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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: 

 

23 april 2009 Audit 

28 april 2009 Audit 

5 mei 2009 Audit 

11 mei 2009 Opmaak verslag 

14 mei 2009 Presentatie verslag 

 

 

1.4. Samenstelling van het auditteam 

 
 
XXXX  Hoofdauditor inspectie 

XXXX  Auditor inspectie 

XXXX Auditor inspectie 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 

XXXX Auditor toezicht volksgezondheid 
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2 Identificatie van de instelling 

 

Naam Algemeen Ziekenhuis Zusters van Barmhartigheid 

Adres Modest Glorieuxlaan 55 

Gemeente 9600 Ronse 

Telefoon Tel: 055/ 233011 

e-mail info@werken-glorieux.be  

web www.ziekenhuisronse.be 

Erkenningsnummer 550 

 

 

Inrichtende macht 

 

Vzw Werken Glorieux 

Modest Glorieuxlaan 55 

9600 Ronse 

 

 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

XXXX 

 

 

Directie 

 

Algemeen directeur XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Directeur verpleging XXXX 

Directeur administratie & financiën XXXX 

Directeur planning & logistiek  XXXX 

 

mailto:info@werken-glorieux.be
http://www.ziekenhuis/
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3 Algemeen beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het Algemeen Ziekenhuis Zusters van Barmhartigheid is een middelgroot ziekenhuis. 

Het is het resultaat van een fusie in 2003 van de twee ziekenhuizen van Ronse. 

 

Het ziekenhuis telt 348 erkende bedden onder volgende kenletters: 

 

C D G E M A Sp-loco Sp-pall 

81 95 73 18 15 30 30 6 

 

Sinds eind 2005 zijn alle bedden gecentraliseerd op één locatie, de campus Glorieux. 

 

 De inrichtende macht vzw Werken van Glorieux telt acht instellingen. Naast een 

algemeen ziekenhuis, zijn er vier ouderenvoorzieningen en drie instellingen voor kind- en 

jeugdzorg.  

Al deze instellingen worden door één Raad van Bestuur en één centraal directiecomité 

aangestuurd.  

Naast het algemeen directiecomité dat wekelijks vergadert, zijn er maandelijks nog aparte 

directiecomités voor ouderenzorg en kind- en jeugdzorg. 

 

 Het ziekenhuis baat twee poliklinieken uit: MCA in Avelgem en Poste Médical in 

Lessines. Binnenkort zal er ook in Brakel een medisch centrum opgestart worden. 

 

 Vanwege de ligging van Ronse aan de taalgrens en het statuut van faciliteitengemeente 

zijn alle programma’s in het ziekenhuis tweetalig. Ook het verzorgend personeel is 

tweetalig. 

Een derde van de patiëntenpopulatie van het ziekenhuis is afkomstig uit Wallonië, twee 

derden uit Vlaanderen. 40% van de patiënten zijn Franstalig.  

 

 In november 2008 ondertekende het ziekenhuis een groeperingsovereenkomst (ADR 

genoemd) met de ziekenhuizen Onze Lieve Vrouw van Aalst en Sint Blasius in 

Dendermonde.  

De erkenning van deze groepering werd geweigerd op basis van het afstandscriterium 

(meer dan 25 km afstand tussen de ziekenhuizen). 

 

 Sinds 1 april 2009 is er een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur en een nieuwe 

algemeen directeur voor het ziekenhuis. 

 

 Het ziekenhuis bevindt zich volop in een reorganisatieperiode. De krachtlijnen voor deze 

reorganisatie werden door de Raad van Bestuur uitgeschreven. De komende maanden 

zullen de statuten aangepast worden i.v.m. de bevoegdheden en de samenstelling van de 

algemene vergadering en de Raad van Bestuur. Er zal een duidelijke 

bevoegdheidsverdeling komen tussen de verschillende managementniveaus. Verder zal 

het organogram van de vzw aangepast worden, o.a. met een overkoepelend 

managementcomité bestaande uit de drie sectorverantwoordelijken voor de drie sectoren: 
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de ziekenhuisactiviteiten, bejaardenzorg en kind- en jeugdzorg. 

 

 In 2006 werd een zorgstrategisch plan goedgekeurd voor de renovatie van een aantal 

afdelingen en een gedeelte nieuwbouw. 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een brandweerverslag van 27/03/09 en –attest van 

30/03/2009. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er was de voorbije jaren in het ziekenhuis veel aandacht voor managementvaardigheden. 

Reeds in 1998 werd een opleiding ‘afdelingsplannen maken’ georganiseerd voor de 

directie en alle diensthoofden.  

In 2008 werd het kwaliteitsmanagementmodel Kwadrant geïntroduceerd. Er werden 

datzelfde jaar, volgens het Kwadrant-managementmodel, een zelfevaluatie van het 

ziekenhuis en een strategisch plan met doelstellingen opgemaakt. Alle directieleden 

hebben deelgenomen aan de zelfevaluatie binnen Kwadrant. 

 

 Jaarlijks wordt in juni een activiteitendag georganiseerd voor de diensthoofden samen 

met de Raad van Bestuur. Tijdens deze dag stelt ieder departementshoofd zijn jaarverslag 

en de planning voor het komende jaar voor. In 2008 werden de resultaten van de 

zelfevaluatie van het ziekenhuis, opgemaakt door de directie, voorgesteld op de 

activiteitendag. 

 

 Het medisch departement is sterk betrokken bij het ziekenhuisbeleid.  

o De hoofdgeneesheer wordt steeds uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van 

Bestuur.  

o Twee artsen van de medische raad zijn als leden-waarnemers aanwezig op de Raad 

van Bestuur. 

o Er is een maandelijks overleg tussen het bestuur en de medische raad. 

o De artsen werden in medisch strategische werkgroepen betrokken bij de 

toekomststrategie van het ziekenhuis. 

o Jaarlijks is er in het najaar een strategiedag voor de voltallige groep van artsen. 

o Artsen worden regelmatig uitgenodigd op het directiecomité voor overleg. 

 

 Het beleid omtrent euthanasie werd ontwikkeld door het ethisch comité, de medische 

raad, directie en bestuur. Dit beleid werd zeer helder neergeschreven in een handige 

brochure. Deze brochure werd verspreid naar alle artsen, diensthoofden en naar de 

huisartsen. 

De brochure wordt op dit moment geactualiseerd. 

 

 Het ethisch comité heeft een zestal affiches met aanbevelingen i.v.m. beroepsgeheim 

ontwikkeld en verspreid in het ziekenhuis. 

 

 Twee maal per jaar worden gezamenlijke vormingsmomenten georganiseerd met de 30 

ouderenvoorzieningen waar het ziekenhuis mee samenwerkt. 
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Non-conformiteiten 
 

 Er is geen officiële financiële commissie in het ziekenhuis. Het overleg tussen het bestuur 

en de directie beperkt zich tot een informeel orgaan van informatie-uitwisseling. De taken 

van dit overlegorgaan werden niet schriftelijk vastgelegd. Tijdens dit overleg wordt 

informatie verstrekt over de geldstromen in het ziekenhuis d.m.v. een financiële 

kwartaalrapportering.  

Er werd recent beslist tot oprichting van een financiële commissie. 

 

 De opvang van kinderen voldoet niet aan de normen voor het zorgprogramma voor 

kinderen: de rechten van kinderen en hun ouders zijn niet neergeschreven in een protocol, 

kinderen worden niet steeds gescheiden van volwassen patiënten in het ziekenhuis 

(recovery, verpleegafdelingen) en ouders kunnen niet steeds bij hun kind blijven 

(recovery en inductie OK). 

 

 

Tekortkomingen 

  

 Bevoegdheden en taakafspraken zijn niet vastgelegd voor de verschillende management- 

en overlegorganen.  

 

 Een aantal stuurgroepen en wettelijke comités komen te weinig frequent samen. Er waren 

in 2008 b.v. maar twee vergaderingen van het medisch farmaceutisch comité en het 

comité voor medisch materiaal. 

 

 De voorzitter van de Raad van Bestuur is, als ethicus, lid van het ethisch comité.  

Met het oog op het vertrouwelijk karakter van de vergaderingen van het ethisch comité, is 

het niet aangewezen dat een bestuurder lid is van het ethisch comité. 

 

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

geneesheren, verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici, is voor sommige 

afdelingen/diensten nog in onvoldoende mate aanwezig. Multidisciplinaire 

patiëntenbesprekingen blijkt nog niet op alle diensten systematisch ingeburgerd. Men zal 

blijvend inspanningen moeten leveren met betrekking tot sensibilisatie. 

 

 Er is geen geharmoniseerd zorgendossier in het ziekenhuis. Artsen en verpleegkundigen 

hebben elk hun eigen papieren dossier. Andere zorgverleners schrijven in het 

verpleegkundige dossier of hebben eigen nota’s. Daarnaast zijn sommige delen 

elektronisch (b.v. het verslag van de psychologe, het verslag van de geriatrische interne 

liaison). 

 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. 

 

 Palliatieve zorgen wordt ziekenhuisbreed nog te eng gezien als terminale zorg. Er is geen 

ziekenhuisbrede visie omtrent palliatieve zorgen, en er is onvoldoende 

beleidsondersteuning voor het palliatief beleid.  

Advies om een ziekenhuisbrede visietekst op te maken omtrent het levenseinde waarin 

zowel pijnbeleid, palliatieve zorgen, therapeutische hardnekkigheid, palliatieve sedatie, 
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comfortzorg, therapeutische restricties als euthanasie aan bod komen. 

 

 Het fixatiebeleid is ontoereikend. Er zijn niet voor alle afdelingen/patiëntengroepen 

duidelijke richtlijnen voor fixatie en de bestaande documenten zijn niet steeds gekend.  

Er bestaat enerzijds een procedure “afzondering en fixatie PAAZ en spoedgevallen” die 

specifiek uitgeschreven is voor deze diensten. Anderzijds zijn er zeer degelijke richtlijnen 

voor fixatie op de geriatrische diensten die nog niet geïmplementeerd werden. Deze zijn 

echter niet gekend op de niet-geriatrische diensten. De vorming omtrent fixatie voor 

geriatrische patiënten werd slechts door een beperkt aantal (2) referentieverpleegkundigen 

gevolgd. 

Tijdens een hoofdverpleegkundigen vergadering van 2006 werd vorming gegeven omtrent 

fixatie, maar deze richtlijnen zijn niet uitgeschreven in een procedure en dus niet gekend 

op de afdelingen.  

Men staat in de praktijk nog ver van een fixatie-arm beleid in het ziekenhuis. 

 

Volgende vaststellingen werden gedaan doorheen het ziekenhuis: 

o Meer dan de helft van de geïsoleerde patiënten op PAAZ wordt gefixeerd.  

o Op IZ worden patiënten frequent gefixeerd ter preventie van extubatie. 

o Er wordt soms gefixeerd enkel met een bedgordel zonder een 3-punts- of 5-

puntsfixatie, wat een risico inhoudt; 

o Chemische fixatie, voorzettafels, bedhekkens worden niet steeds beschouwd als fixatie 

en ook niet als dusdanig genoteerd; 

o Er zijn geen richtlijnen i.v.m. het juiste gebruik van alle fixatiemiddelen (vb juist 

gebruik Zweedse gordel, verpleegdeken ...) en vorming hieromtrent werd niet 

georganiseerd; 

o Er zijn op de afdelingen geen richtlijnen over het gecombineerd gebruik fixatie – 

bedhekkens; 

o Alternatieven voor fixatie worden uitgebreid in de procedure voor geriatrie 

beschreven, maar zijn niet gekend op de niet-geriatrische afdelingen; 

o Indicaties zijn niet steeds patiëntgerelateerd (vb op vraag van familie). Bovendien staat 

de indicatie niet steeds genoteerd in het patiëntendossier; 

o Er is geen bespreking van de fixatiemaatregelen in multidisciplinair team; 

o Er is niet steeds een bespreking met de familie;  

o Op het patiëntendossier is er onvoldoende plaats om te noteren welke 

alternatieven/risico’s met de familie besproken werden; 

o Dagelijkse herevaluatie gebeurt niet; 

o Verhoogd toezicht wordt niet toegepast. Observaties in het verpleegdossier zijn 

minimaal. 

 

Het fixatiebeleid dient voor alle afdelingen/patiëntengroepen duidelijk uitgeschreven en 

actief gecommuniceerd te worden aan alle medewerkers, met aandacht voor mogelijke 

alternatieven, overleg (met patiënt, familie, arts en team…), patiëntgerelateerde criteria, 

richtlijnen voor alle gebruikte fixatiemethoden binnen het ziekenhuis, duidelijk 

uitgeschreven richtlijnen voor verhoogd toezicht tijdens de fixatie (frequentie toezicht, 

items van observatie…) en uniforme, nauwgezette verslaggeving. 

 

 Er is geen volledige scheiding in circulatiestromen mogelijk (bezoekers, 

gehospitaliseerden, ambulanten). Meerdere verpleegafdelingen liggen in elkaars 

verlengde. Hierdoor is er op de afdelingen veel passage door patiëntentransport en van 
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bezoekers. Men kan hierdoor onvoldoende de privacy en rust van patiënten waarborgen. 

 

 Voor de debriefing / opvang van personeel na emotionele ingrijpende gebeurtenissen is er 

geen actief aanbod gekend op de werkvloer (vb. spoed). Men dient na te gaan op welke 

manier dit vanuit het ziekenhuis kan ondersteund worden door professionele opvang of 

begeleide intervisies.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om het jaarverslag van het ziekenhuis te koppelen aan het strategisch 

plan met doelstellingen en zo te komen tot een volledige beleidscyclus binnen het 

gekozen (Kwadrant) model (naar analogie van de gehanteerde beleidscyclus in het 

verpleegkundig departement).  

 

 We bevelen aan om op dienst- en afdelingsniveau te evolueren naar multidisciplinaire 

jaarverslagen en beleidsplannen, waarbij medische, verpleegkundige en paramedische 

gegevens worden geïntegreerd tot één geheel. De opstart van multidisciplinaire 

clustervergaderingen kan hiervoor als een eerste aanzet gezien worden. 

 

 We bevelen aan om bij de keuze van nieuwe leden voor de raad van bestuur de voorkeur 

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

professionalisering verder te zetten. 

 

 Advies om de huidige bewegwijzering te herevalueren. Er werd vastgesteld dat bezoekers 

oriëntatieproblemen hebben door de architectuur: de verschillende benamingen van 

verdiepingen (bv gelijkvloers wordt op sommige plaatsen -2), de onduidelijke grenzen 

van afdelingen en de trajecten die door allerlei afdelingen heen lopen. 

 

 Het is aangewezen om patiënten te informeren over de mogelijkheden die kunnen 

geboden worden bij betalingsproblemen. 

 

 Advies om de website te actualiseren (vermelding van vroegere hoofdverpleegkundigen, 

samenstelling directiecomité is achterhaald,… ), gebruiksvriendelijker te maken en verder 

uit te breiden naar het volledige zorgaanbod. 
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4 Medisch beleid 

Algemene vaststellingen 

 

 De hoofdgeneesheer is sinds begin 2009 voltijds aangesteld. Voorheen combineerde hij 

de functie van hoofdgeneesheer met klinische activiteiten als orthopedist. Met een 

voltijdse functie wil de hoofdgeneesheer meer aandacht en tijd kunnen besteden aan zijn 

brede takenpakket. 

De hoofdgeneesheer beschikt over administratieve ondersteuning.  

 

 In 2008 werkten een 90-tal artsen in het ziekenhuis.  

 

 Er werden de voorbije jaren een nieuwe algemene regeling, een nieuwe financiële 

regeling en een nieuw medisch reglement uitgeschreven. De financiële regeling werd 

goedgekeurd; de algemene regeling en het medisch reglement moeten nog goedgekeurd 

worden door de medische raad. 

De algemene regeling die van toepassing is dateert van 2000, het vorig medisch 

reglement van 1995. 

 

 

Sterke punten 

 

 Het medisch reglement is zeer uitgebreid en praktisch opgevat. De inhoud van het 

medisch dossier is er in vastgelegd, alsook de afspraken i.v.m. zaalrondes, richtlijnen 

omtrent het medicatiebeleid, de organisatie van een aantal diensten, zoals IZ, spoed en 

OK. Het opname- en ontslagbeleid is niet enkel algemeen uitgewerkt, maar ook voor 

specifieke patiëntengroepen, zoals 75-plussers en psychiatrische patiënten.  

 

 Associatievorming wordt sterk aangemoedigd door het beheer. Alle artsen van eenzelfde 

discipline (uitgezonderd 3) werken samen in associatieverband. De internisten vormen 

een grote associatie, samen met de geriaters en de oncoloog.  

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Elke arts heeft zijn eigen medische dossier. Niet alle medische dossiers worden in het 

centraal medisch archief bewaard. 

Een aantal artsen (bv neuropsychiatrie, gynaecologie, revalidatie) archiveren na het 

ontslag enkel de ontslagbrief in het centraal medisch archief, en bewaren hun dossiers 

elders in het ziekenhuis, of zelfs buiten het ziekenhuis. 

 

 Het medisch dossier van opgenomen patiënten bevindt zich niet steeds op de afdeling 

waar de patiënten verblijven. Een aantal artsen bewaren hun dossiers elders in het 

ziekenhuis, of zelfs buiten het ziekenhuis. 

 

 Medicatievoorschriften worden op tal van afdelingen opgemaakt door verpleegkundigen. 

Deze gaan ongetekend naar de apotheek. Medicatievoorschriften worden vaak pas bij 

ontslag ondertekend door de behandelende arts. Het voorschrijven van medicatie is een 
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medische handeling die niet mag gedelegeerd worden aan verpleegkundigen. Voor 

courante medicatie kan een staand order opgesteld worden (bv. hoofdpijn, koorts, …).  

 

 De medische permanentie van IZ voldoet niet aan de wettelijke vereisten: niet alle 

inslapende permanentieartsen voor IZ nemen de permanentie in praktijk waar. 

 

 De hoofdgeneesheer was in 2008 niet aanwezig op de vergaderingen van het comité 

ziekenhuishygiëne, het medisch-farmaceutisch comité en het comité medische 

materialen. De hoofdgeneesheer is wettelijk een actief lid van deze comités. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Er zijn 4 nefrologen verbonden aan het centrum voor nierpatiënten. Aan het 

moedercentrum in Ronse zijn er 1,5 VTE nefrologen verbonden, de twee andere 

nefrologen zijn verbonden aan de CAD’s in Zottegem, Oudenaarde en Waregem. Er 

werden in 2008 19.948 dialyses uitgevoerd: 9.016  in Ronse, 8.510 in Zottegem, 1.651 in 

Oudenaarde en 771 in Waregem.  

Normatief dienen er op basis van het aantal dialyses in het moedercentrum, naast het 

medisch diensthoofd, 1 nefroloog per schijf van 4000 dialyses verbonden te zijn aan het 

centrum voor nierpatiënten. 

Uit registraties van de beroepsvereniging van nefrologen NBVN blijkt dat de patiënten 

van CAD ’s buiten het moedercentrum high care patiënten zijn met een zelfde 

comorbiditeit (Charlsonscore 6.5) als de patiënten die in centrumhemodialyse worden 

behandeld. 

Gezien het hoge activiteitscijfer in de drie CAD’s samen (Zottegem, Oudenaarde en 

Waregem), en gezien het high care patiëntenprofiel van de patiënten in CAD’s, dient het 

aantal nefrologen in verhouding te zijn met het totaal aantal dialyses van het centrum. 

Er dienen dan ook minstens 5 nefrologen verbonden te zijn aan het centrum voor 

nierpatiënten. 

 

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

totale ziekenhuisactiviteit: 

o De voorbije jaren waren er geen overlegvergaderingen tussen de hoofdgeneesheer en 

de medische diensthoofden (COHODI). Deze vergaderingen werden in februari 2009 

opnieuw opgestart. De vorige vergadering dateerde van februari 2006. 

Ook de vergaderingen van de hoofdgeneesheer met de voltallige medische staf zijn de 

laatste jaren verwaterd en werden terug heropgestart met een tweemaandelijkse 

frequentie. 

o Er bestaat geen gestructureerde toetsing van de medische kwaliteit.  

o Er zijn onvoldoende afspraken op de verpleegafdelingen betreffende zaalrondes. 

o Onvoldoende deelname van artsen aan multidisciplinaire vergaderingen en 

patiëntenbesprekingen. 

o Verschillende disciplines werken met aparte medische dossiers. 

o Medische jaarverslagen op dienstniveau ontbreken of ze zijn enkel een opsomming 

van cijfers en tabellen zonder analyse of bespreking. 

o Er is geen inscholingsprogramma voor nieuwe artsen.  

o De hoofdgeneesheer heeft geen zicht op de continue vorming van de artsen. 

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

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

ziekenhuisorganisatie als één geheel. 

 

 Er is geen gestructureerd overlegorgaan tussen het Algemeen Ziekenhuis Zusters van 

Barmhartigheid en de verwijzende huisartsen van de regio.  

Er zijn overlegvergaderingen met de huisartsenkring Ronse (HAKRO), maar niet met de 

4 andere groepen van verwijzers.  

 

 Artsen zijn nog onvoldoende betrokken bij het beleid van incidentmeldingen. Enerzijds 

zijn er nagenoeg geen meldingen door artsen; zij hebben geen toegang tot het 

elektronisch meldingsformulier.  

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om voor alle medische diensthoofden een opleiding betreffende 

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

 

 Het gebruikte beperkingformulier op de afdelingen voorziet drie codes van restricties. We 

bevelen aan het protocol therapeutische codering uit te breiden met een therapeutische 

codering 0 (geen therapeutische restricties) en de status voor elke patiënt te specificiëren. 

 

 We bevelen aan, in overleg met het ethisch comité, een procedure voor vulvectomie uit te 

schrijven met criteria die niet in strijd zijn met de wetgeving op genitale verminking.  

 

 

 

 

 



AZ Zusters van Barmhartigheid Ronse, Erk nr 550 

 

14 

5 Verpleegkundig beleid 

 

Algemene vaststellingen 

 

 De verpleegkundige directeur staat in lijnfunctie voor de rechtstreekse aansturing van de 

verpleegafdelingen, de dienst patiëntenbegeleiding en de gespecialiseerde 

verpleegkundigen. Hij is ook directeur van het paramedisch departement.  

Daarnaast zetelt hij in het directiecomité van de ouderenvoorzieningen en van de 

jeugdzorg van de vzw Glorieux.  

De verpleegkundig directeur is niet aanwezig op de vergaderingen van de Raad van 

Bestuur, enkel op uitnodiging neemt hij deel aan specifieke vergaderingen.  

 

 Verder is er binnen de directie verpleging een “nursingstaf”, bestaande uit 2 middenkaders 

(samen 1.5 VTE) die staffuncties opnemen en managementondersteuning geven aan de 

diensten. Zij nemen binnen het ziekenhuis nog andere functies waar als verpleegkundig 

ziekenhuishygiënist, ombudspersoon en kwaliteitscoördinator.  

 

 Binnen het verpleegkundige departement zijn er twee groepen: enerzijds de groep van 

chirurgische diensten, acute en medisch technisch georiënteerde diensten; anderzijds de 

interne en subacute diensten. Binnen deze twee groepen worden 11 subgroepen 

onderscheiden op basis van patiëntengroepen: inwendige, heelkunde, Spoed - IZ, OK - 

chirurgisch dagziekenhuis, Oncologie - niet chirurgisch dagziekenhuis, moeder - 

kindzorg, geriatrie - palliatieve zorgen, Sp locomotorische - revalidatiedienst, Medische 

beeldvorming - labo, PAAZ, moedercentrum & CAD’s.  

Binnen deze groepen werden recent multidisciplinaire clustervergaderingen opgestart 

waarbij de hoofdgeneesheer, de verpleegkundig directeur, de middenkaders, de medische 

diensthoofden en de hoofdverpleegkundigen van de desbetreffende diensten aanwezig 

zijn. Hierbij werden de SWOT analyses, de jaarverslagen en de beleidsplannen aan elkaar 

voorgesteld. Men plant een frequentie van 3 maal/jaar.  

 

 Men werkt met verpleegkundige specialisten (begeleidingsverpleegkundigen, 

agressiecoach, coach borstkliniek, lactatiedeskundige, wondzorg, diabeteseducators, 

malnutritie, palliatieve…) die (deels) vrijgesteld zijn van andere dienstactiviteiten.  

Er zijn ook referentieverpleegkundigen op de afdelingen aanwezig (ziekenhuishygiëne, 

wondzorg, verplaatsingstechnieken, incontinentieproblematiek, geriatrische zorg, 

palliatieve zorg). Deze participeren aan verpleegkundige werkgroepen.  

 

 Het werken met verpleegkundigen in vast nachtdienstverband wordt afgeremd door dit 

niet meer toe te staan bij nieuwe aanwervingen of nieuwe aanvragen.  
 

Sterke punten  

 

 Naast het verpleegkundig jaarverslag, dat geïntegreerd is in het algemeen jaarverslag, is 

er per afdeling een jaarverslag en beleidsplan.  

Verder werd er een visietekst ontwikkeld door de verpleegkundig directeur en de 

middenkaders. Deze werd achteraf besproken met de hoofdverpleegkundigen en leidde 

tot een aantal actieplannen.  
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 Naast de algemene begeleider herintreders, zijn er nog drie extra personen aangeduid, 

specifiek voor de begeleiding van (her)intreders en studenten, voor de clusters C, D, M en 

E, G. Voor deze taak zijn ze vrijgesteld van andere activiteiten (samen 3.2 VTE). 

Maandelijks is er een overleg van deze groep met de verpleegkundig directeur en de 

nursingstaf.  

Recent werd voor alle diensten, volgens een uniform sjabloon, een afdelingsspecifiek 

inscholingsdocument opgemaakt, gekoppeld aan een evaluatiedocument (sterkte-zwakte). 

Dit is echter nog niet op alle afdelingen geïmplementeerd.  

 

 Er werden al een aantal eerste initiatieven genomen om de hoofdverpleegkundigen een 

meer superviserende rol te geven waarbij de verpleegkundigen hun eigen 

verantwoordelijkheid zullen zien toenemen.  

o De hoofdverpleegkundigen kregen een opleiding rond managementtechnieken, het 

maken van afdelingsbeleidsplannen en het voeren van functioneringsgesprekken.  

o Sinds vorig jaar is men gestart met een jaarlijkse managementsdag voor 

hoofdverpleegkundigen onder de vorm van workshops. 

o Hoofdverpleegkundigen worden zoveel mogelijk betrokken bij het selectieproces 

bij nieuwe aanwervingen.  

o Hoofdverpleegkundigen staan in voor de organisatie van interne vorming op hun 

afdeling. 

o Men is voor afdelingen recent gestart met de zeer beperkte terugkoppeling van 

gegevens betreffende de werking van hun eigen dienst (voornamelijk 

personeelsgegevens).  

 

 Het middenkader en de begeleidingsverpleegkundigen vormen in het ziekenhuis een 

ondersteunend netwerk. Ze zijn een belangrijke motor in verbeterprojecten, staan dicht bij 

de werkvloer en vergemakkelijken de communicatie bottom-up, zowel als top-down. De 

loskoppeling van inhoudelijke ondersteuning van een hiërarchische aansturing blijkt 

hierbij een belangrijke meerwaarde. 

 

 Er is een actief wervingsbeleid opgestart.  

o Er is een actieplan ontwikkeld voor de begeleiding van studenten. Op korte termijn 

wil men door een goede begeleiding van studenten zorgen voor een persoonlijke 

binding met het werkterrein om op middellange termijn selectief te kunnen 

recruteren.  Door het inzetten van jobstudenten en weekendstudenten wil men dit 

nog versterken.  

o In de lange termijn visie werkt men mee aan een campagne om het beroep van 

verpleegkunde aantrekkelijker te maken. Er vinden studiebezoeken plaats door 

leerlingen van lagere en middelbare scholen. Verpleegkundigen treden op als 

gastlectoren. 

o Verder werd het introductiebeleid recent vernieuwd, zowel voor studenten als voor 

nieuwe verpleegkundigen. Men wil een synergisch effect creëren tussen de opvang 

van studenten en de introductie van nieuwe medewerkers. De opleiding van 

mentoren gebeurt in samenwerking met hogescholen.  

 

 Er wordt een actief retentiebeleid gevoerd: 

o Om werk en gezin optimaal op elkaar te kunnen af te stemmen biedt men een 

ruime keuze aan ‘jobtimes’ aan;  

o Men biedt de mogelijkheid om door te groeien in een expertfunctie; 
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o Wanneer uit een medewerkersenquête minder goede resultaten blijken, worden 

verbeteracties opgezet (bv. extra aanwervingen personeel, opstarten van 

relaxatiesessies, spreker over burn-out tijdens de dag van de verpleging); 

o Er zijn tweemaal per maand relaxatiesessies voor personeelsleden binnen het kader 

van ‘zorg voor de zorgenden’; 

o Via exitinterviews tracht men de kennis over eigen sterktes en zwaktes verder uit 

te breiden.  

 

 Sinds kort is het mobiele equipe uitgebreid met een zelfstandig verpleegkundige die ook 

kan ingezet worden op de kritieke diensten. Ook voor de dialyse eenheid zijn er twee 

nieuwe aanwervingen gebeurd die zullen ingezet worden als specifieke mobiele equipe 

voor het moedercentrum en de CAD’s.  

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Normatief is er voor 348 bedden 2.32 VTE middenkader vereist. Er is een tekort van 0.82 

VTE. Daarbij komt nog dat de tijd die één van de middenkaders besteedt aan de functie 

van ziekenhuishygiënist (0.2 VTE) hieruit geëxcludeerd wordt, wat resulteert in een 

totaal tekort van 1.02 VTE. Twee jaar geleden is er een middenkader weggevallen en 

nooit vervangen. Een vacature wordt uitgeschreven.  

 

 Er is een normatief en/of kwalitatief personeelstekort op volgende afdelingen : 

o IZ (3,45 VTE gegradueerde verpleegkundigen) 

o PAAZ ( 1,3 VTE) 

o Geriatrische afdelingen ( 1,3 VTE paramedici)  

o Psychosociale begeleiding kinderafdeling (0,5 VTE) 

 

 De interne wacht onder leiding van een supervisor wordt niet 24u op 24u verzekerd. Men 

voorziet niet in een supervisor in het ziekenhuis tijdens de avonduren en tijdens het WE. 

De afspraak is dat men bij problemen rechtstreeks de verpleegkundige directiewacht 

verwittigd.  

 

 Niet alle personeel dat in aanraking komt met ioniserende stralen heeft de opleiding 

“stralingsprotectie” gevolgd.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 Men beschikt nog niet voor alle functies over functieomschrijvingen. Een aantal functie 

omschrijvingen blijven vaag (v.b. verpleegkundige) en zijn niet uitgediept op 

afdelingsniveau. Andere beperken zich tot een afschrift van de wettekst (v.b. 

verpleegkundig directeur). De functieomschrijving voor paramedici is enkel uitgewerkt 

voor kinesitherapeuten. Het is belangrijk om voor alle functies over een 

functieomschrijving én competentieprofielen te beschikken met aandacht voor 

functiedifferentiatie: taken en verantwoordelijkheden moeten duidelijk omschreven en 

vastgelegd worden. Dit met respect voor de wettelijke bepalingen hieromtrent.  

 

 Het vormingsbeleid dat op papier goed is uitgewerkt maar moet in de praktijk nog 

geïmplementeerd worden: 



AZ Zusters van Barmhartigheid Ronse, Erk nr 550 

 

17 

o Het vormingsbeleid is niet behoefte gestuurd. De matrix met sterkte-zwakte 

analyse en bepaling van bijscholingsnoden, zoals beschreven in het actieplan, moet 

nog worden geïmplementeerd; 

o Niettegenstaande men een minimum aantal uren vorming per jaar vooropstelt, zijn 

er momenteel geen richtlijnen inzake personeelsleden die dit quotum niet halen. 

Vormingen worden door verpleegkundigen individueel bijgehouden op een 

vormingskaart, deze blijken soms niet volledig te zijn. De centrale databank is een 

registratie per afdeling en is onvolledig (bevat enkel externe vormingen en slechts 

een deel van de interne vormingen). Het is op de afdelingen niet duidelijk wie 

instaat voor het opvolgen van deze resultaten (hoofdverpleegkundige, 

middenkader). Men wenst dit te integreren in functioneringsgesprekken, maar deze 

gaan niet op alle afdelingen systematisch door.  

o De return van externe vormingen wordt onvoldoende opgevolgd. Abstracts zoals 

beschreven in het actieplan, kunnen niet steeds geraadpleegd worden.  

o Er is geen transparantie inzake het budget dat uitgetrokken wordt voor permanente 

vorming.  

o Door de krappe bestaffing op sommige afdelingen is vorming soms moeilijk in te 

plannen.  

 

Het is belangrijk dat men bottom-up zicht krijgt op vormingsbehoeften en -wensen en het 

interne vormingsaanbod daarop afstemt (behoefte- en vraaggestuurd). Verder moeten de 

nodige middelen vrijgemaakt worden voor het verpleegkundige departement / afdelingen 

om deze doelstelling te kunnen realiseren. Het is aangewezen om een systematische 

periodieke terugkoppeling te doen van de centraal opgevolgde vorming zodat 

hoofdverpleegkundigen en verpleegkundigen hier zicht op hebben. Een brede 

communicatie van de procedure i.v.m. de beslissing tot toestemming, gekoppeld aan de 

bijhorende vergoedingen, kan transparantie bieden aan de aanvrager.  

 

 Begeleiding van medewerkers die muteren, verloopt nog niet gestructureerd.  

 

 Er wordt onvoldoende op objectieve wijze een optimale inzet van de 

personeelseffectieven (vb. minimum bestaffing, inzet mobiele equipe) gerealiseerd: 

o De werklast blijkt op sommige afdelingen hoog te liggen (medewerkersenquête, 

weinig ruimte voor vorming ….).  

o ADV dagen worden niet volledig ingecalculeerd in de bestaffing; 

o Het meetinstrument “revised Bornem score” waarover men beschikt, wordt 

momenteel niet gehanteerd om, volgens een aantal parameters (vb. bestaffing, 

zorgzwaarte, bedbezetting …), de werklast aan te duiden. 

 

 

Aanbevelingen 

 

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

ziekenhuisbreed opgesteld. Op het niveau van de afdelingen is er nog niet voor alle 

diensten een dienstspecifieke inscholing (afdelingsspecifieke competenties) die verloopt 

volgens een stappenplan. We bevelen aan deze afdelingsspecifieke aanpak door te trekken 

naar alle afdelingen en nieuwe clusters, door als eerste stap de recent ontwikkelde 

introductiebrochures zo vlug mogelijk te implementeren en specifieke 

competentieprofielen op te stellen. Zo zou elke nieuwe medewerker zich systematisch 
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kunnen inwerken. Dit stappenplan kan verder ook gebruikt worden als leidraad tijdens 

inscholingsgesprekken.  

Het kan ook nuttig zijn om het ziekenhuisbreed inscholingsbeleid in verschillende 

modules op te stellen. Hierdoor kan het flexibeler of vraaggestuurd gebruikt worden bij de 

begeleiding van herintreders of personen die muteren binnen de instelling.  

 

 We bevelen aan om de functie van hoofdverpleegkundige nog meer te oriënteren naar een 

managementopdracht binnen de verpleegafdeling. De verpleegkundige kan hierbij, 

ondermeer door de patiëntentoewijzing, de volledige verantwoordelijkheid voor de patiënt 

op zich nemen en als dusdanig ook overleg plegen met de behandelende arts tijdens de 

zaalronde. Het delegeren van een aantal verantwoordelijkheden aan de verpleegkundige 

(i.p.v. de hoofdverpleegkundige) is ook bevorderlijk voor het erkennen van de 

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

kwaliteit van patiëntenzorg. In dit kader is het zinvol om systematisch de 

hoofdverpleegkundige de nodige cijfergegevens te bezorgen omtrent de werking van de 

dienst. Deze gegevens dienen vraaggestuurd te zijn en op een duidelijke en eventueel 

grafische wijze te worden aangeleverd. 

 

 We bevelen aan om verpleegkundigen in vast nachtdienstverband op regelmatige basis 

eens in dagdienst te laten werken. Op dit ogenblik is hieromtrent geen uniform beleid: op 

sommige afdelingen gebeurt dit wel, op andere niet. Dit moet betrokkenen toelaten om bij 

te blijven inzake afspraken in het ziekenhuis en technieken op afdelingsniveau. Een 

gestructureerd programma voor deze dagen is aangeraden, zodat dit door de betrokken 

personeelsleden als een effectieve meerwaarde kan worden gezien. 

 

 Advies om, gezien de huidige leeftijdscurve bij het verpleegkundig personeel, de 

ontwikkelingen omtrent opleiding en functiedifferentiatie (bv zorgkundigen) kritisch te 

blijven volgen.  

 

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

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

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

personeelseffectieven (vb. de mobiele equipe) worden gerealiseerd.  

 

 We bevelen aan om de visie en het beleid omtrent disfunctioneren te beschrijven in een 

procedure. 

 

 Een aantal afdelingen kunnen voor vervangingen geen beroep doen op de personeelsleden 

van de mobiele equipe, omdat het werk vrij specifiek is. Advies om na te gaan of het niet 

mogelijk zou zijn om bepaalde mensen van de mobiele equipe specifiek op te leiden voor 

deze diensten (reva, labo, RX, OK). 

 

 Een aantal chirurgen op het operatiekwartier stellen verpleegkundigen te werk op 

zelfstandige basis. Ook deze verpleegkundigen dienen deel uit te maken van het 

verpleegkundige team onder toezicht en controle van de hoofdverpleegkundige. 

Aangezien alle verpleegkundige activiteiten die in de instelling gesteld worden, vallen 

onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur verpleging en hij de verpleegkundige 

activiteit dient te integreren in het geheel van het ziekenhuis, dient deze, naast zicht op 

diploma’s, ook minimaal zicht te hebben op het functioneren van deze personeelsleden 

(functioneringsgesprekken, vorming).  
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6 Kwaliteitsbeleid 

6.1 Algemeen 

 
Algemene vaststellingen 

 In 1999 werd de stuurgroep kwaliteitszorg opgestart. In 2007 werd dit comité hervormd 

en omgedoopt tot coördinatiecomité kwaliteit en patiëntveiligheid. De samenstelling 

werd aangepast en het comité komt maandelijks bijeen. Incidenten worden hier 

besproken. Op termijn wil men tot een nieuwe structuur komen, namelijk het bestaande 

comité, dat beleidsbeslissingen neemt en daarnaast een kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsteam dat de dagelijkse werking en opvolging op zich neemt. 

 

 De kwaliteitscoördinator is staffunctionaris en rapporteert rechtstreeks aan de algemeen 

directeur. In het organogram werd hij oorspronkelijk geplaatst onder de hoofdgeneesheer, 

teneinde de betrokkenheid van de artsen in het kwaliteitsgebeuren te verhogen. Omwille 

van het ziekenhuisbrede karakter van kwaliteitszorg valt de coördinator nu rechtstreeks 

onder de algemeen directeur. Hij heeft geen lijnfunctie. Hij is lid van het 

coördinatiecomité kwaliteit en van een aantal verbeterteams/comités. Daarnaast vervult 

hij nog andere taken in het middenkader van het verpleegkundig departement en als 

staffunctionaris van de directie. Hij is verder ombudspersoon en wordt ingezet voor 

tijdelijke opdrachten (bv : manager ad interim OK, …), ook binnen de andere instellingen 

van de vzw Glorieux. Sinds 2007 is hij ook aangesteld om de initiatieven i.v.m. 

patiëntveiligheid te coördineren. 

 

 Het organogram van het kwaliteitsbeleid in het ziekenhuis geeft aan dat kwaliteit vorm 

krijgt door verbeteracties op de afdeling zelf (door het diensthoofd, de medewerkers 

eventueel ondersteund door de kwaliteitscoördinator). Wanneer een project dienst- of 

departementsoverschrijdend is wordt een ad hoc verbeterteam/werkgroep opgericht. 

Iedere werkgroep staat onder de supervisie van ofwel een bepaald directielid, ofwel een 

‘supercomité’. Hierdoor krijgen ze een duidelijke plaats in de hiërarchie van het 

ziekenhuis en kunnen zij hun voorstellen laten bekrachtigen zodat ze ziekenhuisbreed 

kunnen toegepast worden. Verder vervult het coördinatiecomité kwaliteit en 

patiëntveiligheid als taken: het organiseren, plannen, coördineren, implementeren en 

opvolgen van het kwaliteitsbeleid. De kwaliteitscoördinator kan op elk niveau 

ondersteunend en faciliterend werken. 

 

 Binnen het ziekenhuis werden volgende projecten weerhouden binnen de 4 verplichte 

domeinen: 

o Evaluatie van de gebruikers : patiëntentevredenheid (algemene en bijkomende 

bevragingen) 

o Evaluatie van de medewerkers : personeelstevredenheid 

o Klinische performantie: decubitus, transfusiereacties, chemotherapie, klinische 

indicatoren, malnutritie, urineweginfecties, ventil.geass.pneum, … 

o Operationele performantie: medicatieprocessen op de afdelingen, 

antibioticagebruik, afsprakenbeleid ééndagskliniek (EDK), bijscholing cardiologie, 

borstvoedingsbeleid, continuïteit en communicatie van hoofdverpleegkundigen, 
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…. 

 

 Sinds 2002 is het ziekenhuis toegetreden tot het netwerk klinische paden. De 

samenwerking met het Vlaamse ziekenhuisnetwerk (belangrijk voor het benchmarken 

van indicatoren) werd door het ziekenhuis opgezegd wegens onvoldoende feedback 

vanuit het netwerk. 

 

 

Sterke punten 

 Het organogram en de opbouw van de verschillende niveaus waarbinnen aan kwaliteit 

kan gewerkt worden is goed doordacht uitgewerkt. Dergelijk systeem bewaakt het 

overzicht van kwaliteitsinitiatieven en maakt dat genomen beslissingen formeel 

bekrachtigd worden zodat ze ziekenhuisbreed kunnen doorgevoerd worden. Zowel 

bottom-up als top-down worden projecten gestimuleerd. 

 

 De laatste jaren is de rol van kwaliteitscoördinator meer gegroeid in de richting van 

facilitator en ondersteuner van kwaliteitsinitiatieven en –projecten. Dit houdt in dat 

kwaliteitsdenken de laatste jaren meer ingeburgerd geraakt is bij de medewerkers van het 

ziekenhuis. Heel wat duiding van knelpunten met hieraan gekoppelde ideeën en plannen 

voor verbetering komen momenteel van de medewerkers zelf (bv : bijkomende 

tevredenheidsmetingen op een aantal afdelingen, IZ : sticker aandacht vanuit apotheek op 

bepaalde medicatie, …). Het gevoel dat kwaliteit een verantwoordelijkheid is van 

iedereen wordt sterk gepromoot binnen het ziekenhuis. 

 

 De kwaliteitscoördinator is een grote voorstander van management ‘by walking around ‘ , 

op deze manier heeft hij een goed overzicht op de verschillende projecten en de 

knelpunten. Tevens onderhoudt hij op deze manier goede contacten met de verschillende 

afdelingen in het ziekenhuis. 

 

 Er is voor elke lopend en nieuw initiatief rond kwaliteitsverbetering (recent) een 

uitgebreide standaard projectfiche ingevuld. Dit komt het globale overzicht en de 

coördinatie ten goede. 

 

 Sinds 2002 beschikt het ziekenhuis over een nieuwsbrief ‘Glorieux’ en over verschillende 

affiche-campagnes. Dergelijke initiatieven komen de communicatie en 

informatiedoorstroming binnen het ziekenhuis ten goede. 

 

 Er is een interne auditor aanwezig in het ziekenhuis, wat positief ervaren wordt door alle 

betrokkenen. 

 

 

Non-conformiteiten 

 Er werd geen sterkte-zwakte analyse opgemaakt van de klinische performantie. De MKG 

gegevens worden teruggekoppeld naar de artsen in groep, maar hierop wordt geen 

analyse uitgevoerd en er zijn geen verbeteracties aan gekoppeld. Naast de analyse die 

dient te gebeuren op basis van de teruggekoppelde data van de overheid (MKG), is het 

belangrijk dat het ziekenhuis ook een globaal zicht krijgt op de huidige stand van zaken 

inzake de medische performantie. Hiervoor dienen de artsen zo ruim mogelijk gegevens 
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te verzamelen welke deze medische zorg zichtbaar maken. Deze gegevens dienen het 

onderwerp te zijn van een sterkte-zwakte analyse, zodat knelpunten en verbeterpunten 

kunnen gedetecteerd worden. Het is belangrijk dat bij deze analyse zoveel mogelijk 

artsen betrokken worden en gemotiveerde keuzes op ziekenhuisniveau kunnen genomen 

worden. Het klinische aspect dient duidelijker opgenomen te worden in het 

kwaliteitsbeleid. 

 

 Er is nog geen procedure omtrent de bekendmaking van het evaluatierapport opgemaakt 

binnen het ziekenhuis. Het evaluatierapport dient integraal en actief bekend gemaakt te 

worden aan alle belanghebbenden. Een aantal ideeën werden tijdens het gesprek 

geopperd. 

 

 

Tekortkomingen 

 Het is belangrijk om niet alleen het gegevensbeheer, maar ook de gegevensverzameling 

binnen het ziekenhuis te inventariseren en optimaliseren. Zo kan een duidelijk beeld 

verkregen worden van de beschikbaarheid aan informatie, de vorm waarin deze 

informatie beschikbaar is, welke informatie men nog dient te verwerven en welke de 

meest efficiënte manier is om dit hele proces rond te krijgen (dubbele metingen, SPE-

gegevens, MKG gegevens, benchmarkingen, welke info kan uit de administratieve 

dossiers gehaald worden,…). Het is hierbij nuttig om gegevens niet enkel per discipline 

te bekijken maar waar nodig ook in een ruimer geheel te plaatsen. Zo is het belangrijk dat 

de analyse van de MKG gegevens ook op het comité kwaliteit en patiëntveiligheid 

besproken wordt.  

 

 Het kwaliteitsdecreet stelt dat binnen de 4 verplichte domeinen verbeteracties moeten 

geselecteerd worden. Het is belangrijk dat deze verbeteracties voortvloeien uit een 

risicoanalyse. Deze risicoanalyses ontbreken binnen de 4 domeinen. De motivatie 

waarom bepaalde verbeterprojecten opgestart worden, ontbreekt bijgevolg ook. Er is wel 

een degelijke onderbouwing van elk kwaliteitsproject en/of initiatief op zich, maar geen 

motivering waarom dit nu juist het prioritair knelpunt is binnen dit ziekenhuis. Men kan 

stellen dat vooral de coördinatie en samenspraak betreffende de algemene 

gegevensverzameling en analyse nog beter uitgebouwd kan worden over de verschillende 

departementen heen. Momenteel worden projecten nog te vaak ad hoc gekozen. 

o Eens een project gekozen is, worden niet steeds de doelstellingen SMART 

(specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden) opgesteld ( bv.: 

het verbeteren van, het opmaken van…). Men kan maar een juiste afweging maken 

bij afronding van het project, indien van bij de opstart heel precies omschreven 

staat (meetbaar) wat men wil bereiken. Een aantal doelstellingen zijn meer borging 

dan verbeteringen en ook het registreren van gegevens kan niet als een 

verbeterdoelstelling op zich beschouwd worden. 

o In een aantal gevallen blijkt de opvolging van de projecten niet even consequent te 

gebeuren, waardoor sommige projecten dan ook niet afgewerkt worden of dat men 

zelfs niet tot borging komt. Het is belangrijk om vooraf actieplannen uit te werken 

met hieraan gekoppeld de vooropgestelde timing waarbinnen men tot bepaalde 

resultaten/acties wil komen. Deze actieplannen dienen als sturing in tijd. 

o En tenslotte is het belangrijk om bij de projecten ook meer een afweging en een 

analyse te maken van de (eind)resultaten.  
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 De artsen werden niet betrokken in de tevredenheidsbevraging van de medewerkers. Het 

is belangrijk om ook de verwachtingen, noden en waarden van deze groep medewerkers 

te kennen zodat ook hier actief op ingespeeld kan worden vanuit het beleid.  

Bij de cultuurmeting patiëntveiligheid in kader van het FOD-project werden de artsen wel 

betrokken. 

 

 Momenteel beschikt men niet over een systeem, waardoor kwaliteitsprocedures, 

richtlijnen, afspraken… gecontroleerd worden in hun praktijkuitvoering. Het is belangrijk 

dat het ziekenhuis de nodige controlesystemen uitwerkt zodat garanties ingebouwd 

worden dat kwaliteitsprojecten ook daadwerkelijk uitgevoerd, nageleefd en gecontroleerd 

worden (bv.: via interne controles, observaties, inschakelen hoofden, prestatie-

indicatoren…).  

Wat betreft ziekenhuishygiëne zou er wel een opvolgsysteem bestaan. 

 

 Binnen het ziekenhuis is meerdere malen vastgesteld dat werkgroepen en hieraan 

gekoppelde projecten en/of processen opgestart worden en een tijdje meedraaien, maar 

dat deze vaak ook om één of andere onduidelijke reden stoppen. Dit betekent niet dat 

binnen dit specifiek onderwerp geen vooruitgang meer geboekt werd, maar alles is meer 

verdeeld, meer ad hoc en minder gericht en gepland vooruitgegaan. Het algehele 

overzicht en de formele sturing van de werkgroep heeft hierdoor aan belang ingeboet. (bv 

:werkgroep antitumorale medicatie, laatste verslag 13/02/09, vorige dateerde van 2006, 

ondertussen wel gewerkt aan klinisch pad en de voorschriften). Het is belangrijk de 

formele en systematische samenkomsten te bewaken en terug in te voeren. 

 

 

Aanbevelingen 

 We bevelen aan om directieleden, (hoofd)geneeshe(e)r(en) een opleiding inzake 

kwaliteitsmanagement te laten volgen. Het uitdragen van kwaliteitsprincipes door de 

leidinggevenden van het ziekenhuis kan een meerwaarde betekenen en de betrokkenheid 

van de artsen bij het kwaliteitsbeleid verhogen. 

 

 We bevelen aan om de plannen van een nieuwe structuur voor het comité kwaliteit en 

patiëntveiligheid vorm te geven, zodat  het bestaande comité de beleidsbeslissingen 

neemt en een team samengesteld wordt dat de dagelijkse werking en opvolging op zich 

neemt. 

  

 Er zijn de jaarlijkse activiteitendag voor diensthoofden en een jaarlijkse strategiedag voor 

artsen. We bevelen aan om een multidisciplinaire beleidsdag te overwegen.  

 

 We bevelen aan indicatoren te integreren in de klinische paden. Aan de hand van deze 

meetindicatoren kan voor elk significant stukje binnen de klinische paden de kwaliteit 

van zorg geobjectiveerd worden. Deze resultaten kunnen als signaalfunctie dienst doen en 

maken het mogelijk gericht in te grijpen binnen het proces. Op deze manier kan een 

gestandaardiseerde manier van zorgverlening tegelijkertijd een bron aan objectieve 

informatie aanleveren voor een continue optimalisatie. 

 

 Er werd in 2004 gepeild naar de ervaringen van de medewerkers inzake het 

kwaliteitsbeleid en –uitvoering binnen het ziekenhuis. We bevelen aan de ervaringen 

inzake de betrokkenheid van de medewerkers bij het kwaliteitsbeleid en de uitvoering 
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ervan op te volgen. Het kan nuttig zijn te weten waarmee de lage respons (0,03%) 

indertijd te maken had en of de ondertussen genomen acties vruchten afgeworden hebben. 

 

 We bevelen aan om voor de gebruikers en de medewerkers de subgroepen te definiëren 

en hun verwachtingen, noden, behoeften en waarden te inventariseren. Deze werkwijze 

laat toe gemotiveerde keuzes te maken in de verbetermogelijkheden. 

 

 We bevelen aan de projectfiches verder op te volgen naar volledigheid van gegevens. Het 

ondersteunen van de medewerkers inzake het correct invullen blijft nodig. Het belang van 

een formele fiche met een actieplan, met vooropgestelde timing en met SMART- 

doelstellingen komt de realisatie van verbeterprojecten ten goede. 

 

 We bevelen aan de werklast van de kwaliteitscoördinator te bewaken. Een nog verder 

doorgroeien in de rol van facilitator en ondersteuner zou hierbij een gedeeltelijke 

oplossing zijn. Ook de plannen om een afsplitsing te maken van het comité kwaliteit en 

patiëntveiligheid waarbij een patiëntenveiligheidsteam de dagelijkse werking en 

opvolging op zich neemt, zou hierbij kunnen bijdragen. Ook een administratieve hulp 

voor de kwaliteitscoördinator zou een meerwaarde kunnen zijn. 

 

 Er is binnen het ziekenhuis een interne auditor aangesteld. De precieze taakomschrijving 

en inhoud van de job is niet volledig duidelijk voor de kwaliteitscoördinator. Momenteel 

ligt de focus van de interne audits vooral op de financiële zaken en het uitwerken van 

processen. Het is belangrijk dat expertise en kennis omtrent het detecteren en remediëren 

van knelpunten door beide experts op bepaalde momenten in het proces kunnen 

samenkomen. Het is belangrijk om regelmatig formele overlegmomenten (naar 

afstemming, afbakening, …) te organiseren tussen de interne auditor en de 

kwaliteitscoördinator, aangezien hetzelfde doel, namelijk kwaliteitsverbetering door 

beiden nagestreefd wordt. 

We bevelen aan de interne audits zo ruim mogelijk op te vatten (financieel, kwaliteit, 

normering, evidence based richtlijnen…). 

 

 

6.2 Risicomanagement 

 
Algemene vaststellingen 

 Het systeem incidentenmelding beslaat de gehele vzw Glorieux en haar acht instellingen. 

De definities en principes liggen vast. Een uniform incidentenformulier is ontwikkeld, de 

stroom van dit formulier door het ziekenhuis ligt vast en de opvolging van incidenten is 

bepaald. Het is een elektronisch systeem. Verschillende acties en initiatieven werden 

reeds ondernomen om de incidentenmelding ziekenhuisbreed bekend te maken en op 

spoor te zetten. April 2008 was de start van het systeem binnen het ziekenhuis. 

Tussentijdse herinneringen en aanmoedigingen om de medewerkers aan te zetten tot het 

melden, werden uitgevoerd. De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor het 

opzetten en verder beheren en optimaliseren van dit systeem. Het aantal meldingen vorig 

jaar bedroeg 35, waarvan er een tiental afkomstig waren van andere instellingen van de 

vzw Glorieux. Heel wat ideeën zullen pas concreet vorm kunnen krijgen, vanaf het 

moment dat er voldoende meldingen zijn. Nu worden de incidenten opgedeeld in val, 

medicatie, agressie en ‘andere’ … Men heeft expliciete aandacht voor de anonimiteit van 
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zowel de melder, gebruiker als de andere betrokkenen. 

 

 Een aantal diensten hebben een apart incidenten meldingsysteem (labo, hemovigilantie).  

 

 
Sterke punten 

 De kwaliteitscoördinator, verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het 

incidentenmeldingsysteem, maakte een analyse ( thesis) van de FONA-registratie in een 

aantal Vlaamse ziekenhuizen.  De kwaliteitscoördinator is in sterke mate vertrouwd met 

de voor- en nadelen van verschillende meldingssystemen. 

 

 De kwaliteitscoördinator combineert kwaliteitsbeleid met klachtenmanagement en 

incidentenmeldingen in zijn takenpakket. Hierdoor kunnen gemakkelijk en snel linken en 

inzichten gecreëerd worden, wat de daadwerkelijke verbeteracties ten goede komt.  

 

 Aangezien het melden vaak tijdsintensief is, werd hierop geanticipeerd met een 

proefproject met de ‘light versie of snelle versie’ op sommige diensten. Deze meldingen 

gebeuren op papier, de bundel ligt op de afdelingen (IZ , …). Deze meldingen vragen 

heel weinig registratietijd en zijn beperkt in het opvragen van gegevens (belangrijkste is 

de narratieve beschrijving van het incident). Deze lijst van incidenten wordt op dienst 

besproken en overlopen met de kwaliteitscoördinator. Hier werden reeds belangrijke 

verbeteracties aan gekoppeld (b.v. de sticker aandacht voor bepaalde medicatie in 

samenwerking met apotheek). Deze lijst wordt regelmatig gearchiveerd door de 

kwaliteitscoördinator. 

 

 Specifieke meldingen kunnen apart diepgaander uitgewerkt worden. Dit was ondermeer 

het geval voor het detecteren van mankementen aan rolstoelen. Gedurende een korte 

tijdspanne werden alle rolstoelen gescreend. 

 

 Er werden reeds verschillende nota’s opgemaakt omtrent de incidentenmelding en de 

eerste resultaten. Deze nota’s zijn gericht naar alle medewerkers (en een aparte nota voor 

de artsen) met sensibilisatie als doel. 

 

 

Tekortkoming  

 Artsen hebben nog geen incidenten gemeld. Artsen hebben tot nog toe geen toegang tot  

het intranet en hebben bijgevolg ook geen rechtstreekse toegang tot het elektronische 

formulier. Dit euvel dient dringend opgelost te worden. 

 

 

Aanbevelingen 

 Een aantal functies hebben aparte incidenten meldingsystemen (o.a. labo, 

hemovigilantie). Een formele systematische overdracht van resultaten of van een 

afgewerkte analyse met de beheerder van het systeem is er niet. Op vraag worden de 

gegevens wel beschikbaar gesteld. We bevelen aan formele afspraken te maken inzake 

het beschikbaar stellen en eventueel samenbrengen van alle incidenten. Ook de 

verschillende ‘light versies’ en specifiek verder uitgebouwde meldingen dienen aan 
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elkaar gelinkt te worden voor een zo volledig mogelijk overzicht. 

 

 We bevelen aan om bij de algemene analyse en het jaarverslag van de 

incidentenmeldingen zeker een opsplitsing te maken tussen incidenten binnen het 

ziekenhuis en de andere instellingen van vzw Glorieux.  

 

 De incidentenmelding beperkt zich momenteel vooral tot registratie en een individuele 

incidenten-analyse. Een echte globale analyse van alle meldingen is voorzien voor de 

toekomst en van zodra er voldoende meldingen zijn. Een degelijke analyse, 

multidisciplinair opgevat, geeft inzicht in knelpunten en kan onderbouwde 

verbeterpunten selecteren. Een duidelijke en actieve feedback naar alle 

ziekenhuismedewerkers kan de bekendheid en gebruik van het meldsysteem ook ten 

goede komen. 

 

 Medicatie-incidenten staan apart vermeld in het meldingsformulier. We bevelen aan om 

hierover de nodige aandacht te geven bij de communicatie, zodat op de 

verpleegafdelingen gekend is hoe ruim dit item kan ingevuld worden (o.a. 

aanlevering/bewaring/getekend voorschrift/ toediening/ontslag/…). Het elektronische 

formulier dient voor medicatie nog verder uitgewerkt. 

 

 We bevelen aan om aan incidenten ‘risk priorities’ toe te kennen. Door risk priorities in 

de registratie mee in te bouwen kan bijvoorbeeld ook met de ernst, de veroorzaakte last 

en de frequentie (herhalingsincidenten) rekening gehouden worden. 

 

 We bevelen aan meer aandacht en inspanningen te leveren om het aantal registraties voor 

het medische departement te verhogen. Een toegang tot het intranet voor alle artsen zou 

hierin een eerste stap kunnen zijn. 
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7 Audit van de verpleegafdelingen, diensten, 
functies en zorgprogramma’s 

7.1 Algemeen  
 

Algemene vaststellingen 

 Volgende afdelingen werden o.a. bezocht:  

o Op de afdeling C2 staan 34 bedden opgesteld. 16 verschillende artsen uit 6 

disciplines (algemene chirurgie, gynaecologie, urologie, ORL, stomatologie, 

plastische chirurgie) hospitaliseren er patiënten. 

o Op de afdeling D1 staan 28 bedden opgesteld. Hiervan zijn 4 bedden stroke-unit 

(mid-care). De rest zijn vooral opnames van gastro-enterologie en oncologie.  

o Op de afdeling D4 staan 24 bedden opgesteld. Een tiental internisten hospitaliseren 

er patiënten. 

 

Sterke punten 

 Op de verpleegafdelingen wordt gestreefd naar zorg op maat: patiënten hebben keuze uit 

verschillende maaltijden, en op éénpersoonskamers kan steeds een familielid overnachten. 

 

 Op C2 is de opvang van geriatrische patiënten goed georganiseerd. Op moment van de 

audit werden 9 patiënten opgevolgd door de interne liaison.  

 

 De afdeling D1 beschikt over een zeer ruime badkamer. 

 

Non-conformiteiten 

 Uit documenten en uit vaststellingen op de afdeling D1, blijkt dat heel wat 

personeelsleden chemotherapie toedienen. Niet al deze medewerkers zijn (voldoende) 

geschoold in deze materie en/of hebben voldoende jaren ervaring. Het is belangrijk dat 

men voorziet in een basisopleiding, die op regelmatige tijdstippen herhaald wordt (voor 

de nieuwkomers en als opfrissing). Ook opleiding omtrent extravasatie en het ter 

beschikking stellen van een compendium is een strikt minimum om de ‘oncologische 

veiligheid’ te kunnen waarborgen.  

 

 De meeste afdelingen werken voor het voorschrijven en afleveren van narcotische 

analgetica niet met individuele verdovingsvoorschriften maar met verzamelkaarten voor 

meerdere dosissen. Hierbij wordt medicatie uit de afdelingsvoorraad genomen, waarbij de 

arts en de verpleegkundige dienen af te tekenen en een individuele patiëntensticker wordt 

op de kaart gekleefd. Uit vaststellingen blijkt dat de artsen de kaart niet tekenen per 

genomen medicatie maar pas tekenen als de volledige kaart vol is (dit kan in praktijk een 

aantal weken duren). Verdovende medicatie kan enkel door de apotheek afgeleverd 

worden op basis van een geïndividualiseerd, eigenhandig geschreven en ondertekend 
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voorschrift, waarbij de posologie en aantal voluit wordt geschreven.  

 

 Thuismedicatie wordt op sommige afdelingen op de kamer bewaard en valt onder de 

verantwoordelijkheid van de patiënt. 

Het bewaren van de medicatie op de kamer en inname zonder toezicht van het 

verpleegkundige personeel dient vermeden te worden. Indien dit toch wordt toegepast, 

dient de behandelende geneesheer hiervoor een medisch order in het patiëntendossier te 

noteren, zoals nochtans voorzien is in de procedure. De verpleegkundigen kunnen dan 

niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel foutief toedienen van 

geneesmiddelen. Dergelijk medisch order kon echter in voorkomende gevallen niet 

teruggevonden worden. 

 

 Niet elke verpleegafdeling beschikt over een bedpannenpsoeler. Drie afdelingen (D4, 

Reva en palliatieve eenheid) delen één bedpannenspoeler. Er is bovendien een sterke 

geurhinder in de spoelruimte. 

 Niet alle afdelingen beschikken over een functionele badkamer:  

o De verpleegafdeling D4 beschikt niet over een badkamer. Patiënten dienen voor 

een bad naar een naastliggende afdeling te gaan (de palliatieve eenheid of 

geriatrie). Baden gebeurt op D4 en D1 op vraag of bij noodzaak, men hanteert er 

geen badfrequentie in de zorgplanning. Op D1wordt de badkamer zelden gebruikt. 

o Op de verpleegafdeling C2 is er geen gemeenschappelijke badkamer en wordt een 

badkamer die verbonden is met een patiëntenkamer ook gebruikt voor de andere 

patiënten. Wanneer ze echter gebruikt wordt door andere patiënten, is het toilet op 

de desbetreffende kamer niet meer ter beschikking.  

 

 

Tekortkomingen 

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

sommige afdelingen toeren artsen op allerhande momenten van de dag, zelfs ’s avonds 

laat. Soms toeren dokters in afwezigheid van verpleegkundigen. Deze worden dan 

mondeling op de hoogte gebracht van eventuele therapiewijzigingen. Dergelijke 

werkwijze houdt risico’s in op fouten. 

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

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

 

 Er zijn geen eenduidige afspraken omtrent het inroepen van medische hulp door 

verpleegkundigen tijdens het weekend. De helft van de behandelende artsen wil zelf 

gecontacteerd worden, terwijl de andere helft vraagt om beroep te doen op de specialist 

van wacht. ’s Nachts wordt steeds beroep gedaan op de spoedarts, deze is echter niet op 

elk moment beschikbaar.  

 

 Er zijn geen eenduidige afspraken omtrent het neerschrijven van medisch orders in het 

patiëntendossier. Er zijn enerzijds drie versies van een medisch orderblad (het groen 

orderblad, het wit orderblad en een blancoblad) in gebruik op één zelfde afdeling. 

Sommige artsen schrijven medische orders rechtstreeks in het verpleegkundig dossier. 

Sommige disciplines hanteren een ‘toermap’ voor het neerschrijven van medische orders. 

Deze medische orders zijn vaak moeilijk leesbaar of onduidelijk qua inhoud (b.v. 
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medicatieverandering van 2mg in 1ml). 

Veel artsen geven enkel mondelinge medische orders aan de verpleegkundigen. 

Medicatieschema’s, medicatie-orders en medische orders in het patiëntendossier worden 

zelden ondertekend door de artsen.  

 Het medicatiedistributiesysteem dient herzien te worden in het kader van 

risicomanagement. Volgende risico’s op fouten in de medicatiedistributie werden in het 

ziekenhuis vastgesteld: 

o Medicatieschema’s en medicatieorders worden niet steeds getekend door de arts. 

Wijzigingen, achteraf aangebracht, zijn niet getekend door de arts. 

o Medicatie-opdrachten worden door verpleegkundigen overgeschreven in het 

verpleegkundige dossier. 

o De toe te dienen dosis is niet steeds vermeld. Bij “medicatie zo nodig” ontbreekt 

vaak de dosis, de maximaal cumulatieve dosis en het minimum tijdsinterval. 

o Medicatievoorschriften worden opgemaakt door verpleegkundigen en zelfs niet 

ondertekend door artsen. Ondertekening gebeurt soms pas bij ontslag van de 

patiënt. 

o Voorschriften voor narcotische medicatie worden niet steeds individueel (bv PE, 

C2, D1, G2 en D4), op naam van de patiënt voorgeschreven. De narcotische 

stockkaarten worden als naschriften gebruikt. Verdovende medicatie wordt 

meestal uit de afdelingsstock toegediend aan patiënten, en het medicatievoorschrift 

wordt opgesteld na toediening voor aanvulling van de stock, soms maar één maal 

per maand. 

o In de apotheek heeft men geen zicht op het volledige medicatieschema van de 

patiënt.  

o Er is geen sluitende controle op de thuismedicatie. 

o Medicatie wordt op de meeste afdelingen (’s namiddags of ’s nachts) voor 24 u 

klaargezet. 

o Medicatiebakjes waarin medicatie vooraf wordt klaar gezet bevatten geen 

patiëntenidentificatie, enkel een kamernummer. 

o Niet alle medicatie is voorhanden in unitdoseverpakking, waardoor losse blisters 

worden klaargezet. Ook gehalveerde medicatie en kwartjes worden klaargezet, 

waarbij identificatie onmogelijk is. 

o Medicatie wordt niet steeds toegediend door de verpleegkundige die 

verantwoordelijk is voor de patiënt. 

o De reden waarom medicatie niet gegeven is, wordt niet steeds vermeld op het 

medicatieschema. 

o Er is geen medisch order voor medicatie die door de patiënten zelf op de kamer 

worden bewaard en waarbij er geen toezicht is op inname. 

o Bloedzakjes werden aangetroffen in de koelkast samen met de medicatie (G2). 

o Bij controle van afdelingsvoorraden werd er medicatie (vitamine B op G2; …) 

teruggevonden die vervallen was. In samenspraak met de apotheek dient men een 

betere procedure te ontwikkelen die bepaalt wie en wanneer de controle op 

vervaldata uitvoert; 

o Bij nazicht bleek de stockcontrole voor narcotische analgetica op C2 niet sluitend. 

Volgens de theoretische stock moesten er 21 Dipidolor® ampullen aanwezig zijn, 

terwijl er in praktijk 20 effectief in stock waren. Er was een tekort van één ampul 

Dipidolor®. 

o Er zijn meerdere ampullen KCl in de afdelingsvoorraden aanwezig (bv 6 in de 

voorraad van de kinderafdeling).  
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Bovendien worden patiënten vanuit IZ soms met een spuitpomp KCL naar de 

kamer getransfereerd.  

o Op moment van de audit werden er op de verzorgingskarren verscheidene 

unitdoseverpakkingen van Hibidil® en Hac® open teruggevonden. Deze werden 

bewaard voor verder gebruik. 

o Er werden open flacons H2O2
® aangetroffen, zonder openingsdatum.  

 

 De verpleegafdelingen kennen problemen inzake infrastructuur: 

o Meerdere verpleegafdelingen zijn aan grondige onderhouds- en renovatiewerken 

toe. Vuile muren, los behangpapier, kapotte schuifdeuren, gescheurde zittingen 

van zetels werden meermaals opgemerkt. 

o De verschillende afdelingen lopen in elkaar over en vormen geen functioneel 

geheel.  

o Verder hebben afdelingen heel wat kamers met een verbodteken aan de deur, die 

niet afgesloten kunnen worden. In deze ruimtes zijn materiaal en producten 

aanwezig die de veiligheid van de patiënt in gevaar kan brengen.  

 

 

Aanbevelingen  

 

 Teneinde patiënten voldoende te informeren en om de betrokkenheid bij het 

genezingsproces te verhogen, raden wij aan meer informatiebrochures te ontwikkelen. 

Naast een afdelingsspecifieke onthaalbrochure kunnen ook brochures voor de meest 

frequente onderzoeken (coronairografie, bronchoscopie, ..) multidisciplinair ontworpen 

worden. 

 

 De hoogte van de spiegels in de badkamers zijn niet steeds aangepast aan 

rolstoelgebruikers. 

 

 

7.2 Materniteit en N* 

 
Algemene vaststellingen 

 

 In 2008 waren er 604 geboortes en 594 bevallingen. 22% van de bevallingen werd 

ingeleid, 19% van de bevallingen gebeurde via een sectio en 15% via een 

kunstverlossing. 77% van de moeders kreeg een epidurale verdoving. 

77,9% van de moeders start met borstvoeding.  

 

 De materniteit bestaat uit een T-vormige verpleegafdeling op de vierde verdieping.  

De langste arm van de afdeling telt 15 bedden en wordt enkel gebruikt als kraamafdeling. 

De kortste arm van de afdeling telt 6 bedden en wordt ook gebruikt als expansiedienst of 

overloopafdeling, dit deel wordt C4 genoemd. 

In totaal zijn er 17 éénpersoonskamers en 2 tweepersoonskamers. 

 

 De neonatale afdeling bevindt zich binnen de kraamafdeling en is naast de verpleegpost 

van de kraamafdeling gelegen. N* beschikt over een verpleegpost, een kamer voor de 

couveuses en bedjes en een isolatiekamer. In 2008 werden er 127 baby’s opgenomen. 
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 Er is één personeelsequipe voor het verloskwartier, de kraamafdeling, C4 en de neonatale 

afdeling. Deze bestaat uit 18,19VTE vroedvrouwen (inclusief hoofdvroedvrouw) en 

0,8VTE gegradueerde pediatrische verpleegkundige. Er is een 24-uurspermanentie van 3 

vroedvrouwen. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er wordt een brede waaier van zorg aangeboden voor zwangere vrouwen en bevallen 

moeders.  

o De helft van de zwangere vrouwen gebruikt een geboorteplan om wensen en 

verwachtingen omtrent arbeid en bevalling vooraf vast te leggen.  

o De mogelijkheid van poliklinisch bevallen, een bevalling door de huisarts of 

een vroedvrouw bestaat.  

o In het verloskwartier zijn volop mogelijkheden voor ‘natuurlijk’ bevallen. 

o Er is een goede continuïteit van zorg met de postnatale thuiszorg, 2 

vroedvrouwen van de afdeling combineren hun job met die van zelfstandige 

vroedvrouw in deze thuiszorg. 

 

 Het verloskwartier werd het voorbije jaar vernieuwd en ingericht volgens een huiselijk 

concept. Er is een relaxatiebad, materiaal is verborgen in kasten, er zijn enkel 

gecombineerde arbeids-verloskamers, bevallingstafels werden vervangen door 

bevallingsbedden, alle kamers zijn voorzien van een zitbal, er is aandacht voor een 

rustige sfeer via verlichting. Eén van de kamers is ingericht voor de minder klassieke 

bevallingsmethoden, er is een bad voor onderwaterbevallingen, een baarstoel, baarkruk, 

... 

 

 Op de éénpersoonskamers wordt steeds de mogelijkheid tot overnachting van de partners 

aangeboden. 70% van de koppels maakt hiervan de eerste nachten gebruik. 

 

 Er is een goede overlegcultuur op de dienst. Er zijn niet enkel de dienstvergaderingen van 

de vroedvrouwen. Daarnaast is er een maandelijkse stafvergadering van alle 

gynaecologen met de hoofdvroedvrouw. Hier komen beleidsmatige aspecten aan bod, 

procedures en knelpunten, worden de boordtabellen met klinische indicatoren tot op 

doktersniveau besproken en staan casussen op de agenda. Tweemaal per jaar zijn ook de 

pediaters aanwezig op dit overleg.  

 

 Er is een begeleidingsverpleegkundige aangesteld voor de bijscholing en vorming van de 

(nieuwe) medewerkers voor de moeder- en kindzorg. 

 

 De reglementen van materniteit en N* zijn goed uitgewerkt en praktisch opgevat. Zo zijn 

er strikte opnamecriteria vastgelegd voor N*, is er aandacht voor ouderparticipatie en 

overlegstructuren. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De medische dossiers van de kraamvrouwen bevinden zich niet op de kraamafdeling. Op 

de dag van bezoek aan de afdeling was slechts één medisch dossier aanwezig. In het 

verpleegkundig dossier bevindt zich enkel een medisch orderblad. Ook de medische 
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volgfiche met prenatale gegevens bevindt zich tijdens de opname niet meer op de 

afdeling. 

Het medisch dossier dient zich te bevinden op de afdeling waar de patiënt verblijft. 

 

 Op de kraamafdeling worden, op het gedeelte C4, niet enkel kraamvrouwen opgenomen, 

maar ook vrouwen na chirurgische ingrepen (gynaecologisch, plastische, andere 

chirurgie) en soms voor internistische problemen. Ook kinderen worden bij overbezetting 

van de kinderafdeling of bij wens tot een éénpersoonskamer op C4 opgenomen.  

De zorg voor de patiënten van C4 gebeurt door één gezamenlijke equipe van de 

kraamafdeling. 

 

 Alle personeelsleden werken in beurtrol op het verloskwartier, de kraamafdeling en de 

neonatale afdeling. Er is geen specifieke equipe toegewezen aan N*. Niet alle 

vroedvrouwen hebben een bijzondere ervaring of een specifieke opleiding gevolgd inzake 

neonatale zorgen, 7 vroedvrouwen hebben deze ervaring of opleiding niet. 

 

 De neonatale afdeling beschikt over onvoldoende plaats. De N* beschikt over 6 plaatsen, 

maar de ruimte hiervoor is te krap bemeten. 

o De bedjes en couveuses staan vlak naast elkaar (50 cm onderlinge afstand). Er 

zijn 2 zetels en 2 stoelen voorzien voor bezoekers. Zelfs indien de N* maar 

half bezet is, kunnen niet alle ouders gelijktijdig bij hun kind blijven. Dit 

ondermijnt het beleid van ongelimiteerde bezoekmogelijkheden, actieve 

ouderparticipatie en een goed borstvoedingsbeleid. 

o Het sas is tevens de verpleegpost van N*. 

o Men kan met een bed niet binnen in N*. Bedlegerige moeders hebben zo niet 

steeds toegang tot hun pasgeborene. 

 

 In het sas van de couveuse-afdeling hangen voor de bezoekers geen hygiënevoorschriften 

op i.v.m. desinfectie van de handen. Ook i.v.m. het gebruik van schort en/of masker 

hangen geen voorschriften uit. Deze richtlijnen staan wel beschreven in de infobrochure. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het huidig gevoerde borstvoedingsbeleid is niet gebaseerd op de tien vuistregels van de 

WHO.  

o In februari 2009 werd een werkgroep borstvoedingsbeleid opgestart, 

samengesteld uit de hoofdvroedvrouw en twee lactatiedeskundigen. Een 

vernieuwd borstvoedingsbeleid werd door deze werkgroep uitgeschreven 

volgens de richtlijnen van de WHO. Dit beleid is nog niet door alle 

betrokkenen goedgekeurd en/of gekend (vroedvrouwen en artsen).  

Opleiding is voorzien voor alle betrokkenen in de loop van 2009. In mei is 

een nulmeting bezig van een aantal indicatoren m.b.t. borstvoeding om het 

nieuwe beleid in de toekomst te kunnen evalueren.  

o Borstvoeding wordt nog onvoldoende gepromoot als eerste keuze. In de 

opnamebrochure van de kraamafdeling legt men b.v. de nadruk op 

mogelijke problemen bij borstvoeding, i.p.v. de voordelen van 

borstvoeding te belichten.  
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o In geval van een sectio wordt borstvoeding pas later opgestart, na terugkeer 

van de moeder uit recovery (en wordt de baby niet binnen het half uur 

aangelegd zoals de richtlijn vooropstelt).  

o Het beleid inzake borstvoeding bij prematuren is nog onvoldoende 

uitgewerkt. 

o Er is nog steeds een algemene procedure ‘aspiratie slijmen pasgeborenen’ 

van toepassing. 

 

 De infrastructuur van de neonatale afdeling is ontoereikend.  

o Er zijn geen zetels voorzien voor borstvoeding of voor langdurig bezoek. 

o Bezoek door grootouders en broertjes en zusjes is binnen de beperkte 

ruimte praktisch niet haalbaar. 

o Men kan verder onvoldoende de privacy garanderen. 

Vanuit de verpleegpost van de kraamafdeling is er volledige inkijk in de 

ruimte van N*. Door ruimtegebrek zijn er verder onvoldoende 

mogelijkheden voor privacy bij kangoeroeën, borstvoeding, … Er wordt 

gebruik gemaakt van een kamerscherm en van de isolatiebox voor 

borstvoeding. 

 

 Er worden geen multidisciplinaire patiëntenbesprekingen georganiseerd voor de kinderen 

opgenomen op N* (bv met verpleegkundigen N*, pediaters, vroedvrouwen, psychologe). 

 

 De reanimatiekoffer van het verloskwartier is niet afgesloten. Hierdoor kan men niet op 

elk moment garanderen dat al het nodige materiaal aanwezig is. Eén van de ampulles 

medicatie was vervallen.  

 

 Sommige vroedvrouwen hebben het voorbije jaar erg weinig vorming gevolgd (bv enkel 

de dag van de verpleging, en het gebruik van intranet). 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Advies om de infofolders te actualiseren. De brochures zijn verouderd en zijn qua inhoud 

niet mee geëvolueerd met de modernere visie van patiëntgeoriënteerde zorg op de 

kraamafdeling. 

 

 We bevelen aan om een multidisciplinair patiëntendossier te ontwikkelen voor de 

kraamvrouwen, naar analogie van het multidisciplinair dossier dat bestaat op de neonatale 

afdeling. 

 

 Advies om de bespreking van het SPE-rapport ook te plannen op één de 

stafvergaderingen. Verder is het aangewezen om de indicatoren van de boordtabel te 

benchmarken t.o.v. van het Vlaams gemiddelde (daaruit blijkt een laag sectio- en 

inductiecijfer, maar een hoog % epidurale verdovingen). 

 

 

Melkkeuken 
 

Algemene vaststellingen 
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 Men maakt gebruik van wegwerpflesjes. 

 

 De melkkeuken bevindt zich op de kraamafdeling. Melkvoedingen voor de 

kinderafdeling worden hier ook bereid. De hoofdvroedvrouw is verantwoordelijke voor 

de melkkeuken. 

 

 Alle personeelsleden van de kraamafdeling en de kinderafdeling worden ingeschakeld 

voor de bereidingen van melkvoedingen. 

 

 

Sterk punt 

 

 Er zijn in samenwerking met het Comité voor Ziekenhuishygiëne duidelijke procedures 

uitgeschreven voor bereiding, bewaring en toediening van melkflesjes. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De deur van de melkkeuken is niet afgesloten. Op deze manier kan men de steriliteit en 

veiligheid onvoldoende garanderen. 

 

 De vorming in verband met de procedures in de melkkeuken (bv. over HACCP, 

persoonlijke hygiëne, procedures) is te beperkt. Er kan niet aangetoond worden dat alle 

personeelsleden die melk bereiden hiervoor voldoende zijn opgeleid d.m.v. continuë 

vorming. 

 

 De melkflesjes bevatten als identificatie enkel de voornaam van het kind. 

 

 

7.3 Zorgprogramma voor kinderen 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De kinderafdeling bevindt zich op de vierde verdieping. De afdeling telt 24 bedden voor 

gehospitaliseerde patiënten.  

Kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen voor een chirurgische dagingreep 

verblijven op het chirurgisch dagziekenhuis (CEDK). 

 

 Er zijn vier pediaters (3,25 VTE) verbonden aan de kinderafdeling. 

 

 Naast de hoofdverpleegkundige zijn er 10,9 VTE gegradueerde verpleegkundigen. 

Hiervan zijn 6,5 VTE pediatrische verpleegkundige. Alle verpleegkundigen worden 

ingeschakeld in nachtdiensten. 

 

 

Sterke punten 
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 Doorheen het ziekenhuis (spoedopname, CEDK, kinderafdeling) maakt men gebruik van 

(Kiwanis) popjes om kinderen te informeren en voor te bereiden op onderzoeken en 

ingrepen. 

 

 Het CEDK heeft in zijn organisatie een volledig gescheiden kindertraject. Men beschikt 

er over een erg mooie speelzaal. Voor de ingreep verblijven kinderen niet op de kamer, 

maar wachten ze in de speelzaal, dit vanuit het oogpunt van angstreductie. Voorbereiding 

van de ingreep gebeurt in een aparte voorbereidingskamer voor kinderen. De ouders 

wachten tijdens de ingreep in de speelzaal. Pas na de ingreep worden kinderen, voor een 

beperkte periode, naar de kamer gebracht. Het dagtraject eindigt opnieuw in de speelzaal. 

 

 Rooming-in is steeds bij elke opname mogelijk. Er wordt een democratische prijs 

gevraagd voor rooming-in (5 Euro voor overnachting) en twee derden van de ouders 

maakt gebruik van de rooming-in mogelijkheden. 

 

 Er werd een specifiek pijn- en nauseaprotocol voor kinderen opgemaakt. Dit protocol 

wordt zowel op de kinderafdeling als op CEDK en spoed gebruikt. Pijn- en nauseascores 

zijn geïntegreerd in het verpleegdossier. 

 

 Bloednames en andere onderzoeken worden uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal 

waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het verblijf in een 

ziekenhuiskamer. 

 

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

toediening uit de voorraadkast gehaald door de verantwoordelijke verpleegkundige van 

het kind. 

 

 De verpleegequipe gaat flexibel om met de invulling van de personeelsbestaffing. Zo 

komen verpleegkundigen in de winter bij hogere werklast meer werken, waardoor zij in 

de zomer meer vrijaf kunnen nemen. 

 

 Er is ruime maaltijdkeuze voorzien voor de kinderen. Verpleegkundigen portioneren de 

maaltijden op de kamers, en zo kan men een grotere flexibiliteit bieden qua keuzes en 

porties. 

 

 Er is een specifieke bevraging omtrent ervaringen en tevredenheid van ouders over de 

opvang van kinderen in het ziekenhuis. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er is geen ziekenhuisbreed beleid inzake opvang van kinderen uitgeschreven in een 

visienota of protocol. Op de kinderafdeling zijn tal van documenten ontwikkeld die zo’n 

visie op de rechten van kinderen en hun ouders inhoud geven. Deze kindvriendelijke visie 

is echter nog te weinig gedragen door alle betrokkenen in het ziekenhuis. Ook de ouders 

worden niet helemaal geïnformeerd over alle aspecten en mogelijkheden en hun rechten 

bij een opname van een kind. 

 

 Ouders kunnen niet steeds aanwezig zijn bij hun bewuste kind.  
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o Zo kunnen ouders hun kind niet steeds tot bij inductie in het OK begeleiden. 

Slecht één arts promoot begeleiding tot inductie actief, en deze begeleiding is 

enkel mogelijk bij ingrepen in zaal 6 (om architectonische redenen en privacy 

van andere patiënten). 20% van de ouders begeleidt zijn kind in het OK tot bij 

inductie (terwijl 66% van de kinderen in zaal 6 worden geopereerd). 

o Ouders kunnen niet bij hun kind blijven op recovery terwijl het ontwaakt. 

Wanneer het kind goed wakker is gaan de ouders mee met de verpleegkundige 

het kind halen op recovery. 

 

 Kinderen worden niet strikt gescheiden van volwassenen bij een opname. In 2008 werden 

een 250-tal kinderen opgenomen op afdelingen voor volwassenen. De meerderheid 

hiervan zijn opnames op C4. Kinderen worden ook opgenomen op CEDK in afwachting 

van een plaats op een andere afdeling. Minder frequent komen kinderen terecht op de 

intensieve eenheid (8 kinderen in 2008), EDK (8), C1 (8), C2 (7), D1 (3), D2 (2) en 

PAAZ (13). 

 

 Er is een tekort van 0,5 VTE voor psychosociale begeleiding. 

De invulling van de psychosociale begeleiding gebeurt door een sociaal assistente van de 

sociale dienst die hiervoor op papier halftijds is vrijgesteld.  

In de praktijk en uit de taakomschrijving blijkt dat zij enkel ‘op vraag’ komt, en dat de 

taak vooral bestaat uit oplossen van praktische problemen. Vragen aan de sociale dienst 

zijn eerder zeldzaam, en de tijdsinvulling is verre van een halftijds equivalent.  

Deze opmerking werd reeds 5 jaar geleden in het auditverslag geformuleerd. 

 

 Niet alle verpleegkundigen die nacht- en weekenddienst doen zijn pediatrisch 

verpleegkundigen. Er is op deze manier geen 24-uurspermanentie van een pediatrisch 

verpleegkundige voor het zorgprogramma voor kinderen. 

 

 Medicatievoorschriften worden opgemaakt door verpleegkundigen en worden niet 

ondertekend door de arts verstuurd naar de apotheek. Voorschriften worden vaak pas bij 

ontslag ondertekend.  

Alle medicatie wordt uit de afdelingsvoorraad geput. Er wordt geen medicatie op naam 

bewaard op de kinderafdeling. Alle voorschriften zijn m.a.w. naschriften. 

Bovendien bewaard men in de medicatiestock 6 ampulles KCl. Eén van de 

medicatiekasten is verder niet meer afsluitbaar. 

 

 Er is geen toegangscontrole van de kinderafdeling mogelijk. De klapdeuren kunnen niet 

afgesloten worden. Kinderen kunnen zo eenvoudig de afdeling verlaten.  

 

 De speelruimte is de ganse dag afgesloten en wordt weinig gebruikt als speelzaal (uit 

voorzorg van problemen van diefstal). De spelbegeleidster brengt het speelgoed naar de 

patiëntenkamers. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Kinderen worden niet steeds verzorgd door specifiek pediatrisch getraind personeel. 

o Overdag worden kinderen die zijn opgenomen op C4 verzorgd door een 

verpleegkundige van de kinderafdeling. ’s Nachts echter worden de patiënten 

van C4 verzorgd door de nachtvroedvrouw van de kraamafdeling. 



AZ Zusters van Barmhartigheid Ronse, Erk nr 550 

 

36 

o Kinderen die op IZ zijn opgenomen, worden verzorgd door de 

verpleegkundigen van IZ. De verpleegkundigen van de kinderafdeling zijn niet 

betrokken bij de verzorging van deze kinderen. 

o Kinderen die opgenomen worden op verpleegafdelingen voor volwassenen, 

worden er behandeld door artsen-specialisten niet-pediaters (bv op IZ). De 

pediater is op geen enkel manier betrokken bij het medisch beleid tijdens deze 

opnames, deze is zelfs niet op de hoogte van de opname als er een kind elders 

dan de kinderafdeling is opgenomen.  

 

 Er is geen formeel gestructureerd overleg tussen pediaters en verpleegkundigen, men 

overlegt enkel informeel. 

Er bestaan geen gestructureerde multidisciplinaire patiëntenbespreking. Slechts 

uitzonderlijk, bij kinderen met multipathologie, worden multidisciplinaire 

patiëntenbesprekingen georganiseerd. 

 

 De kinderafdeling kampt met plaatstekort. Tal van bedden staan opgesteld in de gang en 

patiëntenkamers.  

 

 Sommige verpleegkundigen hebben het voorbije jaar erg weinig vorming gevolgd (bv 

enkel de dag van de verpleging, en het gebruik van nieuwe infuusnaalden). 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Er is nog niet voor alle ingrepen bij kinderen schriftelijke informatie (verzorging, 

symptomen, alarmtekenen) voorhanden met het oog op de opvolging door ouders na 

ontslag. 

 

 Aanbeveling om een interdepartementale kerngroep ‘opvang van kinderen in het 

ziekenhuis’ op te richten, naar analogie van de erg efficiënt werkende kerngroep 

dagchirurgie.  

 

 Advies om ook de spelbegeleidster te laten noteren in het patiëntendossier en hiervoor 

een specifieke plaats te voorzien. 

 

 

7.4 PAAZ 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De psychiatrische afdeling werd in 2002 opgericht als niet-erkende PAAZ en is sinds 

2005 erkend voor 30 hospitalisatiebedden.  

De afdeling bevindt zich op de tweede verdieping.  

 

 Het team bestaat uit: twee psychiaters (1,25 VTE), 9.45 VTE verpleegkundigen (6.15 A1 

en 3.3 A2), 1VTE verzorgende, 1 VTE psycholoog, 1VTE A1 verpleegkundige die als 

therapeute werkt, 1.25 VTE ergotherapeuten, een halftijds huishoudregentes en 0,5 VTE 

maatschappelijk werker.  

Vijf verpleegkundigen zijn psychiatrisch verpleegkundigen. 
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De algemene waak van het ziekenhuis staat op papier bijgevoegd bij de personeelsequipe 

van de PAAZ. Bij urgenties kan de nachtverpleegkundige van de PAAZ hulp inroepen 

van de algemene waak. De algemene waken zijn verder niet werkzaam op de PAAZ en 

kunnen dan ook niet meegerekend worden voor de personeelsberekening van deze dienst. 

 

 In 2007 werden 49 patiënten geïsoleerd en was de isolatiekamer 63 dagen in gebruik. 

 

 Er gebeuren geen ECT-behandelingen in het ziekenhuis. 

 

 In het masterplan wordt voor de PAAZ een nieuwbouwafdeling voorzien op de 

gelijkvloerse verdieping. 

 

 Recent werd een ‘intervisie’groep opgericht voor beleidsmatig overleg binnen de PAAZ. 

Deelnemers zijn de hoofdverpleegkundige, de therapeute, de psycholoog en een 

verpleegkundige van het team. De eerste vergadering is in mei 2009 gepland 

 

 

Sterke punten 

 

 Er is een uitgebreid aanbod in het therapie-programma, zoals ergotherapie, kooktherapie, 

psycho-educatie, bewegingstherapie, yoga en relaxatie en pessotherapie. Er wordt 

gewerkt met een therapiekaart die een weekoverzicht geeft. Tijdens de 

ochtendvergadering wordt het therapie-aanbod met patiënten en therapeuten besproken. 

Ook gesprekken met artsen, psycholoog en sociaal assistent kunnen door patiënten tijdens 

dit overleg aangevraagd worden. 

 

 Er is een goede samenwerking met het project psychiatrische thuiszorg ‘Het akkoord’. 

Eén van de verpleegkundigen van de afdeling werkt halftijds binnen dit project.  

Daarnaast werkt men mee aan het therapeutisch project m.b.t. psychiatrische thuiszorg 

voor patiënten met complexe en zware depressie ‘TP35’.  

Maandelijks is er overleg tussen de PAAZ en beide projecten. 

 

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

van hun patiënt. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er is een normatief personeelstekort van 1,3 VTE. Het team bestaat in totaal uit 14,7 VTE 

personeelsleden, terwijl de norm voor een PAAZ met 30 bedden op 16 VTE ligt. 

 

 De privacy van patiënten op de PAAZ is onvoldoende gewaarborgd.  

o In een aantal patiëntenkamers (bv kamers 218 en 219) is er inkijk vanuit de 

kamers en het terras van het rusthuis. 

o De verpleegpost van de PAAZ wordt gedeeld met de afdeling D2. 

o Vanuit de traphal en gang van D2 en dialyse is er inkijk in de gang van de 

PAAZ. 

o De monitor van de isolatiekamer staat opgesteld in de gedeelde verpleegpost. 

Het beeld van geïsoleerde patiënten is zo niet enkel zichtbaar voor 

verpleegkundigen van D2, maar ook voor bezoekers die iets komen vragen in 
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de verpleegpost. 

 

 De architectuur van de afdeling voldoet niet. 

o Er is geen dagzaal en eetzaal, met plaats voor alle patiënten. 

De ochtendvergadering met alle patiënten gebeurt in de keuken-therapieruimte 

waar slechts plaats is voor een tiental patiënten, de meeste patiënten staan recht 

tijdens dit ochtendoverleg. 

o De aankleding is ongezellig en versleten (sombere kleuren, loskomend 

behangpapier, kapotte schuifdeur). 

o Er is geen degelijke afzuiginstallatie in de rookzaal. 

 

 De isolatiekamer kan onvoldoende de veiligheid van patiënten en personeel waarborgen. 

o Er is geen brandalarm, 

o Er is geen systeem van luchtkoeling, 

o De ruimte is erg klein qua oppervlakte, 

o Er is geen kijkgaatje in de deur. 

 

 Kinderen mogen niet opgenomen worden op een afdeling voor volwassenen. In 2008 

werden 13 minderjarigen opgenomen op de PAAZ: één 14-jarige patiënt, tien 15-jarigen 

en twee 16-jarigen. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De PAAZ kende in 2008 een gemiddelde bezetting van 103% (de weekendverblijven van 

patiënten worden bovendien afgetrokken van dit bezettingscijfer). Psychiatrische 

patiënten worden zeer zelden op andere afdelingen opgenomen (10-tal/jaar) Uit deze 

cijfers en uit gesprek blijkt dat er op de PAAZ een groot probleem van overbezetting is.  

Hoewel de afdeling maar voorzien is op 30 bedden, worden er frequent 35 patiënten, en 

zelfs meer, opgenomen. Op die momenten verblijven er twee patiënten in een 

éénpersoonskamer, vier patiënten in een driepersoonskamer, of worden zelfs bedden in de 

gang geplaatst.  

Tijdens de audit waren vier patiënten opgenomen in een driepersoonskamer. Voor deze 

vier patiënten waren slechts drie zetels voorhanden. Er zijn verder maar drie plaatsen aan 

de tafel voor het nuttigen van de maaltijden. De afstand tussen twee bedden bedraagt 

amper 50 cm. 

 

 De afdeling heeft een aantal architectonische tekortkomingen: 

o Er is geen vergaderzaal, 

o De kineruimte die gebruikt wordt voor relaxatie-oefeningen heeft plaats voor 

een 6-tal patiënten, 

o De ergotherapieruimte heeft plaats voor een 10-tal patiënten en bevindt zich op 

een afstand van de PAAZ, 

o Er zijn in de plafonds van de sanitaire ruimtes van alle patiëntenkamers open 

luikjes naar een technische ruimte. Gezien de problematiek van deze 

patiëntenpopulatie (bv drugs- en alcoholverslaving) houdt dit een risico in 

tijdens de behandeling. 

 

 Wekelijks is er een multidisciplinaire patiëntenbespreking, dinsdags van 14 tot 15u. Alle 

patiënten die op de afdeling verblijven worden besproken. Van dit overleg is erg weinig 
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informatie terug te vinden in het patiëntendossier.  

Men dient de organisatie van de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen te herevalueren. 

Aandachtspunten hierbij zijn de beperkte duur van het overleg t.o.v. het grote aantal te 

bespreken patiënten, en een betere structurering van de communicatie-uitwisseling. 

 

 Het patiëntendossier is versnipperd en vergemakkelijkt geenszins de multidisciplinaire 

communicatie. Het oude medisch dossier van de psychiaters wordt in het 

consultatiebureau op het gelijkvloers bewaard. Het medisch dossier van de huidige 

opname bevindt in het doktersbureau op de afdeling. Het verpleegkundig dossier wordt in 

de verpleegpost bewaard. De psycholoog gebruikt een elektronisch dossier dat voor de 

andere teamleden toegankelijk is. 

 

 In de isolatieprocedure staat: “het is duidelijk dat fixeren uitzonderlijk aangewend wordt 

en de tijdsduur beperkt blijft”. Nochtans blijkt uit het isolatieregister dat meer dan de 

helft van de geïsoleerde patiënten gefixeerd wordt. Tijdens gesprek wordt de veiligheid 

van het personeel (geen kijkgaatje in de deur) en de veiligheid van de patiënt 

(isolatiekamer onvoldoende veilig) als redenen aangehaald. 

 

 De procedure voor isolatie stelt i.v.m. toezicht enkel “24-uur observatieblad bijhouden”. 

Men dient de procedure verder uit te werken inzake modaliteiten en frequentie van 

toezicht, ook vochttoediening dient verder verduidelijkt te worden in de procedure.  

 

 Langs het traject dat patiënten volgen naar de ergotherapieruimte (traphal) werd reeds een 

lange periode niet meer gepoetst. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan gesprekken met de psychiater ook structureel op te nemen in het 

behandelplan, en te plannen via de therapiekaart. 

 

 We bevelen aan om de afdeling technisch te laten screenen vanuit het oogpunt van 

suïciderisico (deurklinken, douchegordijn, …). 

 

 We bevelen aan om bij toekomstige verbouwingen de mogelijkheid voor een tuin of 

terras te onderzoeken. 

 

 Aanbeveling om een uitbreiding van het transmuraal zorgtraject voor psychiatrische 

patiënten te overwegen, bv een capaciteitsuitbreiding van de PAAZ (A en/of a) gezien de 

belangrijke rol van het ziekenhuis in de regio. 

 
 

7.5 Zorgprogramma voor geriatrie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De dienst geriatrie bestaat binnen het ziekenhuis uit twee afdelingen. Een totaal van 73 

bedden wordt verdeeld over een afdeling G2 van 37 bedden, en een afdeling G1 van 36 
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bedden. De opnamecriteria zijn gelijk voor beide afdelingen.  

 

 De gemiddelde ligduur op geriatrie bedraagt 22,47 dagen. In 2007 werden er 2193 75-

plussers opgenomen in het ziekenhuis. Het merendeel komt van thuis. Hiervan werd 70% 

via spoed opgenomen, deze werden allen gescreend op spoed.  

 

 Op alle diensten in het ziekenhuis zijn referentieverpleegkundigen geriatrie aangesteld.  

 

 Men gebruikt de VIP screeningstool, aangevuld met een vraag over hulp bij eten (+ 

eventueel uitgebreidere screening SNAQ). Patiënten met een VIP met score van 2 of 3 

krijgen een verdere evaluatie door de interne liaison, alle patiënten uit zorginstellingen 

worden steeds door de interne liaison gevolgd. In 2008 beantwoordden een 125-tal 

patiënten aan deze criteria. Hiervan werden er 44 patiënten getransfereerd naar een 

geriatrische afdeling.  

 

 Screening van 75-plussers bij opnames via spoed gebeurt door de verpleegkundigen van 

spoed met het VIP screeningsinstrument (= 70% van alle opnames van 75+ in het 

ziekenhuis). Bij rechtstreekse/geplande opnames op de verpleegafdelingen zal de 

maatschappelijk assistente bij controle van de opnamelijsten de respectievelijke diensten 

vragen ook de VIP in te vullen, maar dit gebeurt nog niet op alle diensten.  

 

 De interne liaison geriatrie is opgestart en loopt momenteel op spoed, C1, C2 en op D1 

(vanaf juni ook D2). Op de andere afdelingen is de interne liaison beschikbaar, op vraag 

van de behandelende arts.  

 

 Het dagziekenhuis geriatrie bevindt zich op de geriatrieafdeling. Het geriatrisch 

dagziekenhuis bestaat uit 3 patiëntenkamers, telkens met 2 bedden. In 2008 waren er 373 

opnames (= 266 patiënten) waarvan 64% voor diagnostiek en 36% voor therapie, en 

revalidatie.  

Momenteel is de doelgroep gericht op geheugenkliniek, onderzoeken, toedienen IV 

medicatie, transfusie, follow-up van diabetes, complexe wondzorg. In de nabije toekomst 

wil men de doelgroep verruimen met recidiverend vallen, voedingsproblematiek, 

incontinentie, osteoporose. 

 

 

Sterke punten 

 

 Onderstaande voorbeelden geven aan dat gemotiveerd en enthousiast aan de uitbouw van 

de geriatrische afdelingen en het zorgprogramma gewerkt wordt met aandacht voor 

kwaliteitsverbetering: 

o Er is een grondig uitgewerkte missie en visie. 

o Er werd een zeer uitgebreide 7daagse verpleegfiche met typische geriatrische 

accenten uitgewerkt en geïmplementeerd op de G-afdelingen.  

o Er werden heel wat aanpassingen doorgevoerd op dossierniveau, zoals de 

medicatiefiche (Excel), het multidisciplinair teamblad, de uitgebreide en 

relevante verslaggeving vanuit de interne liaison (ook hier met extra 

informatie en aandachtspunten, bv rond nevenverschijnselen medicatie, 

aandachtspunten rond voeding,…) 

o Er zijn verschillende zorgspecifieke richtlijnen uitgewerkt voor de patiënt en 

zijn familie (bv , hulp bij maaltijden, verschillende medicatierichtlijnen, …) 
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o Bij het opstellen van werkdocumenten is er een grote aandacht naar verwerken 

van verschillende gegevens. Er zijn tal van links en onderliggende documenten 

beschikbaar in de verschillende elektronische documenten/verslagen. 

o Er is veel aandacht voor het beheersen en opvolgen van indicatoren, gegevens 

en metingen. 

o Zorgplanning wordt uitgestippeld na afname van een grondige anamnese. 

Zorgplanning wordt mede door de arts uitgestippeld binnen het behandelplan 

met dagelijkse herevaluatie. 

o Sensibilisering en meer aandacht voor de geriatrische patiënt is reeds merkbaar 

op verschillende afdelingen. 

o Verschillende projecten zijn lopende op de afdelingen (malnutritie, val, 

stockbeheer…). 

o De dienst kent een goed ontslagmanagement. De ontslagmanager start van bij 

de opname aan de voorbereiding van het ontslag. Het ontslagformulier bevat 

alle elementen voor de zorgcontinuïteit (ontslagbrief, kine-ergo-logoplan, 

medicatieblad…). 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er is een paramedisch personeelstekort op beide geriatrische afdelingen. 

De norm stelt 1.33 VTE paramedici voor 24 bedden, voor 73 bedden met een 

bedbezetting van 89% betekent dit 4.05 VTE. Als paramedici worden in de norm ergo, 

logo en licentiaat of master psychologie meegerekend. (Kine telt echter niet mee)  

Er zijn voor de beide geriatrische afdelingen samen nu 2.75 VTE paramedici, wat een 

tekort van 1.3 VTE paramedici betekent voor de G dienst.  

 

 De screening van alle 75-plussers gebeurt nog niet ziekenhuisbreed. Screening gebeurt 

enkel bij opnames via spoed, en nog niet voor geplande opnames. De werking van de 

interne liaison is opgestart op een aantal diensten. De screening van alle 75+ en de 

werking van de interne liaison dient zo snel mogelijk uitgebreid te worden naar alle 

betrokken afdelingen en functies. 

 

 Het geriatrisch zorgconcept en het handboek zijn nog niet volledig uitgeschreven (de 

missie en visie is wel uitgebreid uitgewerkt, het volledige zorgconcept nog niet en het 

handboek is in opbouw). Deze concepten werden bijgevolg ook nog niet voldoende 

ziekenhuisbreed bekendgemaakt. Momenteel verkiest men om kleinschalig per afdeling 

te starten en het zorgconcept grondig toe te lichten op de (dienst)vergaderingen. Het is 

belangrijk om hiernaast ook voldoende aandacht te geven aan de ziekenhuisbrede 

bekendmaking van het zorgprogramma. Momenteel is het zorgprogramma onvoldoende 

tot niet gekend op een aantal afdelingen (bv kennis over de eigen 

referentieverpleegkundige geriatrie, screening met VIP, …)  

 

 Het psychologische klimaat op de afdeling is niet steeds optimaal georganiseerd. Men 

slaagt er onvoldoende in om patiënten te stimuleren tot het gezamenlijk eten ( schatting 

25 %). Men vindt in de brochure van de afdeling geen enkel specifieke aspect van het 

geriatrisch zorgconcept (dagkledij, gezamenlijke maaltijden, socio-culturele activiteiten, 

…) terug. De communicatie aan patiënt en familie hierover is onvoldoende. 
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Tekortkomingen 

 

 Er is een relatief tekort aan geriaters. Momenteel beschikt het ziekenhuis over 2 geriaters. 

De volledige implementatie van het zorgprogramma en de verdere uitbouw en opvolging 

van de verschillende G-diensten, is te veel werk voor de huidige bestaffing. Het medisch 

diensthoofd van het zorgprogramma is ook diensthoofd van de palliatieve afdeling en 

tevens palliatief arts. 

 

 Er werden voor alle afdelingen referentieverpleegkundigen geriatrie aangesteld. Deze 

verpleegkundigen zijn niet steeds gekend op de afdelingen zelf. Het is niet steeds 

duidelijk wat van deze medewerkers verwacht wordt en welke taak invulling zij zullen 

krijgen. Het is belangrijk om de basismedewerkers van het zorgprogramma voldoende op 

te leiden en in te lichten over hun huidige taken en toekomstige taken. De sensibilisatie 

en motivatie van deze groep medewerkers dient verhoogd te worden (op de opleiding 

rond fixatie in maart 2008 waren slechts 2 referentieverpleegkundigen aanwezig). Hierbij 

dient de nodige beleidsondersteuning voorhanden te zijn.  

 

 De kopies van de scores en adviezen van de interne liaison worden niet altijd in het 

patiëntendossier bewaard op de afdelingen zelf. Er is wel steeds een elektronische 

versie/verslag opgemaakt per patiënt bij de interne liaison. Momenteel laat men het aan 

de afdeling zelf over of zij het verslag al dan niet overhandigd willen. Het is belangrijk 

naar volledigheid van het dossier en naar opvolging en achtergrond van bepaalde testen, 

medicatie, …dat deze adviezen en bijbehorende verslagen in hun volledigheid 

opgenomen worden in het dossier op de respectievelijke afdelingen. Er dienen 

ziekenhuisbreed afspraken te komen omtrent het ter beschikking stellen van deze 

adviezen als voor de ontvangst en de bewaring van deze adviezen/verslagen. 

 

 Infrastructureel werden volgende tekortkomingen vastgesteld, sommige hiervan hebben 

een directe invloed op de patiëntenstromen en bezoekersstromen op de afdeling: 

o Het geriatrisch dagziekenhuis beschikt niet over een eigen dagzaal, 

verpleegpost, ontvangstbalie en onderzoekskamer.  

o De bureaus van de directie en stafmedewerkers van het ziekenhuis bevinden 

zich aan het einde van de G2 –afdeling. Deze bureaus kunnen enkel bereikt 

worden via de G2 afdeling. Het fotokopieermachine voor de directie staat 

opgesteld in een lokaal op de G2-afdeling. 

o Het materiaal voor kine, het looprek, bevindt zich in de gang van de G2 

afdeling. 

o Niet alle bergingslokalen/utilities waar zich eventueel gevaarlijke producten 

bevinden, zijn afgesloten. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 De geriatrie omvat grote afdelingen (respectievelijk 36 en 37 bedden). We bevelen aan 

het personeelseffectief in evenwicht te houden met de werklast en dit regelmatig te 

evalueren en indien nodig bij te sturen. Er werd recent een project gestart (in 2008) om 

een extra gedeelde nachthulp (verzorgende) bovenop de verpleegkundige 

nachtpermanentie van beide diensten in te schakelen, om gedeeltelijk tegemoet te komen 

aan deze werklast. 
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 Advies om de onthaalbrochure voor de patiënten te herbekijken. Hiermee kunnen een 

aantal specifieke aspecten van het geriatrisch zorgconcept (dagkledij, gezamenlijke 

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

familie. 

 

 We bevelen aan om de gemeenschappelijke ergotherapiemomenten voldoende zichtbaar 

uit te hangen. Op deze manier kunnen ook familieleden sensibiliserend optreden, zodat 

ook langs deze weg gestimuleerd kan worden tot deelname. 

 

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

op welke diensten en in welke mate de adviezen van de interne liaison opgevolgd 

worden, verdeling zorgprofielen bij ontslag, ongeplande heropnames, ontslagen naar 

huis/instelling (recent mee gestart)…. 

 

 We bevelen aan om ook voor de interne liaison een eigen folder multidisciplinair te 

ontwerpen en mee te geven aan elke patiënt die gescreend wordt.   

 

 De procedure rond fixatie op de geriatrie werd pas volledig herwerkt en op punt gesteld. 

We bevelen aan de toepassing in de praktijk op te volgen, zodat de procedure tot 

implementatie kan komen.  

 

 We bevelen aan om een objectieve oplijsting te maken van de voordelen van het huidige 

Excel systeem op de geriatrie, zodat bij de overschakeling naar het elektronische 

medicatiesysteem hiermee, in de mate van het mogelijke, rekening kan gehouden worden. 

Een oplijsting maakt dat deze voordelen gekend zijn, neergeschreven zijn en opvolgbaar 

zijn.  

 

 We adviseren om ook de aantekeningen door de psycholoog, bij de betrokken dossiers, 

meer toegankelijk te maken voor de betrokkenen. 

 

 

7.6 Sp-palliatief 
 

Algemene vaststellingen 

 

 De dienst is erkend voor 6 bedden, waarvan er momenteel, sinds de renovatie van de 

dienst geriatrie, slechts 5 opgesteld staan. Er zijn 3 éénpersoonskamers en 2 

tweepersoonskamers, die steeds als éénpersoonskamer gebruikt worden. De dienst 

bevindt zich op de eerste verdieping van het ziekenhuis. 

 

 Het medisch diensthoofd is een geriater, deze maakt ook deel uit van het palliatief 

support team. Recent is er ook een tweede arts op de eenheid actief, eveneens geriater.  

 

 In 2008 waren er 108 opnames, waarvan 63 patiënten werden verwezen vanuit het eigen 

ziekenhuis. In 63% van alle aanvragen, werd het initiatief tot aanvraag genomen door de 

behandelende arts.  

 

 Men is gestart met het opstellen van een draaiboek “standaarden van optimale palliatieve 

zorg”, waarbij literatuurgegevens, informatie uit symposia, inzichten en ervaringen van 
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de teamleden worden samengebracht. Men beoogt hiermee de kennis over palliatieve 

zorg te bundelen en de visie uit te dragen.  

 

 

Sterke punten 

 

 Er werd recent door de hoofdverpleegkundige en de palliatieve arts met elke individueel 

teamlid een “ethisch overleg” gehouden. Hierin werd gepeild hoe men staat tegenover het 

uitvoeren van euthanasie om zo tot een gedragen standpunt te komen binnen het team. 

Eerder werd deze werkwijze o. a. al gehanteerd bij het opstellen van de palliatieve visie 

(2005-2008).  

 

 De afdeling is erg huiselijk en comfortabel ingericht. Men beschikt over een ruime en 

gezellige leefkamer-eetzaal met aangrenzende keuken.  

Om de factor huiselijkheid en het begeleiden van het rouwproces te vergroten werden 

verschillende initiatieven genomen: 

o Alle kamers worden als éénpersoonskamer gebruikt en laten rooming in van 

familie toe.  

Occasioneel wordt er een ziekenhuisbed (hoog) ter beschikking gesteld zodat 

partners samen kunnen slapen. 

o Patiënten en hun partner / familie beschikken over een bordje “niet storen” dat 

aan de deur wordt gehangen wanneer ze enige tijd samen –alleen- willen 

doorbrengen. De privacy wordt dan strikt gerespecteerd door alle 

personeelsleden. 

o Uitzonderlijk wordt ook een partner mee opgenomen in een 

tweepersoonskamer omwille van sociale redenen. 

o De kamers kunnen door patiënten zelf heringericht worden en persoonlijk 

aangekleed worden. 

o Vanuit de afdeling worden uitstappen, waar mogelijk, georganiseerd. Hierbij 

kan begeleiding door een vrijwilliger voorzien worden.  

 

 Integrale patiëntenzorg staat centraal. De zorg is opgebouwd rond vier peilers: fysiek, 

psychisch, sociaal en spiritueel/existentiële ondersteuning.  

o ‘ Zorg op maat van de patiënt’ wordt hier dagelijks in de praktijk gebracht. Zo 

wordt de dagindeling bepaald door de wensen van de patiënt: tijdstip van 

ontwaken, wassen en maaltijden, menu op vraag.  

o Men werkt met staande orders in functie van comfortbehandeling en 

symptoombestrijding.  

o Men beschikt voor elk bed over een alternerende matras.  

o Ook de zorg voor de partner en de familie past binnen deze globale aanpak. 

Ook na overlijden zijn er follow up contacten met familie (kaartje na 

overlijden en na een jaar, herdenkingsviering, telefonische contacten …) Men 

schat dat deze contacten gemiddeld een 20 tal uur per patiënt vragen.  

 

 De observaties in het patiëntendossier zijn specifiek aangepast aan de noden van de 

doelgroep (pijnregistratie, nausea, vermoeidheid, sedatie, Braden score, psychologische 

observatie naast de algemene…).  

 

 Wekelijks is er op maandag een multidisciplinaire patiëntenbespreking waaraan de arts, 

hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, sociaal verpleegkundige en psycholoog 
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deelnemen. Hier worden ook de patiënten die gevolgd worden door het PST overlopen 

om te kunnen anticiperen op mogelijke opnames vanuit het ziekenhuis. 

 

 Vrijwilligers worden pas na een strenge selectie (drie gesprekken, opleiding, stageperiode 

en evaluatie) op de dienst ingeschakeld om voldoende discretie, inlevingsvermogen en 

draagkracht te waarborgen, nodig voor een langdurige samenwerking. Men beschikt over 

een groep van een 15 tal vrijwilligers. Deze worden voornamelijk ingeschakeld als 

“gastvrouwen” en om “nabij te zijn”. 

 

 Er is materiaal aanwezig om kinderen te ondersteunen in hun rouwproces in de vorm van 

een rouwkoffer.  

 

 

Tekortkomingen 

 

 Slechts zes personeelsleden beschikken over een specifieke opleiding palliatieve zorgen 

en twee mensen genoten een opleiding tot Leif nurse. Niettegenstaande het personeel kan 

buigen op  jarenlange ervaring inzake palliatieve zorgverlening en er bij de opstart van de 

dienst een zeer strenge selectie gebeurde en heel wat bijscholing voorzien werd, dient 

iedereen een specifieke opleiding palliatieve zorgen te volgen. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat men voldoende mogelijkheden creëert om gespecialiseerde opleidingen 

te laten volgen. In het verleden werden bijscholingen niet steeds toegestaan wegens de 

hoge kostprijs en was langdurige vorming moeilijk in te plannen wegens de krappe 

bestaffing.  

Verder is slechts 47% van de verpleegkundigen gegradueerd verpleegkundige (i.t.t. de 

norm van 2/3). 

 

 Palliatieve zorg valt nog te veel samen met terminale zorg. Aanvragen voor opnames 

gebeuren vaak laattijdig en patiënten hebben niet steeds het juiste profiel. 90 % van de 

patiënten overlijdt op de afdeling en 50 % hiervan overlijdt binnen de week na opname. 

Slechts 4 patiënten werden in 2008 ontslagen.  

 

 Ondanks de vaststelling dat men op de dienst zelf duidelijke opnamecriteria en 

exclusiecriteria voor de palliatieve eenheid hanteert en elke aanvraag met patiënt, familie 

behandelende arts en het palliatief support team besproken wordt, zijn de criteria niet 

neergeschreven en niet steeds duidelijk voor de verwijzende artsen. Bij overbezetting in 

het ziekenhuis blijkt men vaker aanvragen te krijgen voor patiënten die niet het juiste 

profiel hebben. Men dient de opnamecriteria, exclusiecriteria en de criteria die gehanteerd 

worden om de dringendheid in het kader van voorrang te bepalen, duidelijk uit te 

schrijven. Een brede communicatie hiervan binnen het ziekenhuis en naar externe 

verwijzers is aangewezen.  

 

 

Aanbevelingen 

  

 We bevelen aan om de visie inzake palliatieve sedatie duidelijk uit te schrijven en hierbij 

te kaderen in de brede waaier van mogelijkheden inzake zorg op het levenseinde. 

Opnieuw is een brede communicatie binnen het ziekenhuis en naar externe verwijzers 

aangewezen om duidelijkheid te scheppen en termverwarring te vermijden.  
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 Men kan beroep doen op een psycholoog ter ondersteuning, maar in praktijk gebeurt dit 

zelden. We bevelen aan om na te gaan in welke mate een vaste psycholoog kan 

toegewezen worden aan de afdeling.  

 

 De afdeling beschikt niet over een tuin. We bevelen aan, om in het kader van een verhuis 

of renovatie, een tuin of terras aansluitend te maken aan de afdeling, waarbij deze ook 

toegankelijk is voor patiënten die zwaar zorgbehoevend zijn (zetel, rolstoel of bed). 

 

 De dienst voorziet erin dat patiënten na overlijden nog enige tijd op de kamer kunnen 

blijven. Dit laat de familie toe om na het overlijden afscheid te nemen van hun familielid 

op de dienst zelf. Hierdoor kan opvang geboden worden bij het afscheid in een 

vertrouwde omgeving en door het verpleegkundig personeel dat ook instond voor de 

zorgen in de terminale fase. Wanneer dit langer dan 3 uur bestrijkt, bestaat er de 

mogelijkheid om een koelbed te verkrijgen. We bevelen aan om de procedure in verband 

met het verblijf op de afdeling gedurende langer dan 3 uur na overlijden, uit te schrijven. 

 

 We bevelen aan om voor de intervisie die om de zes weken doorgaat, een formule te 

zoeken die een reële meerwaarde kan betekenen voor het hele team.  

 

 

7.7 Palliatieve functie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het palliatief team is samengesteld uit een arts, een verpleegkundige en een psycholoog. 

Op het moment van de audit is de psycholoog in bevallingsverlof, er is geen vervanging 

voorzien. 

 

 In 2008 werden 177 patiënten door het PST begeleid (t.o.v. een totaal aantal overlijdens 

van 384 in het ziekenhuis dat jaar).  

De voorbije 5 jaar was er een vervijfvoudiging van het aantal palliatieve begeleidingen. 

(34 in 2002 t.o.v. 177 in 2008) 

In bijna de helft van de begeleidingen wordt het palliatief team slechts betrokken in de 

laatste twee dagen voor het overlijden.  

 

 Oncologische (niet-terminale) patiënten worden begeleid door het oncologisch team. 

 

 

Sterke punten 

 

 Het palliatief team ziet ook de ‘zorg voor de zorgende’ als haar opdracht. In het kader 

hiervan organiseert het palliatief team tweemaal per maand relaxatiesessies voor 

zorgpersoneel van het ziekenhuis. 

 

 Er is een wekelijks overleg van het palliatief team met het oncologisch team. 

De leden van het palliatief team zijn wekelijks aanwezig op de overdrachtvergaderingen 

van de interne afdelingen. 
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 Verslaggeving van de gesprekken van het palliatief team wordt afgedrukt en bijgevoegd 

aan het medisch en verpleegkundig dossier op de verpleegafdeling. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De palliatieve zorgcultuur is nog onvoldoende doorgedrongen in het ziekenhuis: 

o Het PST bereikt een té beperkt aantal patiënten.  

o Palliatieve zorg is nog te veel terminale zorg/stervensbegeleiding. Palliatieve 

begeleidingen worden vaak te laat, in de terminale fase, opgestart. 

o Sommige artsen hebben moeite met communicatie omtrent diagnose en prognose 

en blijven steken in therapeutische hardnekkigheid. Hierdoor blijven deze 

patiënten verstoken van palliatieve zorgen. 

o Er is geen ziekenhuisbrede visie omtrent het levenseinde waarbinnen palliatieve 

zorgen een plaats krijgt. Er is in het ziekenhuis een visie en procedure voor 

euthanasie, en het palliatief team heeft een visietekst opgesteld over palliatieve 

zorgen. 

o Er is geen ziekenhuisbreed pijnprotocol. 

o Nog niet alle verpleegafdelingen hebben een palliatieve referentieverpleegkundige 

(M, PAAZ).  

 

 Continue ziekenhuisbrede communicatie en bewustmaking rond palliatief beleid blijft 

nodig.  

o Het palliatief team beschikt niet over een eigen infobrochure, het team wordt niet 

vermeld in de algemene opnamebrochure van het ziekenhuis.  

o Op de website van het ziekenhuis wordt een vermelding gemaakt over palliatieve 

zorgen. Dit onderwerp is echter enkel bereikbaar via de zoekfunctie. De informatie 

is erg beperkt en is gemeenschappelijk voor de palliatieve eenheid en het palliatief 

support team. 

o Ook vorming over palliatieve zorgen op maat voor artsen en verpleegkundigen 

lijkt hierbij nuttig.  

 

 Er is onvoldoende ondersteuning van het palliatief beleid door het beleidsniveau van het 

ziekenhuis. Er is geen stuurgroep palliatief beleid actief in het ziekenhuis. Tweemaal per 

jaar wordt het palliatief team uitgenodigd op een directievergadering.  

 

 Het palliatief team beschikt niet over een eigen bureau of gespreksruimte. De 

bureelruimte wordt gedeeld met de arbeidsgeneesheer, die er twee namiddagen/week 

consultaties houdt. 

 

 Er wordt geen verslag gemaakt van de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Hiervan 

is niets terug te vinden in het palliatief dossier. 

 

 De palliatieve zorgprocedures en staand orders van het palliatief team en de palliatieve 

eenheid zijn niet beschikbaar voor zorgverleners op de andere verpleegafdelingen. 

 

 

Aanbevelingen 
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 We bevelen aan om een beleidsgroep comfortzorg op te richten met betrokkenheid van 

het palliatief team, het oncologisch team, het ethisch comité, de LEIF-arts, ... 

 

 Advies om een ziekenhuisbrede visietekst op te maken omtrent het levenseinde waarin 

zowel pijnbeleid, palliatieve zorgen, therapeutische hardnekkigheid, palliatieve sedatie, 

therapeutische restricties als euthanasie aan bod komen. 

 

 Advies om een tweede arts, mogelijks van een andere discipline, in het palliatief team op 

te nemen. 

 

 Advies om een jaarlijks vormingsbudget vast te leggen, enerzijds voor de vorming van 

het palliatief team zelf, anderzijds voor het organiseren van interne vormingen in het 

ziekenhuis omtrent palliatieve zorgen.  

 

 

7.8 Gespecialiseerde spoedgevallenzorg 
 

Algemene vaststellingen 

 

 In 2008 waren er 15.913 patiënten op spoed, waarvan 5.430 gehospitaliseerde patiënten 

en 10.391 ambulante patiënten. Dit komt neer op een 44 patiënten per dag. 92 patiënten 

werden doorverwezen naar een ander ziekenhuis.  

 

 De dienst spoedgevallen staat in voor de bestaffing van de MUG. Verder heeft men een 

ziekenwagen die is ingeschakeld in het 100-systeem. De oproepen voor 100 komen 

binnen op de functie IZ die aanpalend aan de spoed gelegen is.  

 

 Er waren in 2008 437 MUG-oproepen. Dit is een gemiddelde van 1.2 opdrachten per dag. 

Daarnaast waren er 1632 aanvragen voor dringend ziekenvervoer. Hiervan werden er 

1284 uitgevoerd in 100 opdracht, wat neerkomt op een gemiddelde van 3.5 opdrachten 

per dag.  

29 ritten werden uitgevoerd in privé-opdracht en 319 ritten werden uitbesteed aan een 

externe ziekenwagendienst. 

 

 De procedure voor MUG en 100 ritten is als volgt: 

o De MUG wordt steeds bemand door de spoedarts en een MUG 

verpleegkundige van spoed.  

o De verpleegkundige die het 100 transport begeleidt, kan zowel vanuit spoed als 

van IZ vertrekken. Dit wordt bepaald op moment van oproep, naargelang de 

bestaffing en de werkdruk op beide diensten op dat moment. In februari 2009 

waren er 94 interventies, waarvan er 79 begeleid werden door personeel van 

spoed en 15 door verpleegkundigen van IZ. 

o Bij gelijktijdig vertrekken van MUG en 100 ziekenwagen, gaat er steeds een 

verpleegkundige van IZ mee met de ziekenwagen, zodat de permanentie van 2 

verpleegkundigen op spoed gegarandeerd wordt.  

 

 De dienst beschikt niet over staande orders voor de verpleegkundigen die de ziekenwagen 

bemannen. De verpleegkundige van de 100 heeft tijdens de rit indien nodig telefonisch 
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contact met de spoedarts waardoor ze geruggensteund zijn in hun handelingen door 

mondelinge medische orders. 

 

 Er zijn 3 opnameboxen, waarvan één ook is ingericht als gipskamer. Elke box beschikt 

over reanimatiemateriaal, monitoring en een beademingstoestel. Verder zijn er 4 bedden 

voor tijdelijke hospitalisatie, verdeeld over drie kamers, waarvan er één is uitgerust als 

kinderbox, en een isolatiekamer.  

 

 Initieel wordt de patiënt die zich aanbiedt op spoed eerst gezien door de spoedarts, 

waarna deze contact opneemt met de geneesheer specialist. De spoedarts neemt ook de 

permanentie voor de MUG waar.  

 

 De interne MUG wordt in samenwerking met IZ georganiseerd. Bij een oproep rukken de 

spoedarts, een verpleegkundige van spoed en een verpleegkundige van IZ uit.  

 

 De verpleegkundige permanentie op spoed bestaat minimum uit 3 verpleegkundigen. 

Tijdens weekdagen is er van 12u tot 19u36 een bijkomende dagdienst aanwezig om de 

piekmomenten op te vangen. 

 

 Er is een systematische screening van patiënten ouder dan 75 jaar door de 

verpleegkundige. Dit gebeurt aan de hand van de VIP score. Deze formulieren worden 

verzameld op spoed en dagelijks opgehaald door de verpleegkundige van de interne 

liaison. 

 

 

Sterke punten 

 

 Men participeert binnen het ziekenhuis aan het IPEO project, een zorgtraject voor 

suïcidepogers. Een deel van de risicoscreening, IPEO1, wordt afgenomen op de 

spoedgevallendienst. De opstart werd voorafgegaan door een opleiding rond het gebruik 

van de  formulieren. Het project was tevens aanleiding tot het opstarten van het klinisch 

pad voor suïcidale patiënten en de implementatie ging gepaard met een bijscholing.  

Verder werden sinds 2005 heel wat bijscholingen aangaande psychiatrische urgenties 

gevolgd (drugsherkenning, omgaan met agressie, integrale zorg suïcidepogers, 

intoxicaties …). 

 

 Er wordt bewust gekozen voor een volwaardige invulling van het team: 

Er is een medische equipe van 4 spoedartsen (3 met opleiding urgentiegeneeskunde en 1 

met brevet acute geneeskunde), samen met het medisch diensthoofd (een anesthesist met 

de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde). Vanaf januari 2010 zal een vijfde 

spoedarts het team aanvullen. 

19 van de 21verpleegkundigen binnen de functie zijn in het bezit van een bijzondere 

beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg, wat als een meerwaarde naar kwaliteit 

van zorg toe gezien kan worden. 

 

 Er wordt veel aandacht besteed aan vorming. Jaarlijks worden, in samenwerking met de 

eigen IZ en het St. Elisabethziekenhuis van Zottegem (spoed en IZ samen) twee volledige 

dagen opleiding georganiseerd. Daarnaast zijn er tal van interne bijscholingen en volgt 

men bijkomende externe opleidingen. Momenteel volgt iemand uit het team een cursus 
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rond agressiebeheersing. De bedoeling is om volgend jaar de opleiding tot coach inzake 

agressiebeheersing te volgen.  

 

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

participatie aan de cursus voor ambulanciers, basic life support voor RVT’s en rustoorden, 

symposia voor huisartsen en specialisten. 

 

 De dienst spoedgevallen heeft al wat heel wat werk gemaakt van de structurering van 

processen.  

o Heel wat zorgpaden en procedures werden uitgeschreven (longoedeem, AMI, CVA, 

DVT, dyspnoe, gastro intestinale bloeding ….).  

o In samenwerking met andere diensten (IZ, PAAZ ..) werden klinische paden 

uitgewerkt, waarbij de opstart gebeurt op spoed.  

o Men werkt voor het controleren van materialen met werklijsten, opgesteld per week, 

en bijbehorende checklisten. 

 

 De transmissie van EKG-data vanuit de ziekenwagen geeft de mogelijkheid om, op basis 

van een mondeling, telefonisch order, trombolyse op te starten in de prehospitaalfase. De 

patiënt verblijft daarna op spoed tot na de evaluatie 60 minuten na opstart. Pas dan wordt 

er beslist of de patiënt naar IZ gaat of doorverwezen wordt naar het OLV ziekenhuis te 

Aalst. Dit klinisch pad werd voorgesteld op de medische kring Ronse (huisartsen en 

specialisten) en op het symposium en mocht op positieve bijval rekenen.  

 

 De voorbije jaren werd er een werkgroep doorstroomtijden opgericht, waarin een aantal 

afspraken met geneesheer-specialisten tot stand kwamen. Uit registraties van 2008 werden 

bleek dat een verblijfsduur van langer dan 3 uur bij 7.8 % van de patiënten voorkomt, 

terwijl het overgrote deel van de patiënten binnen het uur à 2 uur geholpen wordt.  

Daarnaast werd er ook een project gestart inzake de perceptie van het wachten bij de 

patiënten aan de hand van een enquête. Op basis hiervan zijn een aantal verbeteracties 

geselecteerd zoals beter en herhaaldelijk informeren van patiënten aangaande realistische 

wachttijden. 

 

 Er zijn heel wat kindvriendelijke initiatieven uitgewerkt: 

o Kinderen krijgen bij triage steeds een hoge urgentiegraad en krijgen voorrang. 

o Eén positie is kindvriendelijk aangekleed en uitgerust met pediatrisch 

materiaal. Daarnaast is er ook een pediatrische urgentiekar aanwezig. 

o Ouders mogen steeds bij hun kind blijven. 

o Bij bloedname wordt er steeds geprikt met een katheter met slotje zodat bij 

latere opstart van IV medicatie er geen tweede prik noodzakelijk is. 

o Info aan kinderen wordt gegeven aan de hand van aangeklede kiwansipoppen 

(gips, infuus, OK pakje …) en bij opname op spoed krijgen ze een eigen popje 

mee.  

o Pijnlijke onderzoeken of handelingen worden, wanneer geïndiceerd, uitgevoerd 

onder lichte sedatie met Kalinox®. 

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Er is een cumulatie van de medische permanentie op spoedgevallen met de medische 

permanentie voor de MUG functie en de permanentie voor het beddenhuis (poortwacht). 
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Hierbij is er een achterwacht voorzien die volgens het medisch reglement moet 

opgeroepen worden bij uitruk van de MUG. Aan volgende normen wordt niet voldaan: 

o De lijst voor de achterwacht is niet steeds nominatief opgesteld aangezien de 

permanentie achterwacht gecumuleerd wordt met georganiseerde activiteiten in het 

ziekenhuis (vb. activiteiten op het operatiekwartier). Op de wachtlijst van januari 

2009 is dit het geval voor 25 blokken van de wachtverdeling overdag. Men benoemt 

de wachtarts dan als “anesthesist, orthopedist of internist”.  

o Volgens het medisch reglement moet de achterwacht binnen de 15 minuten “in het 

ziekenhuis” aanwezig zijn ipv op de spoeddienst zelf.  

o Uit gesprek blijkt dat de achterwacht steeds zou worden opgeroepen bij uitruk van 

de MUG, maar het stroomdiagram inzake triage van patiënten ondersteunt deze 

procedure niet. Dit toont dat de achterwacht moet opgeroepen worden bij 

levensbedreigende en spoedeisende situaties volgens bestaande oproepschema’s. Bij 

niet spoedeisende situaties stelt het diagram echter dat men “zijn gezond verstand 

moet gebruiken en afhankelijk van het tijdstip moet inschatten wanneer de poortarts 

terug zal zijn”.  

Cumulatie van medische permanentie op spoed met de MUG-dienst kan enkel onder 

strikte voorwaarden. Aldus dient een bijkomende geneesheer binnen de 15 minuten na 

iedere uitruk van de MUG op de spoeddienst aanwezig te zijn. Deze bijkomende 

oproepbare geneesheren dienen nominatief bepaald te zijn in een wachtlijst.  

 

 Niettegenstaande men voor een gespecialiseerde spoedgevallen met MUG functie 

normatief over voldoende personeel beschikt (18 VTE vereist, 18.3 VTE effectief ), kan 

men stellen dat, gelet op de activiteiten van de spoedgevallendienst, de dienst 

onderbemand is qua verpleegkundigen.  

Naast de 24-uurspermanentie voor de MUG, is er ook een permanentie voor de 100 

ziekenwagen. Hiervoor is er geen permanente extra bestaffing voorzien. Bij een oproep 

van de MUG op een moment dat de ziekenwagen reeds uitgerukt is onder begeleiding van 

een verpleegkundige van spoed, kan de permanentie op spoed terugvallen op 1 

verpleegkundige.  

Het aantal VTE en de bestaffing dient aangepast te worden in functie van de activiteiten.  

 

 Er is geen registratie van isolaties op jaarbasis. Men schat het aantal gedurende de 

afgelopen twee jaar op een 10-tal patiënten.  

Er bestaat een standaard registratieformulier dat per individuele patiënt moet ingevuld 

worden en in het patiëntendossier bewaard blijft. Bij navraag kon er echter geen ingevuld 

formulier voorgelegd worden. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De werkdruk op spoed ligt hoog en verpleegkundigen op spoed hebben heel wat extra 

taken: 

o De verpleegkundigen op spoed staan ook in voor de interne MUG oproepen. Van 

januari tot april 2009 waren er 9 interventies.  

o Men verleent hulp op IZ tijdens de morgenshift en ’s nachts wanneer het werk op 

spoed het toelaat. 

o Autoclaveren van instrumentensets gebeurt tijdens de nachtdienst op vrijdag en 

zaterdag. 

o Geplande opnames na openingsuren van de opnamedienst komen via spoed. 
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o Daarnaast worden er heel wat inspanningen geleverd inzake het organiseren van 

vorming (vb. CPR) en het volgen van vorming in het kader van behoud van de BBT.  

o Op moment van de audit moeten jaarlijks 569.60 uren ADV toegekend worden. Dit 

komt overeen met 0.36 VTE. 

Men dient de werkdruk te objectiveren en te evalueren en naast de reeds genomen 

maatregelen (beperken en systematisch teruggeven van overuren, beroep kunnen doen 

op mobiel equipe, extra materiaal in sets via een externe firma, reduceren van 

oneigenlijk gebruik van de spoedgevallen …) verder na te gaan of structurele 

ondersteuning mogelijk is (logistiek, administratief….). 

 

 De functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg kent volgende infrastructurele tekorten: 

o Grondige triage door verpleegkundige is nagenoeg onmogelijk aangezien er geen 

aparte ruimte voorzien is en het in de inkomhal moet gebeuren. Privacy van de 

patiënt kan hierbij onvoldoende gegarandeerd worden.  

o Gezien het beperkte aantal beschikbare ruimtes (3 onderzoekslokalen en 4 posities 

nachthospitaal) is men genoodzaakt meerdere ruimtes “flexibel” te gebruiken: één 

onderzoekslokaal doet ook dienst als gipskamer; er is geen aparte ruimte voor 

reanimaties of kleine chirurgie / hechtingen; één positie van het nachthospitaal is 

ingericht als kinderbox, waardoor deze positie niet steeds beschikbaar is als 

nachtverblijf of er bij volledige bezetting van het nachthospitaal kinderen in andere 

boxen opgevangen moeten worden.  

o Daarenboven blijkt uit verslaggeving en uit cijfers dat het nachthospitaal soms 

gebruikt wordt als tijdelijke buffer bij overbezetting voor IZ. Dit kan zowel in het 

kader van doorstroming bij patiënten die opgenomen worden vanuit de spoed of na 

een geslaagde reanimatie in het beddenhuis. In 2008 ging het over een totaal van 15 

patiënten.  

o De wachtzaal wordt gedeeld met IZ en is op momenten van bezoekuur op IZ erg 

krap. Bovendien is er geen rechtstreeks toezicht op patiënten die zich in de 

wachtzaal bevinden.  

o Men beschikt niet over een decontaminatieruimte. Aansluitend aan de wachtzaal is 

er een douche waar patiënten met brandwonden of chemische contaminatie kunnen 

douchen, maar deze is niet geschikt voor liggende patiënten. Het spoelwater kan niet 

opgevangen worden.  

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

psychiatrische pathologie. Het gebruikte linnen is niet brand- en scheurvrij. Er is 

cameratoezicht mogelijk vanuit de verpleegpost, maar de veiligheid van het 

personeel is onvoldoende gegarandeerd aangezien er geen kijkgaatje voorzien is in 

de deur en bovendien stelt de procedure niet dat het betreden van de kamer steeds 

met twee verpleegkundigen dient te gebeuren.  

 

 De procedure voor isolatie stelt i.v.m. toezicht enkel “24-uur observatieblad bijhouden”. 

Men dient de procedure verder uit te werken inzake modaliteiten en frequentie van 

toezicht, ook vochttoediening dient verder verduidelijkt te worden in de procedure. 

 

 De dienst kan enkel binnen kantooruren beroep doen op de sociale dienst en het PST, die 

instaan voor het ondersteunen van familieleden van patiënten in kritieke situaties. 

 

 Men beschikt niet over een procedure voor omgang bij vermoeden van 

kindermishandeling. Er bestaan wel mondelinge afspraken om steeds de pediater te 

betrekken. Het is van belang dat alle artsen en verpleegkundigen die betrokken worden bij 
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de zorg voor kinderen alert zijn voor deze problematiek en alarmsignalen juist leren 

herkennen. Hierbij is het cruciaal dat er een duidelijke procedure is uitgeschreven met de 

te nemen stappen en de rol die verschillende actoren hierin moeten/kunnen opnemen, 

gekoppeld aan een gedragscode.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 Voor ondersteuning kan men momenteel gedeeltelijk beroep doen op een administratieve 

kracht van het onthaal (vb wijzigingen gegevens in bestaand dossier). We bevelen aan om 

na te gaan of een permanente administratieve ondersteuning, toegewezen aan de functie 

spoed mogelijk is.  

 

 Momenteel is er enkel ad hoc overleg tussen spoed enerzijds en de specialisten van het 

ziekenhuis anderzijds. We bevelen aan om een gestructureerd overlegplatform te 

organiseren, teneinde duidelijke, uniforme afspraken te kunnen maken en deze nauwgezet 

te kunnen opvolgen. 

 

 We bevelen aan om het jaarverslag nog meer te stofferen met gegevens die een beeld 

kunnen geven van de kwaliteit van zorg analyseert, zoals % ongeplande terugkeer naar de 

spoeddienst, gemiste fracturen, aantal activiteiten en tijdsinvestering bij 

gehospitaliseerden, aantal en duur van de isolaties, evaluatie van de triage, resultaten uit 

lopende kwaliteitsprojecten, medewerkers- patiëntentevredenheid…  

Aangepaste software zou dit kunnen ondersteunen.  

 

 We bevelen aan om, naast de bestaande brochures, nog verder infobrochures te 

ontwikkelen over frequent voorkomende urgenties. Daarbij aansluitend kan er in het 

attest “ontslag tegen medisch advies” een verwijzing opgenomen worden naar de 

schriftelijke informatie die de patiënt ontvangen heeft. 

 

 We bevelen aan om in de isolatiekamer een klok zichtbaar op te hangen, en bij 

verbouwing de mogelijkheid van daglichtinval te onderzoeken. 

 

 

7.9 Operatiekwartier 

 
Algemene vaststellingen 
 

 Het operatiekwartier situeert zich op de derde verdieping. Er zijn 6 zalen.  

Zaal 6 is voorzien van een sas en wordt gebruikt voor ingrepen onder lokale anesthesie bij 

ambulante patiënten en voor ingrepen bij kinderen.  

Daarnaast is er nog 1 operatiezaal op de eerste verdieping, aansluitend aan het niet 

chirurgisch dagziekenhuis. Hier worden voornamelijk op dinsdag en donderdag 

oftalmologische ingrepen onder lokale anesthesie uitgevoerd. Er is daarbij geen 

anesthesist aanwezig. De inzet van OK personeel is minimaal aangezien de chirurg 

privépersoneel in dienst heeft. 

 

 Er is 1 hoofdverpleegkundige die ondersteund wordt door 2 adjunct-

hoofdverpleegkundigen, verantwoordelijk voor recovery en sterilisatie.  
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 Er is dagelijks 1 verpleegkundige aangeduid als buiten-omloop. Zij legt vooraf de sets en 

bijbehorend materiaal per geplande ingreep klaar en lost systematisch de 

verpleegkundigen in de zaal af zodat de aanwezigheid van een omloop in de zaal zo 

weinig mogelijk onderbroken wordt.  

 

 Recovery telt 10 posities en is open van 7u30 tot 19u30. Er is een aparte personeelsequipe 

voor recovery. De bestaffing bestaat uit een vroege, dagdienst en een late. Op piekdagen 

zoals woensdag en vrijdag is er een extra dagdienst aanwezig. Tijdens de wachtdienst is er 

een cascade systeem uitgewerkt waarbij er bij 2 ingrepen de eerste patiënt postoperatief 

opgevolgd wordt op IZ of spoedgevallen. 

 

 Er staan twee sterilisatietoestellen opgesteld in het operatiekwartier (Vacuclav® en 

Steris®). Hierin worden voornamelijk valinstrumenten en scopen gesteriliseerd. In 2008 

werd er extra materiaal aangekocht waardoor er enkel voor ORL (vb. sinuspunctie) en 

orthopedie (vb. arthroscopie) soms nog sets op een programma voor snelsterilisatie 

gesteriliseerd worden bij kort opeenvolgende ingrepen. Dit gebeurt dan steeds op CSA.  

Het personeel van het operatiekwartier staat tijdens de wachtdienst in voor de reiniging en 

sterilisatie van de gebruikte sets. In maart 2009 werd er hierover een bijscholing 

georganiseerd. 

 

 

Sterke punten 
 

 De renovatie van het operatiekwartier is zeer geslaagd. Er is een goede opbouw van de 

verschillende zones binnen het operatiekwartier. 

o Zaal 1 tot 5 is voorzien van een laminair systeem. In zaal 2 en 5 wordt het 

ventilatiesysteem nooit afgezet. Deze zalen worden gebruikt als hoog aseptische 

zalen. Orthopedische ingrepen (prothesen) en neurochirurgie worden hier 

gepland.  

o Elke zaal beschikt over een scrubruimte.  

o Alle patiënten worden verbed in de onthaalruimte. Zo komen de bedden niet in 

de (semi-)kritieke zone. 

o Voor de verschillende operatiezalen maakt men gebruik van het systeem van 

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

zonder dat men de operatiezaal moet betreden 

o Sluitende toegangscontrole is mogelijk door badgegecontroleerde toegangen, 

zowel via de deuren als via de liften die op OK toekomen. 

o Er is zeer veel bergruimte aanwezig om alle materiaal gescheiden en veilig op te 

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

de ligging is er dagelijks overleg. Dit werkt de goede samenwerking in de hand.  

 

 Naast de uitgebreide, multidisciplinaire OK-commissie met afvaardigingen uit alle 

betrokken disciplines, die zich ondermeer bezighoudt met het toewijzen van 

operatietijden, is er ook een beperktere kerngroep OK die maandelijks samenkomt. Deze 

bestaat uit het medisch en verpleegkundig diensthoofd, de verpleegkundig directeur en 

een middenkader.  
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 Heel wat relevante procedures en protocollen zijn elektronisch beschikbaar. Deze zijn op 

eenvoudige wijze terug te vinden. 

 

 De personeelsequipe van het operatiekwartier bestaat uit 22,55 VTE verpleegkundigen, 

waaronder 2 pediatrische verpleegkundigen en 1 vroedvrouw.  

 

 Elke nieuwkomer krijgt een volledige opleiding, zowel door een verpleegkundige mentor 

als door een anesthesist mentor. Hierna krijgt men de kans om zich te subspecialiseren 

binnen een bepaalde discipline.  

In het kader van flexibiliteit en inzetbaarheid tijdens de wachtdienst is er daarnaast ook 

een systeem van roulement opgesteld waarbij men op regelmatige basis gedurende kortere 

tijd ook de andere disciplines moet doorlopen om up to date te blijven inzake technieken, 

procedures en gebruikte materialen.  

Verder draagt elke verpleegkundige de verantwoordelijkheid voor een deel van het 

materiaal (heupkar, botbank, vaatkar, pacemaker, prothesemateriaal, medicatie …). Men 

voorziet erin dat de verpleegkundige vervangen kan worden bij afwezigheid.  

 

 Er is onderhoudspersoneel (6 poetsvrouwen, 3 VTE) specifiek voor het operatiekwartier 

opgeleid. Zij zijn beschikbaar via een eigen wachtdienst. Ook bij de technische dienst is er 

iemand specifiek vrijgesteld voor OK. Drie dagen per week is er ook logistieke 

ondersteuning voorzien.  

 

 

Non-conformiteiten 
 

 Momenteel heeft niemand van het verpleegkundige personeel de opleiding 

“stralingsprotectie” (erkend door de FANC) genoten. Wel kwam dit item aan bod op een 

dienstvergadering in een uiteenzetting door de arbeidsgeneesheer. Iedereen draagt een 

dosimeter en krijgt feedback over de registraties indien er hoge waarden gemeten worden. 

Aangezien de organisatie binnen het operatiekwartier iedereen met ioniserende straling in 

contact laat komen (bediening van de mobiele toestellen) en er peroperatief frequent 

radiologische onderzoeken gebeuren, dient de voltallige equipe verpleegkundigen de 

volledige opleiding te volgen. Men plant dit gedurende de volgende jaren door een 

spreiding van 5 personeelsleden per jaar aan te houden.  

 

 In de ontwaakruimten zijn er geen posities voor kinderen voorbehouden. Aangezien de 

posities slechts per twee gescheiden zijn door schuifwanden, kan er noch een visuele, 

noch een auditieve scheiding gegarandeerd worden. Andere kindvriendelijke aanpassingen 

ontbreken eveneens. Op moment van de audit lag er een kind tussen volwassenen op 

recovery.  

 

 Ouders worden op recovery niet bij hun kind toegelaten tijdens het ontwaken.  

Ouders kunnen op het operatiekwartier niet steeds bij hun kind blijven tot bij inductie. 

Slechts 20% van de kinderen wordt vergezeld door één van de ouders. Momenteel 

promoot slechts 1 ORL arts dit actief en kan het enkel in zaal 6 door de aanwezigheid van 

een sas. Andere artsen raden het zelfs af aan ouders. De mogelijkheid wordt nergens actief 

gecommuniceerd aan ouders. In het kader van het protocol kindvriendelijkheid en het 

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

hebben hun kind te begeleiden tot het moment van inductie en vanaf het moment dat het 

kind terug bewust wordt in de ontwaakzaal.  
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 Momenteel is er geen sluitend systeem voor stockcontrole voor de verdovende medicatie. 

Deze geneesmiddelen zijn verspreid terug te vinden en gemakkelijk toegankelijk. In de 

toekomst plant men om met een koffer per zaal te werken (deze zouden besteld zijn en een 

prototype was voorhanden, maar nog niet in gebruik). Deze zouden dan dagelijks 

gewisseld worden met een aangevulde koffer vanuit de apotheek.  

 

 Het gebeurt dat één anesthesist toezicht houdt op twee patiënten die tegelijkertijd een 

ingreep onder anesthesie ondergaan.  

 

 

Tekortkomingen 
 

 Voor een identieke ingreep beschikt men bij bepaalde disciplines per chirurg over andere 

sets en procedures (verschillen in materialen, afdekmaterialen, positionering van de 

patiënt…). In een ziekenhuis moet de medische activiteit zo georganiseerd worden dat ze 

in optimale voorwaarden kan geschieden. Dit houdt ondermeer in dat de nodige 

onderlinge afspraken gemaakt worden om zorgprocessen zoveel mogelijk te 

uniformiseren, met het oog op een zo laag mogelijk risico op fouten bij de verzorging. Dit 

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

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

gemaakte afspraken kan afwijken. De huidige werkwijze, met verschillende procedures 

voor eenzelfde soort ingreep, houdt risico’s in naar patiëntveiligheid. 

 

 Niettegenstaande er regelmatig bijscholingen intern georganiseerd worden (reeds 3 in 

2009), kunnen 23 verpleegkundigen niet de vooropgestelde 10u vorming per jaar 

voorleggen. In het verleden bleek vorming moeilijk in te plannen omwille van de krappe 

bestaffing wegens afwezigheden.  

 

 Toegangscontrole gebeurt niet steeds consequent. Op het moment van de audit stond de 

deur van het sas t.h.v. zaal 6 open met een schoen tussen de deur. Deze deur komt uit op 

de wachtzaal en verschaft toegang tot het operatiekwartier.  

 

 In de ontvangstruimte is er geen permanent (verpleegkundig) toezicht op de patiënten. De 

(gepremediceerde) patiënt beschikt er niet over een oproepsysteem.  

  

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om de bestaande functieomschrijving van operatieverpleegkundige verder 

uit werken tot aparte functieomschrijvingen voor omloopverpleegkundige, 

anesthesieverpleegkundige en instrumenterende verpleegkundige. Hierbij kan een 

duidelijke taakafbakening en verantwoordelijkheden bepaald worden. Deze kunnen dan 

als leidraad dienen voor functioneringsgesprekken.  

 

 We bevelen aan bij de aanpassingen in het kader van het zorgprogramma voor kinderen 

oog te hebben voor het gehele traject dat kinderen volgen en dit kindvriendelijk uit te 

werken. De aanpassingsplannen (in afwachting van de realisatie van het masterplan) die 

men in het gesprek naar voren brengt, kunnen in dat opzicht verder uitgewerkt worden:  
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o aparte ingang recovery en het afscheiden van 2 posities om ouders de 

mogelijkheid te bieden om aanwezig te zijn op de bestaande recovery; 

o ingrepen bij kinderen groeperen en in zaal 6 te plannen om ouders toe te laten om 

ook bij inductie aanwezig te zijn; 

o Het plan voor een volledig aparte kinderrecovery onder supervisie van een 

pediatrisch verpleegkundige, zou een absolute meerwaarde betekenen in het 

traject.  

 

 We bevelen aan om de maatregelen die genomen worden bij een patiënt met latexallergie 

(materiaal, eerste patiënt, 1/2u luchtzuivering …) op te nemen in het huishoudelijk 

reglement. 

 

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

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

optimaal te kunnen verrichten zou een administratieve ondersteuning een meerwaarde 

kunnen betekenen.  

  

 Momenteel registreert men manueel de verschillende operatietijden. Deze worden nadien 

centraal ingebracht door de recoveryverpleegkundigen en gebruikt voor het herbekijken 

van de toegewezen operatietijden. Deze werkwijze is arbeids- en tijdsintensief, maar is de 

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

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

volautomatisch planningssysteem voor het operatiekwartier. 

 

 Momenteel is er met de 4 verpleegkundigen in privé dienst van de chirurgen een goede 

samenwerking en ondervindt men geen problemen naar toezicht op kwalificatie en 

controle op het naleven van algemeen geldende afspraken. Het verdient aanbeveling dit in 

de toekomst goed te blijven bewaken, duidelijkheid te scheppen over aansturing door 

verpleegkundige directie (functioneringsgesprekken) en voldoende overzicht te houden op 

de permanente vorming van deze groep personeelsleden. 

 

 Een (multidisciplinair samengesteld) jaarverslag dat een kritische kijk geeft op de 

verwezenlijkingen van het afgelopen jaar maar eveneens een start kan zijn van de nieuwe 

doelstellingen voor het komende jaar, kan het kwaliteits- en vormingsbeleid helpen 

structureren. Daarin worden best ook resultaten van registraties, die een beeld geven van 

de kwaliteit van zorg, opgenomen (infectieziekten, wachttijden, ongeplande 

heringrepen…). 

 

 Het informaticasysteem voor planning (elektronische agenda) laat ‘overboeking’ toe, 

ondanks het feit dat er gebruik gemaakt wordt van realistische tijden per ingreep. Het zijn 

de OK-coördinatoren (medisch en verpleegkundig) die elke keer weer moeten bewaken 

dat de overboeking tijdens de planningsfase wordt gereduceerd tot een werkbaar en 

realistisch operatieprogramma. 

Het verfijnen van het systeem en het ‘blokkeren’ van operatietijden zou een belangrijke 

meerwaarde betekenen en zou voor de coördinatoren heel wat minder herpuzzelen 

betekenen.  
 

 

7.10 Intensieve zorgen 
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Algemene vaststellingen 

 

 De functie bestaat uit 9 erkende IZ bedden, waarvan 4 C- en 5 D-bedden. Deze staan 

opgesteld in 5 eenpersoonskamers, waarvan 2 met sas, en 2 tweepersoonskamers.  

Naast de 9 bedden voor high care, zijn er nog 4 bedden voor medium care. Deze staan 

opgesteld in 2 tweepersoonskamers. De uitrusting is uniform voor alle posities.  

Verder is er in het ziekenhuis een stroke unit met 4 bedden op D1. 

Bij overbezetting worden de kritieke patiënten opgevangen in het nachthospitaal op de 

gespecialiseerde spoedgevallen (een 16-tal patiënten per jaar). 

 

 Maximaal kunnen er 10 invasieve beademingen tegelijkertijd gebeuren.  

 

 Er worden naar schatting 10 kinderen per jaar opgenomen op ICU. 

 

 Op de afdeling werkt men met een zelf ontwikkeld multidisciplinair papieren dossier 

waarin het medische en verpleegkundige luik geïntegreerd zijn. Er is een overzichtblad 

waarop men de samenvattende diagnoses kan terugvinden.  

 

 De medische equipe bestaat uit het medisch diensthoofd (internist-intensivist) en het 

adjunct diensthoofd (anesthesist-intensivist) die elk hun eigen patiënten opvolgen. Beiden 

kunnen overdag, bij afwezigheid (vb. 3 halve dagen per week om consultaties te 

verrichten) vervangen worden door respectievelijk een cardioloog-intensivist, een 

pneumoloog- intensivist, of een anesthesist-intensivist.  

 

 De medische permanentie op IZ wordt op papier ingevuld door nagenoeg alle medische 

disciplines (interne, gastro-enterologie, geriatrie, nefrologie, cardiologie, pneumologie, 

anesthesie, thoraxchirurgie, orthopedie, stomatologie, gynaecologie, pediatrie).  

Hierbij zijn er vier artsen die niet exclusief verbonden zijn aan het ziekenhuis.  

Het medische diensthoofd nam in januari slechts één wachtdienst op.  

In praktijk worden echter steeds de wachtartsen voor interne en anesthesie gebeld bij 

problemen. Enkel bij urgenties wordt ook de permanentie arts opgeroepen. Dit staat zo 

beschreven in het medisch reglement van de functie.  

 

 

Sterke punten 

 

 De toegang tot IZ is sterk beveiligd. Drie liften die toegang verlenen kunnen enkel met 

badge bediend worden. Bezoekers dienen zich aan te melden via de wachtzaal die 

gedeeld wordt met spoedgevallen.  

 

 Architecturaal is aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg, in combinatie met 

voldoende privacy en comfort voor de patiënten. Zo is gekozen voor 13 identiek 

ingerichte en afsluitbare kamers. Alle posities laten een maximale monitoring en 

interventie toe met uniforme apparatuur. Alle kamers zijn voldoende ruim. Twee van de 

vijf isolatiekamers beschikken over een sas.  

 

 Op de afdeling registreert men incidenten. Deze worden besproken op de 

dienstvergaderingen. Naar aanleiding hiervan gebeurden er in het verleden verbeteracties. 

Vasoactieve medicatie vb. wordt in de apotheek per ampul gelabeld en in sets 
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voorverpakt, naargelang het staande order voor het desbetreffende schema.  

 

 De dienst hanteert een degelijk uitgewerkt inscholingsprogramma. Nieuwe 

personeelsleden worden voor de duur van hun inscholing toegewezen aan ervaren 

mentoren die instaan voor specifieke opleidingsonderdelen. 

 

 Er zijn een aantal kindvriendelijke initiatieven uitgewerkt: 

o Kinderen worden steeds opgenomen in een box, waardoor visuele en auditieve 

scheiding met volwassenen gegarandeerd wordt. 

o Ouders hebben de mogelijkheid om 24u/24u bij het kind te blijven. 

 

 Er wordt veel aandacht gegeven aan de psychosociale begeleiding van patiënt en familie. 

o Artsen zijn dagelijks aanwezig tijdens de bezoekuren voor gesprekken met de 

familie. Bij zeer kritieke patiënten gebeuren de gesprekken systematisch. Hierbij is 

zoveel mogelijk ook de verantwoordelijke verpleegkundige aanwezig; 

o Er is een duidelijke verslaggeving van alle gesprekken die de verpleegkundigen en 

artsen met de familie voeren; 

o Er is binnen het vormingsbeleid van de afdeling aandacht voor deze items 

(workshops begeleiding bij moeilijke situaties op IZ) en voor de eigen emoties als 

hulpverlener hierbij; 

o Er is een uitgebreide multidisciplinaire patiëntenbespreking (palliatieve arts, 

behandelende arts, verpleegkundigen, familie …) bij patiënten waarbij er 

therapeutische restricties worden besproken (palliatieve setting).  

 

 

Non-conformiteiten 

 

 In de medische permanentie van IZ worden vier “externe” artsen ingeschakeld die verder 

geen enkele activiteit uitoefenen in het ziekenhuis. Dit is niet conform de wet die stelt dat 

de medische permanentie dient waargenomen te worden door een geneesheer die 

exclusief verbonden is aan het ziekenhuis waarvan de functie deel uitmaakt. 

 

 De continuïteit van zorg kan niet steeds gegarandeerd worden: 

o Er is soms een onderbreking van de permanentie IZ tussen 18u00 -weggaan IZ arts- 

en 20u00 -aanvang wachtdienst pediater- (vier dagen in januari). 

o Zes artsen die ingeschakeld worden in de permanentie (vier externe artsen en twee 

artsen, verbonden aan het ziekenhuis) worden niet gebrieft door de IZ arts bij 

aanvang van de wachtdienst en zijn niet op de hoogte van de patiënten die zich op de 

eenheid bevinden (17 dagen in januari). 

 

 Artsen die aan de medische permanentie deelnemen, hebben soms langer dan 24u dienst.  

 

 De erkenningstoestand stemt niet overeen met de effectieve exploitatie. Momenteel heeft 

men een erkenning voor 9 bedden, terwijl er 13 opgesteld staan.  

Er is geen architectonische en organisatorische scheiding tussen de high care en de 

medium care afdeling.  

o De medium care bedden staan opgesteld op positie 6.7.8 en 9 van de in totaal 13 

posities. Er is één verpleegpost aanwezig en alle dienstruimten zijn 

gemeenschappelijk.  
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o De personeelsequipe is dezelfde en bij patiëntentoewijzing wordt er overdag geen 

rekening gehouden met de verdeling high en medium care.  

o Opnamecriteria voor de beide diensten zijn niet duidelijk uitgeschreven. Kritieke 

patiënten komen soms ook op de medium care terecht. Vaker gebeurt het dat 

medium care patiënten op de high care liggen.  

o De procedure overbezetting spreekt van maatregelen vanaf een volledige bezetting 

van 13 bedden.  

Men dient de erkenning aan te passen aan de realiteit. 

 

 Er zijn 22.80 VTE gegradueerde verpleegkundigen. Bij uitbating van 13 bedden is er een 

normatief personeelstekort van 3.2 VTE gegradueerde verpleegkundigen. Dit tekort wordt 

nog versterkt door de hoge werklast: 

o Men staat in voor de dispatching van de 100 centrale en de interne MUGoproepen. 

Daarnaast komen tussen 20u30 en 07u00 alle oproepen vanuit de centrale van het 

ziekenhuis toe op IZ. 

o De dienst staat, samen met het personeel van de spoedgevallen, in voor de interne 

MUG-oproepen.  

o Ongeveer 20% van de 100-ritten wordt begeleid door een verpleegkundige van IZ 

(bv 15 ritten in februari 2009).  

o De verpleegkundigen staan, naast de 13 tracés van de eigen patiënten, in voor de 

centrale monitoring van de patiënten op die gehospitaliseerd zijn op de 

spoedgevallendienst (4), stroke unit (4) en de telemetriepatienten op D2 (8). 

o Er moeten voor de dienst 110 ADV dagen toegekend worden. Dit komt overeen 

met 0.5 VTE. Dit wordt niet gecompenseerd.  

 

 De nachtelijke verpleegkundige permanentie voldoet niet. Tijdens de nacht zijn er slechts 

3 verpleegkundigen aanwezig waarvan er 1 is toegewezen aan de medium care. 

Bovendien verlaten de verpleegkundigen de functie (begeleiding 100 transport, interne 

MUG oproepen). Per volledige schijf van 6 bedden dient de permanentie verzekerd te zijn 

door 2 verpleegkundigen, waarvan er minstens 1 houder is van de bijzondere beroepstitel. 

Per bijkomende, aangevatte schijf van 6 bedden dient het aantal verpleegkundigen 

verhoudingsgewijs aangepast te worden. Er is zo een minimale bestaffing vereist van 4 

verpleegkundigen.  

 

 Er is geen direct visueel contact mogelijk met 4 boxen (high care patiënten) vanaf de 

centrale verpleegpost.  

 

 De opvang van geriatrische patiënten is niet optimaal georganiseerd. Geriatrische 

patiënten worden niet gescreend op IZ. Wanneer een geriatrische patiënt wordt 

opgenomen op IZ, wordt er geen advies gevraagd van het interne liaisonteam. De geriater 

wordt niet in consult gevraagd. Enkel wanneer de geriater ook de verwijzende arts is, 

wordt hij betrokken bij het beleid.  

 

 De functie beschikt niet over een bedpannenspoeler. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 De organisatie van de inslapende medische permanentie IZ gebeurt niet zoals ze op papier 

is beschreven.  
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o In praktijk worden steeds de wachtartsen voor interne en anesthesie opgeroepen bij 

problemen, en niet de inslapende artsen. Deze internisten en anaesthesisten zijn niet 

steeds inslapend in het ziekenhuis.  

o Zes permanentieartsen IZ (vier externe artsen en twee artsen, verbonden aan het 

ziekenhuis) worden nooit gebeld bij problemen omdat ze “geen actieve rol vervullen 

op IZ” (17 dagen in januari). Enkel bij reanimaties worden ze bijgeroepen in 

afwachting totdat de arts interne of anesthesie arriveert.  

 

 In praktijk nemen alle disciplines deel aan de permanentie voor IZ. Hiervan zijn slechts 

vijf artsen houder van een BBT in de intensieve zorgen. Vanuit het oogpunt van 

patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg, dient men te streven naar een volwaardige 

invulling van de permanentie voor IZ. 

 

 De medische permanentie zoals ze beschreven staat in het medisch reglement IZ, wordt 

niet toegepast en is in tegenspraak met een interne nota. In het reglement stelt men dat 

“men de voorkeur geeft aan geneesheer-specialisten van het ziekenhuis die zich vrijwillig 

opgeven en een actieve rol kunnen vervullen in intensieve zorgen. Wanneer deze niet 

gevonden worden, worden geneesheer-specialisten aangeduid volgens een vaste lijst.” 

In praktijk worden enkel artsen die zich op vrijwillige basis melden, ingeschakeld in de 

permanentie IZ en wordt de wachtlijst aangevuld met externe artsen. 

 

 Buiten de besprekingen aangaande de palliatieve patiënten, zijn er geen gestructureerde 

multidisciplinaire patiëntenbesprekingen op IZ met alle zorgactoren. Arts en 

verantwoordelijke verpleegkundige overleggen dagelijks informeel.  

 

 Er is geen gestructureerd systematisch beleidsmatig overleg tussen de artsen.  

 

 De fixatieprocedure is niet gekend. Bij nazicht van het dossier van een patiënt die reeds 

vier dagen gefixeerd was, bleek er enkel bij aanvang van de fixatiemaatregel een 

aanduiding in het dossier ervan te staan. Ook ontbraken de reden voor fixatie, het 

gebruikte materiaal, de weergave van de bespreking met de familie, de evaluatie van de 

maatregel. De fixatie was niet besproken in team 

 

 Eén van de twee isolatieboxen deelt het toilet met de box ernaast waardoor een strikte 

isolatie niet gegarandeerd kan worden.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 De overdracht van gegevens bij transfer naar en van IZ zijn strikt beschreven in het 

huishoudelijk reglement (o.a. samenvattende transfernota, in overeenstemming met DNR 

formulier). In praktijk blijken deze gegevens zeer zelden in orde te zijn bij opname op IZ. 

We adviseren om verwijzende artsen meer te sensibiliseren om de richtlijnen op te 

volgen.  

 

  Advies om de bestaande functiedifferentiatie binnen de verpleegkundige equipe verder 

uit te breiden. Gezien dit enerzijds inspeelt op de toenemende specialisatie in de 

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

detail te blijven beheersen) en anderzijds tegemoetkomt aan persoonlijke interesses van 

bepaalde mensen, dient dit als waardevol te worden beschouwd. 
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 Het administratieve werk heeft een groot aandeel binnen het functioneren op intensieve 

zorgen. Teneinde registraties, verslagen, telefonie en andere administratieve opdrachten 

optimaal te kunnen verrichten verdient de aanbeveling om te onderzoeken of een 

administratieve ondersteuning geen meerwaarde zou kunnen betekenen. 

 

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

een bijzondere beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg, is zeker een 

meerwaarde naar kwaliteit van zorg toe. We bevelen aan om na te gaan of men voor het 

volgen van deze opleiding geen bijkomende faciliterende maatregelen kan voorzien voor 

de gegradueerde verpleegkundigen die de beroepstitel nog niet behaalden. 

 

 In de patiëntenboxen zijn geen werkstations (PC’s) beschikbaar. Voor het vlot werken, 

maar ook naar de toekomst wanneer een elektronisch patiëntendossier of 

geneesmiddelenvoorschrift zijn intrede zou doen, is dit zeker aangewezen.  

 

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

Advies om met een geselecteerde model deze patiënten, met een intensief karakter, te 

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

 

 In het jaarverslag worden best ook de resultaten van registraties, die een beeld geven van 

de kwaliteit van zorg, opgenomen (infectieziekten, decubitus, sterfte na verblijf op 

intensieve zorgen, ongeplande heropnames…).  

 

 

7.11 Sterilisatie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De CSA is geopend van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 20u.  

 

 Er wordt los van de centrale sterilisatie ook nog gesteriliseerd op de spoedgevallendienst 

met een snelsterilisator, op OK met een snelsterilisator en op endoscopie met een 

Wassenburg© of een soluscope©. 

 

 Het ziekenhuis beschikt over 2 autoclaven, 4 snelsterilisatoren, 2 perazijnsterilisatoren en 

1 gassterilisatietoestel. De CSA beschikt over 5,8 VTE personeelsleden (binnenkort gaat 

1 iemand met pensioen). 

 

 De schoonmaak van de CSA lokalen gebeurt door de schoonmaakploeg van OK.  

 

 Het hoofd van de CSA neemt bij afwezigheid van het hoofd OK haar functie waar. 

 

 Steriel materiaal voor wondzorg (en in de toekomst ook materiaal voor wondhechting op 

spoedgevallen) wordt geleverd en terug opgehaald voor sterilisatie door een externe 

firma. 
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Sterke punten 

 

 Instructies omtrent ‘het gebruik en onderhoud van endoscopen en wasmachines’, voor 

endoscopen welke niet naar de CSA komen maar op endoscopie worden behandeld, 

werden uitgeschreven door het comité ziekenhuishygiëne op 01/03/09 en goedgekeurd 

door de apotheker diensthoofd. De traceerbaarheid is 100% tot op patiëntniveau. 

 

 Er worden in samenspraak met het comité ziekenhuishygiëne door de dienst endoscopie 

regelmatig culturen (ongeveer 2maal/jaar) genomen van de endoscopen, de resultaten 

worden teruggekoppeld naar de dienst endoscopie en opgevolgd in de betreffende 

werkgroepen en comités. 

 

 Men beschikt over een overdrachtenboek voor de medewerkers van de CSA. Weetjes, 

herinneringen en veranderingen worden hierin genoteerd zodat men vlug op de hoogte 

gesteld wordt van de recente nieuwtjes. 

 

 Er is recent een 100% traceerbaarheid gerealiseerd voor alle gesteriliseerde instrumenten 

tot op niveau van de patiënt.  

 

 Er is voldoende materiaal aanwezig zodat sterilisatietijden altijd volledig gevolgd kunnen 

worden. Er worden geen cycli onderbroken of vroegtijdig stopgezet. 

 

 Recent werd glutaaraldehyde volledig verbannen uit het ziekenhuis bij de aankoop van 

sterisstoestellen. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De sterilisatoren buiten de CSA werden initieel gevalideerd, maar beschikken verder niet 

over een jaarlijks hernieuwde validatie. Niettegenstaande er nauwgezette controles 

uitgevoerd worden op het volledige verloop van de sterilisatiecycli is het belangrijk over 

een jaarlijks attest te beschikken, welke aantoont dat de sterilisator werkt overeenkomstig 

de specificaties en dat de ijking van de toestellen zich binnen de gedefinieerde limieten 

voor de afstelling, de weergave en de registratie bevinden.  

 

 De apotheek en de CSA hebben geen volledig zicht op alle sterilisatieactiviteiten binnen 

het ziekenhuis. Er wordt los van de centrale sterilisatie ook nog gesteriliseerd op de 

spoedgevallendienst, op OK met een snelsterilisator en op endoscopie met een 

Wassenburg© of een Soluscope©. Zowel de apotheek als de verantwoordelijken van de 

CSA hebben geen volledig zicht op deze activiteiten. De apotheker is 

eindverantwoordelijke voor de steriliteit van de instrumenten binnen het gehele 

ziekenhuis, het is dan ook belangrijk dat men alle mogelijke risico’s binnen alle 

sterilisatieprocedures exact kent en hierop nauwgezet toezicht op uit oefent (bv : op de 

snelsterilisatie, de hersterilisatie, de highlevel desinfectie/sterilisatie op de endoscopie). 

 

 De helixtest wordt niet uitgevoerd maar wordt binnenkort opgevangen door de 3D test. 

Bestelling is goedgekeurd en wordt eerstdaags ingevoerd binnen de CSA. 
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Tekortkomingen 

 

 Momenteel is het toezicht en de controle (dat alles volgens de juiste procedure en 

principes en afspraken verloopt) niet sluitend voor de endoscopen. 

De procedure en richtlijnen (03/09) aangaande “het onderhoud en gebruik van de 

endoscopen en wasmachines op endoscopie” dient te worden aangevuld met volgende 

principes: 

o Algemene principes en verantwoordelijkheden inzake steriliteit.  

o Duidelijke richtlijnen onder welke voorwaarden, welk programma dient 

gekozen te worden.  

o Duidelijke richtlijnen wanneer de reiniging en desinfectie op de endoscopie 

niet voldoet en wanneer de scopen voor een sterilisatie naar de CSA 

overgebracht moeten worden. 

o De controle op de juiste procedure afhandeling duidelijk uitwerken. Bv;  

vooraf afspraken maken welke resultaten men wil bekomen bij de 

cultuurmeting, duidelijke link maken met de resultaten welke de culturen-

meting oplevert, acties ondernemen indien dit niet voldoet, … 

 

 Het procedureboek van de CSA dient voor een aantal deelprocedures aangevuld te 

worden met duidelijke omschrijvingen,uitgangspunten en algemene principes/richtlijnen 

inzake sterilisatie. Deze omschrijvingen vormen de basis waarop verdere specifiëringen 

en eventueel strikt omschreven uitzonderingen kunnen worden toegepast. Zo moet men er 

in de procedure snelsterilisatie ontegensprekelijk kunnen van uit gaan dat enkel gevallen 

instrumenten, of een per toeval geopend pakket kan gesnelsteriliseerd worden. Duidelijke 

richtlijnen omtrent direct gebruik, bewaring enz… dienen omschreven te worden. De 

volledige procedure rond hersterilisatie dient nog te worden uitgewerkt, ook volgens 

bovenstaande principes. 

 

 Binnen de CSA hebben niet alle personeelsleden een specifieke opleiding rond sterilisatie 

genoten. 2 personeelsleden hebben een specifieke opleiding gevolgd of zijn hiermee 

bezig, de rest zou gepland zijn voor de jaren erop ( gepland eentje in 2009 en nog eentje 

in 2010). Er is geen opleiding voorzien voor het OK personeel en voor spoedpersoneel 

welke ook sterilisaties uitvoeren buiten de openingsuren van de CSA. Uit de incidenten 

blijkt dat een basiskennis inzake sterilisatie belangrijk is voor een goede afhandeling van 

het proces. 

 

 Er zijn geen geformaliseerde overlegmomenten tussen apotheek en CSA onderling. Het 

gestructureerde overleg tussen CSA en apotheek valt volledige samen met de 

vergaderingen van het comité ziekenhuishygiëne. Dit comité komt een drietal keer per 

jaar samen. Er zijn wel vele informele contacten tussen de apotheek en de CSA, maar 

hiervan is geen weerslag terug te vinden. Het is belangrijk om deze overlegmomenten te 

formaliseren zodat afspraken duidelijker opvolgbaar worden. 

 

 In de steriele berging van de CSA vertonen heel wat containers roestvorming. 

Systematische vervanging dient ingepland te worden. 
 

Aanbevelingen 
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 Het beleidsplan en jaarverslag van de CSA is hetzelfde als dat van OK. We bevelen aan 

een eigen jaarverslag op te maken op basis van eigen cijfergegevens en vanuit de 

gezichtspunten en opdrachten van de functie CSA. We bevelen aan voldoende eigen 

objectieve punten toe te voegen vooraleer de link te maken met het jaarverslag en 

beleidsplan van OK. 

 

 We bevelen aan een aantal metingen uit te voeren: bv;  inzake snelsterilisatie (hoeveel 

gevallen, hoeveel volledige sets, …), inzake verandering OK-planning (hoe vaak wordt 

dezelfde ‘foute’ planning voorgesteld, per arts cijfergegevens bijhouden, …), inzake 

hersterilisatie, …   

Deze objectieve gegevens kunnen aangewend worden in jaarverslagen van de CSA en 

kunnen dienen om het beleid richting te geven. 

 

 We bevelen aan het aantal personeelseffectieven in evenwicht te houden met de werklast, 

rekening houdend met het aantal overuren, ADV-dagen en een nakende pensionnering.  

 

 We bevelen aan te voorzien in voldoende afwasmachines, daar het materiaal dat manueel 

gereinigd werd, niet thermisch ontsmet werd en dus beschouwd moet worden als 

potentieel risicohoudend. Een extra wasmachine voor fijne instrumenten zou een 

meerwaarde kunnen zijn. 

 

 We bevelen aan om de dienstspecifieke inscholingsprocedure uit te werken waar door 

middel van doelstellingen en timing, de aan te leren handelingen en kennis van het 

personeel opgevolgd kan worden. 

 

 We bevelen aan de rekken systematisch te controleren op scherpe randen. Tijdens de 

rondgang werd vastgesteld dat hier en daar ter bescherming papier op de rekken werd 

gelegd. We adviseren om het huidige systeem te evalueren.  

 

 

7.12 Apotheek 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De apotheek bedeelt enkel het ziekenhuis, de andere zorginstellingen van de vzw 

Glorieux doen geen beroep op de ziekenhuisapotheek. Enkel in uitzonderlijke gevallen 

tijdens het weekend kan het RVT, via de apotheek van wacht beroep doen op de apotheek 

van het ziekenhuis. Dit gebeurt een 2-tal keer per jaar. 

 

 Op geriatrie is men recent gestart met het elektronische voorschrift. Beslissingen omtrent 

uitvoering en duidelijke afspraken moeten nog besproken en genomen vooraleer men met 

de uitrol van dit systeem start (o.a. afspraken ivm elektronische autorisatie, …). De 

bedoeling is vanaf eind mei ook op de G2 te starten. 

 

 De apotheek is geopend van maandag tot vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur en zaterdag 

van 8:30 uur tot 12:00 uur. Buiten de openingsuren dienen de diensten zich te 

bevoorraden uit de afdelingsvoorraad, in de noodkast of bij een andere dienst.  
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 De apotheker hoofd van dienst is tevens verantwoordelijke en aanspreekpunt vanuit de 

apotheek voor de centrale sterilisatie aangelegenheden. Er wordt momenteel een 

apotheker stagiair opgeleid om deze taken mee op te volgen en over te nemen indien 

nodig. 

 

 Om de stockcontrole van de verdovende medicatie meer sluitend te maken werden recent 

anesthesiekoffers besteld. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er werd een interne audit doorgevoerd en afgerond (januari 2009). Het werkdocument 

geeft een stand van zaken weer van de medicatiedistributie doorheen het ziekenhuis. Op 

basis van dit werkdocument werden reeds een aantal veranderingen/ procesaanpassingen 

doorgevoerd (bv volgorde bedeling afdelingen, …). 

 

 Kwaliteitsprojecten inzake medicatie zijn uitgewerkt en mee opgenomen in het 

kwaliteitshandboek van het ziekenhuis. Aandacht ging onder andere naar 

ontslagmedicatie. 

 

 Er is een klinisch pad chemotherapie uitgewerkt in 2007 en er werden heel wat 

inspanningen gedaan om de chemotherapievoorschriften uniform op te stellen (Men wil 

tegen eind 2009 alle verschillende schema’s en voorschriften opgesteld en gevalideerd 

hebben voor alle tumoren). 

 

 Het belang van duidelijke afdwingbare richtlijnen wordt vanuit de directie bekrachtigd 

door een opname van een aantal richtlijnen in het medische reglement van het ziekenhuis 

(o.a. richtlijnen met betrekking tot medicatiegebruik en antibiotica). 

 

 De apotheek neemt actief deel aan verschillende comités en stuur- en werkgroepen, zoals 

bv het comité Q en patiëntveiligheid. 

 

 Men beschikt over een herverpakkingsmachine, waardoor alle medicatie tot 

eenheidsverpakking zal kunnen herverpakt worden, wat de identificatie ten goede zal 

komen. Recent werd een nieuwe aankoop van een meer gesofistikeerde machine 

goedgekeurd.  

 

 Er is een cultuur merkbaar, waarbij verbeteracties en aanpassingen doorgevoerd worden 

naar aanleiding van incidenten (o.a. stickers met aandacht voor tijdelijke andere dosage, 

…). Dergelijke initiatieven worden rechtstreeks uitgewerkt tussen afdeling en apotheek. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 De apotheek levert regelmatig medicatie af zonder geautoriseerd en getekend voorschrift 

van de arts. De voorschriften worden opgemaakt door de verpleegkundigen, op basis van 

dit ongetekende voorschrift wordt medicatie afgeleverd. De voorschriften worden soms 

maar bij ontslag ondertekend door de artsen. 
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 Het ziekenhuis hanteert los van het individuele verdovingsvoorschrift, op de meeste 

afdelingen een systeem met verzamelkaarten. Hierbij wordt medicatie uit de 

afdelingsvoorraad genomen, waarbij de arts en de verpleegkundige dienen af te tekenen 

en een individuele patiëntensticker wordt op de kaart gekleefd. Uit vaststellingen blijkt 

dat de artsen de kaart niet tekenen per genomen medicatie maar pas tekenen als de 

volledige kaart vol is (dit kan in praktijk een aantal weken duren). Verdovende medicatie 

kan pas afgeleverd worden op basis van een geïndividualiseerd, eigenhandig geschreven 

en ondertekend voorschrift, waarbij de posologie en aantal voluit wordt geschreven. Een 

volledig wegwerken van het systeem van verzamelkaarten voorziet men tegen eind 2009. 

Bij het in regel brengen van de distributie van verdovende medicatie is het belangrijk om 

ook de betreffende procedures aan te passen. 

 

 De bereiding van de cytostatica voor blaasspoelingen gebeurt door verpleegkundigen op 

EDK, en niet steeds onder rechtstreeks toezicht van de apotheek. Cytostatica mag enkel 

onder rechtstreeks toezicht van de apotheek bereid worden. 

Alle andere chemotherapiebereidingen gebeuren sinds kort door apotheek-assistenten 

onder rechtstreeks toezicht van de apothekers. Vorige maand werden alle 

chemotherapiebereidingen nog uitgevoerd door verpleegkundigen. Men voorziet eerst in 

een grondige opleiding van de 4 apotheek-assistenten in de huidige chemotherapie 

systemen om dan uit te breiden met de bereiding van de blaasspoelingen en de opleiding 

van de overige apotheek-assistenten.  

 

 De apotheek heeft geen volledig zicht op alle sterilisatieactiviteiten binnen het 

ziekenhuis. Er wordt los van de centrale sterilisatie ook nog gesteriliseerd op de 

spoedgevallendienst met een snelsterilisator, op OK met een snelsterilisator en op 

endoscopie met een Wassenburg© of een soluscope©. Zowel de apotheek als de 

verantwoordelijken van de CSA hebben geen volledig zicht op deze activiteiten. De 

apotheek is eindverantwoordelijke voor de steriliteit van de instrumenten binnen het 

gehele ziekenhuis, het is dan ook belangrijk dat men alle mogelijke risico’s binnen alle 

sterilisatieprocedures exact kent en hierop nauwgezet toezicht op uit oefent (bv : op de 

snelsterilisatie, de hersterilisatie, de high-level-desinfectie / sterilisatie op de endoscopie). 

 

 Er wordt jaarlijks een analyse van het geneesmiddelenverbruik opgemaakt. Individuele 

knelpunten per arts of per afdeling kunnen uit deze analyse van geneesmiddelenverbruik 

niet gehaald worden. Momenteel wordt enkel de financiële kant individueel per arts 

bekeken. Het is belangrijk cijfers te meten en zodanig te beheren dat ze kunnen bijdragen 

als signaalfuncties voor het beleid, zodat gerichte acties naar artsen en afdelingen kunnen 

genomen worden. 

 

 

Tekortkomingen 

 

 Het medicatiedistributiesysteem dient herzien te worden in het kader van 

risicomanagement. Volgende risico’s op fouten in de medicatiedistributie werden in het 

ziekenhuis vastgesteld: 

o Medicatieschema’s en medicatieorders worden niet steeds getekend door de arts. 

Wijzigingen, achteraf aangebracht, zijn niet getekend door de arts. 

o Medicatie-opdrachten worden door verpleegkundigen overgeschreven in het 

verpleegkundige dossier. 
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o De toe te dienen dosis is niet steeds vermeld. Bij “medicatie zo nodig” ontbreekt 

vaak de dosis, de maximaal cumulatieve dosis en het minimum tijdsinterval. 

o Medicatievoorschriften worden opgemaakt door verpleegkundigen en zelfs niet 

ondertekend door artsen. Ondertekening gebeurt soms pas bij ontslag van de 

patiënt. 

o Voorschriften voor narcotische medicatie worden niet steeds individueel (bv PE, 

C2, D1, G2 en D4), op naam van de patiënt voorgeschreven. De narcotische 

stockkaarten worden als naschriften gebruikt. Verdovende medicatie wordt 

meestal uit de afdelingsstock toegediend aan patiënten, en het medicatievoorschrift 

wordt opgesteld na toediening voor aanvulling van de stock, soms maar één maal 

per maand. 

o In de apotheek heeft men geen zicht op het volledige medicatieschema van de 

patiënt.  

o Er is geen sluitende controle op de thuismedicatie. 

o Medicatie wordt op de meeste afdelingen (’s namiddags of ’s nachts) voor 24 u 

klaargezet. 

o Medicatiebakjes waarin medicatie vooraf wordt klaar gezet bevatten geen 

patiëntenidentificatie, enkel een kamernummer. 

o Niet alle medicatie is voorhanden in unitdoseverpakking, waardoor losse blisters 

worden klaargezet. Ook gehalveerde medicatie en kwartjes worden klaargezet, 

waarbij identificatie onmogelijk is. 

o Medicatie wordt niet steeds toegediend door de verpleegkundige die 

verantwoordelijk is voor de patiënt. 

o De reden waarom medicatie niet gegeven is, wordt niet steeds vermeld op het 

medicatieschema. 

o Er is geen medisch order voor medicatie die door de patiënten zelf op de kamer 

worden bewaard en waarbij er geen toezicht is op inname. 

o Bloedzakjes werden aangetroffen in de koelkast samen met de medicatie (G2). 

o Bij controle van afdelingsvoorraden werd er medicatie (vitamine B op G2; …) 

teruggevonden die vervallen was. In samenspraak met de apotheek dient men de 

implementatie van de procedure controle vervaldata te herbekijken; 

o Bij nazicht bleek de stockcontrole voor narcotische analgetica op C2 niet sluitend. 

Volgens de theoretische stock moesten er 21 Dipidolor® ampullen aanwezig zijn, 

terwijl er in praktijk 20 effectief in stock waren. Er was een tekort van één ampul 

Dipidolor®. 

o Er zijn meerdere ampullen KCl in de afdelingsvoorraden aanwezig (bv 6 op de 

kinderafdeling).  

Bovendien worden patiënten vanuit IZ soms met een spuitpomp KCL naar de 

kamer getransfereerd.  

o Op moment van de audit werden er op de verzorgingskarren verscheidene 

unitdoseverpakkingen van Hibidil® en Hac® open teruggevonden. Deze werden 

bewaard voor verder gebruik. 

o Er werden open flacons H2O2
® aangetroffen, zonder openingsdatum. 

 

 De LAF-kast beschikt niet over een sas en men heeft af te rekenen met sterke 

temperatuurschommelingen. Door het recent wegwerken van een lichtkoepel, welke 

direct zonlicht naar binnenbracht heeft men de hoogste temperatuurspieken kunnen 

terugdringen. Het probleem blijft bestaan en men dient te werken in een constant ‘hoge’ 

temperatuur van 25°C. Er is een lagere stabiliteit van de producten bij een te hoge 

temperatuur. De LAF-kast staat centraal opgesteld op EDK, aan de centrale open 
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verpleegpost/balie. Deze opstelling samen met het feit niet over een sas te beschikken en 

te moeten werken in ‘hoge’ temperaturen, verhoogt de risico’s op een niet-steriel /stabiel 

eindproduct en verhoogt de risico’s voor de personeelsleden werkzaam op EDK. Men 

dient een duidelijk zicht te krijgen op en een objectivering van deze risico’s in kaart te 

brengen. Hiertoe is een advies van de arbeidsgeneesheer noodzakelijk, evenals objectieve 

metingen rond bovenstaande problematiek. 

 

 Er is een procedure temperatuursregistratie uitgeschreven voor het ziekenhuis. De 

procedure en dito registratieblad maakt enkel melding van acties bij overschrijding van 

de maximum temperatuur (8°C). De procedure maakt geen melding van mogelijke 

temperatuursoverschrijding van de minimumtemperatuur ( 2°C). De procedure dient 

kritisch herbekeken te worden, aangevuld en veranderd te worden waar nodig; zo wordt 

aangeraden de thermostaat hoger te zetten bij een overschrijding van de maximum 

temperatuur (het registratieblad geeft wel de juiste acties aan, namelijk de thermostaat 

lager zetten). 

 

 Er is recent een richtlijn afgesproken om vervaldata te controleren op de afdeling vanuit 

de apotheek. Deze richtlijnen zijn nog niet uitgeschreven. Het is belangrijk dat deze 

procedure rond het controleren van vervaldata geformaliseerd wordt en zo 

ziekenhuisbreed gecommuniceerd kan worden.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan bij de interne audits : 

o Niet enkel een beschrijving te maken van de huidige stand van zaken maar ook 

de knelpunten duidelijk te omschrijven en eventueel verbeteracties voor te 

stellen. Zodat dit werk ten volle kan renderen als sturing voor het beleid. 

o voldoende het wetgevende kader mee op te nemen zodat bij nakijken van de 

huidige werking en bij het uitwerking van verbeteracties, de praktijk te allen 

tijde strookt met de regelgeving (cfr. verdovingskaarten, steeds getekende 

voorschriften, verantwoordelijkheden artsen/verpleegkundigen….) 

 

 We bevelen aan een elektronisch uniform chemotherapievoorschrift te gebruiken met 

ingebouwde controles.  

 

 We bevelen aan de richtlijnen inzake dringende medicatie, systematisch te doen naleven 

en eventueel in herinnering te brengen bij het personeel en de artsen. Een dringende 

levering doorkruist de algehele medicatiedistributie binnen de apotheek. Het is dan ook 

belangrijk dat aan alle voorwaarden voor ‘dringende medicatie’ wordt voldaan. Het 

afstellen en duidelijk stellen van deze richtlijnen kan een meerwaarde zijn. 

 

 We bevelen aan de personeelsbestaffing in de apotheek in evenwicht te houden met de 

werklast. 

 

 We bevelen aan na te gaan op welke manier de apotheek meer systematisch kan 

betrokken worden bij en op de hoogte gesteld worden van de algemene beleidszaken van 

het ziekenhuis, welke een invloed kunnen hebben op de werkwijze en/of organisatie van 

de apotheek. 
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 We bevelen aan de resultaten van AB-opvolging, welke nu stapsgewijs gebeurt door 

zowel apotheek (maakt lijst op ), middenkader (gaat deze lijsten checken op de afdeling) 

en het labo (geeft adviezen aan de artsen), nog meer aan elkaar te linken. Zo kan het een 

meerwaarde zijn om ook de adviezen en resultaten terug te koppelen naar apotheek en 

middenkader zodat gerichte en onmiddellijke acties ondernomen kunnen worden. Een 

meer globale feedback voor het algemeen beleid naar opvolging van de richtlijnen door 

de individuele artsen kan eveneens nuttig zijn.  

 

 We bevelen aan om verbeterprojecten rechtstreeks ontstaan tussen afdeling en apotheek 

steeds te checken naar het eventuele belang voor andere afdelingen. Uitbreiding naar 

andere afdelingen kan in een aantal gevallen een meerwaarde betekenen (bv : aandacht 

stickers, …)  

 

 

7.13 Ombudsfunctie 
 

Algemene vaststellingen  

 

 Het huishoudelijk reglement ombudsfunctie werd recent goedgekeurd door het 

directiecomité en de Raad van Bestuur. Het is ter inzage bij de ombudspersoon en op 

intranet. 

 

 De ombudspersoon combineert een aantal functies met de ombudsfunctie o.a.staflid 

middenkader, verantwoordelijke incidentenmeldingen, kwaliteitscoördinator en een 

aantal wisselende tijdelijke opdrachten). Een exacte tijdsbesteding is bijgevolg moeilijk 

weer te geven en is wisselend in tijd. 

 

 In 2008 zijn er 205 interventies geweest van de ombudsdienst. Van alle klachten vallen er 

142 onder de wet op de patiëntenrechten, er waren 13 aanvragen voor een kopie van een 

dossier. 

 

 

Sterke punten 

 

 Er ontwikkelt zich een cultuur van pro-actief melden van te verwachten klachten. 

Medewerkers brengen de ombudspersoon op de hoogte van confrontaties met ontevreden 

patiënten.  

 

 De ombudspersoon heeft zicht op het aantal klachten gerelateerd aan incidenten (welke 

klachten werden pro- actief als klacht en als incident gemeld en welke niet). Deze 

verhouding wordt in cijfers uitgedrukt en gecommuniceerd aan het directiecomité. 

 

 Op elk directiecomité worden de voorbije klachten, volledig geanonimiseerd besproken. 

Zo weet de directie wat er leeft op de werkvloer en kan er direct bij complexere klachten 

(buiten bevoegdheid ombudspersoon) ingegrepen worden. Regelmatig worden ook 

tussendoor analyses gemaakt naar aanleiding van een concrete klacht en besproken op het 

directiecomité zodat ook hier ingegrepen kan worden (bv : opmerkingen rond keuze 

éénpersoonskamer, dat vaak geen bewuste keuze blijkt te zijn) 
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 Doordat de ombudspersoon de spilfiguur is bij de meldingen van incidenten en tevens 

ook heel vaak op de afdelingen komt omwille van de opvolging van projecten in het 

kader van kwaliteitsverbetering, kunnen heel wat knelpunten, klachten, incidenten en 

andere verbeterpunten met elkaar gelinkt worden, wat een duidelijke meerwaarde biedt. 

 

 De ombudspersoon is dagelijks aanwezig in het ziekenhuis.  

 

 De ombudsdienst is aangesloten bij VVOVAZ (Vlaamse Vereniging Ombudsfunctie van 

Algemene Ziekenhuizen) en participeert aan de benchmarking die deze vereniging 

organiseert. 

 

 Er wordt een grondig jaarverslag opgemaakt met analyses van de cijfers en de feiten. 

Heel wat informatie wordt objectief gekaderd zoals doorlooptijden, inhoud, wijze van 

melden, vergelijking met andere ziekenhuizen, omgaan met klachten, aanbevelingen, … 

 

 Het jaarverslag wordt ziekenhuisbreed bekendgemaakt in dienstvergaderingen, 

directiecomité, raad van bestuur, … en staat tevens op intranet. 

 

 Er worden tot nu toe geen kosten aangerekend voor een afschrift van het medisch dossier 

en radiografie (de onthaalbrochure vermeldt wel het aanrekenen van een bijkomende 

kost). 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 Het huishoudelijk reglement en/of de klachtenprocedure ligt ter inzage bij de 

ombudsdienst zelf en is beschikbaar op het intranet, dit wordt echter nergens vermeld en 

is zo niet vlot bereikbaar voor iedere belangstellende. De ombudsdienst beschikt niet over 

een eigen brochure of folder, enkel in de onthaalbrochure wordt beperkt melding gemaakt 

van de ombudsdienst en van de patiëntenrechten.  

 

 Vanuit de bekommernis de onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid van de 

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

klachtenprocedure te bepalen wie kan aangesteld worden als vervanger indien zich bij 

een klacht een deontologisch probleem zou stellen (bv : betrokken partij ombudspersoon, 

…), en dit ook naar buiten toe duidelijk te communiceren. Momenteel vermeldt het 

huishoudelijk reglement dat bij afwezigheid van de ombudspersoon een directielid (van 

het departement waarop de klacht betrekking heeft) zijn taak zal overnemen. Vanuit 

dezelfde bekommernis naar onafhankelijkheid dient deze maatregel herbekeken te 

worden. 
 

Tekortkomingen 

 

 De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de ombudsfunctie is voor verbetering vatbaar. 

Zo ontbreekt een aparte brievenbus, bewegwijzering vanuit de centrale inkomhal of een 

algemeen infobord waarop de ombudsfunctie is aangegeven. 

 

 De ombudspersoon dient te beschikken over de nodige middelen om zijn taken te kunnen 

uitvoeren. Momenteel beschikt hij niet over een eigen gesprekslokaal. Er dient per 
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klachtengesprek een gesprekslokaal gezocht te worden in het ziekenhuis. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Een administratieve ondersteuning van de ombudsfunctie kan een meerwaarde betekenen. 

 

 We raden aan de klachtenprocedure kenbaar te maken aan de patiënten via een eigen 

folder. Zodat eventuele klagers vooraf een zicht hebben op de verschillende stappen in 

het proces. Dergelijke folders zouden ook de zichtbaarheid van de ombudsdienst in het 

ziekenhuis ten goede kunnen komen. 

 

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

versturen van een ontvangstmelding te vermelden. 

 

 We bevelen aan om het dragen van badges bij het ziekenhuispersoneel te bevorderen. 

 

 We bevelen aan om het jaarverslag nog aan te vullen met een oplijsting van alle 

realisaties naar aanleiding van klachten. Zo wordt een volledig beeld verkregen, wat 

stimulerend kan werken binnen de gehele organisatie. 
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8 Legionellabeheersing 

 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis maakt gebruik van: 

o Regenwater: toiletten en wasserij 

o Putwater: hoogwaardige medische toepassingen 

o Stadswater: lavabo’s, douches,… 

 

Het betreft hier 3 systemen die niet rechtstreeks verbonden zijn met elkaar. 

 

 Er worden geen alternatieve beheersmaatregelen gebruikt.  

 

 Er zijn geen koeltorens aanwezig. 

 

 Er zijn klimaatregelingssystemen met luchtvochtigheidsbehandeling aanwezig. Deze 

werken via het principe van stoombevochtiging. 

 

 Er is een beheersplan. 

 

 Het sanitair warmwater wordt verwarmd door middel van warmtewisselaars. 

 

 Er is een gebouwbeheerssysteem aanwezig die de temperaturen van zowel koud- als 

warmwater opvolgt. 

 

 Er worden 3 maal per jaar stalen genomen. 

 

 Er zijn confomiteitsattesten aanwezig die worden afgeleverd na een verbouwing of 

renovatie. 

 

  

Non-conformiteiten 

 

 De omschrijving van het warm- en koudwatercircuit is zeer summier. Een grondige 

beschrijving van het circuit is noodzakelijk. Ook wijzigingen aan het circuit of aan 

randomstandigheden moeten opgenomen worden in het beheersplan en het register. Er is 

ook geen evaluatie van het systeem. 

 

 De tappunten staan aangeduid op plannen. Een lijst met alle risicopunten voor 

legionellagroei en aërosolvorming is niet aanwezig. Deze lijst moet opgemaakt worden. 

Aan de hand hiervan kan een gefundeerd staalnameplan worden opgesteld. 

 

 Er worden geen duidelijke beheersmaatregelen opgesomd. Aan de hand van de 

risicoanalyse moeten deze worden aangevuld in het beheersplan en het register. 
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 Er wordt geen register bijgehouden met alle genomen preventieve maatregelen. Al de 

genomen beheersmaatregelen moeten duidelijk in het register worden opgenomen. 

Vermeld duidelijk de datum van uitvoering. Eventuele wijzigingen van de acties worden 

beargumenteerd. Momenteel zijn niet alle opgesomde beheersmaatregelen opgenomen in 

het register. Het beheersplan en de risicoanalyse moeten meer geformaliseerd worden 

 

 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. 

 

 

Tekortkomingen  

 

 

 De datum van de eerste versie van het beheersplan ontbreekt. Ook is het niet duidelijk of 

er herzieningen zijn geweest. 

 

 Het bouwjaar van de installatie is niet vermeld in het beheersplan. 

 

 Er worden geen temperatuursmetingen uitgevoerd op de tappunten. Hiervoor zou een 

schema moeten worden opgemaakt. Er is wel een gebouwbeheerssysteem aanwezig. 

 

 Indien bij staalname blijkt dat bepaalde actieniveaus worden overschreden, moet actie 

worden ondernomen conform de wetgeving. De uitvoering van deze acties moeten in het 

register worden opgenomen. Eveneens ontbreekt een procedure die duidelijk maakt wat er 

moet gebeuren bij het overschrijden van bepaalde actieniveaus. 

 



9 Infectieziektenbeheersing  

 

Algemene vaststellingen 

 

 Er zijn een arts ziekenhuishygiëne (ZHH) en 2 verpleegkundigen ziekenhuishygiëne 

(samen 1 VTE). 

 

 Het team ZHH zit het regionaal platform ZHH voor en zit in verschillende werkgroepen 

en comités in en buiten het ziekenhuis. 

 

 Volgende verslagen zijn door het Comité ZHH besproken en goedgekeurd: algemeen 

strategisch plan, jaarlijks beleidsplan, activiteitenverslag en werkingsverslag. 

 

 Er is een register van beslissingen van het CZH voor 2008 aanwezig. 

 

 Er zijn 17 referentieverpleegkundigen ZHH in het ziekenhuis. Zij komen 4x/jaar samen 

voor een werkvergadering. 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een eigen wasserij. Jaarlijks gebeuren er bacteriologische 

controles door een extern labo. 

 

 Momenteel wordt er overgeschakeld bij de schoonmaak naar een nieuwe techniek: 

‘klamvochtig poetsen’. De opleiding wordt verzorgd door de firma. 

 

 

Sterke punten 

 

 Het jaarslag Comité ZHH 2008 is opgesteld volgens de principes SMART. 

 

 Het team ZHH werkt met goed uitgewerkte projectfiches (SMART). Zo werden voor 

2008 volgende projecten aangepakt: UWI, PWI, handhygiëne, isolatie en antibiotica (ism 

ATBBG). 

 

 Het AB-gebruik wordt op regelmatige basis geëvalueerd. Tweewekelijks wordt er een 

verpleegafdeling doorgelicht (het AB-gebruik van de patiënt en de reden wordt 

aangeleverd door de hoofdapotheker, de controle op de afdeling gebeurt door de 

verpleegkundige ZHH, de kern van het ATBBG en eventueel de betreffende specialist 

komt daarna samen om dit verder te bespreken en daarna advies te geven aan de 

behandelende arts). Een verslag wordt voorgesteld op het CZH en ATBBG. 

 

 

Non-conformiteiten 

 

 In de koude keuken is er geen aparte wastafel voorzien voor het wassen van de handen. 

De handen worden er gereinigd in dezelfde wasbak waar o.a. groenten worden gereinigd. 

Volgens ‘Verordening nr. 852/2004 van het Europees Parlement end e Raad van 

29/04/2004 betreffende levensmiddelenhygiëne, bijlage II hoofdstuk 1, punt 4; dienen de 
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voorzieningen voor het wassen van levensmiddelen gescheiden te zijn van de wasbakken 

voor het reinigen van de handen., voor zover dit nodig is. In een ziekenhuis is dit zeker 

van cruciaal belang om overdracht van infectieziekten te voorkomen. 

 

 

Tekortkoming 

 

 De directie en de hoofdarts dienen stappen te ondernemen om de strikte toepassing van 

de procedure handhygiëne te bevorderen. Hierbij zijn het dragen van korte mouwen en 

het volledig vrijhouden van de handen en voorarmen essentieel voor alle beroepsgroepen, 

incl. de artsen.  

 

 

Aanbevelingen 

 

 Om handhygiëne nog beter te implementeren op de werkvloer dienen ook de 

spoelruimten en afdelingskeukens te worden uitgerust met de nodige alkoholdispensers, 

zeep en wegwerphanddoeken, als ook geheugensteuntjes. 

 

 De procedures ZHH zijn op de werkvloer moeilijk terug te vinden via intranet. Het 

intranet dient dus nog verder uitgebouwd te worden tot een gebruiksvriendelijk en 

toegankelijk intranet. 

 

 Het ziekenhuis heeft een eigen AB-formularium, alleen beschikbaar in boekvorm. Het 

zou wenselijk zijn dat dit formularium ook te raadplegen is op intranet, zodat deze 

regelmatiger kan aangepast worden. Tevens dienen de artsen ook toegang te hebben tot 

het intranet. 

 

 De verpleegposten op de 3e verdieping zijn niet voorzien van een wastafel. Deze ruimten 

dienen uitgerust te worden van de nodige voorzieningen om een gedegen 

handhygiënebeleid te kunnen waarborgen. Een ruimte waar ook proper linnen wordt 

gestockeerd, is geen geschikte plaats voor een lavabo. 
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