interne MUG-oproepen gaat een verpleegkundige van de dienst IZ ter 

plaatse. De arts en een andere verpleegkundige vertrekken met de reanimatiekar vanuit de 

afdeling spoedgevallen. Een tweede team van IZ kan een tweede interne MUG opvangen.  

 

 

Sterke punten 

 

 Architecturaal is maximaal aandacht besteed aan de kwaliteit en veiligheid van zorg, in 

combinatie met voldoende privacy en comfort voor de patiënten. Zo is resoluut gekozen 

voor 10 identiek ingerichte, individuele, afsluitbare kamers. 

Alle boxen laten een maximale monitoring en interventie toe met moderne apparatuur die 

uniform is voor alle posities. Alle kamers zijn voldoende ruim en klaar (een groot deel 

beschikt over buitenlicht). De ramen tussen de boxen laten vanuit een liggende positie 

geen inkijk toe, terwijl verpleegkundigen tijdens de verzorging wel een zicht houden op 

de naastliggende patiënten en elkaar. 

Naast de klassieke centrale monitoring, zijn ook de temperatuur en de luchtdruk centraal 

regelbaar voor elke kamer. Bij elke positie bevindt zich een bureau, met individueel 

werkstation, waarop het medisch en verpleegkundig dossier geconsulteerd en aangevuld 

kunnen worden.  

Via treklades in doorgeefkasten kan materieel (bvb. linnen) aangevuld worden zonder de 

box te betreden. 

 

 Op de afdeling werkt men met een uitstekend multidisciplinair papieren dossier waarin 

het medische en verpleegkundige luik geïntegreerd zijn. Ook paramedici noteren in dit 

dossier. Het dossier leent zich tot zorgplanning en wordt hiervoor ook gebruikt. Op elk 

dossier wordt een melding gemaakt van eventuele therapeutische restricties. 

 

 Er is dagelijks een multidisciplinaire patiëntenbespreking (artsen, verpleegkundigen, 

kine). De neerslag hiervan bevindt zich onder vorm van een gedetailleerd overdrachtblad 

in het patiëntdossier. 

 

 Er is wekelijks overleg met het PSST (psychosociaal support team). Hun bevindingen 

worden aan het patiëntdossier toegevoegd. 

 

 Alle patiënten worden bij opname preventief gescreend op infectierisico met MRSA. 

Middels kleurcodes op de deuren van de boxen wordt de besmettelijkheidsstatus van de 



Auditverslag AZ Sint-Lucas Brugge, E 140 53 

patiënt duidelijk zichtbaar gemaakt. Bij elke kleur hoort een vastgelegd protocol voor 

hygiënische maatregelen bij het betreden van de box en het benaderen van de patiënt. 

 

 Het aantal uren vorming van het personeel wordt opgenomen in de jaarplanning en 

individueel gevolgd. De dienst hanteert een degelijk uitgewerkt inscholingsprogramma en 

kan beroep doen op een ervaren vormingsbegeleider die zich specifiek bezighoudt met de 

kritieke diensten. 

 

 Een mondzorgverantwoordelijke is verbonden aan de functie IZ. 

  

 

Non-conformiteit 

 

 Momenteel heeft men een erkenning voor 11 bedden. Men dient de erkenning aan te 

passen aan de realiteit. 

 

 

Tekortkoming 

 

 IZ beschikt over een eigen bronchoscoop voor de anesthesisten. Niettegenstaande de 

rigoureuze en duidelijke procedure voor reiniging en sterilisatie op de afdeling, stellen we 

vast dat dit proces in de praktijk buiten de controle van CSA valt. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 In het jaarverslag 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…).  

 

 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 

voltijdse administratieve ondersteuning geen meerwaarde zou kunnen betekenen. 

 

 Het beschikken over talrijke verpleegkundigen (momenteel ruim de helft) binnen de 

functie die in het bezit zijn van een bijzondere beroepstitel intensieve en spoedgevallen-

zorg, betekent zeker een meerwaarde naar kwaliteit van zorg toe. We bevelen aan om 

voor het volgen van deze opleiding bijkomende faciliterende maatregelen te voorzien.  

 

 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. 

 

 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 

aanwezigheid van pediatrische verpleegkundigen. 
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7.16 Sterilisatie 

 
Algemene vaststelling 

 

 Sterilisatie gebeurt in een vijftal ruimtes. Naast de drie klassieke ruimtes (onrein, rein en 

steriel) is er een apart lokaal waar het materiaal van buiten het operatiekwartier 

ontvangen en gesteriliseerd wordt en een apart lokaal voor gassterilisatie. Gassterilisatie 

is beperkt qua activiteit (ongeveer twee keer per maand). 

 
 

Tekortkomingen 
 

 De sterilisatie gebeurt niet volledig centraal en op de perifere activiteiten heeft men 

onvoldoende zicht. Er stonden op datum van bezoek nog twee snelsterilisatoren 

(Statim®) op de behandelkamers van mond-kaak- en aangezichtschirurgie. Op de 

polikliniek urologie, het operatiekwartier en op fysiotherapie gebruikt men nog 

glutaaraldehyde. Tot alle sterilisatie centraal gebeurt, is het belangrijk dat de 

hoofdverpleegkundige van de CSA, samen met de apotheek, een zicht krijgt op deze 

sterilisatieactiviteiten en tevens op het gebruik van glutaaraldehyde. Het moet duidelijk 

zijn: 

o In welke gevallen de snelsterilisator gebruikt mag worden 

o Welke categorieën van instrumenten wel en welke niet in aanmerking komen. 

o Wie deze snelsterilisator mag bedienen 

o Hoe de registratie verloopt (wanneer, wat en wie) 

o Hoe de periodieke controleprocedures worden uitgevoerd, aangezien dit alles 

onder de eindverantwoordelijkheid van de apotheker valt. 
 

 Zowat al het instrumentarium wordt handmatig gereinigd, dat van het operatiekwartier in 

de CSA, al het andere op de desbetreffende afdeling. Er is alleen een wasmachine voor 

reiniging en desinfectie van endoscopische instrumenten afkomstig uit het 

operatiekwartier. 

Materiaal dat manueel gereinigd werd, is niet thermisch ontsmet en moet steeds 

beschouwd worden als potentieel risicohoudend bij het verder behandelen. Manueel 

reinigen mag enkel toegepast worden op materiaal dat niet machinaal kan gereinigd 

worden. 

 

 De zwaarte van de operatieschema’s is soms niet in verhouding met de 

sterilisatiecapaciteit. De opmaak van het operatieschema dient dan ook in overleg te 

gebeuren met de centrale sterilisatie, dit met het oog op een optimale 

sterilisatieorganisatie en de garantie dat de gevraagde instrumenten op de gewenste 

tijdstippen steriel afgeleverd kunnen worden. 

 

 De toenemende activiteiten en verantwoordelijkheden van de sterilisatie zetten de 

personeelsbestaffing onder druk. De verhouding werklast-personeelsbestaffing dient dan 

ook nauwlettend in het oog gehouden te worden. 
 

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

Tussen de twee ruimtes is een doorgeefluik , welke constant openstond op datum van 
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bezoek. Gezien het handmatig reinigen worden constant aërosolen gevormd die een 

potentieel gevaar op besmetting vormen. 

 

 De CSA beschikt over een systeem waardoor slechts beperkte traceerbaarheid van 

instrumenten mogelijk is (momenteel is traceerbaarheid mogelijk tot de soort set). Het is 

belangrijk dit systeem te herbekijken en verder sluitend uit te werken zodat instrumenten 

te allen tijde getraceerd kunnen worden. 
 

 Er zijn brillen voorzien voor de handmatige reiniging van het instrumentarium. Deze 

worden niet systematisch gebruikt bij elke handmatige reiniging. 

 

 

Aanbeveling 

 

 Alle personeelsleden volgden een interne opleiding sterilisatie. We bevelen aan dat 

medewerkers de kans zouden krijgen om tevens een externe vorming te volgen. 

 

 

7.17      Apotheek 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De apotheek is momenteel gevestigd op B 91.  

 

 Er werken in de apotheek 5 apothekers wat overeenstemt met 4,32 VTE. 

 

 De apotheek is alle werkdagen geopend van 8:30u  tot 12:30u en van 13:15u – 18:00u, 

secretariaat is steeds bereikbaar over de middag en kan indien nodig de apotheker 

verwittigen. Zaterdag van 9:00u tot 12:00u. De wachtdienst wordt geregeld door de 

apotheker van wacht in beurtrol. 

 

 

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. 

 

 Er werd een degelijke en uitgebreide risicoanalyse doorgevoerd van de 

geneesmiddelendistributie binnen het ziekenhuis. Reeds uitgewerkte aanpassingen 

worden geëvalueerd en bevraagd over de verschillende afdelingen (bv: verdoving). 

Er gebeurden verschillende metingen rond volledigheid van medicatievoorschriften 

met feedback naar de verschillende dokters en diensten. 

 

 

Non-conformiteiten 
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 Het geneesmiddelendistributiesysteem werkt met afdelingsvoorraden die 

geneesmiddelen bevatten eigen aan de behandelde pathologie. De lijst van de 

aanwezige medicatie op de afdelingen werd vooraf goedgekeurd door de 

verantwoordelijke artsen. Een aantal afdelingen beschikken nog over een uitgebreide 

stock van medicatie. Voor het opstarten van een behandeling wordt (grotendeels) 

geput uit deze stock. Naar de apotheek vertrekken zo twee soorten voorschriften. Een 

eerste soort om de afdelingsstock aan te vullen en een tweede soort met 

patiëntgebonden medicatie. Voorschriften zijn voor deze afdelingen grotendeels 

‘naschriften’. 

De afdelingsstocks kunnen enkel voor ‘spoedgevallen’ gebruikt worden. 

De eerste bevoorrading dient te gebeuren door de apotheek-titularis na voorlegging 

van een lijst van geneesmiddelen opgesteld, gedateerd en ondertekend door de 

geneesheer die de leiding heeft over de afdeling waar de kast geplaatst wordt of door 

een geneesheer die daartoe door hem is aangewezen. In dit opzicht dient de voorraad 

van de afdelingsstocks geherevalueerd te worden en geminimaliseerd tot die medicatie 

die hiervoor nodig is. 

 

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

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

voorschrijvende arts. Deze analyse moet regelmatig worden teruggekoppeld aan alle 

belanghebbenden. Momenteel werd een dergelijke analyse nog niet opgemaakt, er is 

enkel een algemene fluctuatie van de ATC groepen voorhanden. Met de aanschaf van 

INFOHOS, zal dit in de toekomst gemakkelijker uitgewerkt kunnen worden. 

 

 Op infrastructureel vlak worden volgende bemerkingen gemaakt: 

 

- Momenteel beschikt de apotheek over 437m², volgens de berekeningen per bed zou 

de apotheek over 494m² dienen te beschikken. 

- Het cytostaticalokaal en het lokaal voor de steriele bereidingen beschikken niet over 

een sas.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 De sterilisatie gebeurt niet volledig centraal en op de perifere activiteiten heeft men 

onvoldoende zicht. Er stonden op datum van bezoek nog twee snelsterilisatoren 

(Statim®) op de behandelkamers van mond-kaak- en aangezichtschirurgie. Op de 

polikliniek urologie, het operatiekwartier en op fysiotherapie gebruikt men nog 

glutaaraldehyde. Tot alle sterilisatie centraal gebeurt, is het belangrijk dat de 

hoofdverpleegkundige van de CSA, samen met de apotheek, een zicht krijgt op deze 

sterilisatieactiviteiten en tevens op het gebruik van glutaaraldehyde. Het moet duidelijk 

zijn: 

o In welke gevallen de snelsterilisator gebruikt mag worden 

o Welke categorieën van instrumenten wel en welke niet in aanmerking komen. 

o Wie deze snelsterilisator mag bedienen 

o Hoe de registratie verloopt (wanneer, wat en wie) 

o Hoe de periodieke controleprocedures worden uitgevoerd, aangezien dit alles 

onder de eindverantwoordelijkheid van de apotheker valt. 

 

 De medicatiedistributie houdt een aantal risico’s in:  
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o het opstellen van medicatievoorschriften door verpleegkundigen. die 

bovendien zelfs niet altijd worden gecontroleerd en/of gesuperviseerd door 

artsen. (80% van de voorschriften is niet getekend van de medicatie die niet uit 

de afdelingskast komt) 

o naschriften in de plaats van voorschriften. (70% - 30%)  

o Medicatieschema’s zijn niet steeds geautoriseerd door de arts (14 van de 29 

gecontroleerde schema’s waren niet getekend)  

De medicatieschema’s worden door de arts voor de duur van één week 

getekend. Wijzigingen achteraf aangebracht, worden niet getekend. 

o In de berging (A4) werd er, op de kar die de nachtdienst meeneemt op de 

patiëntentoer, medicatie teruggevonden (vb. Haldol®, Valtran®). Van een 

flesje Valtran® was de vervaldatum overschreden.  

o Medicatie wordt door de nachtdienst voor 24 u klaargezet. De klaargezette 

medicatie wordt enkel geïdentificeerd aan de hand van een kamernummer en –

bed, maar niet de naam van de patiënt.  

o Soms wordt medicatie reeds bij het klaar zetten uit de blister gehaald, waarbij 

bv. de dosis bij controle niet meer te achterhalen is. 

o De temperatuur van de koelkasten waarin men medicatie bewaard, wordt niet 

geregistreerd.  Er bestaat ook geen procedure bij afwijkende temperaturen die 

beschrijft wat er met de medicatie dient te gebeuren. 

o De IV medicatie wordt dagelijks overgeschreven op een overzichtsblad en 

moet dubbel afgetekend worden. 

o Bij controle van de afdelingsvoorraad medicatie werd er gehalveerde 

medicatie teruggevonden en medicatie waarvan de vervaldatum niet meer kon 

gecontroleerd worden doordat de blister verknipt was.  

o Men werkt op sommige afdelingen met ½ ampulles morfine® van de 

individueel voorgeschreven voorraad voor de patiënt, die men opgetrokken 24 

u bewaard.  

o Bij de dagelijkse toediening van medicatie wordt er omcirkeld wanneer de 

patiënt geen medicatie genomen heeft. De reden waarom wordt niet vermeld. 

o In de afdelingsvoorraden worden ampulles KCl bewaard. 

 

 Het ziekenhuis beschikt niet over een uniform cytostaticavoorschrift. Momenteel zijn er 2 

verschillende voorschriften in omloop. Men zit in een test- en zoekfase naar een geschikt 

pakket. Rekening houdend met het stijgend aantal cytostaticabereidingen (1135 

bereidingen surplus in 2007) is het belangrijk om een uniform elektronisch 

chemotherapievoorschrift te ontwikkelen met ingebouwde controlesystemen, zodat de 

controle geoptimaliseerd kan worden en de risico’s op fouten verkleint.  

 

 Er is op dit moment een degelijke procedure uitgewerkt voor de registratie van de 

temperatuur van de koelkasten op afdelingsniveau. Deze procedure is onvoldoende 

gekend op afdelingsniveau en wordt bijgevolg onvoldoende (correct) uitgevoerd. Het is 

belangrijk de nodige maatregelen te ondernemen zodat de procedure wel degelijk gekend 

en nageleefd wordt binnen het ziekenhuis. 

 

 Er is geen duidelijke  procedure voor de controle op vervallen medicatie op 

afdelingsniveau. Een sluitende procedure welke aangeeft wie verantwoordelijk is voor de 

uitvoering en wanneer deze dient te gebeuren, moet éénduidig uitgewerkt en 

gecommuniceerd worden vanuit de apotheek. 

 



Auditverslag AZ Sint-Lucas Brugge, E 140 58 

 

Aanbevelingen 

 

 De apotheker diensthoofd wordt maandelijks uitgenodigd op het directiecomité (ongeveer 

één uur). De apotheker diensthoofd geeft aan dit onvoldoende te vinden. Vooral de 

beleidsmatige en strategische beslissingen welke een rechtstreekse impact hebben (of 

kunnen hebben) op de werking van de apotheek zouden onvoldoende aan bod komen. Het 

is belangrijk in een communicatiekanaal te voorzien met de apotheker diensthoofd waarin 

dergelijke belangrijke beslissingen voldoende kunnen besproken worden. 

 

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

cytostatica bereiden. 

 

 We bevelen aan de werklast en het aantal personeelsleden in evenwicht te houden, 

rekening houdend met de verhouding deeltijds – voltijds.  

 

 Niettegenstaande de risico’s van de GMD grondig werden uitgewerkt met hieraan 

gekoppelde verbeter- en actiepunten, blijkt het in de praktijk moeilijk om voortgang te 

vinden van gestarte projecten. Vergaderingen blijken moeilijk belegbaar te zijn, waardoor 

het project ook moeilijk doordringt tot de werkvloer (via de  zorgmanagers/ 

hoofdverpleegkundigen). We bevelen aan de nodige aandacht te schenken aan de 

voortgang en de communicatie aangaande dit project. 

 

 De bureauruimtes van de apothekers liggen momenteel naast de apotheek, dit bemoeilijkt 

rechtstreeks contact en toezicht met de werking en personeel aanwezig binnen de 

apotheek zelf. We bevelen aan om in de toekomst de nodige aandacht te schenken aan 

toegankelijkheid, toezicht en nabijheid tussen de bureauruimtes en de apotheek zelf. 

 

 

7.18 Centrum voor behandeling van chronische nierinsufficiëntie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Aan het moedercentrum zijn twee externe collectieve autodialysediensten verbonden, in 

Oostende en Eeklo. De CAD in Oostende wordt in associatie uitgebaat met het AZ Sint-

Jan van Brugge. De medische permanentie van de CAD in Oostende wordt gedeeld met 

het AZ Sint-Jan, terwijl het personeel voor deze CAD volledig afkomstig is van het 

moedercentrum van AZ Sint-Lucas. 

 

 Het totaal aantal dialyses in 2007 bedroeg 27876, met 10162 ziekenhuisdialyses, 6104 

dialyses in de CAD van Eeklo, en 11610 in Oostende. Er waren in 2007 3 CAPD-

patiënten. 

 

 Het centrum telt 4 nefrologen. In oktober 2008 zal een vijfde nefroloog starten.  

Het centrum heeft 37,5 VTE verpleegkundigen, waarvan 19VTE worden ingezet op de 

CAD’s. 
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Sterke punten 

 

 De dienst werd in 2007 volledig vernieuwd en het aantal posities werd uitgebreid tot 30. 

Er is geopteerd voor kleinere zalen met maximaal vier posities, enerzijds om de privacy 

te bevorderen, anderzijds om een intiemere sfeer te scheppen. Er is een isolatiekamer met 

twee posities, waar bv. MRSA-positieve patiënten apart worden behandeld. 

 

 Er is een maximale medische supervisie van de dialysepatiënten. Op de drie locaties is 

steeds een arts aanwezig tijdens de dialyses. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het voorbije jaar kende het centrum problemen qua personeelsbestaffing. Er was een hoog 

personeelsverloop en een hoog absenteïsmecijfer, het totaal aantal overuren bedroeg eind 

2007 ongeveer 3000u. Hierdoor was er weinig tijd voor opleiding. Een poging om over te 

stappen op geïntegreerde verpleging mislukte gezien de krappe bestaffing. Men slaagt er 

verder niet in, omwille van bestaffing, om alle personeel van de CAD’s regelmatig in het 

moedercentrum in te zetten. 

Recent werden een aantal nieuwe medewerkers aangeworven en werd iemand specifiek 

aangesteld voor opleiding. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om een aantal verpleegkundigen specifiek op te leiden tot CAPD-expert. 

 

 We bevelen aan om meer informatiemateriaal te ontwerpen voor patiënten en hun familie. 

 

 We bevelen aan om een specifieke patiëntentevredenheidsenquête te organiseren binnen 

de dienst. 

 

 We bevelen aan om het jaarverslag meer te stofferen met registratiegegevens die een 

beeld kunnen geven over de kwaliteit van de werking van de dienst. 

 

 

7.19 Ombudsfunctie 
 

Algemene vaststellingen  

 

 In 2006 werden 297 klachten behandeld. 

 

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

belangrijkste klachten en analyse van de verwachtingen van de klager. Aanbevelingen 

naar aanleiding van klachten en de opvolging ervan, alsook moeilijkheden dat de 

ombudsdienst ervaart, worden ook beschreven in dit jaarverslag. 

 

 De ombudspersoon is voltijds in dienst. In het kader van haar collectieve 

arbeidsovereenkomst (arbeidsduurvermindering) is zij niet aanwezig op donderdag. Bij 
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afwezigheid van de ombudspersoon neemt de administratieve kracht  (0,10 %) de 

permanentie waar. De administratieve kracht doet zelf geen bemiddelingen.  

 

 

Sterke punten 

 

 Het ziekenhuis opteert ervoor dat de ombudspersoon geen tweede beroepsfunctie op zich 

neemt in het ziekenhuis. 

 

 In de onthaalbrochure communiceert men positief over klachtenmelding: ‘Klachten zijn 

kansen… Voor u als patiënt. Voor ons als zorgverlener….’  

 

 Men beschikt over een eigen brochure waarin men in eenvoudige taal de werking en 

bereikbaarheid van de ombudspersoon kenbaar maakt. 

 

 Wanneer in een patiëntentevredenheidsformulier klachten worden vermeld neemt de 

ombudspersoon contact op met de patiënt. Dit wordt sterk gewaardeerd door de patiënten. 

 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Anonieme klachten worden volgens het huishoudelijk reglement niet behandeld, omdat 

de ombudspersoon niet kan bemiddelen bij een anonieme klager, deze klachten worden 

enkel geregistreerd.  Klachtenbehandeling kan echter breder begrepen worden dan enkel 

bemiddeling. Ook anonieme klachten kunnen immers soms aanleiding zijn voor het 

aankaarten van knelpunten, en het formuleren van aanbevelingen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 In het ziekenhuis zijn weinig formulieren terug te vinden waarop patiënten en bezoekers 

hun opmerkingen betreffende de dienstverlening kunnen doorgeven aan de 

ombudspersoon. Ook de brochures zijn weinig verspreid. 

 

 Vanuit de bekommernis de onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid van de 

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

klachtenprocedure te bepalen wie kan aangesteld worden als vervanger indien zich bij 

een klacht een probleem zou stellen qua betrokkenheid, en dit ook naar buiten toe 

duidelijk te communiceren. 

 

 Vorming van het personeel over de wet op de rechten van de patiënt werd totnogtoe nog 

niet georganiseerd. 

 

 Niet alle elementen uit de wet op de rechten van de patiënt zijn vertaald in richtlijnen en 

procedures. Bv. recht op second opinion, vertegenwoordiging van de patiënt. Het verzoek 

voor inzagerecht of afschrift uit het patiëntendossier werd wel uitgewerkt in een 

procedure. Deze procedure is niet voorzien van datum en versie. 
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 Volgens de website ontvangen klagers binnen de week een bevestiging van ontvangst. 

Volgens de klachtenprocedure is dit binnen de drie werkdagen. Daar bij afwezigheid van 

de ombudspersoon geen vervanging voorzien is en enkel meldingen worden genoteerd 

kan hier niet aan voldaan worden. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Aanbeveling om de ombudspersoon in het organogram te vermelden.  

 

 De ombudspersoon overlegt om de drie maanden apart met de algemeen directeur, 

verpleegkundig directeur, medisch directeur en financieel en administratief directeur. 

Formele overlegvergaderingen met de kwaliteitscoördinator zijn er niet. 

Herhalingsklachten, structurele problemen en suggesties worden best verzameld en via 

een breder draagvlak binnen de ziekenhuisorganisatie gerapporteerd met het oog op de 

uitwerking van structurele verbeteringsacties en preventiemaatregelen.  

We bevelen dan ook aan om een klachtencommissie op te richten. 

 

 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. 

 

 We bevelen aan om het jaarverslag van de ombudsdienst ook op te sturen naar het ethisch 

comité en het syndicaal overlegcomité. 

 

 We bevelen aan om de informatie die op de website en in de brochure ombudsdienst is 

terug te vinden over de bereikbaarheid van de ombudspersoon ook te vermelden in de 

onthaalbrochure. 
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8 Milieu en hygiëne  

 

8.1  Ziekenhuiskeuken 
 
Algemene vaststellingen 
 

 In de centrale keuken van AZ Sint-Lucas worden dagelijks 650 warme maaltijden bereid 

voor patiënten en medewerkers en voor de bezoekers van de cafetaria. 

 

 In de centrale ziekenhuiskeuken wordt in een koude lijn gewerkt. 

 

 Er zijn vijf productiedagen op de zeven: produceren-snelkoelen-bewaren-portioneren-

regenereren. 

 

 De centrale keuken werd in 1988 gebouwd in de toestand zoals zij zich nu bevindt. 

 

 In oktober 2007 was er een laatste audit/inspectie door het FAVV. 

 

 Enkele opmerkingen die werden opgetekend in het verslag van FAVV: 

 in de koude keuken moeten aanpassingen gebeuren aan de afwasbak 

 ingangscontrole op gebak met room en op leveringen van diepvriesvis gebeuren 

niet 

 

 De volgende verbeteracties worden uitgevoerd: 

 verplaatsen van afwasbak en plaatsen van handwasbak in de koude keuken 

 leveringen enkel als kok aanwezig is; kok controleert temperatuur. 

 

 Hygiëneprocedures: er is een HACCP-team met vergaderingen 4x/jaar; een HACCP-

handboek is aanwezig. 

 

 Bacteriologische controles van werkoppervlakken en toestellen door CZH. De analyses 

gebeuren in opdracht van CZH.  

 

 Ongediertebestrijding door professionele firma: Rentokil-ISS. 

 

 Afwas: machinaal. Temperatuur van het naspoelen +85°C.  

 

 Frituurolie wordt gecontroleerd. 

 

 Er worden geen zacht gekookte eieren aan de patiënten geserveerd (uitzondering: 

palliatieve afdeling). 

 

 Er wordt aandacht besteed aan de temperatuurcontrole van de bereide voedingsmiddelen.  

 

 De warme maaltijden gaan na portionering naar de verpleegafdelingen via 

regeneratiekarren.  
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 Koelcellen en diepvriezers: duidelijk afleesbare temperaturen (met centrale registratie).  

 

 Vaste etensresten worden via plastic zakken in een perscontainer gedeponeerd. Vloeibare 

resten worden afgevoerd via de riolering. 

 

 Drinkwater bestemd voor menselijke consumptie afkomstig van de watermaatschappij 

TMVW.  

 

 Getuigenschotels worden 7 dagen bewaard in speciaal daartoe bestemde diepvriezer. 

 

 Keukenpersoneel beschikt over een toilet dat enkel door hen kan gebruikt worden.  

 

 Handhygiëne personeel: lavabo’s met niet-manuele bediening, reminders zijn aanwezig. 

Nog één lavabo met handbediening. 

 

 
Tekortkomingen 
 

 In een grootkeuken is een belangrijke indicatie voor het gebruik van 

wegwerphandschoenen onder andere het verdelen van koude en warme 

voedingsmiddelen, die verder niet meer verhit worden.  

Het personeel aan de portioneerband moet dus volgens de “Gids voor goede 

hygiënepraktijken bij de voedselvoorziening in grootkeukens en verzorgingsinstellingen” 

handschoenen te dragen. 

 

 Wanneer er gevaar is voor rechtstreekse of onrechtstreekse contaminatie van 

levensmiddelen, mag het personeelslid geen toelating krijgen om levensmiddelen te 

hanteren.  

Personeel met een verkoudheid, griep, maag- en darmklachten, huiduitslag moet 

voorzorgsmaatregelen nemen (vb. dragen van een mondmasker, het strikt toepassen van 

handhygiëne, activiteiten zonder contact met voeding, verwijdering uit arbeidsmilieu,…).  

 

 
Aanbeveling 
 

 Nog één kraan van een handenwastafel wijzigen in een ‘sensor’-kraan. 

 

 

8.2  Ziekenhuisafval 
 

Algemene vaststellingen 
 

 Er bestaan geschreven procedures i.v.m. afvalsortering en –verwijdering. Het personeel 

wordt ingelicht aan de hand van flowcharts (stroomdiagrammen). 

 

 Stroomdiagrammen worden zichtbaar in de spoelruimtenuimtes van de 

verpleegafdelingen opgehangen. 
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 Er is regelmatige afvoer van de afval van de afdelingen naar een openlucht locatie. 

 

 Er is geen centrale opslagplaats voor alle afvalcomponenten op het terrein van het 

ziekenhuis. Niet risicohoudend afval, bijzondere afval, gevaarlijke afval en bedrijfsafval 

hebben een totaal verschillende locatie op het terrein. Er zijn 2 perscontainers. 

Risicohoudend medisch afval bevindt zich in een overdekt lokaal.  

 

 Het lokaal voor risicohoudend medisch afval is afgesloten en goed verlucht. Aan de 

buitenzijde zijn alle vermeldingen aangebracht.  

 

 Preventieve ongediertebestrijding: contracten vermelden geen preventieve bestrijding in 

en rond de afvalopslagplaatsen. Enkel indien nodig wordt een bestrijdingsfirma 

gecontacteerd. 

 

 
Tekortkomingen 
 

 De bestaande opslagplaatsen voor ziekenhuisafval moeten verboden worden voor 

onbevoegden. Dit moet duidelijk aangeduid worden aan de ingang van elke locatie. 

 

 Omdat de afvalcontainers op korte afstand van bestaande woningen geplaatst werden, 

moet er ook preventieve ongediertebestrijding gebeuren in en rond de verzamelplaatsen 

voor afval. 

 
 
Aanbevelingen 
 

 De constructie van de plaatsen waar afvalstoffen vóór de ophaling zijn opgestapeld moet 

zodanig uitgevoerd zijn dat accidenteel ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en 

uitlogingen op een vloer terecht komen. Deze vloer moet voorzien zijn van opvanggoten 

en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden. 

 

 De verschillende afvalcomponenten moeten ordelijk op de voorziene locaties 

gedeponeerd worden en elke overlading en elke vorming van geurhinder moet voorkomen 

worden. 

 

 De containers moeten regelmatig en efficiënt gereinigd en gedesinfecteerd worden. 

 

 Wij bevelen aan om de opslagplaatsen voor afval van het ziekenhuis samen te brengen 

naar één centrale locatie. 

 

 

8.3  Therapiebad 
 
Algemene vaststellingen 
 

 De exploitatie van het therapiebad gebeurt volgens de sectorale milieunormen: bouw, 

zwemhal en bad, kaden en vloeren, omkleedcabines, sanitaire voorzieningen, 

therapeutische voorzieningen, ventilatie en verwarming, waterbehandelingsysteem, 
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opslag chemicaliën, veiligheid patiënten, kwaliteitsvereisten van het water en onderhoud. 

 

 Er werd een afwijking toegekend i.v.m. de badwatertemperatuur (+32°C). 

 

 
Aanbeveling 
 

 In het verslag van de eerste visitatieronde (2002) werd vastgesteld dat de toegangsdeur tot 

het toilet rechtstreeks uitgeeft op de kade. Architectonisch en functioneel kan aan deze 

onhygiënische toestand geen wijziging gebracht worden. Bovendien is er een absolute 

noodzaak om het toilet op de huidige locatie te houden. 

Wij bevelen aan om een toegangsdeur te voorzien die aan de boven- en de onderzijde 

volledig afgesloten is.  

 

 

8.4  Mortuarium en autopsielokaal 
 
Algemene vaststellingen 
 

 Er is een vergund en goedgekeurd mortuarium met een opnamecapaciteit van 6+1 

(rouwkapel) lichamen. 

 

 De bewaarplaats voldoet aan de Vlaremvoorwaarden. 

 

 De lijktooi gebeurt op de hospitalisatieafdeling door verpleegkundigen. 

 

 Er is geen reglement inwendige orde opgemaakt voor het autopsielokaal. 

 

 In 2007: 2 autopsies op babylijkjes door interne anatomo-patholoog. 

 
 

8.5  Legionella 
 
Algemene vaststellingen 
 

 De temperatuur van de warmwaterleidingen wordt op > 55°C gehouden en van de 

koudwaterleidingen op < 25°C (met een tolerantie van 10%). 

 

 Periodiciteit temperatuurcontroles: 4x/jaar. 

 

 Volgens risicoklasse 1 t/m 4 gebeuren diverse temperatuurcontroles en staalnames voor 

bacteriologische analyses. 

 

 In het ziekenhuis werd een “watercommissie” opgericht met vergaderingen om de zes 

weken. 

 

 Er zijn procedures bij afwijking kiemgetal (staalnames en corrigerende maatregelen). 
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 Patiënten met een verdachte pneumonie worden onderzocht op legionellose. Volgens het 

comité ziekenhuishygiëne werden er geen gevallen van nosocomiale legionellose 

vastgesteld. 

 

 

8.6  Drinkwater 
 

Algemene vaststellingen 
 

 Het drinkwater dat in het AZ Sint-Lucas bestemd is voor menselijke consumptie is 

afkomstig van de watermaatschappij TMVW en wordt getoetst aan het Besluit van de 

Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, 

bestemd voor menselijke consumptie van 13/12/2002 (Belgisch Staatsblad 13 december 

2002). 

 

 Het water dat verdeeld wordt in het technische gebouw is grondwater en is niet bestemd 

voor menselijke consumptie. 

 

 

8.7  Schoonmaak 
 
Algemene vaststellingen 
 

 De schoonmaak in het ziekenhuis wordt verzorgd door een equipe van 90 poetsvrouwen.  

 

 De groep wordt begeleid door vier teamleidsters. Later komt nog één vormingsbegeleider 

bij.  

 

 Op dit ogenblik loopt in het ziekenhuis een proefproject op vier pilootafdelingen voor een 

totale hervorming van het schoonmaaksysteem. 

 

 In het nieuwe systeem (Vileda-Swep) voorziet men 1 sopdoek en 1 mop per kamer/zone. 

Het materiaal wordt na gebruik gewassen. 

 

 De afdeling “Functieproeven/endoscopie” werd door ons bezocht. 

 

 In 2009 zal het nieuwe systeem operationeel zijn. 

 

 Bijzondere schoonmaakprocedures zijn van toepassing voor de kamers waar patiënten 

verblijven met besmettelijke en nosocomiale ziekten, e.a. 

 

 Bij ontslag van een patiënt worden alle activiteiten in verband met de schoonmaak 

uitgevoerd door het poetspersoneel. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Om vooraf een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief onderscheid 

te maken tussen goede en slechte schoonmaak, is het invoeren van een 
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kwaliteitsmeetsysteem noodzakelijk. De kwaliteitsbeoordeling moet een corrigerende 

functie hebben en moet deskundig uitgevoerd worden om de kwaliteit van het 

schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vast te stellen. 

 

 In afwachting dat een kwaliteitsmeetsysteem wordt uitgevoerd in samenwerking met een 

professioneel schoonmaakbedrijf, bevelen wij aan dat er blijvende aandacht is voor 

toezicht en evaluatie van de kwaliteit van de schoonmaak. 

 

 

8.8  Linnenbehandeling 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er is een correcte scheiding tussen de stromen van het vuile en het propere linnen. 

 

 Er zijn in het ziekenhuis verschillende industriële wasmachines en droogkasten. 

 

 De wasmachines worden gebruikt voor de poetsdoeken en de vloermoppen. 

 

 Externe wasserij voor het bedlinnen van de patiënten en de werkkledij van het personeel is 

Malysse-Sterima uit Kortrijk. 

 

 Dit bedrijf werd ter plaatse bezocht door de medewerkers van de ziekenhuisdirectie. 

 

 Bacteriologische controle op het wasprocédé gebeurt in de externe wasserij door een 

erkend laboratorium. De resultaten werden geëvalueerd door het CZH. 

 

 Er zijn geschreven procedures i.v.m. de behandeling van het bedlinnen en de werkkledij. 

 

 

8.9  Opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 In een centraal opslagmagazijn worden geen gevaarlijke stoffen gestockeerd. 

 

 De levering van de chemische producten gebeurt rechtstreeks op de plaats waar de 

producten gebruikt worden (keuken, apotheek, wasserij, poetsdiensten). 

 

 Op die manier ontstaat er een grote verscheidenheid aan diverse gevaarlijke producten op 

verschillende locaties en een verhoging van het veiligheidsrisico wordt in de hand 

gewerkt. 

 

 Er bestaat geen lijst (inventaris) met rangschikking per afdeling van de gevaarlijke 

vloeistoffen, gassen en vaste stoffen.  

 

 Aan de hand van de verkregen inlichtingen en de documenten die ons werden gegeven, 

kunnen wij niet nagaan of de aanwezige gevaarlijke stoffen (rubriek 17 - Vlarem) 

overeenstemmen met de aard en de hoeveelheden, zoals ze werden opgetekend in de 
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milieuvergunning. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er ontbreekt een veiligheidsprocedure voor de opslag, het transport en de 

gebruiksmodaliteiten van de gevaarlijke producten binnen het ziekenhuis. 

 

 Deze veiligheidsprocedure moet specifiek zijn en omschrijft tenminste: 

o de maximumhoeveelheid en de opslagmodaliteiten op de plaats van gebruik; 

o de te volgen procedure in geval van uitzonderlijk gebruik van zeer gevaarlijke 

stoffen; 

o de veiligheidsmaatregelen die moeten genomen worden bij morsen of andere 

accidenten; 

o controles op de etikettering zowel bij opslag als intern transport; 

o de interne opleiding voor het personeel dat bevoegd is voor transport en 

opslag. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Wij adviseren om het gemiddelde verbruik van gevaarlijke stoffen per jaar en per 

verbruiker te registreren, op te volgen en grondig te evalueren.  

 

 Op een verpleegafdeling mag slechts een voorraad opgeslagen worden die nodig is voor 

het verbruik van 1 week. 

 

 Afvullen naar kleine verpakkingen moet vermeden worden. 

 

 

8.10 Biotechnologie-microbiologisch laboratorium 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Technisch dossier heeft het nummer SBB 219 2004 1307. 

 

 Er is een bioveiligheidscoördinator: tevens klinisch bioloog. 

 

 De meest recente wijzigingen aan het labo voor bacteriologie dateren van 2006 (geen 

melding aan de toezichthoudende overheid). 

 

 Het ganse labo werkt onder het inperkingsniveau L2+ (incluis hematologie, serologie, 

bacteriologie). 

 

 Activiteit 1: “Opsporen en identificeren van pathogenen in klinische stalen van humane 

oorsprong”. 

 

 Indien pathogenen van risicoklasse 3 (vb. Mycobacterium tuberculosis) worden 

geïdentificeerd, worden geen verdere analyses meer op dit staal uitgevoerd, maar wordt 



Auditverslag AZ Sint-Lucas Brugge, E 140 69 

het staal naar een referentielabo gestuurd voor verdere analyses. 

 

 Het transport gebeurt volgens de gekende richtlijnen. 

 

 Gecontamineerd afval wordt correct afgevoerd als risicohoudend medisch afval. 

 

 Momenteel hebben alle toegangsdeuren een automatische sluiting. 

 

 Goede werking van het aircosysteem. 

 

 Ramen blijven tijdens de werkzaamheden gesloten. 

 

 Het poetsen en desinfecteren van de werkoppervlakken in het bacteriologische labo 

gebeurt door hiervoor niet-gekwalificeerd onderhoudspersoneel in plaats van door de 

labomedewerkers zelf. 

 

 Het labo heeft een apart lokaal met specifieke uitrusting (apparatuur, materiaal) voor 

manipulatie van potentieel besmette stalen of primo-culturen van Mycobacterium.  

 

 Het lokaal is uitgerust met een microbiologische veiligheidskast (MVP) van klasse II 

(2002). De MVP wordt minimum éénmaal per jaar gecontroleerd door een erkend bedrijf 

(VWR).  

 

 Er is een autoclaaf beschikbaar in een apart lokaal. Inactivering van besmet materiaal 

gebeurt met een druktoestel (autoclaaf). Geen validatie met een bio-indicator. 

 

 Het laboratorium is uitgerust zijn met een centrifuge waarvan de rotor of de 

centrifugeerbuishouders hermetisch afgesloten kunnen worden (zogenaamde "safety 

cups").  

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Het autoclaveringsproces van gecontamineerd materiaal wordt niet gevalideerd met een 

bio-indicator. 

 

 Het biorisicoteken staat niet op alle toestellen die biologisch materiaal van risicoklasse 2 

of hoger bevatten (incubatoren, diepvriezers, boxen voor intern en extern transport). 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Bij het morsen van biologisch materiaal moeten de werkoppervlakken telkens ontsmet 

worden met een geschikt ontsmettingsmiddel. Het verdient aanbeveling dat op het einde 

van een werkdag de werkoppervlakken gereinigd en ontsmet worden door een 

gekwalificeerde medewerker van het labo in plaats van door de poetsdienst. 

 

 Op de deuren die toegang verlenen tot de laboratoria moet volgende vermelding staan: het 

biorisicoteken, het inperkingsniveau, de coördinaten van de verantwoordelijke, de aard 
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van het risico.  

 

 Wij bevelen aan om zoveel mogelijk papieren documenten te vermijden in een L2-labo. 

 

 

8.11 Vergunnigstoestand (milieu) 
 

Algemene vaststellingen 
 

ZIEKENHUIS SOORT Deel/G-rubriek VAN TOT 

AZ Sint-Lucas VLAREM-vergunning 

(klasse 1) 

Ziekenhuis: 

Rubrieken 35, 32.8.3, 

49.2 en 51.2.1  

 2013 
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9 Infectieziektenbeheersing  

 

Algemene vaststellingen 
 

 Er bestaat een procedure i.v.m. verplichte melding van infectieziekten. Deze is te 

raadplegen op intranet. De afdeling Toezicht Volksgezondheid ontvangt op regelmatige 

basis meldingen van het ziekenhuis. 

 

 Het ziekenhuis deed mee aan de nationale campagnes voor handhygiëne. 

 

 Het team ziekenhuishygiëne beschikt over een eigen jaarverslag en een planning. 

 

 Er bestaat ook een goed uitgeschreven MRSA-beleid. Sedert enkele maanden is een nieuw 

screeningsbeleid in voege waarbij naast de vastgestelde doelgroepen bij opname en op IZ 

en geriatrie, ook elke dag op de andere diensten ad random patiënten worden gescreend. 

 

 Het Comité Ziekenhuishygiëne komt 4 maal jaar samen en is samengesteld volgens de 

nieuwe regelgeving. Naast de wettelijke leden maakt(e) ook de arbeidsgeneesheer deel uit 

van het comité.  

 

 Sinds het laatste jaar bestaat er een vormingssysteem waarbij er op naam, beroepsgroep en 

soort bijscholing wordt bijgehouden.  

 

 

Sterke punten 
 

 Er wordt een sterk antibioticumbeleid gevoerd. Sinds begin de jaren ’90 is er een 

antibiotica-beleidsgroep opgericht. Het AB-formularium wordt opgesplitst in 

profylactisch, empirisch en microbiologisch gebruik. Voor de reserve-AB bestaat er een 

dubbelvoorschrift (apotheek en arts klinisch bioloog(ook voorzitter AB-beleidsgroep) 

waarop de indicatie dient te worden weergegeven. De resistentie-profielen worden 

geanalyseerd. Vanuit de AB-beleidsgroep worden er soms tijdelijke projecten opgestart 

zoals ‘slikken is soms beter dan prikken’ waarbij ieder AB dat ook oraal kan ingenomen 

worden, voorzien werd van een sticker. 

 

 Het team ziekenhuishygiëne heeft een quiz ontwikkeld i.v.m. 

standaardvoorzorgsmaatregelen. Deze quiz bevat een 400-tal vragen met verschillende 

moeilijkheidsgraden en aangepast aan de verschillende doelgroepen. Telkens iemand 

inlogt, krijgt die 10 meerkeuzevragen te beantwoorden. In de opleiding handhygiëne 

worden deze resultaten (per beroepsgroep) besproken en op de problemen ingegaan. 

 

 Alle procedures i.v.m. ziekenhuishygiëne zijn niet alleen te raadplegen via intranet, maar 

bovendien zijn er in de procedures zelf hyperlinks naar andere procedures voorzien. 
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Tekortkoming 

 

 Tijdens de audit werden artsen en verpleegkundigen gezien die juwelen (ringen, horloges, 

…) droegen. De directie en de hoofdgeneesheer ondernemen stappen om de strikte 

toepassing van de procedure handhygiëne te bevorderen. Hierbij zijn het dragen van korte 

mouwen en het volledig vrijhouden van de handen en voorarmen essentieel voor alle 

beroepsgroepen incl. de artsen.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 Referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne zouden een meerwaarde betekenen om het 

ZHH-beleid nog meer ziekenhuisbreed te maken. 

 

 Om handhygiëne nog beter te implementeren op de werkvloer, kunnen geheugensteuntjes 

op belangrijke plaatsen bv. boven lavabo verpleegpost, spoelruimte, keuken,… 

uitgehangen worden. Deze reminders waren slechts in beperkte mate aanwezig. Sommige 

spoelruimten en keukens waren niet altijd uitgerust met de nodige alkoholdispensers en 

wegwerphanddoeken.  

 

 De toepassing van en de communicatie over isolatiemaatregelen eenduidiger maken. 

Hierbij denken we aan de informatie voor de patiënt en de bezoekers (bv aan de kamer). 

De pictogrammen verschillen van dienst tot dienst. Er zijn geen folders voorzien voor de 

bezoekers en patiënten bv. i.v.m. MRSA. 

 

 De procedures standaard- en bijzondere voorzorgsmaatregelen worden niet altijd even 

gemakkelijk teruggevonden op intranet door de verpleegkundigen op de werkvloer. We 

bevelen daarom aan het gebruik van het intranet verder te promoten. 
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Brussel, 27/05/2008 
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