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1 Inleiding 

 

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

werking van het ziekenhuis.  

Daarna behandelen we achtereenvolgens het medisch en verpleegkundig beleid en het 

kwaliteitsbeleid.  

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

Tenslotte worden de infectieziektepreventie en de medisch milieukundige aspecten 

besproken.  

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

van de audit.  

 

1.1. Toepassingsgebieden 

 

1. Kwaliteit van zorg 

 toetsing van de federale erkenningsnormen; 

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

 

2. Infectieziektepreventie en medisch milieukundige aspecten: deze vaststellingen worden 

gedaan door het Toezicht Volksgezondheid. 

 

1.2. Definities 

 

In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van 5 soorten vaststellingen: 

 

Algemene vaststellingen  
 

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

achtergrondinformatie. 

 

Sterke punten 
 

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

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

  

Aanbevelingen 
 

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

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

  

Non-conformiteiten 
 

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

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

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

kwalificatie wijzigen.   

  

Tekortkomingen 
 

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

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

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

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

Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen.  

  

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

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

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

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

weggewerkt te worden tegen de volgende audit. 

 

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

opvolging. 

 

1.3. Auditdata 

 
De audit vond plaats op volgende data: 

 

8 september 2009 Audit 

11 september 2009 Audit 

16 september 2009 Audit 

21 september 2009 Audit 

24 september 2009 Opmaak verslag 

28 september 2009 Presentatie verslag 

 

 

1.4. Samenstelling van het auditteam 

 
 
XXXX  Hoofdauditor IVA Inspectie WVG 

XXXX Auditor IVA Inspectie WVG 

XXXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 

XXXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 

XXXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 
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2 Identificatie van de instelling 

 

Naam Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus Veurne  

Adres Ieperse Steenweg 100 

Gemeente 8630 Veurne 

Telefoon 058 33 31 11 

Fax 058 33 30 11 

Website www.azsav.be  

e-mail info@azsav.be  

Erkenningsnummer 310 

 

 

Inrichtende macht 

 

AZ Sint-Augustinus Veurne vzw (AZ SAV vzw) 

Ieperse Steenweg 100 

8630 Veurne 

 

 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

XXXX 

 

 

Directiecomité 

 

Algemeen directeur – voorzitter directiecomité XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Verpleegkundig directeur XXXX 

Financieel en administratief directeur XXXX 

Bestuurder XXXX 

 

 

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

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus is erkend voor 200 bedden, als volgt verdeeld: 

 

C D G M E A Totaal 

61 50 24 18 17 30 200 

 

 Het ziekenhuis is het enige in het noordwesten van West-Vlaanderen, en ligt ver van 

andere algemene ziekenhuizen (Oostende en Ieper op 31 à 35 km, d.i. minstens een half 

uur rijden, Roeselare op ongeveer 40 kilometer, maar vanuit Veurne ongeveer 1 uur 

rijden, Brugge ligt op 49 km en is in ruim 40 minuten te bereiken). 

 

 Door zijn geïsoleerde ligging, de nabijheid van de kust en de demografische kenmerken 

van de streek, kent het ziekenhuis een hoge opnamedruk en een opvallend opnameprofiel. 

In tegenstelling tot de meeste ziekenhuizen kent het ziekenhuis een zeer drukke periode 

in de zomervakantie door het toerisme (aanvoer van veel acute pathologie: het MUG-

gebied strekt zich uit van De Panne – met Plopsaland in Adinkerke – tot en met 

Middelkerke). Anderzijds wordt de streek gekenmerkt door een veel oudere populatie dan 

gemiddeld (doordat langs de ene kant jongeren wegtrekken uit de streek en langs de 

andere kant ouderen een groot deel van hun tijd aan zee komen doorbrengen). 

Hierdoor is het aantal inwoners in de streek geen goede maat om de zorgbehoefte van de 

regio te voorspellen, en ziet men in de realiteit een relatief hoger aantal opnames per 

inwoner met een groot aandeel aan kritieke en geriatrische patiënten met polypathologie. 

 

Zelfs ondanks een grote en vlotte doorverwijzing naar de Sp-diensten van het Koningin 

Elisabeth Instituut te Oostduinkerke (ruim 1/3 van hun patiënten komen van Veurne ~ 56 

bedden van de 165), ligt het aantal verantwoorde bedden een stuk hoger (223) dan het 

aantal erkende. Het zijn vooral de C-, D- en G-diensten die hiervoor verantwoordelijk 

zijn, terwijl de E- en M-diensten lager scoren. Het aantal verantwoorde bedden vertoont 

volgende verdeling (exclusief 6 verantwoorde bedden daghospitalisatie): 

 

C D G M E A Totaal 

70 71 27 10 15 30 223 

 

 De geschiedenis van de ziekenzorg gaat terug tot in 1461 toen de Congregatie van de 

Zwartzusters van Brugge zich in Veurne vestigden. Het huidige ziekenhuisgebouw 

dateert van november 1961 en telde toen 140 bedden. Intussen is het zorgaanbod 

uitgebreid (o.a. centrum voor collectieve autodialyse, dagziekenhuis…) en werden de 

meeste verpleegeenheden de voorbije jaren gerenoveerd en opgefrist. 

 

 Op dezelfde campus ligt nog een rusthuis (Huize Maria Troost) en serviceflats. 

 

 Het ziekenhuis heeft heel wat samenwerkingsverbanden: met het Heilig-Hartziekenhuis 

Roeselare-Menen voor de pijnkliniek en voor neurochirurgie, waarbij de neurochirurgen 

ook in Veurne dringende en geplande ingrepen uitvoeren, met datzelfde ziekenhuis en 
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met het Jan Ypermanziekenhuis van Ieper voor nefrologie (CAD), met het AZ Sint-Jan 

Brugge-Oostende voor de NIC, met de palliatieve eenheid en met het zorgprogramma 

oncologie van het AZ Damiaan te Oostende. 

Met het Koningin Elisabeth Instituut, het revalidatieziekenhuis te Oostduinkerke, bestaat 

sinds 1993 een samenwerkingsverband inzake door- en terugverwijzing, het 

gemeenschappelijke ethisch comité en transfusiecomité. 

Verder bestaan er overeenkomsten met heel wat voorzieningen voor bejaarden, met een 

dagcentrum (Tagaste) en met de huisartsen van de Yserstreek-Westkust. 

 

 De vorige algemeen directeur ging, na een carrière van ongeveer 40 jaar, enkele jaren 

geleden met pensioen. Hij zetelt nog als gedelegeerd bestuurder in de Raad van Bestuur 

en de Algemene Vergadering.  

 

 Het ziekenhuis kende enkele jaren van financiële moeilijkheden. Onder invloed van de 

talrijke (ver)bouwingsactiviteiten daalde het eigen vermogen aanzienlijk, zodat een 

sanering van de financiën zich opdrong. Daardoor, maar ook door de gestegen inkomsten, 

is de financiële situatie nu terug aan het verbeteren. 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een geldig brandweerverslag en brandveiligheidsattest. 

 

 

Sterke punten 

 

 De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur kenden de laatste jaren een 

verjonging en professionalisering. Hierbij worden de richtlijnen van hospital governance 

ter harte genomen. Deze vernieuwingsoperatie is zo goed als helemaal afgerond. 

Naast het directiecomité werd een overlegcomité opgericht, dat naast leden van het 

directiecomité, ook de middenkaders, de ombudspersoon en de hoofdapotheker bevat, 

waardoor zij beter bij het algemeen beleid van het ziekenhuis betrokken worden. 

 

 De instelling bereid actief een toekomstproject voor. Hierin past de studie van de 

demografische evolutie, de zoektocht naar bijkomende bedden, het verwerven van 

bijkomende erkenningen, het diversifiëren van de medische specialismen, bouwplannen 

op lange en korte termijn (nieuwe PAAZ, bijkomende geriatrieafdeling, renovatie C2 en 

aanpassing CSA). 

 

 Tussen 1998 en 2005 werden verschillende afdelingen (spoedgevallendienst, intensieve 

zorgen, operatiekwartier, CAD) met succes gerenoveerd. 

 

 Het ziekenhuis heeft heel wat initiatieven op het vlak van kindvriendelijkheid genomen. 

Op een paar punten na is een kindvriendelijke cultuur overal in het ziekenhuis aanwezig: 

- ouders mogen steeds bij hun kind blijven na een operatie,  

- er is een aparte kinderbox op de recovery, 

- rooming-in is steeds mogelijk, ook op de intensieve zorgenafdeling,  

- er is een aparte kinderbox op de spoedgevallendienst, 

- het ziekenhuis is samen met brandweer en politie partner in een project van 

kindvriendelijke opvang na ongevallen (ZEBRA-knuffelactie), 

- er wordt gewerkt met KIWANIS-poppen waarop kinderen kunnen tekenen, 

- wachtzalen zijn uitgerust met een kinderhoek. 
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 Nabij de materniteit werd een wetenschappelijke bibliotheek opgericht. Naast boeken en 

databanken bevinden zich hier ook de stagewerken uit de voorbije jaren. Hierdoor is de 

informatie die door de studenten verzameld werd, maximaal toegankelijk. 

 

 Het ziekenhuis heeft al heel wat inspanningen gedaan om de externe communicatie te 

verbeteren. De jaarlijkse beleidsdag, de uitgave van een wetenschappelijk tijdschrift 

(Klinax), de deelname aan de openbedrijvendag, de naamsverandering en de uitbouw van 

de website zijn daar maar enkele voorbeelden van. Verder heeft men, omwille van het 

groot aantal Franstalige patiënten, heel wat inspanningen geleverd op het vlak van de 

vertaling van infobrochures. 

 

 Het ethisch comité is erg actief en krijgt verschillende vragen van op de werkvloer. In 

spoedeisende gevallen kunnen een beperkt aantal leden tussen twee vergaderingen in 

overleggen en een eerste advies uitbrengen. 

Naast het advies van het CME over euthanasie is er een zeer gedetailleerde procedure 

(met stappenplan, voorschrift apotheek, toedieningsprocedure opgemaakt door de 

anesthesisten …) uitgeschreven. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Onder invloed van de opnamedruk is de bedbezetting zo hoog (in januari 2009 was de 

gemiddelde bezetting van het ziekenhuis 99%), dat men ondanks het bijplaatsen van een 

paar extra bedden op iedere afdeling (zodat men soms tot 240 bedden in gebruik heeft), 

toch een deel van de heelkundige en internistische patiënten opneemt op de materniteit 

(gynaecologie) en op de kinderafdeling (tot 26 jaar). 

 

 Verpleegkundigen van de medisch-technische diensten (medische beeldvorming, 

laboratorium, anatomopathologie, fysiotherapie, nucleaire geneeskunde en stomatologie) 

vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundig directeur, zij staan in 

lijn onder de algemeen directeur. 

 

 Op verschillende afdelingen (operatiekwartier, A-dienst…) werden volle zuurstofflessen 

aangetroffen die niet beveiligd waren tegen omvallen (of die naast de voorziene bak 

stonden). Nochtans heeft men al heel wat inspanningen op dit vlak gedaan. Toch moet 

men nog beter letten op het juiste gebruik van de voorzieningen en nakijken of de 

voorzieningen wel overal aanwezig zijn. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Op heelkundige afdelingen worden ook internistische patiënten opgenomen en 

omgekeerd. Door de wisselende mix van patiëntendoelgroep binnen eenzelfde afdeling 

bestaat het risico dat men niet voldoende vertrouwd kan raken met alle procedures en 

richtlijnen binnen elke specialiteit en met de manier van werken van alle artsen. 

 

 De interne communicatie top-down en bottom-up tussen beleid en werkvloer werd tijdens 

de audit meermaals als knelpunt aangehaald. Een duidelijke structuur voor de 

doorstroming van informatie is noch binnen het medische, noch binnen het 

verpleegkundige departement gerealiseerd. De communicatielijnen moeten beter 
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uitgeklaard worden. 

Binnen het verpleegkundig departement worden de communicatielijnen vanaf het niveau 

van het middenkader minder duidelijk. Immers, deze middenkaders staan niet zozeer als 

persoon maar eerder als groep in lijn tussen de verpleegkundig directeur en de 

verpleegafdelingen; zij vervullen vaak overlappende taken, en hebben geen duidelijk 

toegewezen afdelingen. 

Binnen het medisch departement kent het diensthoofdschap een eerder minimale 

invulling. Slechts twee maal per jaar is er een formeel overleg tussen de hoofdgeneesheer 

en de 20 diensthoofden, zodat via dit kanaal in de praktijk weinig gecommuniceerd 

wordt. Communicatie verloopt eerder rechtstreeks en informeel met de hoofdgeneesheer, 

op onregelmatige basis en ongestructureerd. 

Aan de top tenslotte zijn er verschillende organen actief , waarin een aantal namen 

telkens terugkeren. Hierdoor is het minder duidelijk welk orgaan welke taken opneemt. 

 

 Op het directiecomité en overlegcomité zijn de logistieke diensten (keuken, technische 

dienst, onderhoud) niet apart vertegenwoordigd. 

 

 Het zou goed zijn op alle procedures een verantwoordelijke of beheerder en een 

versiedatum te vermelden. Anders is het niet steeds duidelijk wie het aanspreekpunt is om 

de procedure te wijzigen. Daarnaast bevelen we aan dat men in de procedure van de 

procedure voorziet dat een gevalideerde en geautoriseerde versie centraal bewaard wordt, 

vooral om juridische redenen. 

 

 Op het vlak van de informatica is duidelijk nood aan een inhaalbeweging. Behalve C2M , 

Revapro en het recent ingevoerde PACS-systeem zijn er onvoldoende 

softwaretoepassingen op de klinische en klinisch-technische diensten (bv. 

operatiekwartier, apotheek, IZ, aanvragen van onderzoeken…). Ook op het vlak van de 

hardware kan nog heel wat geïnvesteerd worden (monitors die draadloos gegevens 

doorsturen naar de centrale desks van spoed en IZ en naar het medisch dossier, 

werkstations per box op IZ en spoed, extra beeldschermen in OK. Dit alles zal moeten 

ondersteund worden door een voldoende sterk en betrouwbaar serverpark, en er zal 

aandacht moeten gaan naar een goed uitgewerkt privacyprotocol (toegankelijkheid 

gegevens, persoonlijke codes of badges om snel in en uit te kunnen loggen…) en naar 

voldoende vorming voor het voltallige personeel. 

 

 Het beleid rond fixatie op de niet-psychiatrische diensten werd summier uitgewerkt in 

een stappenplan met een observatiefiche. Nochtans blijven er nog een aantal 

verbeterpunten in het beleid en in de praktische toepassing ervan. 

o Naast het stappenplan en de observatiefiche dient het beleid vollediger 

uitgeschreven te worden, met meer aandacht voor de wettelijke en 

wetenschappelijke achtergrond, de alternatieven voor fixatie, meer duidelijk over 

wie bij het opstarten van de maatregel moet betrokken worden, wat allemaal 

bedoeld wordt onder termen als ‘privacy’…, het juiste gebruik van 

fixatiemiddelen (3-punts of 5-puntsfixatie), hoe frequent er toezicht moet 

gehouden worden en de registratie ervan. 

o De ingekeken registratieformulieren waren niet steeds even volledig ingevuld, 

bespreking met patiënt of familie was niet steeds gebeurd, evaluatie was niet altijd 

ingevuld, uur van het starten van de maatregel… 
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 Op dit moment is het zorgendossier erg versnipperd. Elke discipline gebruikt een eigen, 

meestal papieren, dossier, en dit dossier wordt soms op de consultatieafdeling bewaard, 

ook tijdens de opname van een patiënt. Daarnaast gebruikt men een elektronisch medisch 

dossier. Verpleegkundigen hebben een papieren dossier. De andere zorgverstrekkers 

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

de verpleegafdeling niet voorhanden is.  

Het zorgendossier dient multidisciplinair opgevat te worden. Verslagen van 

multidisciplinaire patiëntenbesprekingen dienen hierin ook verwerkt te worden, bij 

voorkeur op een speciaal hiervoor voorzien document. 

 

 De multidisciplinaire werking op de afdelingen is onvoldoende. Slechts op enkele 

afdelingen is er een georganiseerd formeel overleg tussen de geneesheren, 

verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici.  

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

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

verschillende zorgactoren. 

Patiëntenbesprekingen op de dienst in aanwezigheid van de behandelende arts, opmaak 

van overdrachtsnota’s en medische orders, ontwikkeling van procedures, standing orders 

en op evidentie gebaseerde zorgprocessen, enz. zijn hiervoor handige instrumenten. 

 

 Het medicatiedistributiesysteem dient herzien te worden in het kader van 

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

ziekenhuis zijn: 

o Meer dan de helft van de medicatie wordt afgeleverd op basis van een 

verpleegkundig naschrift (= de medicatiefiche die tweemaal per week naar 

de apotheek gestuurd wordt voor aanvulling van de stock);  

o Medicatie wordt voor 24 uur klaargezet; 

o Medicatie wordt soms uit verpakking gehaald bij het klaarzetten, 

bovendien bestaan er plannen om de medicatie al klaar te zetten in de 

apotheek en daar uit de blister te halen, zodat controle bij toediening 

onmogelijk wordt; 

o Halve pillen worden ondanks de richtlijnen van de apotheek niet steeds 

weggegooid; 

o Bij toediening gebeurt niet steeds een controle van de medicatie, aangezien 

bv. bij toediening om 8 uur ook de medicatie die ’s middags moet 

toegediend worden al afgetekend wordt in het verpleegdossier alszijnde 

reeds toegediend; 

o Medicatieschema’s worden niet steeds of pas na toediening geautoriseerd 

door de arts; 

o Medische orders worden niet steeds neergeschreven of geautoriseerd; 

o De medicatie van de patiënt wordt op kamernummer bewaard en niet op 

patiëntennaam; 

o De procedure omtrent de controle en opvolging van de 

koelkasttemperatuur wordt niet steeds consequent uitgevoerd. Zo werd 

vastgesteld dat op meerdere afdelingen verschillende dagen ofwel de 

minimum ofwel de maximum temperatuur overschrijden werd, zonder dat 

hier de gepaste acties op werden genomen; 

o De stockcontrolesysteem van de narcotische analgetica is niet sluitend; 
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 Volgens de geregistreerde temperaturen overschrijdt de temperatuur van de koelkasten 

waarin medicatie bewaard wordt, regelmatig de extremata. Sinds de invoering van de 

registratie, drie maanden geleden, heeft men om die reden al op verschillende afdelingen 

een andere koelkast geplaatst. Desalniettemin bleek het probleem daarmee vaak nog niet 

opgelost en we merken op heel wat plaatsen grote temperatuursverschillen per dag. Het 

huidige systeem kan nog onvoldoende de juiste bewaringsvoorwaarden qua temperatuur 

garanderen en dient dan ook geëvalueerd te worden (manier van meten, manuele perifere 

registratie versus centrale registratie, alarmmelding bij overschrijden van extremata…). 

 

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

droegen, hoewel het beleid rond handhygiëne dit niet toelaat. Ook in de promotiefilm van 

het ziekenhuis zijn verschillende juwelen vastgesteld. Het blijft belangrijk de toepassing 

van richtlijnen inzake handhygiëne consequent op te volgen. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 De organisatie van het ziekenhuis is gestructureerd vanuit het aanbod, met verticaal en 

grotendeels naast elkaar opgestelde afdelingen en professionele groepen. Dit bemoeilijkt 

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

wil men de patiënt centraal stellen.  

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

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

vragen van de patiënt. 

 

 Het opstellen en uitwerken van jaarverslagen per dienst, functie en zorgprogramma, die 

multidisciplinair worden geëvalueerd, gebeurt in dit ziekenhuis nog in zeer beperkte mate. 

We bevelen aan om, naast beleidsplannen per afdeling, ook jaarverslagen op te maken 

waarbij het medisch, het verpleegkundig en het paramedisch luik geïntegreerd wordt. 

Daarin kunnen naast activiteitencijfers ook kwaliteitsparameters worden opgenomen.  

Men kan vermelden welke doelstellingen wel of niet werden gerealiseerd en de eigen 

sterktes, zwaktes, opportuniteiten en eventuele bedreigingen kunnen worden 

weergegeven, zodat dit synthesedocument als basis kan dienen voor een beleidsplan. 

 

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

en niet steeds aangepast aan de behoeften. Om de hoofdverpleegkundigen en 

diensthoofden beter te ondersteunen in hun managementsfunctie bevelen wij aan om dit 

verder uit te werken. 

 

 Kwaliteit en patiëntveiligheid verdienen nog meer aandacht: 

o Zo kunnen sommige diensten bv. aangespoord worden om een ISO-certificaat of 

een specifieke accreditatie te verwerven. 

o Binnen bepaalde disciplines kunnen medewerkers vrijgesteld worden voor 

kwaliteit en een vorming volgen rond kwaliteit voor toepassing in hun specifieke 

context (klinisch labo, anatomopathologie). 

o Na het succes van het klinisch pad totale heup kan verder gewerkt worden in die 

richting (bv. klinisch pad suïcide, transmuraal pad “borstcarcinoom”,waarbij alle 

intra- en extramurale partners betrokken worden… ). 
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 Momenteel zijn er heel wat beleidsorganen actief. Naast de obligate Raad van Bestuur, 

Algemene Vergadering, Directiecomité en Medische Raad is er nog een “Overlegcomité” 

en een “Comité patiëntveiligheid”. We raden aan na te gaan of het bestaan van al deze 

organen wel efficiënt is, aangezien verschillende leden van het ene orgaan ook in de 

andere zetelen. 

 

 We bevelen aan ook een Franstalige versie te voorzien van de website. 

 

 Momenteel wordt de noodstroomgroep wekelijks getest zonder belasting. Op die manier 

bestaat er een risico dat er bij een echte stroomonderbreking zoveel apparaten op de 

noodstroomgroep zijn aangesloten dat die de belasting niet aankan en dat het systeem 

daardoor niet naar behoren functioneert. Vandaar dat we aanraden om de 

noodstroomgroep toch af en toe onder belasting te testen. 
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4 Medisch beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 De hoofdgeneesheer is een neuropsychiater en besteedt ongeveer 2 halve dagen per week 

aan zijn functie als hoofdgeneesheer. Hij bekleedt deze functie sedert mei 1994. 

Hij beschikt over ongeveer 1 uur administratieve ondersteuning per week.  

 

 In het AZ Sint-Augustinus werken er 61 artsen, wat overeenkomt met ongeveer 48 VTE. 

Het college van geneesheren-diensthoofden, dat 4 keer per jaar samenkomt, bestaat uit, 

naast de hoofdgeneesheer, 20 artsen. 

 

 De hoofdgeneesheer neemt ook deel aan de vergaderingen van de medische raad. 

 

 De financiële commissie kwam in 2008 4 keer samen. 

 

 

Sterke punten 

 

 Na een aantal experimenten met (eerder monodisciplinaire verpleegkundige) zorgpaden 

heeft men een eerste multidisciplinair klinisch pad (totale heupprothese) gerealiseerd en 

geïmplementeerd. Met dit klinisch pad bereikt men 95% van de doelgroep. 

 

 In het ziekenhuis is er een mooie en goed uitgeruste revalidatiedienst. Men beschikt over 

heel wat toestellen die in staat zijn biofeedback aan de patiënten te geven. Heel wat 

dergelijke apparaten maken deel uit van de rugschool die werd uitgebouwd.  

 

 Bijna alle artsen zijn volgens specialiteit verbonden in associaties. Associatievorming 

wordt gestimuleerd vanuit het beheer. 

 

 Er bestaat reeds jaren een gestructureerd overleg met de huisartsen. Zo werd een pre-

operatieve map (zowel Nederlandstalig als Franstalig) uitgewerkt en stelt men mede 

daardoor zo goed als geen problemen vast i.v.m. het beschikken over pre-operatieve 

onderzoeken op de dag van de ingreep. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 De toedieningsfiches worden als medicatievoorschrift gebruikt, en gaan dan, al dan niet 

ondertekend door de behandelende arts, twee maal per week naar de apotheek. Het 

overgrote deel van de medicatie wordt aldus afgeleverd op basis van een (niet 

gesuperviseerd en dus verpleegkundig) naschrift. 

Het voorschrijven van medicatie is een medische handeling die niet mag gedelegeerd 

worden aan verpleegkundigen. Voor courante medicatie kan een staand order opgesteld 

worden (bv. hoofdpijn, koorts…).  
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 Medische opdrachten dienen steeds genoteerd en ondertekend te worden door de 

voorschrijvende arts.  

Tijdens de audit werd vastgesteld dat medische orders vaak ontbraken of dat 

(medicatie)opdrachten niet steeds door de artsen geautoriseerd worden. 

 

 

Tekortkomingen 

 

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

totale ziekenhuisactiviteit. 

 

o De functie van geneesheer-diensthoofd kent soms een facultatief bestaan. 

Specifieke functieomschrijvingen zijn over het algemeen niet uitgeschreven. Een 

eerste stap in die richting werd gezet bij de recente aanstelling van een 

geneesheer-diensthoofd inwendige ziekten, waarbij vertrokken werd van een 

taakomschrijving. 

Verder dienen de geneesheer-diensthoofden op regelmatige basis onderling te 

overleggen, zowel met de hoofdgeneesheer als met de artsen en verpleegkundigen 

van hun dienst en dit op een gestructureerde wijze om op die manier relevante 

beleidsinformatie vlot in beide richtingen te kunnen doorgeven, een beleid uit te 

stippelen en te evalueren. Nu is er vrij grote groep van geneesheren-diensthoofden 

(20) hetgeen niet bevorderlijk is voor een goed beleidsmatig overleg (cfr. hospital 

governance-principes). In de praktijk zien we dat de geneesheren-diensthoofden 

maar 4 keer per jaar samenkomen, en dat deze bijeenkomsten niet zozeer voor 

beleidsoverleg gebruikt worden maar hoofdzakelijk voor vorming. 

 

o Onvoldoende aantal multidisciplinaire vergaderingen en patiëntenbesprekingen. 

 

o Er is onvoldoende medische input bij de opmaak van jaarverslagen. Strategische, 

op elkaar afgestemde beleidsplannen van de verschillende disciplines ontbreken, 

wat de ontwikkeling van een gefundeerde toekomstvisie bemoeilijkt. 

 

o Er bestaat geen systeem van functionerings- of evaluatiegesprekken binnen het 

medisch departement. 

 

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

 

o Er zijn niet steeds afspraken over de organisatie van de zaalrondes op de 

verpleegafdelingen.  

 

o Medische disciplines werken met aparte medische (papieren) dossiers, die apart 

worden gearchiveerd (op de polikliniek). Tijdens de opname zijn deze dossiers 

niet steeds voorhanden op de afdeling waar de patiënt is opgenomen. 

 

o Een gestructureerde toetsing van de medische kwaliteit bestaat niet.  

 

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

ziekenhuisorganisatie als één geheel. 
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Aanbevelingen 

 

 Hoewel er een regelmatig bijeenkomsten zijn van de medische raad en de financiële 

commissie, is het artsenkorps nog onvoldoende betrokken bij het beleid van het 

ziekenhuis.  

Wil men een daadwerkelijke betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van het 

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

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

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

die slechts deeltijds wordt ingevuld. 

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

ziekenhuismanagement te volgen. 

 

 Momenteel zijn er 20 medische diensthoofden op een totaal van 61 artsen. Het groot 

aantal diensthoofden kan een probleem vormen op het vlak van communicatie en 

efficiënt vergaderen. Het zou in dat opzicht nuttig kunnen zijn het medisch departement 

anders te structureren. 

 

 We bevelen aan de huidige fysiotherapiedienst pluridisciplinair verder uit te bouwen, 

waarbij kinesisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen en 

sociale dienst gezamenlijk rond de patiënt werken. Hiervoor is het ook nodig het 

dossiersysteem in die richting uit te bouwen, zodat de observatiegegevens van de 

verschillende therapeuten samen beschikbaar en op eenvoudige wijze toegankelijk zijn, 

en dat daarenboven gegevens van interdisciplinaire vergaderingen erin opgenomen 

kunnen worden. 

 

 Momenteel wordt nog heel wat ruimte in de fysiotherapiezaal gebruikt voor passieve 

therapie. Gezien de algemene tendens in de sector waarbij er een shift is van passieve 

naar actieve therapieën raden wij aan het aantal boxen af te bouwen en de hierbij 

vrijkomende ruimte een andere bestemming te geven. 
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5 Verpleegkundig beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 In 2010 zal de huidig verpleegkundig directeur wegens het bereiken van de 

pensioenleeftijd opgevolgd worden door een huidig lid van het middenkader. Deze 

schreef in het kader hiervan een toekomstnota (die ook werd goedgekeurd), waarin de 

visie op en de uitbouw van het verpleegkundig departement omschreven werd. Een aantal 

veranderingen kunnen verwacht worden bij de nieuwe aantreding. Zo zal o.a. het 

organogram veranderen, lijnfuncties zullen verder doorgetrokken worden… 

 

 Er zijn momenteel 2 verpleegkundige middenkaders, welke in lijn staan met de 

afdelingen en sturend werken naar werkgroepen, er zijn tevens 2 stafmedewerkers 

verpleegkunde. 

 

 Men werkt met een gemengd zorgmodel van taakverpleging en patiëntentoewijzing. 

 

 

Sterke punten  

 

 De toekomstige verpleegkundig directeur wordt intern gerekruteerd en er is voorzien in 

een overgangsperiode, waarin hij momenteel staflid is van de algemeen directeur. 

Hierdoor is hij sterk vertrouwd met de werking van het ziekenhuis en moet een vlotte 

start als directeur mogelijk zijn. Hij heeft vanuit deze kennis al een uitgebreid werkstuk 

gemaakt over de toekomst van het verpleegkundig departement (met knelpunten en 

verbetermogelijkheden). Momenteel neemt de toekomstig verpleegkundig directeur deel 

aan de verschillende ‘directie’ vergaderingen. De verdere inwerking zal gradueel 

verlopen. 

 

 Om het anderhalf jaar voorziet men een tweedaagse met de hoofdverpleegkundigen. Een 

drietal actuele onderwerpen worden voorgelegd en doorsproken, ook externe sprekers 

worden uitgenodigd (met als onderwerp bv. beleidsplannen en jaarverslagen, 

inscholingsbeleid, coachen van medewerkers, functie hoofdverpleegkundige…). 

 

 Er wordt ruimte geboden aan het verpleegkundig korps voor het uitwerken van bepaalde 

projecten en het inwerken in bepaalde materies volgens interesses bv : stomaconsultatie, 

oncologische verpleegkundige – borstkliniek, psychiatrische nazorg… 

 

 De laatste jaren werd heel wat werk gemaakt van het inscholingsbeleid. Er is een 

algemene informatiemap en voor nagenoeg alle afdelingen zijn er specifieke 

inscholingsprogramma’s. 

 

 Men heeft het volledige patiëntenzorgdossier hertekend en ziekenhuisbreed ingevoerd. 

 

 Onlangs werd het mogelijk dat alle teamleden van de interne liaison geriatrie via C2M 

gegevens kunnen noteren en dat de zorgverstrekkers het genoteerde zien van elkaar. Er 
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werd ook een gemeenschappelijk document ontwikkeld waarop het interne liaisonteam 

alle opgenomen patiënten kan zien. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Er werden normatieve tekorten vastgesteld: 

- Mobiele equipe : momenteel beschikt men over 2 VTE , dit is een tekort van 3,26 

VTE. Een uitbreiding met 3,33 VTE is echter al op korte termijn voorzien. 

- Geriatrie heeft een tekort aan paramedici van 0,28 VTE (kiné wordt niet geteld in de 

berekeningen, wordt apart gesubsidieerd). 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Voorliggend organogram van het verpleegkundig departement geeft geen correct beeld 

van de onderlinge verhoudingen. Het is onvolledig en onvoldoende transparant. 

o Paramedici worden volgens het organogram rechtstreeks aangestuurd door de 

algemeen directeur. In praktijk wordt een aantal rechtstreeks aangestuurd door de 

hoofdverpleegkundigen (bv : op de G –dienst, …) de rest van de paramedici komt 

met hun vragen zowat overal terecht bij het middenkader en het directiekader. Het 

is belangrijk om de paramedici een duidelijk aanspreek- en aansturingspunt te 

geven.  

o Verpleegkundigen van de medisch-technische diensten (medische beeldvorming, 

laboratorium, anatomopathologie, fysiotherapie, nucleaire geneeskunde en 

stomatologie) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundig 

directeur, zij staan in lijn onder de algemeen directeur. 

o 2 middenkaders staan in lijn met de afdelingen. Er is geen toewijzing van 

afdelingen aan één van de 2 middenkaders. Dit schept verwarring naar 

aanspreekpunten en bemoeilijkt ook een duidelijke sturing naar de werkvloer (bv: 

het zetelen in bepaalde werkgroepen komt niet overeen met de aansturing 

ervan…). Het is belangrijk een transparante structuur, dito takenpakket en 

verantwoordelijkheden uit te werken en te vertalen in het organogram voor alle 

verpleegeenheden, functies, diensten en verzorgend personeel. 

o De functie van coördinator vrijwilligers, begeleider (her)intreders, mobiele equipe 

en de afzonderlijke afdelingen dienen nog benoemd te worden. 

 

 De korte communicatielijnen resulteren hier nog te vaak in een informele 

overlegstructuur.  Volgende  opmerkingen kunnen hierbij gemaakt worden: 

o De contacten met de hoofdgeneesheer gebeuren informeel en vaak telefonisch, het 

is niet duidelijk of bij de voorbereiding van het directiecomité de hoofdgeneesheer 

voldoende geconsulteerd wordt.  De hoofdgeneesheer zetelt niet in het dagelijks 

bestuur en het overlegcomité, waardoor het verpleegkundig middenkader, de 

stafleden en de apotheek geen rechtstreeks medisch aanspreekpunt hebben en de 

medische aansturing ook niet formeel geregeld is.  

o Het werkoverleg op de diensten ( = overleg van de hoofdverpleegkundigen met het 

team) gebeurt niet overal systematisch en gestructureerd. Zo werd het streefdoel 

van 3 werkoverleggen/per jaar niet overal gehaald in 2008.  

o Een aantal overlegcomités en werkgroepen kampen met een wisselende 

aanwezigheid van hun leden (bv : artsen). 
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Het is belangrijk naar opvolging,  aansturing en informatie/kennisverspreiding dat de 

overlegmomenten formeler en gestructureerder aangepakt worden met aandacht voor 

verslag, frequentie en aanwezigheid van de leden. Een strikte opvolging blijkt nodig.  

 

 Er is onvoldoende aandacht geweest voor permanente vorming in het verleden (sommige 

medewerkers volgden heel weinig vorming). Een adequaat en behoeftegestuurd 

vormings- , trainings- en opleidingsbeleid dringt zich op. Het afgelopen jaar heeft men 

meer aandacht gehad voor de registratie van deze vormingen per personeelslid en is men 

zich bewust van het belang van een degelijk VTO-beleid. Dit beleid is onvoldoende 

uitgeschreven. Het is belangrijk naar communicatie en verwachtingen op de werkvloer 

dat dit beleid wordt uitgewerkt (doelstellingen, verwachtingen hoofdverpleegkundigen, 

mogelijkheden, procedures, behoeften…) en uitgevoerd. 

 

 Het  verpleegkundig  jaarverslag van de instelling is momenteel nog te veel een loutere  

verzameling van cijfers. Het verpleegkundig jaarverslag / verpleegkundig beleidsplan 

dient een dynamisch werkinstrument te zijn, waarin doelstellingen (op korte en langere 

termijn), inzichten, projecten, verbeteracties… aan bod kunnen komen. Ook de 

afdelingen werken nog te weinig met afdelingsspecifieke jaarverslagen/beleidsplannen. 

Ideaal is wanneer het verpleegkundig jaarverslag/beleidsplan gelinkt is met de 

jaarverslagen en beleidsplannen van de verschillende afdelingen. 

 

 De instelling beschikt niet over een objectief meetinstrument waarop het beleid zich kan 

baseren voor de toewijzing van de mobiele equipe. 

 

 De verpleegkundige activiteit is in het verleden onvoldoende op een systematische wijze 

kwalitatief getoetst. Een permanente risico-analyse van fouten en ongevallen is niet ten 

volle geïmplementeerd geraakt. Momenteel is men bezig met een incidentenmelding 

systeem op te starten. Het is belangrijk dit systeem op efficiëntie te toetsen en bij te 

sturen indien nodig. Bij een permanente risico-analyse van de verpleegkundige activiteit 

dient men vanuit het beleid ook actief op zoek te gaan naar knelpunten. 

 

 Er is geen systeem voor de controle van de kennis en uitvoering van de procedures in de 

praktijk. Het is belangrijk systematisch en gestructureerd na te gaan of de procedures 

gekend en correct uitgevoerd worden, hiervoor dienen afspraken gemaakt te worden op 

welke wijze en wie hiervoor verantwoordelijk gesteld zal worden. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Men slaagt er niet in om met alle verpleegkundigen functionerings- en 

evaluatiegesprekken te voeren. Momenteel gaat dit overwegend door voor de nieuwe 

verpleegkundigen. Het is belangrijk deze gesprekken structureel te verankeren. 

 

 We bevelen aan om de vaste nachten ook systematisch overdag te laten werken. Dit 

verloopt het best met een aangepast programma zodat deze diensten optimaal als 

leermomenten renderen voor de verpleegkundigen. 

 

 We bevelen aan in de inscholingsbrochure volgende zaken op te nemen: 

o Klachtenprocedure en informatie omtrent de werking van de ombudsdienst, 
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o Informatie omtrent de incidentenmelding en vooral het belang om risico’s door te 

geven zodat verbeteracties kunnen gesteld worden, 

o Richtlijnen rond handhygiëne. 
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6 Kwaliteitsbeleid 

 

6.1 Algemeen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De  kwaliteitscoördinator combineert deze taak met coördinator palliatief support team, 

verpleegkundig middenkader, stagebegeleiding en vorming/inscholingsbeleid. De 

coördinator oefent deze functie uit sinds december 2005. 

 

 Vanaf 2007 krijgen alle zelfevaluatiethema’s pas echt vorm. De veelheid aan 

gecombineerde taken en de niet optimale overdracht van de kwaliteitsthema’s (geen 

overlap tussen oude en nieuwe kwaliteitscoördinator) heeft een weerslag gehad op het 

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

kan men opmerken dat een aantal thema’s  laattijdig werden opgestart of tot ontplooiing 

kwamen. 

 

 In het kwaliteitshandboek vinden we volgende projecten per thema terug: 

- Klinische performantie: decubituspreventie  

- Operationele performantie: optimaliseren van de operatieplanning 

- Evaluatie door gebruikers:  omgaan met pijn van de patiënt en het verbeteren van de 

informatie naar de patiënt 

- Evaluatie door medewerkers:  opvolging van het absenteïsme, wegens goede 

resultaten werd de overstap gemaakt naar een ander thema, het inscholingsbeleid. 

 

 

Sterke punten 

 

 Door de organisatie en inbedding van de kwaliteitscoördinator binnen het verpleegkundig 

middenkader en door haar concrete aanwezigheid in tal van werk- en overleggroepen, 

behoudt zij sterk het overzicht van alle kwaliteitsinitiatieven binnen het ziekenhuis. Het 

kwaliteitsgebeuren krijgt meer en meer vorm. Waar eerdere projecten vaak reeds gekozen 

waren voor de aanstelling van de huidige kwaliteitscoördinator, ziet men bij de nieuwe 

projecten een duidelijke visie en enthousiasme om op een professionele manier vorm te 

geven aan de gestelde uitdagingen. 

 

 Naast de verbeterdoelstellingen in het kwaliteitshandboek, werden heel wat andere 

kwaliteits- en verbeterinitiatieven uitgewerkt. De projectfiches maken als bijlage deel uit 

van het kwaliteitshandboek. 

 

 Het project patiëntvriendelijkheid is een mooi uitgewerkt project met (sub)doelstellingen, 

actieplannen en timing. Het project beslaat heel wat randthema’s zoals meetinstrumenten, 

dossieropbouw… Het is ontstaan vanuit een gevoelde noodzaak bij de 

kwaliteitscoördinator en een arts en wordt volledig gedragen door de algemeen directeur. 

Het is de werkgroep patiëntenbegeleiding en communicatie (o.l.v. een arts en de 

algemeen directeur ) welke dit project met zijn 10 doelstellingen heeft vorm gegeven. 

Men voorziet ook een ‘verplichte’ vorming hierrond voor de artsen van het ziekenhuis. 
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Non-conformiteiten 

 

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

evaluatierapport van de zelfevaluatie. In dit evaluatierapport, opgemaakt door de 

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

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

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

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

 

 Er werd geen klinische sterkte-zwakte analyse opgemaakt door het ziekenhuis. Het is 

belangrijk dat het ziekenhuis zelf actief op zoek gaat naar gegevens en informatie omtrent 

de klinische performantie. Het is belangrijk om op basis van deze gegevens en analyses 

een duidelijk zicht te krijgen op de huidige stand van zaken van de klinische activiteiten 

in deze instelling. Het is op basis van deze inzichten dat gemotiveerde keuzes kunnen 

gemaakt worden naar verbetering. Deze keuzes moeten leiden tot ten minste één 

verbeterdoelstelling binnen de klinische performantie. Het is niet duidelijk waarom 

gekozen werd voor de  huidige  verbeterdoelstelling en of dit het meest prioritaire 

klinische knelpunt vormt binnen dit ziekenhuis.   

 

 

Tekortkomingen 

 

 Momenteel is het kwaliteitsgebeuren nog teveel een zaak van de kwaliteitscoördinator 

alleen. Er is in het verleden onvoldoende gestructureerde aandacht geweest voor 

kwaliteit: 

- Er wordt nog te veel verwacht dat de kwaliteitscoördinator de stuwende en sturende 

kracht is binnen de gehele instelling van het volledige kwaliteitsbeleid. Het project 

patiëntvriendelijkheid is een voorbeeld dat het ook anders kan, namelijk een 

geïntegreerde samenwerking tussen verschillende niveaus en functies. Het aanvoelen 

van een noodzaak die samen omgezet wordt in bruikbare acties en realiseerbare, 

aanvaardbare doelstellingen. De taak van een kwaliteitscoördinator moet vooral zijn;  

coördineren, ondersteunen, bewaken en het overzicht behouden. 

- De stuurgroep kwaliteit en patiëntenveiligheid komt 3 maal per jaar samen (Ongeveer 

1:45 uur/per vergadering). Van een echte sturing kan op deze manier onvoldoende 

sprake zijn. Een stuurgroep dient te sturen, dient ideeën aan te reiken, te discussiëren 

en visies in praktijk om te zetten. Een opdracht voor dergelijke stuurgroep is 

bijvoorbeeld het evalueren van missie en visie en het uitwerken van de strategische 

doelstellingen, welke momenteel nog ontbreken in het kwaliteitshandboek. 

 

 Het kwaliteitshandboek is onvolledig uitgewerkt. De verschillende stappen, zoals de 

regelgeving voorschrijft, zijn niet allemaal even goed uitgewerkt. De 

gegevensverzameling waarop een analyse en een gemotiveerde keuze naar 

verbeterdoelstellingen dient te gebeuren ontbreekt voor alle onderdelen binnen het 

kwaliteitshandboek. Momenteel is het niet duidelijk welke knelpunten het ziekenhuis 

voor elk domein heeft opgelijst, hoe zij hiertoe gekomen zijn en waarop men de 

uiteindelijke  selectie heeft gebaseerd. 
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 De doelstellingen zijn niet altijd even SMART opgemaakt en voorzien van actieplannen. 

Het is nochtans belangrijk doelstellingen zo specifiek en meetbaar mogelijk te 

omschrijven, zodat gericht hiernaartoe kan gewerkt worden met specifieke acties en 

hieraan gekoppelde timing. Loutere opvolging en het uitvoeren van metingen kunnen niet 

als verbeterdoelstelling benoemd worden. 

 

 Binnen de evaluatie door de medewerkers is gekozen voor de opvolging van het 

ziekteverzuim. Het systeem van absenteïsme geeft slechts een fractie weer van de 

verwachtingen, noden en waarden binnen de gehele groep van medewerkers van het 

ziekenhuis. Het is belangrijk een systeem uit te werken waarbij een zo volledig en 

getrouw mogelijke weergave kan bekomen worden van deze gehele medewerkersgroep. 

 

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

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

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

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

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

 

 

6.2 Veiligheidsmanagementsysteem 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het geziene FONA-registratiesysteem werd op 18 september 2009 vervangen door het  

incidentenmeldingsysteem. 

 

 De FONA registratie heeft 39 fouten en ongevallen genoteerd voor 2008. Deze 

registratiecijfers werden jaarlijks teruggekoppeld aan de hoofdverpleegkundigen, een 

analyse en verbeteracties werden hier niet rechtstreeks aan gekoppeld. 

 

 Het incidentenmeldingsysteem, zoals het nu op tafel ligt, bestaat uit een elektronische 

versie en uit een papieren versie. Er werd geopteerd om, rekening houdend met de 

doelgroep, de beschikbare computers en de anonimiteit, de papieren versie als 

mogelijkheid te behouden. Een projectfiche beschrijft summier de stappen in het 

actieplan om tot de ontwikkeling van een nieuw incidentenregistratieformulier te komen. 

 

 

Sterk punt 

 

 De instelling is mee ingestapt in het FOD-project rond de patiëntveiligheid. Een 

cultuurmeting werd uitgevoerd, geanalyseerd en besproken. De uitbouw van het nieuwe 

incidenten-meldingssysteem is goed doordacht met aandacht voor anonimiteit en de te 

volgen weg van aanmelding, registratie tot feedback. Er zijn lessen getrokken uit de 

ervaringen met de FONA-registratie, de cultuurmeting en het aanvoelen van de noodzaak 

tot het oprichten van een werkgroep met inbreng van de werkvloer en artsen naast een 

stuurgroep voor het uittekenen van het beleid. 
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Tekortkomingen 

 

 Het geziene FONA-systeem is teveel een louter registratiesysteem en geen 

leerinstrument. Een analyse met hieraan gekoppelde verbeteracties zijn niet inherent aan 

dit systeem. Bovendien zijn er heel weinig registraties en werden door bepaalde 

afdelingen, functies en beroepsgroepen geen enkele melding doorgegeven (o.a. de artsen, 

de apotheek en de CSA). 

 

 Aangezien het meldingsysteem zich in een opstartfase bevindt, zijn niet alle ideeën en 

richtlijnen neergeschreven. Allereerst is het belangrijk dat de methodiek en de principes 

van het systeem duidelijk vastgelegd worden met de directie en de stuurgroep en 

neergeschreven worden zodat dit eenduidig naar de werkvloer kan gecommuniceerd 

worden (o.a. lerende organisatie, sensibilisatie, ruime verzameling van incidenten, 

anonimiteit, verwachtingen naar feedback…). 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan het incidentenmeldingsysteem te beschouwen als één van de kanalen 

waarlangs mogelijke risico’s kunnen gedetecteerd worden. Het is aangewezen om los van 

het meldingsysteem ook andere kanalen aan te spreken. Zo is de link met klachten en met 

kwaliteitsverbetering in het ziekenhuis noodzakelijk om een ruimer beeld te verkrijgen. 

Ook de klinische aspecten moeten voldoende aan bod komen binnen het globale 

risicomanagement van het ziekenhuis. Het is belangrijk om naast het meldingsysteem ook 

actiever op zoek te gaan naar mogelijke klinische risico’s (bv. onderzoek van 

onverwachte overlijdens). 

 

 We bevelen aan de verwachtingen naar feedback op de registraties vooraf goed door te 

praten en neer te schrijven. De manier waarop feedback op een melding verleend wordt, 

schept verwachtingen. Deze verwachtingen kunnen nogal verschillen naar gelang het 

gehanteerde systeem (bv. reactie op elke melding of reactie na het verzamelen van 

verschillende incidenten naar thema of naar afdeling…). Belangrijk hierbij is dat de 

werkvloer vooraf goed op de hoogte is van wat met de meldingen gebeurt, zodat 

realistische verwachtingen gehanteerd worden en de motivatie behouden blijft om te 

melden. 

 

 We bevelen aan voldoende aandacht te hebben voor de communicatiekanalen waarlangs 

de introductie van het systeem zal gebeuren en de tijdspanne waarin alle afdelingen 

bezocht worden.  

 

 We bevelen aan om het huidige idee waarbij een automatisch antwoord op de meldingen 

(met bedanking, wordt geregistreerd en opgenomen voor verwerking…) wordt verstuurd 

te combineren met feedback van tussentijdse verwerkingen en resultaten. 

 

 We bevelen aan het huidige idee om een opsplitsing te maken naar een stuurgroep en een 

werkgroep in praktijk om te zetten, zodat concreet een comité patiëntveiligheid en een 

team patiëntveiligheid kan opgericht worden met duidelijke taakafbakening, waarbij het 

team vooral de analyse, de verwerking en de opvolging en communicatie behartigt en het 

comité het beleid bepaalt en de operationele doelstellingen opvolgt. 
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 We bevelen aan de betrokkenheid van de artsen bij het systeem en de uitwerking van 

verbeteracties te bewaken. De opname van een arts in het basisteam patiëntveiligheid 

eventueel aangevuld met specialisten naargelang het gekozen verbeterthema, kan hierbij 

faciliterend werken. 

 

 We bevelen aan om het meldingsformulier en de methodiek rond het melden steeds 

kritisch te bewaken en aan te passen naargelang de noodzaak. Zo zou naar mate de 

cultuur van een ‘lerende organisatie’ binnen het ziekenhuis meer en meer vorm krijgt, dit 

ook weerspiegeld kunnen worden in de meldingsformulieren. Men zou de meldende 

afdeling kunnen betrekken in de analyse en het aanbrengen van eventuele oplossingen 

van de incidenten. 

 

 We bevelen aan het thema risicomanagement (klachten, kwaliteitsprojecten, 

incidentenmelding…) als thema te behandelen bij de inscholing van nieuwe 

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

 

7.1 Verpleegafdelingen 
 

Algemene vaststelling 

 

 Tijdens deze audit werden de afdelingen C2 en Interne 4 bezocht. 

 Op de afdeling C2 (35 bedden) worden hoofdzakelijk chirurgische patiënten 

gehospitaliseerd.  

 Interne 4 is een afdeling met 31 opgestelde bedden. 8 artsen nemen op in de volgende 

disciplines: pneumologie, cardiologie, gastro-enterologie, oncologie (geriater), 

neurologie. Naast één- en tweepersoonskamers beschikt de afdeling ook over 1 zaal met 4 

bedden.  

 

 

Sterke punten 

 

 Medewerkers van de afdeling C2 staan in voor de stomaconsultaties. In een apart lokaal 

kunnen de patiënten uitleg krijgen over opvangsystemen en hoe ze kleine problemen 

kunnen aanpakken. Dezelfde personen staan ook in voor de continuïteit van zorg, doordat 

zij contact opnemen met de thuiszorg en/of huisarts en zijn ook het eerste aanspreekpunt 

wanneer er na ontslag problemen optreden of meer informatie nodig is. 

 

 De hoofdverpleegkundige op interne 4 heeft een eigen opvolgsysteem ontwikkeld bij de 

verspreiding van nieuwe informatie omdat  het infomapje onvoldoende werkte op de 

afdeling. Een infobord met een outprint van nieuwe documenten wordt maandelijks 

aangepast. Via een lijst met de namen en de handtekeningen volgt de 

hoofdverpleegkundige op of iedereen alles gelezen heeft. Alle documenten worden 

daarna bijgehouden in een map. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 De (papieren) medische dossiers van de opgenomen patiënten worden niet op de afdeling 

bewaard. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Regelmatig worden naast chirurgische patiënten ook patiënten met een internistische 

problematiek op de afdeling C2 opgenomen. De grote mix aan patiënten bemoeilijkt de 

organisatie van de zorg (meerdere artsen toeren op verschillende momenten van de dag, 

uitvoeren van zorgprocedures waarmee men minder vertrouwd is, grote stockvoorraad 

aan medicijnen…). Duidelijker afspraken rond welke pathologie bij overbezetting van de 

ene afdeling naar de andere kan getransfereerd worden en welke niet, kan toelaten zich 

beter op de zorg voor deze patiënten voor te bereiden. 
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 Op de afdeling C2 vertoont de vloerbekleding op verschillende plaatsen gebreken. Verder 

oogt de afdeling niet erg fris meer.  

 

 Badmomenten worden niet steeds in de zorgplanning opgenomen. De douche wordt 

gemiddeld één keer in de 2 weken gebruikt voor de patiënten. 

 

 De berging van de schoonmaakproducten op interne 4 is ook toegankelijk voor de 

patiënten. Er staat hier een koelkast ter beschikking voor de patiënten. Het feit dat deze 

ruimte niet op slot zit, maakt dat verwarde patiënten in deze ruimte met gevaarlijke 

stoffen en of materialen in aanraking kunnen komen, welke een risico voor hun veiligheid 

betekenen. 

 

 De nooduitgang wordt op interne 4 in normale omstandigheden afgesloten. Evacuatie 

langs de voorziene weg is zo niet langer mogelijk.  

 

 Thuismedicatie wordt bij korte opnames op interne 4 vaak op de kamer van de patiënt 

gehouden. Ook de toediening en inname van deze medicatie gebeurt onder volledige 

verantwoordelijkheid van de patiënt. 

 

 De verpleegkundigen paraferen bij controle van de medicatie en niet bij toediening. Zo 

wordt bij de controle en toediening van de medicatie om 8 uur meteen ook de medicatie 

voor 11 uur gecontroleerd. Meteen wordt ook deze medicatie in het dossier ook 

geparafeerd alszijnde toegediend. Om 11 uur wordt de medicatie dan toegediend zonder 

gebruik van de medicatiefiche, wat risico’s inhoudt (tussentijdse wijzigingen, 

verwisselingen). Hetzelfde gebeurt bij het toedieningsmoment van 17:00 uur met het 

toedieningsmoment van 20:00 uur. Deze manier van werken houdt risico’s in en dient 

herbekeken te worden. Niet toegediende medicatie wordt omcirkeld, de reden waarom 

medicatie niet werd toegediend staat niet steeds in het dossier vermeldt. 

 

 Er werd vervallen (thuis)medicatie teruggevonden, maar ook versneden blisters en losse 

pillen, waardoor de controle op vervaldata niet langer mogelijk was. Halve pillen worden 

bewaard in de stock en terug toegediend, niettegenstaande  de richtlijnen vanuit apotheek 

stelt dat halve pillen niet bewaard en weggegooid moeten worden. Deze richtlijn was ook 

niet gekend op de afdeling. 

 

 Het anamneseblad wordt niet systematisch en volledig ingevuld op de afdeling interne 4 

bij opname van een patiënt. Nochtans is deze informatie essentieel voor een volledig 

zicht op de patiënt en om in een zo goed mogelijk aangepaste zorg te voorzien (voeding, 

mobiliteit, hygiëne…). 

 

 Op moment van de audit werd een dossier ingekeken van een patiënt die elke dag 

gefixeerd werd gedurende verschillende weken. Er werd een fixatiedocument gehanteerd, 

maar niet alle gegevens werden even consequent ingevuld (bv. gebruikte alternatieven, 

informatie gegeven aan, toestemming gevraagd, camscore, controle en evaluatie, data, 

paraaf…). De evaluatiemomenten werden niet genoteerd in het dossier, ook de 

bespreking met de arts en de goedkeuring van de arts werd niet genoteerd. 

 

 Per afdeling zijn er een groot aantal artsen die er patiënten hospitaliseren. Daardoor 

gebeurt het regelmatig dat verschillende artsen op hetzelfde moment hun patiënten 
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bezoeken en zich genoodzaakt zijn om alleen te toeren. Zij noteren hun bemerkingen dan 

in een toerschriftje, of geven enkel mondelinge orders. Deze manier van 

informatieoverdracht tussen medici en verpleegkundigen houdt risico’s in en dient 

vermeden te worden. Op elkaar afgestemde afspraken i.v.m. de artsenbezoeken kunnen 

dit probleem al grotendeels verhelpen. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 De toediening van chemotherapie gebeurt door alle verpleegkundigen van de afdeling 

interne. Niet alle verpleegkundigen hebben een ervaring van 5 jaar of hebben een 

bijzondere opleiding in de oncologie genoten. We bevelen aan voor iedereen die 

chemotherapie toedient, tijdig de BBT aan te vragen. 

 

 Aanbeveling om de spiegels aan te passen zodat zittende patiënten er gebruik van kunnen 

maken. 

 

 Op dit moment heeft men amper zicht op het operatieprogramma van de volgende dag 

(enkel een mail met per zaal de naam van de eerste patiënt). Ook tijdens de operaties 

heeft men geen zicht op de patiëntenbewegingen in het operatiekwartier. Ondermeer om 

op de vragen van familieleden te kunnen antwoorden, ziet men zich verplicht meermaals 

per dag naar het operatiekwartier te telefoneren om meer informatie te bekomen. Een 

elektronisch plannings- en opvolgsysteem zou ondermeer in dit opzicht praktischer zijn. 

 

 

7.2 Materniteit, verloskwartier, N*-functie en melkkeuken 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De materniteit (21 bedden) ligt in de ene vleugel, het verloskwartier, de melkkeuken en 

de neonatologie liggen haaks daarop in een andere vleugel op de eerste verdieping. 

Er zijn 5 tweepersoonskamers, 7 éénpersoonskamers en 4 luxekamers. Deze laatste zijn 

ruimer, voorzien van een babybox met glazen schuifdeuren, toilet met ingebouwd 

sproeisysteem, wastafel, douche, een keukenhoek en safe. Op de éénpersoonskamers is 

rooming-in mogelijk m.b.v. een bed of zetel.  

Er zijn 2 arbeidskamers, waarvan één met relaxatiebad, één klassieke verloskamer en één 

arbeids-verloskamer waar ook de mogelijkheid bestaat tot onderwaterbevallingen. In 

2008 vonden 407 bevallingen (418 geboorten) plaats. Sectio’s gaan door op het 

operatiekwartier. 

 

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

 

 In de melkkeuken maakt men zowel voor de materniteit als de pediatrie melkbereidingen. 

Er worden enkel wegwerpflesjes gebruikt. 

 

 Op datum van het bezoek waren er geen baby’s opgenomen op de N*-eenheid. Er was 

ook niemand opgenomen in het verloskwartier. 

 

 In totaal bestaat de equipe momenteel uit 14,29 VTE. 
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Sterke punten 

 

 De laatste jaren is men gestart met talrijke projecten: 

o Heel wat procedures, zowel voor de materniteit als voor de prematurenafdeling 

en het verloskwartier, werden opgesteld. 

o Drie vroedvrouwen van de afdeling voeren op zelfstandige basis ook 

postnatale huisbezoeken uit voor o.a. de opvolging van de voeding van het 

kind, opvolging maternele toestand, “hielprik”, enz. Het aantal huisbezoeken is 

afhankelijk naargelang de behoefte van de ouders.  

o Men biedt aan de moeders postnatale kinesitherapie aan. 

 

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

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

met observaties rond slaap, beweging, voeding en verluieren en worden 

betrokken bij het geven van een babybad. 

o Richtlijnen rond het bereiden van melk, de preventie van wiegendood, 

navelverzorging, voedingssupplementen zijn schriftelijk uitgewerkt. 

 

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

“Uw verblijf op de materniteit” heeft men ook een brochure “Bevallen op maat”, 

“Epidurale anesthesie bij de bevalling” en “Vroedvrouw aan huis” ontwikkeld. 

 

 De laatste jaren ging er veel aandacht naar het actualiseren van het borstvoedingsbeleid. 

Enkele referentieverpleegkundigen werden opgeleid en alle vroedvrouwen volgden een 

opleiding van 20 uur over borstvoeding. Ook alle kinderartsen volgden eenzelfde 

verkorte opleiding (3 uur). Een borstvoedingsgroep werd opgericht om het 

borstvoedingbeleid af te stemmen op de 10 vuistregels van de WHO, en men voerde in 

2007 de zelfevaluatie uit van het project Baby Friendly Hospital Initiative.  Het 

borstvoedingsbeleid is helemaal uitgeschreven. Deze verhoogde aandacht resulteerde in 

een stijging van het aantal moeders dat borstvoeding geeft. Momenteel geeft zo’n 67 % 

van de moeders borstvoeding bij ontslag. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Het ziekenhuis dient minstens 6 VTE gegradueerde pediatrisch verpleegkundigen en/of 

vroedvrouwen met bijzondere ervaring in de neonatologie of een bijscholing hierover 

prioritair toe te wijzen tot de N*-eenheid, en deze toewijzing moet blijken uit het 

uurrooster. Dit met het oog op de verzorging en het bestendig toezicht op de daar 

verblijvende pasgeborenen. 

Momenteel is er een equipe van 6 personen (samen 4,18 VTE) specifiek toegewezen. Uit 

het uurrooster blijkt dat zij ingepland worden op de materniteit en het verloskwartier en 

dat er geen specifiek permanentiesysteem is uitgewerkt voor de momenten dat er een 

baby wordt opgenomen op de neonatale eenheid. Uit het gesprek blijkt dan ook dat men 

er niet steeds in slaagt het permanent toezicht te verzekeren. 
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Tekortkomingen 

 

 In de propere zone van de melkkeuken schilfert onder de chauffage wat verf af en 

vertoont de voeg tussen muur en vloer enkele defecten. Dit vormt een risico op 

verspreiding van aspergillus. 

 

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

stond de deur naar de trappenhal open. 

 

 Gynaecologische patiënten worden op de materniteit gehospitaliseerd. Het Comité voor 

Ziekenhuishygiëne dient hierover een advies te formuleren m.b.t. indicatiestelling, 

patiënten- en kamertoewijzing op deze afdeling. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Doordat het exacte gebruik van de neonatale afdeling niet gekend is (bv. in aantal shiften) 

en doordat heel wat gynaecologische patiënten op de materniteit worden opgenomen is 

het niet mogelijk om de werklast te beoordelen aan de hand van het aantal bevallingen. 

Gezien de jonge equipe van pediaters en de intentie om vanuit hun kennis en ervaring 

baby’s in de toekomst iets intensiever te behandelen op de neonatale eenheid, verdient het 

aanbeveling om een instrument uit te werken dat de werklast objectiveert, rekening 

houdende met de kwaliteit van zorg (en in de eerste plaats met de vereiste permanenties). 

 

 Het jaarverslag is zeer summier en bevat enkel cijfers en grafieken over de laatste vijf 

jaar, zonder enige bespreking (aantal bevallingen, aantal epidurale verdovingen, aantal 

sectio’s, aantal prematuren, aantal onderwaterbevallingen en aantal bevallingen waarbij 

gebruik gemaakt werd van het relaxatiebad). 

Deze activiteitscijfers, en meer nog de gebenchmarkte cijfers van het SPE-verslag, 

kunnen interessanter zijn als ze, samen met andere gegevens, gebruikt worden om een 

beeld te geven van (een deel van) de klinische en operationele performantie. Ook een 

bespreking van de resultaten van medewerkers- en patiëntentevredenheid, maar meer nog 

van de verbeteracties die op basis daarvan worden opgestart of gecontinueerd, kunnen 

een plaats krijgen in een jaarverslag dat liefst vanuit een multidisciplinaire context wordt 

ontwikkeld. Verder kan men, naarmate men meer managementstaken wil doorschuiven 

naar de functie van hoofdverpleegkundige, hieromtrent ook een aantal gegevens opnemen 

(personeelsbeleid, verbruiksgoederen, financieel beleid…). 

 

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

Perinatale Epidemiologie, niet alleen jaarlijks te bespreken met de medische staf, maar 

ook – en vooral - samen met de vroedvrouwen kritisch te bespreken waarbij mogelijke 

werk- en aandachtspunten voor alle personeelsgroepen kunnen worden uitgelicht. 

Zo ligt het aantal bevallingen onder epidurale analgesie bv. ver boven het Vlaamse 

gemiddelde (76,9% versus 67,4%).  Het verdient aanbeveling om de criteria voor 

epidurale analgesie en de communicatie hieromtrent kritisch te evalueren. 

 

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

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

bevalling te uniformeren en te formaliseren. Op verpleegkundig vlak werd al een zorgpad 

uitgeschreven. Echter, mits meer inbreng van de gynaecologen en inzichten uit evidence 
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based practice, klinische ervaring, patiëntenverwachtingen, mogelijkheden en 

beperkingen van de eigen instelling zou dit kunnen resulteren in een rijker gestoffeerd 

behandelingsprotocol of klinisch pad. Hierbij zouden een aantal proces- en outcome-

indicatoren opgevolgd kunnen worden, die een beeld geven van zowel de klinische 

performantie als van de patiëntentevredenheid (bv. borstpijn, perineale pijn, pijn van 

naweeën, gevoelige/pijnlijke tepels, tepelkloven, gebruik van zalf bij tepelkloven, duur 

skin-to-skin, sondage wegens urineretentie, incontinentie voor urine, kwaliteit van de dag 

– en nachtrust, gewicht van de baby, bilirubinebepaling, fototherapie, bijvoeding bij 

borstvoeding, volledigheid van de informatieverstrekking, mate van vertrouwen in het 

zelf verzorgen van het kind…). Deze elementen kunnen dan gebruikt worden voor 

specifieke verbeterprojecten. 

Indien men dit multicentrisch kan opzetten, kan men bovendien de eigen resultaten 

benchmarken met die van andere ziekenhuizen. 

 

 Aanbeveling om procedures uit te werken m.b.t. het verstrekken van slecht nieuws en het 

screenen en opvolgen van psychologische problematieken (o.a. postnatale depressie, 

suïcideneiging). Hiervoor kan men aansluiting zoeken met de projecten die lopende zijn 

op de psychiatrische dienst en de spoedgevallenafdeling. 

 

 

7.3 Zorgprogramma voor kinderen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De kinderafdeling ligt op de bovenste verdieping en telt 27 bedden (inclusief 

daghospitalisatie). 

 

 De hoofdverpleegkundige is in zwangerschapsverlof. Een verpleegkundige van de 

afdeling is aangesteld als waarnemend hoofdverpleegkundige. 

 

 Er zijn drie pediaters verbonden aan de dienst. 

 

 

Sterke punten 

 

 De renovatie in 2004 kan geslaagd genoemd worden. Er is een evenwichtige combinatie 

van privacy, patiëntveiligheid (vrij veel ramen naar sanitaire cellen en gang toe, die 

allemaal uitgerust zijn met rolluikjes, beveiliging warmwaterkranen, veiligheidssloten…) 

en kindvriendelijkheid (rustige kleuren, thema’s uit Plopsaland, TV/DVD op iedere 

kamer, heldere en goed uitgeruste speelruimte, aparte ruimte voor bloedname en 

onderzoeken…). 

 

 Het pijnbeleid voor kinderen is goed uitgewerkt en wordt momenteel nog verder verfijnd. 

Men werkt met verschillende pijnschalen afhankelijk van de leeftijd van het kind. 

 

 Er is een goed uitgewerkte onthaalbrochure voor de kinderafdeling. 

 

 

Non-conformiteiten 
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 Op de afdeling worden routinematig meerderjarigen opgenomen (tot circa 26 jaar) voor 

onderzoeken en heelkundige ingrepen, wegens overbezetting van de C- en D- diensten. 

 

 Momenteel wordt de functie van psychosociale begeleiding (0,5 VTE) niet ingevuld. De 

vacature die openstaat sinds de pensionering van het vorige personeelslid is nog niet 

ingevuld. Men opteert ervoor nu iemand aan te trekken met een meer psychologische 

scholing. 

 

 Op dit moment kunnen ouders enkel tot het moment van de inductie bij hun kind blijven 

als ze daar zelf actief om vragen. In het kader van het protocol kindvriendelijkheid en het 

zorgprogramma voor kinderen dient men te voorzien dat ouders steeds de mogelijkheid 

hebben hun kind te begeleiden tot het moment van inductie. Men dient dit actiever te 

communiceren naar ouders. 

 

 Er is een protocol kindvriendelijkheid in ontwikkeling (interne nota 000521), opgebouwd 

volgens het Charter van de European Association for Children in Hospitals. Het bevat 

heel wat waardevolle informatie voor de ouders. Slechts een zestal punten staan nog ter 

discussie of moeten nog aangevuld worden (bv. beroep kunnen doen op kinderpsychiater, 

samenwerking met AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en UZ Gent). Dit protocol dient zo 

spoedig mogelijk afgewerkt te worden en daarna actief verspreid te worden naar ouders 

en alle ziekenhuismedewerkers.  

 

 Er bestaat geen formele overeenkomst met een functie voor intensieve zorgen, waarin de 

modaliteiten van door- en terugverwijzing zijn vastgelegd. In het verleden is er wel 

contact geweest met de intensieve zorgenafdeling voor kinderen van het UZ Gent, maar 

verder dan een uitwisseling van de opnamecriteria lijkt men niet te zijn gekomen.  

 

 Het zorgprogramma beschikt niet over een jaarverslag. Wat onder die noemer werd 

voorgelegd was niet meer dan een paar cijfers zonder meer en geeft totaal geen beeld van 

de werking binnen het zorgprogramma.  

 

 

Tekortkoming 

 

 Regelmatige, gestructureerde, multidisciplinaire patiëntenbesprekingen worden niet 

georganiseerd. Momenteel toeren twee van de drie pediaters dagelijks met de 

verantwoordelijke verpleegkundige, kine en logo toeren apart, andere artsen toeren vaak 

op een ander moment dan de pediaters… Hierdoor is er geen enkel moment waarbij alle 

zorgverleners rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om voor de hoofdverpleegkundige een apart bureau te voorzien. 

 

 Uit het gesprek blijkt dat de temperatuur in de zomermaanden sterk kan oplopen 

(bovenste verdieping, plat dak, ouders die overnachten in kleine kamers…). We raden 

daarom aan een registratiesysteem uit te werken om het probleem beter in kaart te 

brengen en zo nodig extra koeling te voorzien. 
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 Het aantal uren (geregistreerde) vorming verschilt sterk van personeelslid tot 

personeelslid. Een minimum aantal uren vorming per jaar per VTE zou meer 

duidelijkheid scheppen naar wat op het vlak van bijscholing van iedereen verwacht wordt 

en kan gebruikt worden bij evaluaties of functioneringsgesprekken. 

 

 

 

7.4 Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De  hoofdverpleegkundige voor het zorgprogramma geriatrie is tevens ook 

hoofdverpleegkundige van de dienst geriatrie en van het geriatrisch dagziekenhuis. Op 

het moment van de audit startte een coördinator voor het geriatrisch dagziekenhuis met 

een prestatieregime van 80%. 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een geriatrisch dagziekenhuis. Het is elke werkdag geopend 

van 8:00 uur tot 19:00 uur en heeft een capaciteit van 6 bedden en 6 zetels. Het GDZH 

biedt 3 programma’s van zorg aan: een ambulant diagnostisch, een therapeutisch en een 

revalidatieprogramma. Het geriatrisch dagziekenhuis is verdeeld over 2 verdiepingen en 

is volledig geïntegreerd in het dagziekenhuis. 

 

 Er wordt binnen de instelling gebruik gemaakt van het screeningsinstrument ISAR. In 

2008  werden er 2646 75-plussers in het ziekenhuis opgenomen, hiervan werden er 1716 

gescreend. 

 

 De dienst geriatrie beschikt over 24 erkende bedden (27 verantwoorde bedden). De 

gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 94% in 2006. De gemiddelde ligduur bedraagt 18,5 

dagen. 

 

 

Sterke punten 

 

 Verschillende mooi uitgewerkte folders en brochures (eveneens een folder over de 

werking van het interne liaisonteam) zijn voorhanden. Er is een uitgebreid beleidsplan 

door de geriater opgemaakt van de dienst geriatrie met een toekomstgericht gedeelte en 

doelstellingen voor de geriatrische zorg binnen het ziekenhuis. 

 

 Er worden heel wat cijfergegevens bijgehouden betreffende de zorg voor de geriatrische 

patiënt (aantal gescreende patiënten, aantal positieve scores, aantal adviezen opgevolgd 

en niet…). Deze cijfergegevens kunnen gebruikt worden om het beleid mee vorm te 

geven en te sturen. 

 

 In het voorjaar van 2010 (januari-februari) organiseert het ziekenhuis een interne 

opleiding geriatrie om te voldoen aan de vereisten inzake kwalificatie van het personeel 

(bijzondere beroepstitel / bijzondere beroepsbekwaamheid). Er zal een cursus van 

ongeveer 6 dagen georganiseerd worden waarin de verplichte items aan bod komen. Alle 

rusthuizen uit de streek werden gecontacteerd met de vraag om deel te nemen. 
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 Dankzij een akkoord tussen de geriater en de orthopedisten worden positief gescreende  

patiënten, opgenomen op de dienst orthopedie, steeds door het interne liaisonteam 

opgevolgd. Dit akkoord werd tijdens de zomermaanden (22 juni) uitgebreid naar alle 

disciplines binnen het ziekenhuis. Er dient bijgevolg geen goedkeuring gevraagd te 

worden voor een verdere opvolging door het interne liaison. 

 

 Actieve multidisciplinaire werkgroepen rond valpreventie, palliatieve functie en nutritie, 

met vertegenwoordiging vanuit de geriatrie, zijn werkzaam binnen het ziekenhuis. 

 

 Verslagen van het interne liaisonteam komen in het elektronisch patiëntendossier, worden 

afgegeven op de afdeling en in de toekomst ook bij de ontslaginformatie meegegeven. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Er is een tekort van 0,28 paramedici. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De screening wordt recent ziekenhuisbreed uitgevoerd, maar alleen door de interne 

liaisonverpleegkundige. Daardoor wordt er tijdens het weekend niemand gescreend. Ook 

op IZ wordt niet gescoord. In 2008 werden er van de 2646 75-plussers die in het 

ziekenhuis werden opgenomen, er 1716 gescreend. De cijfers voor dit jaar zullen 

ongeveer eenzelfde verhouding vertonen.  

Verder blijft dan te weinig tijd over voor de opvolging van de patiënten die positief 

scoren op de screening. Sinds nu voor alle disciplines geldt dat positief scorende 

patiënten verder opgevolgd mogen worden door de interne liaison, zal de werkdruk in 

vergelijking met 2008, toen slechts 142 van de 1112 positief scorende patiënten verder 

werden gevolgd, onvermijdelijk nog toenemen. 

Het is belangrijk het systeem te optimaliseren zodat zoveel mogelijk patiënten gescreend 

kunnen worden en dat de risicopatiënten ook daadwerkelijk gedetecteerd en opgevolgd 

kunnen worden.  

 

 Niemand is momenteel in het bezit van de BBT in de geriatrie. De 6–daagse opleiding 

georganiseerd door het ziekenhuis kan hieraan verhelpen. 

 

 Het zorgdossier bevat voor de dienst geriatrie niet de notities van de psycholoog en de 

diëtist. De dossiers van de interne liaison bevat wel de notities van alle zorgdisciplines. 

 

 Het geriatrisch dagziekenhuis bevat tekortkomingen op architectonisch vlak en op 

personeelsvlak  evenals in het opnamebeleid: 

o Het geriatrisch dagziekenhuis is geen herkenbare en aanwijsbare entiteit, m.a.w. 

het geriatrisch dagziekenhuis is niet aantoonbaar als geheel. Er is geen duidelijke 

bewegwijzering naar het geriatrische dagziekenhuis. Het geriatrische 

dagziekenhuis is volledig geïntegreerd in het reguliere dagziekenhuis en verdeeld 

over 2 verdiepingen (6 bedden op eerste verdiep, de 6 zetels op het tweede 

verdiep). Er is geen rustlokaal dat ook als eetkamer kan dienst doen en een zaal 

voor therapeutische activiteiten. 
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o Ook functioneel is het geriatrisch dagziekenhuis geen aparte entiteit. De patiënten 

zitten samen met niet-geriatrische oncologische patiënten in dezelfde 

behandelingszaal voor chemotherapie (539 chemotherapieën werden zo toegediend 

aan geriatrische patiënten). 

De hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma geriatrie is enkel in theorie ook 

hoofdverpleegkundige van het geriatrische dagziekenhuis. In praktijk coördineert 

de hoofdverpleegkundige van het reguliere dagziekenhuis ook het personeel en de 

taken voor het geriatrische dagziekenhuis. 

Het personeel van het geriatrische dagziekenhuis vormt geen aparte equipe maar 

maakt deel uit van de personeelsgroep van het chirurgische/internistisch 

dagziekenhuis. Ze worden wel preferentieel toegewezen aan de geriatrische 

patiëntengroep. 

o De opnamecriteria voor de doelgroep van het geriatrisch dagziekenhuis zijn niet 

geëxpliciteerd.  

 

 De dienst geriatrie heeft geen onderzoekskamer ter beschikking. 

 

 De dienst beschikt niet over een jaarverslag.  Een jaarverslag dient een dynamisch 

werkinstrument te zijn met een kritische terugblik naar de gerealiseerde doelstellingen. 

 

 Niettegenstaande alle afdelingen over referentieverpleegkundigen geriatrie beschikken is 

het niet duidelijk wat van hun verwacht wordt. Een takenpakket werd recent opgesteld, 

maar stelt in algemene bewoordingen dat deze verpleegkundigen ervoor moeten zorgen 

dat de geriatrische expertise groeit op hun afdeling. De referentieverpleegkundigen 

beschikken momenteel nog niet over deze functieomschrijving/takenpakket en de 

meesten hebben nog geen opleiding omtrent geriatrische thema’s genoten. 

Het is belangrijk referentieverpleegkundigen een duidelijke takenpakket, vergezeld van 

aangepaste vorming te geven zodat zij optimaal kunnen ingezet worden in de verdere 

uitbouw van het zorgprogramma. Ook een duidelijke aansturing en regelmatig overleg 

met hen is essentieel om het geriatrische zorgconcept ziekenhuisbreed ingang te laten 

vinden. 

 

 Er is op de dienst nog geen voldoende gunstig psychologisch klimaat geschapen dat 

afgestemd is op de behoeften van de geriatrische patiënten. Het reactivatiebeleid dient 

zich verder te vertalen in een groter aantal patiënten in dagkledij en een groter aantal 

patiënten welke gezamenlijk de maaltijden nuttigen. Om de patiënten te stimuleren zich 

meer buiten hun kamer te begeven, zou men ook de afdelingsgang aangenamer kunnen 

inkleden. Deze gang verschilt momenteel in niets van andere ziekenhuisafdelingen (60% 

van de patiënten eet op kamer, 40% heeft dagkledij en eet in eetzaal). 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan de onthaalbrochure uit te breiden met principes rond reactivatie en 

stimulatie (eten, dagkledij, animatie…). Informatie over mogelijk wegloopgedrag van de 

patiënten en de noodzaak tot regels hierrond kunnen ook mee opgenomen worden. 

 

 We bevelen aan stukken van het beleidsplan van de dienst geriatrie te integreren in het 

handboek ‘zorgprogramma geriatrie’. Vooral het geriatrische model en de rol van de 
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geriater bevatten heel wat principes en visies die momenteel nog onvoldoende aan bod 

komen in het handboek zelf. 

 

 Tijdens de audit en het doornemen van documenten werden heel wat kwaliteitsvolle 

projecten, afspraken en overlegmomenten binnen het geriatrisch zorgconcept opgemerkt 

(bv. complexe nazorg overleg, contact na ontslag door de sociale dienst…). Vele van 

deze waardevolle initiatieven werden afgevoerd wegens tijdsgebrek.  We bevelen aan de 

werking zo te organiseren dat er, zeker bij noodzaak, steeds ruimte blijft voor dergelijke 

initiatieven. 

 

 

7.5 PAAZ 
 

Algemene vaststellingen 

 

 ’s Nachts is er voorzien in een permanentie van een verpleegkundige. Bij nood kan 

ondersteuning gevraagd worden van de loopwaak (een verpleegkundige van de afdeling 

spoedgevallen). 

 

 De dienst bestaat uit een verpleegafdeling met de patiëntenkamers, een eetruimte, een 

dagzaal met rookgedeelte, de lokalen van de psychologen en de sociale dienst. Daarnaast, 

een verdieping lager in een nieuwbouw, bevinden zich de ruimten voor ergotherapie (met 

ook een keukenhoek en een houtatelier), een snoezel/relaxatieruimte, een 

ontspanningslokaal en een ruimte voor mindfullness. Bij dit gebouw beschikt men over 

een terras, en wat verderop over een tuin met dierenpark (met pluimvee en schapen). 

 

 Er gebeuren geen ECT-behandelingen. 

 

 De bezettingsgraad van de PAAZ bedroeg in 2008 125%. 

 

 De A-dienst is ingeschakeld in het systeem van colloquaties. 

 

 

Sterke punten 

 

 Via de hoofdverpleegkundige is men betrokken bij (de oprichting en het beleid van) het 

dagactiviteitencentrum Oase en het beschut wonen (12 erkende plaatsen). Deze 

initiatieven zijn vanuit het ziekenhuis ontstaan omdat men vaststelde dat de mogelijkheid 

tot doorverwijzing naar psychiatrische ziekenhuizen in de omgeving beperkt is (Ieper en 

Beernem) en dat er anders zo goed als geen aanbod bestond voor de opvang van 

psychiatrische patiënten die na een opname een intensieve opvolging en nazorg 

behoefden. 

Verder is men ook actief op het vlak van de KOPP-werking (kinderen van ouders met 

psychiatrische problemen) en in het SIT-overleg. Langs deze weg is men er in geslaagd 

psychiatrische thuiszorg op te starten i.s.m. het CGGZ. 

 

 De ziekenhuispastor is de stuwende kracht achter de Mindfullness-therapie. Samen met 

enkele verpleegkundigen die eveneens cursussen hieromtrent gevolgd hebben, doet hij 

wekelijks een sessie met een kleine geselecteerde groep patiënten. 
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 De therapielokalen in de nieuwbouw ogen zeer ruim en mooi en vormen daarmee een 

aangenaam contrast met de overvolle hospitalisatieafdeling. Er werd gewerkt met grote 

raampartijen, zonder dat echte inkijk van op de straat of de rest van het ziekenhuis een 

probleem vormt, en met een speelse afwisseling van kleuren per lokaal. Verder is heel 

wat materiaal aanwezig hetgeen aan creatieve patiënten een ruim scala aan 

mogelijkheden biedt (fitness, muziek maken, sport, houtbewerking, koken, hand- en 

knutselwerk…). 

 

 Door de uitbreiding van de psychologische dienst per 1 april van dit jaar met een 

voltijdse klinisch psycholoog heeft men een aanvang genomen met de verdere 

ontwikkeling van een echte interne liaisonwerking. In het verleden werden slechts een 

beperkt aantal taken opgenomen (PST, pediatrie), maar kon men onvoldoende de 

continuïteit waarborgen. Nu verricht men meer activiteiten op de A-dienst, maar ook 

binnen het zorgprogramma voor oncologische basiszorg, de geriatrie en de revalidatie. 

Dienstspecifieke functieomschrijvingen werden uitgewerkt. 

 

 

Non-conformiteit 
 

 Alhoewel de afdeling voorzien is voor 30 patiënten worden er meestal zo’n 35 patiënten 

opgenomen, op piekmomenten tot meer dan 40. Een en ander heeft te maken met de 

geïsoleerde ligging van het ziekenhuis en – daarmee samenhangend - het vrij groot 

aandeel van gecolloqueerde personen. 

Aldus worden op de vierpersoonskamers frequent vijf personen opgenomen, op de 

tweepersoonskamers drie. Hiervoor worden extra bedden opgesteld dwars op het vlak der 

vensters. De patiënten in deze extra bedden kunnen geen gebruik maken van een 

oproepsysteem, en afscherming d.m.v. een gordijn is niet mogelijk voor deze bedden.  

Bovendien is de ruimte niet voldoende groot voor de opvang van extra patiënten. Er 

kunnen geen voldoende stoelen en nachttafels staan (drie voor vijf patiënten). Ook de 

kasten zijn hier niet op voorzien: kledij, schoenen, persoonlijke spullen moeten 

noodgedwongen onder het bed liggen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De perscontainer voor afval bevindt zich op een niet afgesloten plaats langsheen het 

patiëntentraject naar de ergotherapieruimten. 

Een perscontainer op een niet afsluitbare plaats vormt een reëel gevaar. Onbevoegden 

kunnen proberen afval in de container achter te laten, kinderen kunnen erin terecht 

komen. Verder moet ook steeds rekening gehouden worden met het suïciderisico bij een 

psychiatrische patiëntengroep. 

Er werd vastgesteld dat de container zorgt voor geurhinder en dat vloeistoffen op de 

grond lekken (de container is niet ingekuipt). 

Tenslotte zorgt het gebruik van de container voor veel geluidshinder, zowel overdag zoals 

kon vastgesteld worden, maar naar verluid ook ’s nachts (weghalen en terugplaatsen). 

 

 De patiëntenkamers op de afdeling zijn toe aan een opfrissingsbeurt; ze hebben geen 

gezellig uitzicht en dit beeld wordt nog versterkt door de overbevolking. Verder hebben 

slechts een beperkt aantal kamers centrale zuurstofleidingen en perslucht. 
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 Alhoewel de patiëntengroep zeer divers is samengesteld, is er maar één 

behandelprogramma voor iedereen. Alleen voor patiënten met een middelenverslaving is 

er wekelijks één therapie die hiervan afwijkt.  Verder diversifieert men soms binnen 

bepaalde sessies de therapie volgens de kenmerken van bepaalde subgroepen. 

Behandelplannen die geïndividualiseerd worden opgesteld, op basis van verschillende 

behandelprogramma’s voor verschillende patiëntendoelgroepen, en waarbij patiënten bij 

de opmaak betrokken worden, kunnen extra motiverend werken en de therapietrouw en –

uitkomst verhogen. 

 

 De dienst heeft nog geen wetenschappelijk onderbouwd zelfmoordpreventiebeleidsplan. 

Men volgde de voorbije jaren wel verschillende bijscholingen rond het thema, maar het 

laatste jaar heeft de directie zich formeel geëngageerd om een dergelijk beleid uit te 

werken. Nu werkt men in de richting van een klinisch pad. Er werd gekozen voor de 

invoering van het IPEO-instrument, vorming en implementatie moeten nog volgen. 

 

 

Aanbevelingen 
 

 Patiënten die in het weekend de afdeling mogen verlaten kunnen op zaterdag pas na 14 

uur vertrekken en moeten dan om 17 of 20 uur dezelfde avond of op zondag tegen 20 uur 

terug in het ziekenhuis zijn. Gezien er in het weekend geen therapeutische sessies zijn en 

gezien de continue overbevolking zou men deze weekendregeling patiëntvriendelijker en 

zinvoller kunnen maken door meer diversificatie aan te bieden, en bv. een deel van de 

patiënten van  vrijdag- tot zaterdag- of (indien naarmate men langer op de afdeling 

verblijft) tot zondagavond naar huis te laten gaan. 

 

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

(douchestang, TV-armen, klinken…). 

 

 We bevelen aan om – eens het beleid vorm heeft gekregen en geïmplementeerd is - 

vorming te organiseren over zelfmoordpreventie voor personeelsleden van andere 

diensten in het ziekenhuis (bv. M, D, G). 

 

 We bevelen aan om nuttige gegevens (o.a. activiteitscijfers, registratiegegevens over 

afzonderingen, lopende kwaliteitsprojecten…) te verwerken in een jaarverslag. 

 

 We bevelen aan om het opnamebeleid voor de dienst uit te schrijven, en hierin de 

opnamecriteria vast te leggen. 

Ook het beleid inzake psychiatrische urgenties dient beter uitgewerkt te worden. Op dit 

moment is het niet erg duidelijk welke psychiatrische patiënten op de spoedafdeling 

gezien moeten worden door de psychiaters, wie moet opgenomen worden op de afdeling, 

en welke indicaties onder de verantwoordelijkheid vallen van de spoedarts. 

 

 

7.6 Zorgprogramma voor  oncologische basiszorg 
 

 Algemene vaststellingen 

 

 Er wordt samengewerkt met het zorgprogramma voor oncologie van het AZ Damiaan te 

Oostende. 
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 In het ziekenhuis worden 6 verschillende MOCs georganiseerd. Het ziekenhuis beschikt 

over een geriater-oncoloog. 

 

 

Sterk punt 

 

 In de nabijheid van de materniteit ligt het bureau van de borstkliniek. Jaarlijks behandelt 

men in dit ziekenhuis een 100-tal nieuwe gevallen van borstkanker. Alhoewel men niet 

als dusdanig erkend is, probeert men zoveel mogelijk aan de regelgeving van het 

gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker te beantwoorden 

(borstverpleegkundige, psycholoog…). 

 

 

Aanbeveling 

 

 Chemotherapie wordt op verschillende afdelingen toegediend (B2, C2, 3, 4, G en 

dagziekenhuis). Niet alle verpleegkundigen die chemo toedienen hebben een specifieke 

opleiding genoten. We bevelen ook aan voor iedereen die chemotherapie toedient tijdig 

de BBT aan te vragen. 

 

 We bevelen aan om bij huisartsen te bevragen welke randvoorwaarden moeten vervuld 

zijn om gemakkelijker aanwezig te kunnen zijn op de MOC waar hun patiënt wordt 

besproken. 

 

 

7.7 Gemengd daghospitaal 
 

Algemene vaststellingen  

 

 Het daghospitaal is een gemengd chirurgisch/internistisch/geriatrisch dagziekenhuis met 

eveneens opname van oncologische patiënten. Pediatrische patiënten in daghospitalisatie 

worden opgenomen op de kinderafdeling. In 2008 waren er 7944 daghospitalisaties (een 

stijging met 2000 in 4 jaar tijd), waarvan 3120 voor chirurgische dagingrepen. 

 

 De afdeling is momenteel deels gelegen in een “tijdelijke” containerbouw, nabij de 

cafetaria, en ligt verspreid over de gelijkvloerse en eerste verdieping. De ruimten werden 

tijdens de renovaties op de hospitalisatieafdelingen gebruikt als wisselafdeling. Hierdoor 

ligt het dagziekenhuis eerder excentrisch ten opzichte van de rest van het ziekenhuis, met 

grote loopafstanden (naar opnamedienst, laboratorium en operatiekwartier) tot gevolg. 

 

 Het dagziekenhuis telt op de benedenverdieping 19 bedden (5 eenpersoonskamers met 

toilet, 6x2 eenpersoonskamers met gemeenschappelijk toilet en 1 tweepersoonskamer). 

Op de eerste verdieping zijn er 14 posities (1 kamer met twee zetels, 4 

eenpersoonskamers, een zaal met 7 zetels en 1 ruimte met 1 zetel). 
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Sterke punten 

 

 De werking is efficiënt georganiseerd. Zo heeft men hier voor alle verbruiksgoederen 

(medische en niet-medische) een First-in First-out systeem ingevoerd met barcodes. Voor 

de pre-operatieve onderzoeken wordt er gewerkt met mapjes voor de huisarts en met pre-

operatieve consultaties (1x/week). Met het operatiekwartier bestaan duidelijke afspraken 

en is er dagelijks overleg met betrekking tot de planning.  

 

 Driemaal per week is er op de afdeling een podologe (in het kader van de 

diabeteskliniek). 

 

 Een deel van de administratieve formaliteiten bij opname gebeurt door een 

verpleegkundige op het dagziekenhuis, die hiervoor specifiek is vrijgesteld. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Door de vermenging van de patiëntengroepen vormen de functies chirurgische en niet-

chirurgische (en geriatrische) daghospitalisatie geen herkenbare en aanwijsbare entiteiten. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De architectuur vertoont enkele belangrijke tekortkomingen: 

- De bovenverdieping is niet bereikbaar voor bedlegerige patiënten (trap / kleine lift). 

- De afdeling is zeer uitgestrekt, wat het toezicht op de patiënten bemoeilijkt. 

- Verschillende kamers zijn zeer klein. 

- In verschillende kamers moet men het toilet delen met de naastgelegen kamer. 

- Met uitzondering van de kamers in de containerbouw, maken de kamers en gangen 

een verouderde indruk. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Uit de boordtabellen, die ter beschikking zijn, blijkt dat er een nog steeds een stijgende 

lijn is inzake aantal opnames via daghospitalisatie. Advies om deze activiteitencijfers te 

blijven bewaken en op regelmatige basis de personeelsequipe aan te passen aan de 

effectieve patiëntenpopulatie. 

Hoewel de functie chirurgische daghospitalisatie normatief  in orde is betreffende 

personeel in functie van het aantal chirurgische ingrepen, mag men niet uit het oog 

verliezen dat op deze dienst ook een ruim aanbod inwendige en geriatrische patiënten 

wordt opgenomen. Men dient hiervoor de nodige bestaffing te voorzien.  

 

 We bevelen aan om in het jaarverslag niet enkel activiteitscijfers te vermelden, maar ook 

kwaliteitsparameters, zoals wachttijden en patiëntentevredenheid. 
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7.8 Palliatieve functie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het palliatief team is samengesteld uit een arts (anesthesist), drie verpleegkundigen, een 

psycholoog, pastoraal werker ,maatschappelijk assistent en een diëtiste. De palliatief 

coördinator is tevens verpleegkundig middenkader en kwaliteitscoördinator. 

Voor elk lid van de multidisciplinaire stuurgroep is een functieomschrijving uitgewerkt. 

 

In 2008 werden er 107 patiënten door het PST begeleid (t.o.v. een totaal aantal 

overlijdens van 368 in het ziekenhuis dat jaar).  

58 gesprekken (58,3%) gebeurden op vraag van een arts. 

De gemiddelde duur van een palliatieve begeleiding is 13 dagen.  

 

 

7.9 Gespecialiseerde spoedgevallenzorg 
 

Algemene vaststellingen 

 

 In het jaar 2008 waren er 14075 patiënten op spoed en 906 MUG-oproepen. 

 

 Het ziekenhuis heeft geen eigen ambulancedienst. 

 

 

Sterke punten 

 

 Voor de medische permanentie wordt volledig beroep gedaan op spoedartsen, er zijn geen 

specialisten met ziekenhuisactiviteiten die medische permanentie doen. Alle patiënten op 

spoed worden gezien door een spoedarts. 

 

 Er is voor de MUG een systeem opgezet van pre-hospitaal-analyse waardoor de 

cardioloog de doorgestuurde klinische gegevens en EKG reeds vooraf kan evalueren en 

eventueel snel opdrachten kan geven tot thrombolyse of onmiddellijk doorverwijzen naar 

een ander ziekenhuis. 

 

 De spoedafdeling heeft grote inspanningen gedaan om een kindvriendelijk beleid te 

implementeren. Zo beschikt men over een mooi ingerichte pediatrische box, dichtbij de 

centrale desk. Een kindvriendelijke opvang ziet men ook breder dan het ziekenhuis. 

Samen met de politie (zone Spoorkin) en brandweer van Veurne en Lo-Reninge 

participeert men ook aan de “ZEBRA-knuffelactie”, waarbij kinderen na een interventie 

een knuffel (Zeppe de zebra) krijgen, en waarbij regelmatige intervisie en bijscholing 

rond kindvriendelijke opvang voor en door de verschillende diensten georganiseerd 

wordt. 

 

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

 

 Een van de 3 verpleegkundigen wordt ’s nachts ingezet als loopwaak voor verschillende 

afdelingen. Deze verpleegkundige kan ook worden opgeroepen om acuut hulp te bieden 

aan de verpleegkundige van de PAAZ bij bv. agressieve patiënten.  

De norm stelt dat de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg dient te beschikken over 

een 24-uurs permanentie van minstens twee verpleegkundigen.  

In een omzendbrief van 26/01/2006 van minister Demotte werd een versoepeling van 

deze permanentie toegelaten: “ ... Dit belet echter niet dat de bedoelde verpleegkundigen 

bij het vervullen van deze permanentie wel beroepsactiviteiten buiten de functie 

gespecialiseerde spoedgevallenzorg kunnen uitoefenen op ogenblikken waarop dit niet 

noodzakelijk is in deze functie. “  M.a.w. wanneer er geen patiënten zijn op de dienst 

spoedgevallen, kan één van beide verpleegkundigen elders in het ziekenhuis gaan helpen. 

Bij de huidige manier van werken, waarbij de verpleegkundige als loopwaak wordt 

ingezet op verschillende afdelingen en daar een aantal taken moet uitvoeren, en/of 

ongeacht de activiteit op de spoedgevallendienst kan weggeroepen worden om hulp te 

bieden op de PAAZ, is niet voldaan aan deze voorwaarde.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 Gezien de hoge activiteitsgraad en de beperkte bestaffing dringt een taakuitzuivering zich 

op. 

Op datum van bezoek zijn er 17,73 VTE verpleegkundigen. De wettelijke verplichte 

minimumpermanentie van 3 verpleegkundigen wordt gerespecteerd. Een vijftal mensen 

zijn tussen januari en september op de afdeling gestart, waardoor ze nog (ten dele) in hun 

inscholingsfase zitten 

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

die buiten de urgentiegeneeskunde vallen. Enkel tijdens de voorbije zomermaanden was 

er, op proef, administratieve ondersteuning. Regelmatig worden poliklinische patiënten 

naar hier gestuurd voor het wegnemen van een gips, of moet men bijstand verlenen in het 

operatiekwartier bij het plaatsen van epidurale en centrale katheters. Verder staat men 

overal in het ziekenhuis in voor het afnemen van ECG’s. Ook moet men de alarmen van 

verschillende serviceflats beantwoorden, zowel die naast het ziekenhuis als in het 

centrum van Veurne.  

 

 De isoleerkamer beschikt niet over een veilig bed (verankerd in de grond, afgeronde 

hoeken, mogelijkheid tot fixatie), nu ligt er enkel een dunne matras op de grond). De 

isolatiekamer ligt achteraan de spoed, nabij de consultatieruimten van de orthopedisten, 

waardoor er geen daglicht in de isoleerkamer kan komen. Daarbij komt nog dat de patiënt 

geen zicht heeft op een klok, hetgeen een (her)oriëntatie in tijd bemoeilijkt. De 

isoleerkamer komt rechtstreeks uit op de gang van spoed, een gang die op deze plaats 

enkel dient om doorgang te verlenen aan de artsen van spoed naar de consultatieruimten. 

Daardoor beschikt de isoleerkamer ook niet over een sas met toilet (men moet gebruik 

maken van het gewone patiëntentoilet even verder in de gang) en lavabo. Verder is de 

toegangsdeur smal (tijdens isolatie met minstens twee personeelsleden) en zijn de 

wanden van de cel niet gecapitonneerd wat gevaarlijk kan zijn naar zelfverwonding toe, 

maar ook voor geluidsoverlast kan zonder in de belendende ruimten. 

Deze architectonische tekortkomingen zorgen er mee voor dat deze kamer maar weinig 
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gebruik wordt en dat patiënten eerder getransfereerd worden naar de isoleerkamer op de 

A-dienst. 

 

 Het beleid omtrent de opvang van suïcidale patiënten op de spoedgevallendienst kan  

beter uitgewerkt worden.  

Zo werkt men niet met een screeningsinstrument om het suïciderisico in te schatten en 

zijn de vervolgtrajecten na een suïcidepoging nog niet uitgewerkt. 

Men heeft gekozen ook hier de IPEO-screening in te voeren.  

 

 

Aanbevelingen 
 

 Het huidige jaarverslag bevat enkel activiteitsgegevens (aantal patiënten, aantal MUG-

oproepen, aantal patiënten per behandelend geneesheer en per discipline). We bevelen 

aan dit jaarverslag verder multidisciplinair uit te bouwen als beleidsinstrument, waarbij 

een kritische evaluatie van het functioneren van de dienst gebeurt, en waarbij eventuele 

registraties als input dienen voor een sterkte-zwakte analyse (personeelsbeleid, zwaarte 

van pathologie, inscholingsbeleid, vormingsbeleid…) of als kwaliteitsparameter 

(doorlooptijden per urgentiegraad en/of per discipline / arts, per procesfase, evaluatie van 

de initiatieven op het vlak van kindvriendelijkheid, de aanpak van agressie met 

verwerking van de gegevens m.b.t. isolaties, het ontwikkelde beleid inzake opvang van 

suïcides, patiëntentevredenheid…). Aangepaste software zou dit kunnen ondersteunen. 

Op basis hiervan kan dan het beleid(splan) voor het volgende jaar gefundeerd worden.  

 

 Er is een specifiek document voor ontslag tegen medisch advies. Hierop attesteert de 

patiënt enkel dat hij tegen medisch advies in het ziekenhuis verlaat. 

In het kader van de wet op de patiëntenrechten, onder de bepalingen van artikel 8, dient 

men een procedure op te stellen die deze wet respecteert. Dit impliceert dat de patiënt 

schriftelijk bevestigt dat 1) hij op afdoende wijze werd geïnformeerd en 2) een 

welomschreven tussenkomst (bv. ziekenhuisopname) van de beroepsbeoefenaar weigert.  

Het attest heeft (sinds de totstandkoming van de wet op de patiëntenrechten) dus een 

juridische waarde. Het ziekenhuis zal, i.g.v. geschil, moeten kunnen aantonen dat en 

welke informatie aan de patiënt werd gegeven. Daarom wordt in het attest best ook een 

verwijzing opgenomen naar schriftelijke informatiefolders. 

 

 Aangezien het onthaal en de eerste triage gebeurt door verpleegkundigen van de dienst, 

raden wij aan na te gaan of het niet nuttig zou zijn een gevalideerd triagesysteem (zoals 

het Manchester Triage systeem) in te voeren, en patiënten aan de hand hiervan beter te 

informeren over wachttijden. 

 

 Naast één mobiel werkstation beschikken momenteel enkel de twee orthopedische boxen 

over een werkstation, waarop het elektronisch patiëntendossier en de 

onderzoeksresultaten consulteerbaar zijn. Gezien de verdere informatisering, met naast 

C2M nu ook de invoering van PACS, is het aan te bevelen iedere positie te voorzien van 

een werkstation. 

 

 In het kader van het kindvriendelijk beleid zou het goed zijn moesten er ook pediatrisch 

verpleegkundigen kunnen ingezet worden. 

 



Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus Veurne, E 310 44 

7.10 Intensieve zorgen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De functie bestaat uit een subeenheid “intensieve zorgen” met 8 bedden en een 

subeenheid “CCU” met 4 bedden. Daarnaast volgt men ook de alarmen op van de 

telemetrie (tot 12 patiënten). 

 

 

Sterke punten 

 

 Er is een wekelijks overleg met de microbioloog inzake het antibioticagebruik. 

 

 De toegangswegen voor bezoekers zijn van die aard dat ze tot bij hun familielid kunnen 

komen zonder zicht te hebben op andere patiënten. Hiervoor zijn er verschillende gangen 

die tot aan de boxen leiden. 

 

 Op een apart blad in het dossier houdt men bij welke informatie aan de familieleden werd 

meegedeeld. Zo voorkomt men misverstanden. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Het aantal erkende bedden (8) stemt niet overeen met het reële aantal geëploiteerde 

bedden (12). De 4 “CCU-bedden”  vormen immers samen met de 8 “IZ-bedden” één 

architectonische en functionele eenheid. 

 

 Tijdens de nachtdienst is er een verpleegkundige permanentie van 3 verpleegkundigen. 

Gezien het aantal opgestelde bedden (12) is er een minimale bestaffing vereist van 4 

verpleegkundigen.  

 

 Normatief moeten er voor 12 bedden 24 VTE verpleegkundigen zijn (i.p.v. de zelf 

gehanteerde norm 23,33), waarvan de helft van de verpleegkundigen (werkzaam op een 

functie Intensieve Zorgen) moet beschikken over de Bijzondere Beroepstitel. Op datum 

van bezoek waren er 26,37 VTE verpleegkundigen, maar slechts 10,66 VTE beschikt 

over de Bijzondere Beroepstitel IZ-spoed. Er is dus een kwalitatief personeelstekort van 

1,34 VTE. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Vanuit patiëntenveiligheid is het noodzakelijk dat men in alle situaties adequaat kan 

reageren op de alarmen van de verschillende monitoringen (IZ, telemetrie & stroke-

monitoring). In de situatie waarbij één verpleegkundige de dienst dient te verlaten (bv. bij 

interne MUG) en de andere twee achterblijven met mogelijks 12 patiënten en het toezicht 

op nog eens 12 telemetrie-patiënten, is dat ons inziens niet steeds gegarandeerd.  

 

 Om architecturale redenen worden een aantal posities (drie) van de gang gescheiden door 

een gordijn. Gelet op de privacy van de patiënten kan gesteld worden dat bij latere 

verbouwingen moet gestreefd worden naar vaste wanden. 
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 Voor zowel de verpleegkundige als de medische equipe is er maar één pc per desk ter 

beschikking. Voor het vlot werken, maar ook gezien de invoering van PACS en de 

elektronische resultatenviewer, dient men te evolueren naar 1 werkstation per positie.  

 

 

 

Aanbevelingen 

 

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

Advies om een specifiek model te selecteren om deze patiënten, met een intensief 

karakter, te scoren.  

 

 Het huidige jaarverslag bevat enkel activiteitsgegevens (aantal patiënten, aantal dagen 

dialyse, mortaliteit, heropname, aantal patiënten per primaire diagnose), zonder enige 

uitleg of bespreking. We bevelen aan dit jaarverslag verder multidisciplinair uit te 

bouwen als beleidsinstrument, waarbij een kritische evaluatie van het functioneren van de 

dienst gebeurt, en waarbij eventuele registraties als input dienen voor een sterkte-zwakte 

analyse (personeelsbeleid, zwaarte van pathologie, inscholingsbeleid, vormingsbeleid…) 

of als kwaliteitsparameter (opnameduur per pathologie en leeftijdsklasse, evaluatie van de 

initiatieven op het vlak van kindvriendelijkheid, samenwerking met andere intensieve 

diensten, aantal reanimaties, duur van de interne MUG-uitrukken, resultaten van de 

reanimaties, uitbouw van de interne liaison geriatrie, patiëntentevredenheid…). 

Op basis hiervan kan dan het beleid(splan) voor het volgende jaar gefundeerd worden.  

 

 Er gebeuren op deze dienst heel wat manuele registraties. Voor de verwerking dienen 

deze gegevens allemaal opnieuw manueel verwerkt te worden. Heel wat van deze 

gegevens zou men nochtans vlot moeten kunnen genereren uit centrale administratieve 

dossiers. Deze gegevens zouden dan ook moeten kunnen aangeleverd worden op een 

bruikbare manier.  

 

 

7.11 Operatiekwartier 
 

Algemene vaststellingen 
 

 Het operatiekwartier bestaat uit zeven operatiezalen, waarvan twee septische (zaal 6 en 7) 

buiten de kritische zone. Zaal 5 is van recente datum en wordt gebruikt voor kleinere 

ingrepen (NKO, MKA...). 

 

 De hoofdverpleegkundige wordt in zijn taak bijgestaan door twee adjunct-

hoofdverpleegkundigen. 

 

 Er zijn 6 anesthesisten (5,5 VTE), waarvan 1 verantwoordelijk is voor IZ. Sectio’s, 

infiltraties in het kader van de pijnkliniek en sectio’s gaan door in het operatiekwartier. 

 

 Men beschikt over twee Wassenburg®-toestellen voor de desinfectie van endoscopen. 

 

 Op de dag van het bezoek waren vier chirurgen op verlof of congres, waardoor er maar 

één operatie bezig was en één patiënt op recovery lag. 
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 Sinds dit jaar voert men hier, in samenwerking met het Heilig-Hartziekenhuis Roeselare-

Menen, neurochirurgische ingrepen uit. 

 

 

 

 

Sterke punten 
 

 Bij de renovatie van het operatiekwartier heeft men aandacht gehad voor de groeiende 

nood aan bergruimte, aan operatiecapaciteit (creatie van een bijkomende zaal) en 

toekomstige informatisering (één werkstation per zaal met het elektronisch dossier). 

Momenteel is men bezig schermen te installeren waarop elektronische beelden (PACS) 

kunnen opgeroepen worden. 

Voor verschillende operatiezalen maakt men gebruik van het systeem van 

doorgeefkasten. In de nabije toekomst zal dit systeem nog uitgebreid worden. Hierbij is 

het mogelijk om een aanvulling te doen van materiaal zonder dat men de operatiezaal 

moet betreden.  

  

 Per zaal wordt gewerkt met 2 anesthesiekarren, waarbij de ene in de zaal is en de andere 

in de apotheek voor de aanvulling van materiaal en medicatie. De apotheek staat 

rechtstreeks in voor het stockbeheer van de 4 belangrijkste zalen.  

 

 De recovery voorziet in specifieke opvangplaats voor kinderen. Doordat deze ruimte via 

een schuifdeur verbonden is met de semi-kritische zone en op korte afstand van de 

wachtzaal ligt, is het mogelijk iemand van de ouders bij het kind te laten zonder de 

privacy van de andere patiënten in het gedrang te brengen. Verder beschikt men over een 

afsluitbare isolatiebox zodat het op drukke momenten mogelijk is twee kinderen auditief 

en visueel te scheiden van het gebeuren bij volwassen patiënten. 

  

 

Non-conformiteiten 
 

 De mogelijkheid om tot bij inductie bij hun kind te blijven, wordt niet actief 

gecommuniceerd naar ouders, waardoor dit maar zelden gebeurt (circa 5%) in 

tegenstelling tot de mogelijk om bij het kind te zijn op recovery (80%). 

 

 In zaal 7 werd een losse zuurstoffles aangetroffen. Uit veiligheidsoverwegingen dient 

men ook hier de nodige voorzieningen te treffen zodat dergelijke flessen niet kunnen 

omvallen. 

 

 

Tekortkoming 
 

 De ontvangst/verbeddingsruimte is eerder beperkt in ruimte en er is geen permanent 

(verpleegkundig) toezicht op deze patiënten. De (gepremediceerde) patiënt beschikt niet 

over een oproepsysteem.  

 

 

Aanbevelingen 
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 Het registeren van objectieve gegevens, zoals operatietijden, in een geïnformatiseerd 

(plannings)systeem kan het werk aangaande planning en registreren van een aantal 

parameters vergemakkelijken. Het werken met een strikt plannings- en 

opvolgingssysteem kan een aantal problemen of tekortkomingen aangaande planning 

helpen voorkomen of detecteerbaar en bespreekbaar maken. Een veralgemeend 

opvolgingssysteem kan ook het toelaten dat de afdelingen (en de CSA) een beter zicht 

hebben op het actuele operatieprogramma en het operatieprogramma van de volgende dag 

en daardoor het aantal telefonische contacten met het operatiekwartier sterk reduceren. 

 

 Een zestal personeelsleden (van de 16) hebben de opleiding radioprotectie gevolgd. We 

bevelen aan dat alle personeelsleden die in de zalen staan en met radiologische apparatuur 

werken de opleiding zouden volgen. 

 

 Aanbeveling om het dienstspecifiek inscholingsprogramma verder uit te werken.  

 

 

7.12 Sterilisatie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De CSA is alle werkdagen doorlopend geopend van 8:00 uur tot 18:00 uur, in de 

weekends is zij gesloten, dringende sterilisatie gebeurt door het OK-personeel. 

 

 Het ziekenhuis beschikt over 4 stoomsterilisatoren (waarvan 1 staat op stomatologie), 1 

ethyleenoxide sterilisator en 3 Wassenburgtoestellen (2 op OK en 1 op stomatologie). Er 

worden wekelijks ongeveer 375 sets gesteriliseerd op de CSA. 

 

 Er hebben 3 personen een specifieke externe opleiding rond sterilisatie genoten, de 2 

overige vaste medewerkers van de CSA zijn ingeschreven voor de volgende cursus 

(najaar 2009). 

 

 De CSA is gelegen op de eerste verdieping, naast de apotheek en onder het 

operatiekwartier. 

 

 Er wordt gewerkt met leeninstrumentarium, ongeveer 26 sets/week worden gebruikt. 

 

 De centrale sterilisatie is gestart met het project instrumententracering. Basissoftware is 

aangekocht om op een gestructureerde wijze sets te definiëren en etiketten af te printen 

(zal eerstdaags proefdraaien), zodat een volgende noodzakelijke stap gezet kan worden in 

de tracering van instrumentarium. 

 

 

Sterke punten 

 

 De verantwoordelijke van de CSA is werkzaam van mei 2008 en heeft sindsdien reeds 

heel wat knelpunten aangepakt en weggewerkt. De CSA wenst een kwaliteitsvolle service 

te verlenen met kwaliteitsvolle eindproducten. De verantwoordelijke is een stuwende 

kracht achter heel wat veranderingen. 
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 De snelsterilisatieprogramma’s werden van alle sterilisators binnen het ziekenhuis 

afgehaald. 

 

 Een aantal standaard sets werden opgemaakt, zodat niet steeds omvangrijke sets geopend 

moeten worden als maar een beperkt aantal instrumenten nodig zijn. 

 

 Er is een aanzet gegeven voor een procedure van de sterilisatie van de endoscopen buiten 

de CSA. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De sterilisatie kan niet op onberispelijke wijze gebeuren. Er is geen strikte scheiding in de 

vuile, reine en steriele zone. Er zijn wel drie ruimtes, maar de deur tussen vuile en reine 

zone wordt nooit dichtgedaan en tussen reine en steriele zone is er geen deur. Via de 

buitendeur komt men rechtstreeks uit in de vuile zone, een (sas)ruimte om zich om te 

kleden is er niet. 

Dit heeft ook te maken met het verluchtingssysteem. Er wordt lucht aangezogen in de 

reine zone en in de centrale zone met de ethyleenoxidetoestellen. Deze lucht is niet 

afkomstig van buiten maar komt uit een stoffige, afgesloten ruimte in ruwbouw. Lucht 

gaat doorheen grote roosters zonder filter zo de vuile zone binnen of wordt opgezogen via 

een buizensysteem naar de ruimte achter de autoclaven. Deze lucht met stofpartikels gaat 

zo vanuit de vuile zone in de reine en steriele zone, waar lucht terug wordt afgezogen. 

Een deel van de lucht gaat vanuit de vuile zone naar de ruimte met de gassterilisator. De 

rooster tussen de twee ruimten is vuil. 

De CSA is verouderd en afgewerkt in niet steeds goed te onderhouden oppervlakten 

(vloeren met voegen uit, houten lambrisering, …). Door de krappe oppervlakte is men 

genoodzaakt her en der materiaal te stockeren (kartonnen dozen in de verschillende 

ruimten) wat ook stof kan genereren, en het moeilijker maakt de oppervlakten te reinigen. 

Verder dient aandacht besteed te worden aan hygiëne binnen de CSA; zo hoort een 

pluchen beer niet thuis in de reine zone, en dient men het gebruik van een vuile stoffen 

handschoen voor de uitnemen van steriele materialen te stoppen. 

 

 Er wordt buiten de CSA materiaal gereinigd, gesteriliseerd en/of gedesinfecteerd op de 

stomatologie, endoscopie en op OK. De CSA heeft onvoldoende zicht zowel op het 

volledige verloop van deze activiteiten als op de kwaliteit van het eindproduct. 

Bovendien geeft de stoomsterilisator op stomatologie geen uitprint van het proces.  

Er is geen procedure opgemaakt voor alle activiteiten op al deze locaties. 

De CSA heeft onvoldoende zicht op de reiniging en de desinfectie van alle endoscopen. 

De rigide endoscopen worden behandeld in de CSA, de flexibele endoscopen worden 

behandeld op OK en op endoscopie in een Wassenburgtoestel. Tijdens de audit werd 

vastgesteld dat op OK vooral ingesteld werd op de korte procedures (slechts een keer per 

week de lange procedure voor de endoscopen ). 

Er is geen volledige procedure uitgeschreven voor de behandeling van de endoscopen 

behandeld op OK en endoscopie. Recent (juli 2009) werd een procedure opgemaakt met 

fotoboek, maar deze is niet rigide genoeg opgesteld. 

Het is belangrijk dat de apotheek  (en CSA) een duidelijk zicht krijgt op de kwaliteit van 

al deze behandelingen op OK,  stomatologie en endoscopie. Duidelijke acties dienen alle 
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verplichte stappen te beschrijven in een procedure, met inbegrip van richtlijnen en 

principes en ingebouwde controle en toetsingsmomenten. 

 

 De CSA maakt nog steeds gebruik van de ethyleenoxidesterilisator. Deze sterilisator is 

centraal gelegen in een kleine afgesloten ruimte van de CSA. Over de verluchting van de 

ruimte kan men zich ernstige vragen stellen. Doordat de toestellen zo centraal staan, is er 

steeds een risico dat gassen weglekken naar de rest van de CSA. Er is wel luchtaanvoer 

vanuit de vuile zone (zie hierboven), maar bij problemen moet men het houten luik voor 

het rooster manueel sluiten. 

In de praktijk wordt deze sterilisator één keer per week opgestart op vrijdagavond, 

waardoor alarmen niet kunnen opgemerkt worden en bij problemen het gas gemakkelijk 

kan vrijkomen in de ruimten van de CSA, en zo verder in het ziekenhuis. 

Gezien het bestaan van minder gevaarlijke alternatieven, kan men zich ernstige vragen 

stellen bij deze situatie. Deze werkwijze dient dringend herzien te worden en zo snel 

mogelijk afgeschaft. 

 

 

Tekortkomingen 

 

  Het OK-personeel wordt occasioneel ingeschakeld voor de sterilisatie tijdens de 

wachtdienst  voor materialen die acuut noodzakelijk zijn. Ook voor het OK-personeel is 

een aangepaste opleiding nodig. 

 

 Er is momenteel geen systeem aanwezig voor de traceerbaarheid van de gesteriliseerde 

instrumenten. Er is bijgevolg geen traceerbaarheid tot op niveau van de set en tot op 

niveau van de patiënt. Het traceersysteem kan pas worden opgestart wanneer de 

basissoftware operationeel is voor het definiëren van sets en het afprinten van de 

etiketten. Een goed uitgebouwd en correct werkend traceersysteem is onmisbaar binnen 

een kwaliteitsvolle sterilisatie. Het is belangrijk het systeem van traceerbaarheid in te 

voeren op alle plaatsen binnen het ziekenhuis waar gesteriliseerd en gedesinfecteerd 

wordt. 

 

 Niettegenstaande de samenwerking met de apotheek vlot verloopt, is de CSA 

onvoldoende ondersteund vanuit de apotheek bij de uitbouw van de werking.  

1) Gezien de drukte in de apotheek kan de verantwoordelijke apotheker onvoldoende de 

nodige taken opnemen om de werking van de CSA mee uit te bouwen en te 

begeleiden/coördineren. 

2) Er is onvoldoende structureel overleg met de apotheek. Van de informele 

overlegmomenten wordt geen verslag opgemaakt. 

3) De apotheek kan momenteel onvoldoende de belangen van de CSA ten volle 

verdedigen en uitdragen. Vooral in samenwerking en in overleg met andere diensten 

(OK, comité ziekenhuishygiëne, endoscopie,…) dient de apotheek actiever op te 

treden en in overleg te gaan. 

 

 CSA heeft geen inspraak in de operatieplanning. De operatieplanning wordt meestal ’s 

morgens doorgegeven aan de CSA en geeft soms problemen geeft bij de normale 

afhandeling van de sterilisatiecyclussen. Dit geeft heel wat organisatieproblemen en vaak 

dubbel en onnodig werk voor de CSA (bv. halfvolle ladingen…). Bovendien zijn er 

onvoldoende instrumenten voor de discipline oftalmologie ten opzichte van het aantal 

geplande ingrepen.  
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 De helixtest wordt niet uitgevoerd. De helixtest gaat de steriliteit na bij de holle 

instrumenten en is belangrijk om de kwaliteit ervan te kunnen garanderen. 

 

Aanbevelingen 

 

 Het is belangrijk om objectieve metingen uit te voeren binnen de CSA, welke het beleid 

kunnen sturen en bijsturen (bv. aantal halfvolle ladingen; controles op flexibele 

endoscopen, aantal positief gescoord;  aantal vragen gesteld tot aanpassing OK, wat de 

problemen en resultaten waren, hoeveel sets gesteriliseerd door OK, hoeveel ervan 

gebruikt,problemen leeninstrumenten…). Dergelijke metingen en cijfergegevens kunnen 

bepaalde knelpunten onderbouwen en een aanpassing aanvaardbaar maken. 

 

 We bevelen aan een structureel overleg met het comité ziekenhuishygiëne in te bouwen. 

Het is belangrijk dat de expertise van dit comité ingeroepen wordt om de procedures , o.a. 

rond desinfectie van materialen (endoscopen), mee vorm te geven en kritisch op te 

volgen. 

 

 

7.13      Apotheek 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De apotheek is geopend alle werkdagen van 8:30 uur  tot 18:00 uur (30 min gesloten 

onder de middag), zaterdag geopend van 8:00 tot 12:00 uur. De wachtdienst is geregeld 

met 3 apothekers (samen 2,84 VTE). 

 

 De apotheek is lid van het overlegcomité (overlegmoment tussen de directeurs en 

verpleegkundig middenkader, zonder de hoofdgeneesheer). Contacten met de 

hoofdgeneesheer verlopen informeel en bij noodzaak. 

 

 De individuele distributie zal ingevoerd worden samen met het elektronisch 

medicatiebeheer. Voor de klassieke diensten wordt geopteerd om te werken met 

geneesmiddelenkarren die een directe distributie per patiënt op de verpleegafdeling zullen 

toelaten. De opstart gebeurt eerstdaags (in oktober 2009) voor de dienst geriatrie. Alle 

betrokkenen hebben hierover reeds opleiding gekregen. De planning ligt vast. Tegen eind 

juni zouden 4 diensten gerealiseerd moeten zijn. 

 

 

Sterke punten 

 

 De apotheek neemt deel aan tal van comités en werkgroepen (12) en aan de stuurgroep 

kwaliteit.  

 

 Het antibioticumgebruik wordt op de werkvloer opgevolgd door middel van een 

wekelijkse zaalronde uitgevoerd door een arts en de verpleegkundig ziekenhuishygiënist. 

Vanaf het voorjaar 2009 neemt ook een apotheker (afgevaardigde voor het 

antibioticabeleid) hieraan deel.  
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 Zelfevaluatie van de processen binnen de functie apotheek werd opgestart in maart 2008 

aan de hand van het “handboek voor intercollegiale toetsing voor ziekenhuisapothekers”. 

CSA, cytostatica en medische gassen werden reeds geëvalueerd. In 2007 werd door het 

verpleegkundig middenkader een interne audit uitgevoerd van de apotheek, wat 

resulteerde in een stappenplan naar het elektronisch medicatiebeheer. 

 

 Elektronisch medicatiebeheer, gekoppeld aan individuele distributie, is in voorbereiding 

en wordt eerstdaags voor de dienst geriatrie opgestart. Dit project heeft aandacht voor de 

knelpunten bij opname- en ontslagmedicatie en de info naar de patiënt. 

 

 In het operatief kwartier werd onlangs het nieuw distributiesysteem ingevoerd – dubbel 

kar systeem – met dagelijkse aanvulling in de apotheek aan de hand van de betreffende 

voorschriften. Er zijn dagelijkse metingen  van het verschil tussen de theoretische en 

werkelijke stock.  

 

 Er werd een systeem met VANAS®-kasten op spoed geïnstalleerd. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Binnen de organisatie werkt men voornamelijk vanuit de afdelingsvoorraden. Alle 

diensten beschikken over grote voorraden. Medicatie wordt vanuit de apotheek 

afgeleverd aan de hand van het medicatieschema (dat dienst doet als 

medicatievoorschrift), opgemaakt door de verpleegkundigen en vaak niet geautoriseerd 

door de arts. Deze medicatieschema’s/voorschriften worden twee keer per week naar de 

apotheek opgestuurd. Tijdens de audit werden de originele voorschriften van een interne 

dienst ingekeken, geen van de 15 was geautoriseerd. De apotheek mag enkel medicatie 

afleveren op basis van een correct voorgeschreven en ondertekend voorschrift door de 

arts. 

 

 Er wordt buiten de CSA materiaal gereinigd, gesteriliseerd en/of gedesinfecteerd op de 

stomatologie, endoscopie en op OK. De CSA heeft onvoldoende zicht zowel op het 

volledige verloop van deze activiteiten als op de kwaliteit van het eindproduct. 

Bovendien geeft de stoomsterilisator op stomatologie geen uitprint van het proces.  

Er is geen procedure opgemaakt voor alle activiteiten op al deze locaties. 

De CSA heeft onvoldoende zicht op de reiniging en de desinfectie van alle endoscopen. 

De rigide endoscopen worden behandeld in de CSA, de flexibele endoscopen worden 

behandeld op OK en op endoscopie in een Wassenburgtoestel. Tijdens de audit werd 

vastgesteld dat op OK vooral ingesteld werd op de korte procedures (slechts een keer per 

week de lange procedure voor de endoscopen ). 

Er is geen volledige procedure uitgeschreven voor de behandeling van de endoscopen 

behandeld op OK en endoscopie. Recent (juli 2009) werd een procedure opgemaakt met 

fotoboek, maar deze is niet rigide genoeg opgesteld. 

Het is belangrijk dat de apotheek  (en CSA) een duidelijk zicht krijgt op de kwaliteit van 

al deze behandelingen op OK,  stomatologie en endoscopie. Duidelijke acties dienen alle 

verplichte stappen te beschrijven in een procedure, met inbegrip van richtlijnen en 

principes en ingebouwde controle en toetsingsmomenten. 

 

 Er werd geen jaarverslag opgemaakt voor 2008 met een analyse van het volledige 

geneesmiddelenverbruik, per dienst en per arts. De koppeling tussen het 
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softwareprogramma laat niet toe automatische verbruikcijfers te genereren, waardoor 

alles manueel moet gebeuren. Vanuit de apotheek wordt wel regelmatig een analyse 

gegeven van de verbruikte antibiotica op het Medisch Farmaceutisch comité. Het is 

belangrijk een analyse van het volledige geneesmiddelen verbruik op te maken en dit 

terug te koppelen per dienst en per arts. Verder is het belangrijk het  

jaarverslag/beleidsplan als een werkinstrument op te vatten met doelstellingen, acties , 

realisaties en evaluaties van het gevoerde beleid. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De interne wachtdienst van apothekers dient georganiseerd te worden tussen 3 voltijdse 

apothekers (momenteel slechts 2,84 VTE). 

 

 De medicatieschema’s welke dienst doen als voorschrift zijn verwarrend en soms 

onduidelijk om te ontcijferen door de apothekers. Dit is een tijdrovende bezigheid voor 

de apotheek. Een kritische reflectie op deze werkwijze dringt zich op.  

 

 Niettegenstaande de contacten en overlegmomenten met de directeurs en de 

hoofdgeneesheer vlot verlopen (respectievelijk via overlegcomité en informeel voor wat 

betreft de hoofdgeneesheer) kan de betrokkenheid van de apotheek bij het voorbereiden 

van en het nemen van beslissingen met een impact op de apotheek verhoogd worden. 

Momenteel vervult het overlegcomité nog te veel de functie van informatieoverdracht. De 

beslissingen zijn vaak al genomen waardoor de apotheek vaak de beslissing achterna 

hinkt. De apotheek is zowel organisatorisch als financieel een belangrijke partner om te 

consulteren bij  het nemen van ziekenhuisbrede beslissingen. 

 

 Binnen de apotheek verlopen de overlegmomenten voornamelijk informeel. Er gebeurt 

geen  dienstvergadering met verslaggeving. Er wordt, buiten de korte 

communicatielijnen, enkel gebruik gemaakt van de Outlook-agenda, waarin heel summier 

een aantal zaken staan genoteerd, welke geacht worden om te lezen door de 

medewerkers. Het is belangrijk dat gestructureerde formeel overleg kan plaatsvinden, 

waarbij verslaggeving, opvolging en evaluatie mogelijk wordt. 

 

 Het medicatiedistributiesysteem dient herzien te worden in het kader van 

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

ziekenhuis zijn: 

o Meer dan de helft van de medicatie wordt afgeleverd op basis van een 

verpleegkundig naschrift (= de medicatiefiche die tweemaal per week naar 

de apotheek gestuurd wordt voor aanvulling van de stock);  

o Medicatie wordt voor 24 uur klaargezet; 

o Medicatie wordt soms uit verpakking gehaald bij het klaarzetten, 

bovendien bestaan er plannen om de medicatie al klaar te zetten in de 

apotheek en daar uit de blister te halen, zodat controle bij toediening 

onmogelijk wordt; 

o Halve pillen worden ondanks de richtlijnen van de apotheek niet steeds 

weggegooid; 

o Bij toediening gebeurt niet steeds een controle van de medicatie, aangezien 

bv. bij toediening om 8 uur ook de medicatie die ’s middags moet 
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toegediend worden al afgetekend wordt in het verpleegdossier alszijnde 

reeds toegediend; 

o Medicatieschema’s worden niet steeds of pas na toediening geautoriseerd 

door de arts; 

o Medische orders worden niet steeds neergeschreven of geautoriseerd; 

o De medicatie van de patiënt wordt op kamernummer bewaard en niet op 

patiëntennaam; 

o De procedure omtrent de controle en opvolging van de 

koelkasttemperatuur wordt niet steeds consequent uitgevoerd. Zo werd 

vastgesteld dat op meerdere afdelingen verschillende dagen ofwel de 

minimum ofwel de maximum temperatuur overschrijden werd, zonder dat 

hier de gepaste acties op werden genomen; 

o De stockcontrolesysteem van de narcotische analgetica is niet sluitend; 

 

 Er worden vanuit de apotheek geen registraties/metingen uitgevoerd op fouten/risico’s in 

de medicatiedistributie (van voorschrijven tot aflevering). Ook aan de FONA –registraties 

worden niet deelgenomen. Het is belangrijk een objectief zicht te hebben op de fouten en 

risico’s binnen het gehele medicatieproces. Uit de audit blijkt dat de richtlijnen vanuit de 

apotheek niet steeds gekend zijn op de afdelingen. Het nagaan van deze implementatie en 

het voorzien van een eventuele geheugensteun op de afdelingen van de belangrijkste 

richtlijnen zou hierbij kunnen helpen (bv. 10 stellingsregels vanuit de apotheek zichtbaar 

op de medicatiekasten hangen…). 

 

 Er is geen volledig uitgeschreven procedure voor de controle temperatuur van de 

geneesmiddelen op de afdeling. Momenteel stelt men dat de monitoring manueel gebeurt. 

De frequentie, de registratie en de acties welke ondernomen moeten worden bij 

afwijkende temperaturen, moeten opgenomen worden in de procedure.  

 

 Er is een procedure voor  de controle van de geneesmiddelen op vervaldata.  De 

bedoeling is dat deze voorraden cyclisch gecontroleerd worden. Door de werklast kan een 

jaarlijkse controle niet gehaald worden. Het is belangrijk in de procedure alternatieven op 

te nemen zodat de doelstelling, namelijk controle op vervaldata toch bereikt kan worden. 

 

 Binnen de apotheek, maar ook op de afdelingen, is er geen systeem voor de controle van 

de stock van de narcotische analgetica. Momenteel wordt enkel bij het opmaken van de 

inventaris (1 maal per jaar) nagekeken of de stock narcotische analgetica klopt. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan een evenwicht te behouden tussen de werkdruk en het beschikbare  

personeel. Een objectieve becijfering aan de hand van o.a. het aantal stijgingen in de 

cytostaticabereidingen ( = meer dan verdubbeling in 2 jaar tijd), uitvoeren van alle 

logistiek rond het steriele materiaal… kan hierbij een insteek leveren voor een 

personeelsbeleid in evenwicht met de uit te voeren taken. Momenteel moet de apotheek 

steeds meer zaken loslaten die eigenlijk inherent aan de apotheek verbonden zijn zoals 

opleiding, logistieke verdeling van het medische materiaal, … Ook kwaliteitsprojecten 

vragen tijd en personeel en mogen niet verwaarloosd worden. 
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 De verpleegkundigen worden op regelmatige basis geïnformeerd via een bericht vanuit de 

apotheek. Deze  ‘apotheek – info” wordt verstuurd per mail, dit bericht dient opgenomen 

te worden in het info-mapje op de verpleegafdelingen, waardoor het verplichte lectuur 

wordt voor de medewerkers. Dit communicatiemiddel is gestart in 2007, maar vrij snel 

verwaterd wegens de hoge werkdruk binnen de apotheek. We bevelen aan dit 

communicatiemiddel terug op te waarderen, zodat apotheek-info rechtstreeks vanuit de 

apotheek tot bij de verpleegafdelingen komt. 

 

 We bevelen aan de frequentie van de comités/werkgroepen en de aanwezigheden steeds 

te bewaken, zodat deze overlegstructuren optimaal kunnen blijven renderen. 

 

 We bevelen aan het volledige cytostatica proces kritisch te evalueren. Momenteel is enkel 

het gedeelte van de bereiding in de apotheek onderzocht via de intercollegiale toetsing 

van de ziekenhuisapothekers. Het zou een meerwaarde zijn om het gehele proces in kaart 

te brengen en te bespreken in het comité voor antitumorale bereidingen. 

 

 We bevelen aan bij de overstap naar de individuele bedeling met medicatiekarren, 

waarbij het klaarleggen van de medicatie door de apotheek zal gebeuren, voldoende 

aandacht te hebben voor de identificeerbaarheid van de medicatie. Een 

herverpakkingsmachine waarbij medicatie altijd in unitdosis verpakt kan worden, kan 

hierbij belangrijke meerwaarde bieden. 

 

 

7.14 Ombudsfunctie 
 

Algemene vaststellingen  

 

 De ombudsfunctie wordt gecombineerd met een staffunctie  (staffunctie bij de algemeen 

directeur). De verdeling is ongeveer 30% ombudsfunctie, 70% staffunctie. 

 

 De ombudsfunctie beschikt over een eigen exclusief lokaal, telefoonnummer en een E-

mailadres. 

 

 De ombudsfunctie behandelt de klachten en de claims. Een onderscheid tussen beide 

wordt gemaakt naar afhandeling en registratie. Klachten en claims kunnen in elkaar 

overgaan, maar de risicoanalyse gebeurt steeds  voor beide uitingen van ontevredenheid 

tesamen, zodat verbeteracties kunnen ondernomen worden waar nodig. 

 

 

Sterke punten 

 

 De ombudspersoon heeft een goed overzicht op alle klachten en een goede opvolging van 

alle klachten binnen het ziekenhuis. Nauwgezette registraties (start klacht, afronding 

klacht, aard, resultaat…) worden bijgehouden. De ombudsfunctie ervaart een grote  

vrijheid en aanvaarding bij de uitoefening van zijn bemiddelingsfunctie zowel bij het 

verpleegkundige als bij het medische korps. 

 

 Er werd een aparte klachtenprocedure voor ernstige klachten en medische klachten 

opgesteld en goedgekeurd. 
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 Er zijn heel wat specifieke en uitgebreide patiëntenbrochures beschikbaar. In 2009 zijn er 

reeds 39 infobrochures opgemaakt waarvan 20 tevens in het Frans. Informed consent 

voor verscheidene ingrepen werd overzichtelijk en uitgebreid uitgewerkt (anesthesie…). 

 

 Er worden opleidingen georganiseerd rond communicatie, slecht nieuws gesprek en 

klantgericht onthaal voor de ziekenhuismedewerkers. 

 

 Elke casus wordt teruggekoppeld naar de werkvloer. Bij herhalingsklachten (ook deze 

waar reeds een verbeteractie werd opgesteld) wordt ingegrepen.  

 

 De ombudsdienst is aangesloten bij VVOVAZ (Vlaamse Vereniging Ombudsfunctie van 

Alle Zorgvoorzieningen). 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De ombudsdienst wordt onvoldoende bekend gemaakt in het ziekenhuis: 

o Er zijn in het ziekenhuis geen folders voorhanden die de ombudsdienst of de 

werking ervan bekend maken. Er is geen eigen klachtenbrochure vanuit het 

ziekenhuis opgesteld en de brochures van de FOD  waren uitgeput. Een eigen 

brochure, uitgestald in de inkomhal en op elke afdeling, kan duidelijk de 

werkwijze van de ombudsdienst en de kernaspecten van de respectievelijke 

regelgevingen weergeven of aanduiden waar verdere informatie hieromtrent 

gevonden kan worden. 

Op de website wordt de ombudsdienst wel besproken, maar er kan niet 

verwacht worden dat iedereen hiertoe toegang heeft. 

De onthaalbrochure verwijst wel naar de ombudsfunctie en de mogelijkheid 

om daar meer informatie over de wet op de patiëntenrechten te bekomen. Een 

verwijzing naar de federale commissie ‘rechten van de patiënt’ of een 

beschrijving van de verschillende rechten ontbreekt echter. Er wordt enkel 

gefocused op een gedeelte van de wet, namelijk het patiëntendossier en het 

recht tot inzage ervan. 

o Er is geen bewegwijzering voorzien vanuit de inkomhal. Klagers worden 

doorverwezen naar de onthaalbalie, vanwaar ze begeleid worden naar het 

lokaal van de ombudspersoon. De drempel om een klacht neer te leggen dient 

zo laag mogelijk te zijn. Bewegwijzering die duidelijk is, maakt een aantal 

tussenstappen en aanmeldingen overbodig en komt de laagdrempeligheid ten 

goede. 

o Belangstellenden moeten kennis kunnen nemen van de klachtenprocedure. Nu 

is het onduidelijk hoe zij dat moeten doen. 

o Het is niet duidelijk of de hoofdverpleegkundigen en het verplegend personeel 

vorming krijgt omtrent de klachtenprocedure. Ook de inscholingsbrochure 

maakt geen melding van de ombudsdienst en de klachtenprocedure. Aangezien 

zij meestal het eerste aanspreekpunt vormen voor de patiënt/klager is het 

belangrijk dat zij de juiste informatie op de juiste wijze kunnen doorspelen.  

o De volledige informatie is versnipperd terug te vinden. Sommige informatie 

staat op de website andere informatie in de onthaalbrochure of enkel in het 

huishoudelijk reglement. Het is belangrijk er voor te zorgen dat alle informatie 

op een gemakkelijke manier voor alle patiënten toegankelijk is 
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 De volledige patiëntenrechtenwet dient vertaald te worden in de nodige richtlijnen en 

procedures die duidelijk gecommuniceerd worden aan alle betrokkenen. Volgende 

bepalingen dienen nog vertaald te worden in richtlijnen en/of procedures : ‘weigering van 

behandeling’ en  ‘het geven van een second opinion’. 

 

 Niettegenstaande alle klachten nauwgezet geregistreerd worden en er een jaarverslag 

wordt opgemaakt voor de federale commissie (en een synthese gemaakt voor de 

directieleden, wat de kernaspecten weergeeft) is het belangrijk het luik analyse en 

aanbevelingen sterker uit te werken. Zo kan men de individuele klachten overstijgen en 

een meer algemene, ziekenhuisbrede spiegel voorhouden (bv. een weergave van trends, 

een duidelijke opsomming van gerealiseerde verbeteracties, eventueel te verwachten 

risico’s, doelstellingen duidelijk neer te schrijven, linken maken met kwaliteit , 

incidenten...). Het jaarverslag kan daardoor sterker als beleidsinstrument gebruikt 

worden, met explicitatie en evaluatie van doelstellingen. 

 

 Het huishoudelijk reglement vermeldt dat bij afwezigheid van de ombudspersoon  de 

klager terecht kan bij een vervanger (tijdens de kantooruren). Deze vervanger(s) moet(en) 

schriftelijk bij naam vastgelegd worden met aandacht voor de neutraliteit en de  

onafhankelijkheid. Deze vervangers dienen eveneens ingeroepen te worden wanneer de 

ombudspersoon zelf betrokken partij is. Het huishoudelijk reglement dient hierop te 

worden aangepast. 

 

 

Aanbevelingen 
 

 We bevelen aan het thema omtrent de rechtsverhoudingen (uitsluiting centrale 

aansprakelijkheid) in de onthaalbrochure anders aan te brengen. Momenteel lijkt het 

verkeerdelijk alsof klachten welke te maken hebben met apothekers, tandartsen en 

geneesheren niet opgevolgd zullen worden door het ziekenhuis. Er dient een onderscheid 

te worden gemaakt tussen de aansprakelijkheid enerzijds en het opvangen en behandelen 

van klachten anderzijds. 

 

 Momenteel is men zoekende naar een methodiek om alle kanalen, waarlangs risico’s 

gedetecteerd worden binnen het ziekenhuis, samen te brengen. We bevelen aan een 

(overleg)methodiek op te starten waar alle informatie en expertise rond 

patiëntenveiligheid en risico’s verzameld en geanalyseerd wordt, zodat linken gelegd 

kunnen worden en signalen multidisciplinair geanalyseerd kunnen worden. 

 

 We bevelen aan de klachtenprocedure in de map met patiëntdocumentatie en informatie 

(aan de balie) bij te voegen. Momenteel is de procedure enkel via de website te 

raadplegen. 

 

 Klachten die op de afdeling worden gemeld en opgelost worden niet steeds gemeld aan 

de ombudsdient. Nochtans kunnen zij waardevolle informatie bevatten over gebreken in 

de dienstverlening en mogelijke verbeterpunten. Het is dan ook van belang dat naar een 

systeem gezocht worden om die informatie maximaal te benutten. 

 

 We bevelen aan de onafhankelijkheid en neutraliteit van de vervanger van de 

ombudspersoon steeds te bewaken. Momenteel is de vervanger een staflid van de 

verpleegkundig directeur. Er zijn plannen om in de nabije toekomst het staflid ook in lijn 
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te brengen, zodat zij dan ook een aantal diensten hiërarchisch onder toezicht komen te 

staan.   

 

 We bevelen aan de algemene terugkoppeling van het jaarverslag van de ombudsdienst zo 

breed mogelijk te communiceren. Momenteel is enkel voorzien de individuele cases aan 

de diensten terug te koppelen, in de nabije toekomst is voorzien om ook de diensthoofden 

de algemene informatie rond klachten te verstrekken, wat een positieve evolutie is.  

 

 We bevelen aan om de omschrijving in de onthaalbrochure rond de ombudsdienst aan te 

passen zodat duidelijk wordt dat men zich te allen tijde rechtstreeks tot de 

ombudspersoon kan wenden en dat onmiddellijke bemiddeling één van de opties is. 

Momenteel lijkt het alsof de klager steeds ter plaatse de klacht dient te bespreken, 

vooraleer een bemiddeling mogelijk is. 
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8 Milieu en gezondheid 

8.1 Milieuvergunningen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De milieuvergunning voor het exploiteren van het AZ Sint-Augustinus werd verleend 

voor een termijn die eindigt op 23 augustus 2020 en omvat onderstaande G-rubrieken: 

o Rubriek 49.1: Rust- en verzorgingstehuis en dagziekenhuis. 

o Rubriek 49.2: Universitaire, algemene, categorale en psychiatrische ziekenhuizen 

o Rubriek 51.2.1: Ingeperkt gebruik van pathogene organismen, laboratorium voor activiteiten 

van maximaal risiconiveau 2. 

 

 Wij noteren dat er geen toelating is voor het exploiteren van een rouwkamer/funerarium 

in het ziekenhuis. De overledenen worden tijdelijk (enkele uren) opgebaard in een koele 

bewaarplaats. Het ziekenhuis heeft een overeenkomst gesloten met een externe 

begrafenisondernemer die de lijken overbrengt naar een vergund funerarium. 

 

 In de lopende milieuvergunning wordt toelating verleend tot het gebruik van een 

ethyleenoxidegassterilisator van 136 liter. Dit toestel wordt nog frequent gebruikt. 

 

 

Aanbeveling 

 

 Gelet op het toxische karakter van ethyleenoxide en in navolging van de richtlijnen van 

de Hoge Gezondheidsraad moeten bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen worden bij 

gebruik van deze sterilisator. Door een correct gebruik en onderhoud van dit toestel 

moeten de risico’s voor het personeel tot een strikt minimum beperkt worden. 

 

 

8.2 Verbouwingen 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De directie van het ziekenhuis sluit een schriftelijke overeenkomst af met de aannemer(s) 

in geval van verbouwingen die een potentiële bron kunnen vormen voor hinder aan 

patiënten, bezoekers, personeel en het milieu. 

 

 In de toekomst worden nog belangrijke wijzigingen en verbouwingen gepland. 

 

 De meest recente risicovolle verbouwingswerken vonden plaats aan het operatiekwartier, 

de recovery en de afdeling voor functieproeven. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 De Vlaamse overheid moet kunnen vaststellen dat een verandering aan een 

vergunningspichtige inrichting van dien aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens 
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of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot. Wij stellen 

daarom voor dat elke belangrijke wijziging aan het ziekenhuis altijd gemeld wordt aan de 

bevoegde overheid. 

 

 Gelet op het reële risico van stofhinder en van overdracht van ziektekiemen vragen wij 

een deskundig toezicht van de verantwoordelijken voor ziekenhuishygiëne tijdens 

verbouwingswerken. 

 

 

8.3 Ziekenhuisafval 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er bestaan geschreven procedures i.v.m. afvalsortering en –verwijdering. Het personeel 

wordt niet ingelicht aan de hand van flowcharts (stroomdiagrammen). 

 

 Er is dagelijkse afvoer van de afval van de verpleeg- en technische afdelingen naar een 

openlucht locatie. Deze site zal in de toekomst opnieuw worden ingericht met volledige 

draadafsluiting. De restafval zal ook in de toekomst wegens plaatsgebrek naast de 

afgesloten site verzameld worden. 

 

 Momenteel is er nog een centrale opslagplaats voor alle afvalcomponenten op het terrein 

van het ziekenhuis. De perscontainer zal binnen enkele weken worden vervangen door 

een nieuwe, lekvrije perscontainer. 

 

 Het lokaal voor risicohoudend medisch afval is afgesloten en goed verlucht. Aan de 

buitenzijde zijn alle vermeldingen aangebracht. 

 

 Er gebeurt preventieve ongediertebestrijding in eigen beheer in en rond de 

afvalopslagplaatsen. 

 

 

Sterk Punt 

 

 Etensresten uit de centrale keuken worden verwerkt door een ‘ontwateringstoestel’. Op 

die manier worden met succes ongewenste geuren of het aantrekken van insecten of 

ongedierte vermeden.  

 

 

Tekortkoming 

 

 Alle bestaande opslagplaatsen voor ziekenhuisafval moeten verboden worden voor 

onbevoegden. Dit moet duidelijk aangeduid worden aan de ingang van elke locatie. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Wij bevelen aan dat de personeelsleden via duidelijke affiches met gekleurde flow-charts 

(stroomdiagrammen) kunnen kennis nemen van de interne instructies inzake de 

verschillende afvalstromen. Het principe achter de stroomdiagrammen is gebaseerd op de 
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prioriteiten die in de wetgeving worden vastgelegd voor de verwerking van afvalstoffen 

en voor risico’s tijdens het transport en de manipulatie van het afval (cf. de aanbevelingen 

van OVAM).  

 

 De constructie van de plaatsen waar afvalstoffen vóór de definitieve 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. 

 

 

8.4 Drinkwaterdistributie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Er wordt uitsluitend drinkwater aangeboden van het openbare waterleidingsnet (IWVA). 

 

 Conform het Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake kwaliteit 

en levering van water bestemd voor menselijke consumptie werden er geen 

normoverschrijdingen genoteerd. Een ziekenhuis is een publiek gebouw categorie I. 

 

 Ter hoogte van de hydrofoor van de keuken gebeurt halfjaarlijks een staalname met 

controle op de chemische en bacteriologische kwaliteit. De analyseresultaten van het 

water na het ontharden vertonen geen afwijkingen. 

 

 

8.5  Biotechnologie 
 

Algemene vaststellingen 

 

 Met een “Erratumbesluit” werd de eindtermijn van het toelatingsbesluit bepaald op 12 

juli 2016. 

 

 In het labo worden enkel biologische agentia gemanipuleerd met als maximale 

risicoklasse 2. Positieve primo-culturen van via lucht overdraagbare pathogenen van 

risicoklasse 3 (bv. Mycobacterium tuberculosis) worden niet meer geopend tijdens of na 

de groei. 

 

 Naast Mycobacterium tuberculosis worden ook nog een aantal andere pathogene micro-

organismen van maximaal risicoklasse 2 verstuurd naar referentielaboratoria. 

 

 Risicohoudend medisch afval wordt in gele containers gedeponeerd en afgevoerd. 
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 In tegenstelling met de inlichtingen uit het bioveiligheidsdossiers wordt geen gebruik 

gemaakt van een autoclaaf voor de inactivatie van pathogenen. 

 

 Voor de handhygiëne kunnen personeelsleden gebruik maken van een lavabo met niet-

manuele handbediening. 

 

 De activiteit bevat naast het opsporen en identificeren van pathogene organismen in 

klinische stalen van humane oorsprong ook een controle van interne milieustalen voor 

omgevingscontrole (Rodacplaatjes). 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De specifieke richtlijnen voor het transport van microbiologische monsters met kiemen 

van de risicoklasse 2 en 3 naar externe laboratoria worden niet correct nageleefd. Het gaat 

uitsluitend om monsters die worden doorgestuurd in het kader van een diagnose of een 

onderzoek. Raadpleeg hiervoor de onderrichtingen van het WIV (www.iph.fgov.be). 

 

 Opleidingen en bijscholingen m.b.t. bioveiligheid voor medewerkers betrokken bij 

activiteiten van ingeperkt gebruik worden niet geregistreerd. 

 

 De microbiologische veiligheidskast van klasse II moet jaarlijks op zijn werking 

gecontroleerd worden door een erkend bedrijf. De controlecertificaten konden niet 

voorgelegd worden tijdens de audit. 

 

 Er staat niet altijd een biorisicoteken op de incubatoren, diepvriezers, koelkasten en 

andere toestellen die biologisch materiaal van risicoklasse 2 of hoger bevatten. 

 

 De deur van het L2-labo staat tijdens de activiteiten steeds open. De beginselen van 

goede microbiologische praktijk bepalen dat de blootstelling van de werplek en het 

milieu aan pathogenen tot een minimum beperkt moet blijven. Dit verklaart waarom een 

labo van inperkingniveau L2 een voorbehouden toegang heeft, een zelfsluitende 

toegangsdeur moet hebben, de ramen gesloten moeten blijven tijdens de manipulaties en 

het personeel beschermende kledij (labojas) moet dragen.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 De arbeidsgeneeskundige dienst vormt een belangrijke schakel in de 

bioveiligheidsmaatregelen tussen het personeel en de buitenwereld. Er moet een 

intensieve betrokkenheid van de arbeidsgeneesheer (Provikmo, Brugge) aanwezig zijn 

met regelmatige contacten tussen de arbeidsgeneeskundige dienst en het personeel van 

het bacteriologisch labo. 

 

 Wij bevelen aan om zoveel mogelijk het gebruik van papieren documenten te vermijden 

in een L2-labo. Ook het inrichten van een bibliotheek met mappen is niet aangewezen in 

een lokaal met inperkingniveau L2. 

 

 

http://www.iph.fgov.be/
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8.6 Bestrijding en preventie van ongedierte 
 

Algemene vaststellingen 

 

 In de centrale keuken en bijhorende lokalen wordt de ongediertepreventie uitgevoerd 

door een professioneel bedrijf voor ongediertebestrijding. 

 

 De overige kritieke locaties (laboratorium en medisch afval) staan onder toezicht van 

eigen personeel. 

 

 Het betreft preventieve maatregelen tegen knaagdieren, vliegen, mieren en kakkerlakken.  

 

 

Sterk punt 

 

 De registratie en het toezicht in verband met preventieve ongediertebestrijding verlopen 

zeer nauwgezet en deskundig door de personeelsleden van de technische dienst. Elk 

incident wordt zorgvuldig opgetekend in een softwareprogramma met vermelding van de 

resultaten en de nazorg. 

 

 

8.7 Opslag gevaarlijke producten 
 

Algemene vaststelling 

 

 Aan de hand van de verkregen inlichtingen en de documenten die ons werden gegeven, 

kunnen wij niet nagaan of de aanwezige gevaarlijke stoffen (rubrieken 16 en 17 - 

Vlarem) overeenstemmen met de aard en de hoeveelheden, zoals ze werden opgetekend 

in de milieuvergunning. 

 

Tekortkoming 

 

 Er moet een lijst (register) opgemaakt worden van alle gevaarlijke stoffen (irriterende, 

corrosieve, explosieve, oxiderende en schadelijke, Vlaremrubrieken 16 en 17) waarop 

vermeld staan het gebruik, de hoeveelheden en de exacte plaats waar het product is 

opgeslagen. 

 

 

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. 
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8.8 Legionellabeheersing  
 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis maakt enkel gebruik van stadswater. 

 

 Het water wordt onthard. 

 

 Er worden geen alternatieve beheersmaatregelen gebruikt.  

 

 Er zijn geen koeltorens met aerosolvorming aanwezig. 

 

 Alle klimaatregelingssystemen met luchtvochtigheidsbehandeling werken op basis van 

stoominjectie. 

 

 Er is een tandheelkundige unit aanwezig. 

 

 Er is een beperkt beheersplan aanwezig. 

 

 Het sanitair warmwater wordt verwarmd door warmtewisselaars. Er zijn buffertanks 

voorzien voor het warme water. 

 

 Om de 2 à 3 maanden worden stalen genomen op 8 vaste punten. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 In geval van thermische desinfectie bestaat er een risico op verbranding. Een 

uitgeschreven procedure om brandwonden te voorkomen bij personen ontbreekt. Deze 

procedure moet worden opgenomen worden in het beheersplan. 

 

 In het beheersplan ontbreekt een administratief gedeelte waarin de identificatie- en 

contactgegevens van de exploitant moeten worden opgenomen. 

 

 In het beheersplan ontbreekt een technische beschrijving van de installatie. Hierin wordt 

vermeld hoe de installatie is opgebouwd, hoe de warmwaterbereiding gebeurd, welke 

materialen gebruikt werden in het koude en warme circuit, een opsomming van alle 

tappunten, of er brandleidingen aanwezig zijn en hoe deze worden afgescheiden van het 

sanitaire water,… Principeschema’s zijn aanwezig maar zijn niet actueel. 

 

 De inrichting beschikt wel over een risicobeheerstabel, maar dit geeft enkel de risico’s in 

algemene zin weer. Er ontbreekt een duidelijk risicoanalyse met evaluatie van de 

risicopunten. Deze evaluatie gebeurt op vlak van aerosolvorming, temperatuursmetingen, 

gebruiksfrequentie, transport (dode leidingen, terugslagkleppen, doorstroming, 

tussenopslag,…) en bereiding van warmwater. De weerhouden risicopunten moeten 

worden opgesomd. 
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 Een duidelijk staalnameplan ontbreekt. Hierin wordt opgenomen met welke frequentie en 

op welke plaatsen stalen worden genomen. De keuze van de staalnamepunten gebeurt op 

basis van de risicoanalyse. Ook het koude water wordt best bemonsterd. 

 

 De beheersmaatregelen zijn te vaag. Het geheel van beheersmaatregelen 

(controlemaatregelen, voorkomingsmaatregelen, correctieve maatregelen, 

preventiemaatregelen) moet worden beschreven aan de hand van de opgemaakte 

risicoanalyse. 

Volgende items moeten worden bekeken: 

o Controlemaatregelen: temperatuurscontrole, staalnameplan; 

o Voorkomingsmaatregelen: ontkalken, spoelen weinig gebruikte tappunten, 

technisch onderhoud installatie,…; 

o Correctieve maatregelen: procedure bij overschrijding drempelwaarden, procedure 

bij overschrijding temperatuurseisen; 

o Preventiemaatregelen: structurele maatregelen die genomen moeten worden. 

 

 In het beheersplan moet eveneens het risico en de uitgevoerde beheersmaatregelen voor 

tandheelkundige units worden opgenomen. Dit ontbreekt momenteel in het beheersplan. 

 

 Het register moet gedetailleerd worden bijgehouden. Hierin moeten alle uitgevoerde 

beheersmaatregelen terug te vinden zijn. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 In het beheersplan moeten volgende elementen opgenomen worden: 

o Aard van de inrichting 

o Coördinaten van de opsteller van het beheersplan 

o Datum van de eerste versie van het beheersplan en dat van de laatst herziene versie 

o Coördinaten van het waterbedrijf 

o Coördinaten van het laboratorium 

 

 

Aanbevelingen  

 

 Indien een alternatieve beheersmaatregel wordt gebruikt, moet deze een goedkeuring 

gekregen hebben door de Vlaamse minister van Volksgezondheid. 

 

 Het bouwjaar van de installatie is niet vermeld in het beheersplan. 
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9 Infectieziektenbeheersing 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het comité ziekenhuishygiëne komt 4x  per jaar samen. 

 

 Het team ziekenhuishygiëne neemt actief deel aan het regionale platform. 

 

 Volgende verslagen zijn door het comité ziekenhuishygiëne besproken en goedgekeurd: 

algemeen strategisch plan, jaarlijks activiteitenverslag, jaarlijks beleidsplan en 

werkingsverslag van het team ZHH. 

 

 Er bestaat een MRSA-beleid, te raadplegen op intranet. Er is ook een herkenningssysteem 

bij opname. 

 

 Er zijn een 19-tal referentieverpleegkundigen ZHH in het ziekenhuis. Zij hebben 

gezamenlijk een opleiding gekregen door het NVKVV.  

 

 De procedures ZHH zijn op de werkvloer gemakkelijk terug te vinden via intranet. 

 

 Jaarlijks geeft het team ZHH ook een verplichte bijscholing i.v.m. handhygiëne voor de 

personeelsleden van de grootkeuken. 

 

 Getuigenmaaltijden worden 3 dagen i.p.v. 10 dagen bijgehouden, met het oog op 

bronopsporing bij voedselgebonden infecties. 

 

 

Sterk punt 

 

 Zowel in het arbeidsreglement als in het algemeen reglement voor de artsen wordt het 

opvolgen van de richtlijnen ZHH afdwingbaar gemaakt. 

 

 

Non-conformiteit 

 

 Volgens het KB van 26/04/2007 moeten alle beslissingen die binnen het CZH genomen 

worden, geacteerd worden in een register en als advies overgemaakt worden aan de 

directeur van het ziekenhuis. Er is geen register aanwezig. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De richtlijnen van ZHH zijn nog niet volledig geïmplementeerd op de werkvloer voor 

wat de correcte toepassing van handhygiëne betreft. Het dragen van korte mouwen en het 

volledig vrijhouden van de handen en voorarmen is essentieel voor alle beroepsgroepen. 

De steun van de directie en de hoofdarts zijn hiervoor belangrijk. Het team ZHH bewaakt 

en evalueert de implementatie van dit aspect.  
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 Er is nog geen procedure Clostridium difficile in het ziekenhuis beschikbaar. 

 

 Het team ZHH komt officieel om de veertien dagen bijeen. Er wordt echter geen 

verslaggeving hierover gemaakt.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 Er is een gericht AB-formularium aanwezig in het ziekenhuis. Dit is aanwezig bij de 

voorzitter van het comité ziekenhuishygiëne, maar nog niet verspreid onder de artsen 

omwille van lay-outproblemen. Artsen moeten daardoor bij vragen telkens de voorzitter 

van het comité contacteren. We raden aan om het AB-formularium op het intranet te 

plaatsen. 

 

 Om handhygiëne nog beter te implementeren op de werkvloer dienen ook de 

spoelruimten en afdelingskeukens te worden uitgerust met de nodige alcoholdispensers, 

zeep en wegwerphanddoeken, als ook geheugensteuntjes. 

 

 Om handhygiëne in de grootkeuken te bevorderen kunnen geheugensteuntjes ook hier een 

hulpmiddel zijn. 

 

 Niet alle procedures zijn voorzien van een versiedatum en revisiedatum. De revisie van 

de procedures opnemen in de jaarplanning ZHH kan nuttig zijn. Dit verhindert dat er 

procedures niet regelmatig nagekeken en bijgewerkt worden. 

 

 We raden aan om de procedures op een meer gestructureerde, overzichtelijke en 

eenvormige manier op te maken, wat het ook leesbaarder zal maken naar de doelgroepen 

toe. 

 

 We bevelen aan om de doelstellingen in het jaarlijkse beleidsplan SMART te formuleren 

(specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden). 

 

 Door het team ZHH gebeuren er veel controles op de werkvloer om na te kijken of de 

richtlijnen ZHH goed toegepast wordt. We bevelen aan om ook hiervan een schriftelijke 

weerslag te hebben  (eventueel met verbetercyclus volgens plan, do, check,act) 
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