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1 Inleiding  
 
 

In het auditverslag bespreken we vooreerst de ziekenhuisbrede aspecten, vervolgens 
bespreken we de resultaten van de audit van enkele specifieke zorgtrajecten. 
Daarna worden de infectieziektepreventie en de medisch milieukundige aspecten besproken. 

 
Een voorlopige versie van het auditverslag werd toegelicht en afgegeven op 02/02/2010. 
Er wordt een periode van 25 kalenderdagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de 
bevindingen in het auditrapport d.m.v. een gemotiveerde reactienota te formuleren. 
Facultatief wordt de mogelijkheid van een slotbespreking geboden waar de opmerkingen die 
doorgegeven werden in de reactienota kunnen toegelicht worden. Deze slotbespreking werd 
gepland op 01/04/2010 in het Ellipsgebouw te Brussel. 

 

1.1. Toepassingsgebieden 
 
1. Kwaliteit van zorg 

• toetsing van de federale erkenningsnormen. 
• evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. het kwaliteitsdecreet. 

 
Tijdens de audit wordt een referentiekader gehanteerd dat bekend gemaakt werd aan het 
ziekenhuis en te vinden is op volgende weblink: 
http://www.zorg-en-gezondheid.be/default.aspx?id=6942. 

 
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 (AV) 

 
Deze elementen scoren niet negatief of positief. Ze worden beschouwd als nuttige 
achtergrondinformatie, bv. om de context te schetsen. 

 
Sterke punten (SP) 

 
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 (Aanb) 

 
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. 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/default.aspx?id=6942
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Non-conformiteiten (NC) 
 

Dit zijn de elementen die volgens het team niet aan de wettelijk bepaalde norm voldoen. 
Gezien het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de 
interpretatie ervan dienen deze non-conformiteiten te worden gelezen als een "voorstel van 
non-conformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

 
Tekortkomingen (TK) 

 
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 opgevolgd worden. 

 
 

1.3. Auditproces 
 

Ter voorbereiding van de audit werd door het ziekenhuis een zelfevaluatie gemaakt aan de 
hand van zelfevaluatie-instrumenten die door IVA Inspectie werden ontwikkeld. 
Het AZ Sint-Maarten heeft zelfevaluaties gemaakt voor de thema’s algemeen beleid, medisch 
beleid, verpleegkundig beleid, ethisch beleid, patiëntenrechten, dagziekenhuis, apotheek, 
centrale sterilisatie afdeling, oncologie, materniteit en N*, opvang van kinderen, 
zorgprogramma geriatrie, PAAZ, revalidatie, palliatieve functie, gespecialiseerde 
spoedgevallen, intensieve zorgen, operatiekwartier en recovery. 
Daarnaast werden heel wat documenten opgevraagd, bv. als bijlage van de zelfevaluaties. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleid- en 
overlegorganen, procedures, interne reglementen en het kwaliteithandboek. 

 
De audit vond plaats op volgende data: 

 
14 januari 2010 Audit 
19 januari 2010 Audit 
25 januari 2010 Audit 
29 januari 2010 Opmaak verslag 
02 februari 2010 Presentatie verslag 

 
Tijdens de auditgesprekken werd dieper ingegaan op de informatie die tijdens de 
voorbereidende fase bekomen werd. Deze informatie was niet enkel afkomstig uit de 
zelfevaluaties, de aangeleverde documenten en de voorstelling door het ziekenhuis, maar ook 
bv. uit vorige auditverslagen, uit het bij de overheid ingediende zorgstrategisch plan, de 
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website van het ziekenhuis, … 
 
Er werden 69 uren interview en rondgang in het ziekenhuis georganiseerd. Tijdens de 
interviews waren er gesprekken met 8 directieleden, 4 stafleden, 23 artsen, 31 
verpleegkundigen waarvan 20 hoofdverpleegkundigen, 1 verzorgende, 1 therapeut 
dagcentrum, 2 apothekers, 3 psychologen, 1 preventieadviseur en 2 medewerkers keuken. 

 
De vaststellingen in het auditverslag zijn gebaseerd op informatie uit de geraadpleegde 
documenten, op informatie verkregen tijdens de interviews, op observaties tijdens de 
rondgang van diensten en op steekproeven (van bv. patiëntendossiers, medicatievoorschriften, 
registratiegegevens). 

 
In het eerste deel van het verslag staan ziekenhuisbrede zorgaspecten beschreven. 
Leiderschap, beleid en strategie, middelen, medewerkers, processen en resultaten binnen het 
ziekenhuis worden in kaart gebracht. 
Daarna wordt er dieper ingegaan op zorgtrajecten voor specifieke patiëntengroepen. De zorg 
voor moeder en kind, psychiatrische, chirurgische, kritieke, geriatrische en oncologische 
patiënten komen achtereenvolgens aan bod. Tenslotte wordt ook de zorg bij het levenseinde 
besproken. 
Bij elk zorgtraject kan u, na een korte situering (d.i. neutrale informatie als algemene 
vaststelling), terugvinden hoe de aspecten beleid en strategie, middelen, medewerkers, 
processen en resultaten ingevuld worden voor deze doelgroep. 

 

1.4. Samenstelling van het auditteam 
 
 

XXX Hoofdauditor IVA Inspectie WVG 
XXX 
XXX 

 

Auditor IVA Inspectie WVG 
Auditor IVA Inspectie WVG 

XXX Auditor IVA Inspectie WVG 
XXX Auditor IVA Inspectie WVG 
XXX Auditor IVA Inspectie WVG 
XXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 
XXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 
XXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 
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2 Situering van de instelling  
 
 

Naam AZ Sint-Maarten 
Adres Leopoldstraat 2 
Gemeente 2800 Mechelen 
Telefoon 015 /40 95 11 
Fax 015 /41 58 72 
Website www.sint-maarten.be 
e-mail azsintmaarten@emmaus.be 
Erkenningsnummer 026 

 
 

Inrichtende macht 
vzw Emmaüs 

 
 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 
XXX 

 
 

Directiecomité: 
 

Algemeen directeur: XXX 
Directeur medisch departement: XXX 
Directeur verpleegkundig en paramedisch departement: XXX 
Co-directeur verpleegkundig en paramedisch departement: XXX  
Directeur financieel-administratief departement: XXX 
Directeur facilitair departement: XXX  
Directeur technisch departement: XXX  
Directeur departement informatica: XXX 
Directeur planning & ontwikkeling: XXX 
Directeur HR-departement: XXX 

 

Recente ontwikkelingen: 
 

• Het AZ Sint-Maarten is op 1 januari 1999 ontstaan door fusie tussen het AZ Sint- 
Norbertus met een campus te Duffel en het AZ Sint-Jozef met een campus te Mechelen 
(Leopoldstraat) en te Heist o/d Berg. De campus Ten Kerselaere te Heist op den Berg is 
momenteel geen ziekenhuiscampus meer maar een dag- en verzorgingstehuis voor 
ouderen onder vzw Emmaüs. De ziekenhuiscampi Duffel en Mechelen zijn ongeveer 12 
km van elkaar verwijderd. 
Op 30 juni 2006 werd campus Mechelen van het Dodoensziekenhuis (nu campus 
Zwartzustersvest) aan het AZ Sint-Maarten toegevoegd. Deze overname was het gevolg 
van de terugtrekking van het beheer van het AZ VUB te Jette uit het Dodoensziekenhuis. 
De campus Willebroek van Dodoens werd overgenomen door AZ Sint-Jozef van 
Bornem. 

http://www.sint-maarten.be/Algemene-ziekenhuizen/AZ-Sint-Maarten.html
mailto:azsintmaarten@emmaus.be
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• Ten gevolge van de hierboven beschreven schaalvergroting werden sommige diensten, 
functies en zorgprogramma’s geherlokaliseerd. Zo concentreerde men bijvoorbeeld de 
pediatrische activiteiten op de campus Zwartzustersvest en trok de PAAZ, materniteit en 
neonatologie weg uit de campus Leopoldstraat. 

 
• Sedert de fusie slaagde het ziekenhuis er in nieuwe artsen aan te trekken, 

en nieuwe diensten op te richten (bv. derdelijns curatieve voetkliniek, borstkliniek). De 
groei weerspiegelt ook in een aantal vragen en denkpistes om nieuwe diensten op te 
richten. Zo is er onder andere de vraag tot oprichting van een Sp-dienst voor 
cardiopulmonaire revalidatie uit conversie van C-, D- en E-bedden. 

 
Het AZ Sint-Maarten heeft activiteiten op 3 campussen (Leopoldstraat, Rooienberg en 
Zwartzustersvest) en is erkend voor 694 bedden onder volgende kenletters: 

 
 C D G M A 

(a) 
E Sp- 

pall 
Sp- 
chron 

Sp- 
loco 

Totaal 

Campus 
Leopoldstraat 
Mechelen (CL) 

74 
(4i) 

72 
(4i) 

 
54 

    
6 

   
206 

Campus 
Rooienberg 
Duffel (CR) 

90 
(6i) 

72 
(6i) 

 
30 

 
15 30 

(5) 

   
22 

 
22 

 
286 

Campus 
Zwartzustersvest 
Mechelen (CZ) 

 
15 

 
15 

 
48 

 
30 30 

(30) 

 
34 

    
202 

Totaal          694 
 

Het AZ Sint-Maarten is ook erkend voor: 
- Ziekenhuisapotheek 
- Palliatieve functie 
- Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt op de drie campussen. 
- Zorgprogramma voor kinderen (CZ) 
- N* (CL, CR, CZ) 
- Functie chirurgische en niet-chirurgische daghospitalisatie (CL, CR, CZ) 
- Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg (CL, CR) 
- MUG-functie (CL) 
- Functie intensieve zorgen (8 op CL, 12 op CR) 
- Zorgprogramma voor oncologie (CR) 
- Gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker (CR) 
- Radiotherapie (CR) 
- Zorgprogramma oncologische basiszorg (CL, CZ) 
- Zorgprogramma cardiale pathologie A (CL, CR, CZ) en P (CR, CZ) 
- Bloedbank (CL, CR, CZ) 
- CT-scanner (CL, CR, CZ) 
- MRT (CL) 
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3 Leiderschap  
3.1 Beleidsorganen 

 
• De bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen (algemene vergadering, raad van 

bestuur, bureau algemene ziekenhuizen, directiecomité) zijn vastgelegd in een 
organisatie- en een bevoegdheidsnota van de vzw Emmaüs. Van het MMT (medisch 
management team) werd geen functiebeschrijving gevonden. (Aanb) Bijna alle 
directieleden beschikken over een specifieke functieomschrijving. (AV) Van de 
verpleegkundige directie (directeur verpleegkundige en paramedische diensten en 
codirecteur verpleegkundige en paramedische diensten) zijn ze nog in ontwikkeling. 
(TK) Van de verpleegkundige middenkaders in staffunctie, van de begeleider 
herintreders, verpleegkundige ziekenhuishygiënist, loopwaken, supervisors en paramedici 
zijn er geen functieomschrijvingen. (Aanb) 

 
• De Raad van Bestuur van de vzw Emmaüs bestaat uit 17 leden. In de praktijk zijn de 

meeste taken die de werking van het AZ Sint-Maarten aangaan gedelegeerd naar het 
Bureau Algemene Ziekenhuizen (BURAZ). BURAZ is samengesteld uit het dagelijks 
bestuur en de algemene directeur en vergadert een tiental keer per jaar. BURAZ beheert 
naast het AZ Sint-Maarten ook nog het AZ Sint-Jozef te Malle. (AV) 

 
• Het directiecomité komt wekelijks samen en bestaat uit 10 leden. (AV) 

 
• De hoofdgeneesheer wordt bijgestaan door 3 collega’s die elk een campus 

vertegenwoordigen. Samen vormen zij het medisch managementteam (MMT) dat 
wekelijks bijeenkomt. (AV) 

 
• De medische raad telt 13 leden en vergaderde 10 maal in 2009. De hoofdgeneesheer en 

een vertegenwoordiger van het MMT worden regelmatig uitgenodigd om een deel van de 
vergadering bij te wonen. De financiële commissie vergaderde vorig jaar 3 maal. (AV) 

 
• Per afdeling of cluster wordt sinds kort beleidsmatige disciplinegesprekken 

georganiseerd, met terugkoppeling van MKG en andere boekhoudkundige gegevens, in 
aanwezigheid van directeur van het verpleegkundig en paramedisch departement, de 
algemeen directeur en een beheerder. Hier kunnen ondermeer klinische paden, maar ook 
toekomstperspectieven aan bod komen, en het geheel past in de opmaak van de 
beleidsplannen. (AV) We bevelen aan dit overleg te veralgemenen voor alle disciplines 
en meer te richten op de zorg met inbreng van kwaliteitsindicatoren (klinische 
performantie, patiënt- en medewerkerstevredenheid), patiëntveiligheidsindicatoren, het 
klachtenmanagement… (Aanb) 

 
 Het verpleegkundig beleid wordt aangestuurd door een directeur verpleegkundige en 

paramedische diensten en een co-directeur verpleegkundige en paramedische diensten. 
Zij verdelen de zorgclusters (4) onder elkaar voor de dagdagelijkse aansturing en staan 
ook in voor de rechtstreekse aansturing van een aantal diensten. 
Hiernaast is er een middenkader met lijnfuncties (medeverantwoordelijk voor een 
zorgcluster) en staffuncties (bv. MVG-MPG, verpleegdossier, ziekenhuishygiëne). Per 
campus zijn twee middenkaders aangeduid als campussupervisors. (AV) 



Auditverslag AZ St.-Maarten, Mechelen, E026, januari 2010 10  

 In het verpleegkundig en paramedisch organogram, dat nog per campus is opgesteld, zijn 
de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet correct weergegeven. 
(NC) 
Verder ontbreken in de organogrammen de aansturing van de vrijwilligers en worden de 
begeleider (her-)intreders en ziekenhuishygiënist niet nominatief benoemd. (NC) 

 
• Niet alle clusters worden geïntegreerd medisch-verpleegkundig aangestuurd. Wanneer er 

een doktersassociatie over de campussen heen is (bv. orthopedie, medische 
beeldvorming), verloopt deze integratie eenvoudiger. De samenwerking met het medisch 
departement om het overleg en de communicatie met de artsen op een gestructureerde 
manier uit te bouwen werd opgevat als verbeterproces en opgenomen in het jaarplan van 
het verpleegkundig departement 2009. Aanbeveling om dit verbeterproces verder aan te 
pakken en bv. afspraken te maken i.v.m. de zaalrondes. (Aanb) 

 
 Eind januari 2010 plant de verpleegkundige directie samen met de 

clusterverantwoordelijken en de stafmedewerkers een denkdag om de clusterwerking te 
evalueren en bij te sturen waar nodig. (SP) 

 
• De lokale ethische commissie, die vorig jaar vijf maal vergaderde, is een sterk 

uitgebouwd en actief orgaan. (SP) Het ethische comité telt zeventien leden: acht artsen 
(inclusief een huisarts), drie verpleegkundigen, een jurist, twee apothekers, een ethicus, 
een verslaggever en een pastor. De voorzitter is anesthesist in CR. 

o Zowel de Emmaüsgroep als de drie campussen zijn vertegenwoordigd. 
o Daarnaast zijn er nog werkgroepen medisch begeleid sterven en 

zwangerschapsbegeleiding. 
o Men heeft voldoende aandacht en tijd voor fundamentele ethische reflectie onder 

meer door een efficiënte aanpak (communicatie via e-mail) van de beoordeling van 
protocollen voor wetenschappelijk onderzoek. 

o Vanuit de groep Emmaüs is er een coördinator gezondheidsethiek die 
plaatsvervangend voorzitter is. 

o Men beschikt over een intern reglement voor dit comité. 
o Jaarlijks wordt een medisch-ethisch symposium georganiseerd. 
o Spoedeisende vragen kunnen steeds opgevangen worden (mail, telefonisch) en 

krijgen een antwoord binnen 48u. 
Visie en beleid in verband met het levenseinde werden uitgeschreven en gecommuniceerd 
aan de medewerkers. 

o Voor euthanasie en therapeutische beperkingen (DNR) voldoet men aan de 
wettelijke vereisten. (AV) 

Het ethische comité heeft een plaats op de website van het ziekenhuis en een eigen 
internettoegang. Men zou dit comité ook kunnen vermelden in de opnamebrochure. 
(Aanb) 

 
 

3.2 Organisatiestructuur 
 
 Het AZ Sint-Maarten functioneert volgens een klassieke departementale structuur, vooral 

voor het medische luik. Het verpleegkundige departement organiseert zich sinds kort 
meer als clusters met verantwoordelijke middenkaders. (AV) 
Het organogram reflecteert het bestaan van de drie campussen als afzonderlijke entiteiten, 
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wat grotendeels overeenstemt met de realiteit, hoewel het om één fusieziekenhuis gaat. Er 
blijken nog grote cultuurverschillen te bestaan tussen de verschillende sites, vooral dan 
met de laatst bijgekomen campus. Vele processen zijn nog niet ziekenhuisbreed 
geuniformiseerd. (TK) Er worden wel inspanningen geleverd om meer harmonie in de 
werking te krijgen zoals bv. de clusterwerking, de disciplinegesprekken en de 
zorgherschikking over de drie campussen. Ziekenhuisbrede initiatieven dienen 
gestimuleerd te worden met het oog op een efficiënte samenwerking in het toekomstige 
nieuwbouwziekenhuis. (Aanb) 

 
 Na een periode met een voltijdse extern gerekruteerde hoofdgeneesheer, opteerde men in 

2006 terug voor een halftijdse, intern gerekruteerde hoofdgeneesheer. Daarnaast werkt hij 
nog als gynaecoloog-verloskundige in het ziekenhuis. 
De hoofdgeneesheer volgde geen specifieke erkende opleiding in ziekenhuismanagement, 
maar had al voordien ervaring als hoofdgeneesheer in het Dodoensziekenhuis. 
De hoofdgeneesheer wordt, in een adviserende rol, systematisch uitgenodigd op de 
vergaderingen van de medische raad. Af en toe neemt hij deels deel aan de vergaderingen 
van het BURAZ om toelichtingen te geven betreffende het medische departement. De 
diensthoofdenvergaderingen vonden 9 maal plaats in 2008 en 7 keer in 2009. (AV) 

 
 De medische activiteit is onvoldoende gestructureerd: (TK) 

 
o Het medisch organogram is onduidelijk, onjuist en zeer onvolledig: het maakt 

naast de hoofdgeneesheer en de drie adjuncten van het medisch management team 
(MMT) alleen melding van een cel met twee niet-medici (opnameplanning) en de 
MKG-cel, waarvan de nominatieve invulling ontbreekt. De positie van de MKG- 
cel t.o.v. de adjuncten MMT is onduidelijk. Het MMT als orgaan ontbreekt in het 
organogram. 
Op de werkvloer blijkt dezelfde onduidelijkheid te bestaan. Zo worden de 
adjuncten MMT soms hoofdgeneesheer genoemd. 
Van medische diensthoofden, verantwoordelijken, aanspreekpunten, medische 
afdelingshoofden, eenheidsverantwoordelijken, gewone artsen of medische 
diensten is er in het organogram van het medisch departement geen sprake. (TK) 

 
o De taken van de directieleden, inclusief die van de leden van het MMT, zijn 

formeel vastgelegd. De taakverdeling is echter soms in strijd met de wet: zo is de 
hoofdgeneesheer geen lid van het MFC, het comité ziekenhuishygiëne en de 
multidisciplinaire commissie voor oncologie. (NC) 

 
o Het medisch diensthoofdschap kent een wisselende invulling. Slechts een kleine 

minderheid heeft bijkomende vorming genoten rond het managen van de zorg. 
(TK) 

 
o Verschillende diensten en functies staan onder de leiding van meerdere 

verantwoordelijken, waarbij soms geen enkele de volle eindverantwoordelijkheid 
heeft. Dit getuigt van een gebrek aan leiderschap. Het bemoeilijkt de aansturing en 
het eenvormig uitstippelen van een toekomstgericht beleid en vormt een groot 
risico op twisten bij tegenstrijdige belangen. (TK) 

 
 Zo zijn er voor de functie intensieve zorgen op de campus Rooienberg 

alleen al drie soorten verantwoordelijkheden in het leven geroepen: er is 
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sprake van een diensthoofd, een co-diensthoofd en een aanspreekpunt. Het 
diensthoofd is niet verantwoordelijk voor alle bedden, want 4 bedden 
inwendige ziekten blijven onder de verantwoordelijkheid van het co- 
diensthoofd, die zelf ook medisch afdelingshoofd is van de unit intensieve 
zorgen en van de afdeling medium care op de campus Leopoldstraat. Het 
diensthoofd is daarentegen wel het “aanspreekpunt” voor de gehele unit op 
de campus Rooienberg. 

 Een gelijkaardig probleem doet zich voor binnen de functies chirurgische 
en niet-chirurgische daghospitalisatie. In sommige documenten is er sprake 
van één diensthoofd en één co-diensthoofd voor de dagziekenhuizen, in 
andere documenten is er sprake van vier diensthoofden voor beide functies 
samen (1 per campus + 1 voor het oncologisch dagziekenhuis op de 
campus Rooienberg). 

 Voor de groep klinische biologie, bestaande uit 6 personen, zijn er 4 met 
een leidinggevende functie: drie diensthoofden (een arts samen met een 
apotheker, om de twee jaar afgewisseld door een arts) en één co- 
diensthoofd. 

 Hoewel wettelijk mogelijk staan de revalidatieafdelingen onder de leiding 
van drie verschillende diensthoofden. In de praktijk blijkt een van deze drie 
diensthoofden dit diensthoofdschap te cumuleren met 2 andere (inwendige 
geneeskunde en geriatrie) en blijkt een ander diensthoofd dit te cumuleren 
met 2 co-diensthoofdschappen (eveneens inwendige geneeskunde en 
geriatrie). Samen met de full-time klinische activiteit kunnen vragen 
gesteld worden bij de reële invulling van dergelijke 
verantwoordelijkheden. Verder kan het toewijzen van twee afdelingen 
revalidatie op eenzelfde campus (Sp-locomotorisch en Sp-chronische 
aandoeningen) de coördinatie van de revalidatieactiviteiten alleen 
bemoeilijken. 

 Medische diensthoofden zijn op papier aangesteld, maar oefenen deze 
functie in praktijk niet steeds campusoverschrijdend uit. Zij zijn niet 
aanwezig op alle campussen en in de praktijk is er voor elke campus een 
co-diensthoofd (bv. materniteit en PAAZ) 

 Naast de medische diensthoofden wordt gewerkt met 
“eenheidsverantwoordelijken” (bv. coördinator borstkliniek en coördinator 
oncologie). Hun positie in het medisch organogram is niet duidelijk 
omschreven en weinig duidelijk. (TK) 

 
o De communicatielijnen zijn door de hierboven vermelde situaties weinig duidelijk. 

Uit verschillende gesprekken blijkt dat veel van de communicatie binnen het 
medisch departement eerder campusgebonden verloopt via het lid van het medisch 
managementscomité dat op de desbetreffende campus werkt, en niet via de 
diensthoofden. (TK) 
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4 Beleid en strategie  
4.1 Beleidscyclus 

 
 De visie van het AZ Sint-Maarten wordt samengevat in de volgende slagzin: 

"Uw welzijn verdient onze beste zorg" 
 

Men wil een gezond ziekenhuis zijn waar competente en enthousiaste mensen de beste 
zorg en dienst verlenen en dit in nauw overleg met andere zorgverleners en patiënten. 
Men streeft er naar in al de zorgprocessen de patiënt centraal te plaatsen. 

 
Deze visie wordt vertaald in zeven beleidspijlers: 

o Patiëntgestuurde zorgprocessen 
o Medewerkers die er voor gaan 
o Aangepaste infrastructuur 
o Sterke regionale positie 
o Innovatie en opleiding 
o Lerende organisatie 
o Meerwaarde voor de gemeenschap 

 
De jaardoelen en beleids(actie)plannen worden geënt op deze pijlers. 

 
De missie en visie dateren van 2003. Daarna maakte het ziekenhuis nog grote 
veranderingen mee met toevoegen van de derde campus in 2006. We denken dat het 
nuttig kan zijn om deze basis voor het beleid eens te herbekijken en ze eventueel te 
actualiseren in het kader van het nieuwe masterplan. We raden aan om alle betrokkenen, 
die binnen het ziekenhuis actief zijn, hier zo breed mogelijk bij te betrekken. (Aanb) 

 
 In 2008 gebeurde een Quickscan in het kader van procesmanagement. Hieruit werden 

enkele projecten geselecteerd om ontoereikende ziekenhuisbrede processen met een groot 
verbeterpotentieel aan te pakken. (SP) 

 
 Men tracht de opmaak van jaarverslagen en beleidsplannen, zowel per jaar als voor 

langere termijn, volgens het Kwadrantmodel met PDCA-cyclus te ontwikkelen. Op dit 
vlak is zeker nog verbetering mogelijk in de praktijk. Deze werkdocumenten zijn in hun 
concrete uitvoering (globaal, departementeel, afdelingsspecifiek) meestal nog te summier 
en soms zonder onderling verband. In geen enkel jaarverslag wordt een overzicht gegeven 
van kwaliteitsindicatoren. (TK) 

 
o Het algemene jaarverslag is narratief en beslaat slechts enkele bladzijden over de 

gerealiseerde projecten. Niet slecht als communicatie naar extern en naar 
medewerkers (gepubliceerd in “ACTUEEL”, het zeswekelijkse 
informatiemagazine), maar er kan zeker een vollediger versie opgemaakt worden. 

o Op afdelingsniveau werden geen multidisciplinaire jaarverslagen aangetroffen die 
zowel een beeld gaven van de organisatie en de activiteiten als van de kwaliteit 
van de zorg. Jaarverslagen op afdelingsniveau zijn hoofdzakelijk verpleegkundig 
opgemaakt. 

o Voor het departementale verpleegkundige jaarverslag verwijst men in de risico- 
analyse (spiegel) naar het jaarverslag opgenomen in het communicatieblad 
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Actueel. Een strategische visie van het verpleegkundig departement alsook een 
weerslag van de getoetste en verbeterde kwaliteit van de verpleegkundige 
activiteit/zorg is niet terug te vinden in dit verslag. (TK) 

o Sinds 2003 wordt er op elke afdeling een beleidsplan (a.d.h.v. een 
invulsjabloon/SWOT) door de hoofdverpleegkundige ingevuld. Dit past in de 
strategische planningscyclus van het ziekenhuis. Uit deze plannen worden 
doelstellingen en actiepunten bepaald die dan worden opgenomen in een jaarplan 
MK Verpleegkundig departement (SP). De inhoud kan men best verder stofferen 
met activiteitscijfers, registratiegegevens, resultaten van tevredenheidsmetingen en 
klachtonderzoek (Aanb) 

 
We bevelen aan om jaarverslagen en beleidsplannen zoveel mogelijk multidisciplinair op 
te stellen (medisch-verpleegkundig-paramedisch-…) dit te onderbouwen met 
cijfermateriaal en meer te kaderen in een geheel. (Aanb) 

 
• Artsen nemen onvoldoende (pro)actief deel aan het beleid van het ziekenhuis. Het 

gebeurt dat artsen de implicaties van genomen beslissingen pas bij de uitvoering ervan 
merken (bv. schrapping van Clexane® uit het formularium, de start van een dienst 
fysische geneeskunde en revalidatie op de campus Zwartzustersvest met consultaties 
aldaar door de fysiotherapeut…). Dit heeft ondermeer tot gevolg dat men dan achter de 
ontwikkelingen aanloopt (bv. aan de gang zijnde discussies binnen anesthesie over het al 
dan niet toelaten van ouders tot bij inductie, terwijl dit al sinds drie jaar bij wet verplicht 
is) of genomen beslissingen (o.a. via de medische raad) alsnog aan te vechten en 
ongedaan te maken. (TK) 
Indien het medisch departement meer het voortouw wil nemen in het ziekenhuis, zal het 
nodig zijn veel actiever beleidstaken op te nemen en zich bij te scholen over 
verschillende managementaspecten (HR-beleid, veranderingsmanagement, 
ziekenhuismanagement…). (Aanb) 

 
• Het medisch farmaceutisch comité heeft op 25/11/2009, conform zijn wettelijke 

bevoegdheid en op conforme wijze, na consultering van alle artsen, een 
formulariumwijziging doorgevoerd. Na de formulariumwijziging ontstond binnen het 
artsencorps discussie over de genomen beslissing. In haar vergadering van 12 januari 
2009 zet de medische raad de discussie verder en adviseert aan het medisch 
farmaceutisch comité om “eerst een duidelijk reglement van interne orde op te stellen 
waarin wordt gestipuleerd op welke manier men over dergelijke heikele punten zal 
stemmen, wat de vereisten zijn om een product te weerhouden en wat de invloed van 
economische (financiële) factoren mag of moet zijn. Vervolgens zou het debat opnieuw 
moeten gevoerd worden in het MFC en tot dan moeten beide producten op het 
formularium beschikbaar blijven”. 
Het medisch farmaceutisch comité is een autonoom wettelijk orgaan dat de taak en de 
bevoegdheid heeft te beslissen over het opstellen en bijhouden van een therapeutisch 
formularium. In principe heeft de medische raad de beslissing in het MFC mee genomen 
via haar vertegenwoordigers en het is dan ook niet aangewezen om post-factum op die 
beslissing terug te komen. (TK). 

 
• De verslagen van de vergaderingen van de medische raad bevatten quasi enkel 

onderwerpen van juridische en financiële (bv. investeringen) aard of handelen over 
personeelsaangelegenheden bij het artsenkorps. De medische raad heeft wettelijk gezien 
ook opdrachten m.b.t. de kwaliteit van de zorg binnen het ziekenhuis. Onderwerpen 
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i.v.m. een toekomstgerichte zorgvisie en –strategie kwamen amper aan bod. In die zin 
zou de medische raad wat actiever kunnen participeren aan het kwaliteitsbeleid en 
inhoudelijke aspecten binnen het ziekenhuis. (Aanb) 

 
• Niet alle patiënten worden multidisciplinair besproken. (TK) 

 
 Er werd een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd op verschillende klinische indicatoren 

(o.a. MKG-feedback, navigator, klinische performantie indicatoren van Q-decreet). We 
bevelen aan om de klinische SWOT nog ruimer te benaderen en ook de medische 
disciplines hun eigen klinische werking dieper te laten analyseren naar risico- en 
verbeterpunten. Naast een sterkte-zwakte analyse gebaseerd op MKG gegevens, is het 
belangrijk dat het ziekenhuis zelf actief op zoek gaat naar gegevens en informatie over 
hun klinische performantie. Het is belangrijk om op basis van deze gegevens en analyses 
een duidelijk zicht te krijgen op de huidige stand van zaken van de klinische activiteiten 
in deze instelling. Het is op basis van deze inzichten dat gemotiveerde keuzes kunnen 
gemaakt worden naar verbetering. (Aanb) 

 
 
 

4.2 Lerende omgeving 
 

Situering 
 
• Kwaliteitsbeleid is in dit ziekenhuis geïntegreerd in het algemene beleid van het 

ziekenhuis. Kwaliteit is verankerd in verschillende werkwijzen (werkgroepen, 
clusterprojecten, afdelingsprojecten) en op alle niveaus binnen het ziekenhuis. Kwaliteit is 
in dit ziekenhuis geen top down gebeuren, maar dient een zaak te zijn van alle 
medewerkers. Het ziekenhuis heeft de keuze gemaakt om kwaliteit vorm te geven binnen 
het kwaliteitsmodel kwadrant. (AV) 

 
 Kwaliteitsinitiatieven en verbeteracties gaan veel ruimer dan het kwaliteitshandboek. Los 

van de gekozen kwaliteitsinitiatieven onder de verplichte 4 domeinen, heeft het ziekenhuis 
tal van verbeterprojecten opgezet en heel wat vermeldenswaardige initiatieven 
verwezenlijkt. (SP) 

 
 Na de voorbije jaren te kampen gehad te hebben met de fusies en zorgherstructurering, 

het tekort van verpleegkundigen op de arbeidsmarkt en de nieuwe arbeidswetgeving ligt 
de nadruk in het verpleegkundig departement opnieuw op de kwaliteit van zorg. (AV) 

 
• Binnen het ziekenhuis werden heel wat interne audits uitgevoerd. Uit gesprek met het 

personeel maar ook met het beleid blijkt er een grote bereidheid te bestaan bij de 
afdelingen/medewerkers om de eigen resultaten (audit/bevragingen/enquêtes) te kennen 
en ermee aan de slag te gaan. De motivatie en de juiste ingesteldheid om als een lerende 
organisatie op te treden is aanwezig op tal van afdelingen. (SP) 

 
 

Beleid en strategie 
 
 De stuur- en overlegorganen betreffende kwaliteitsbeleid worden vorm gegeven door: 
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o De stuurgroep zorgontwikkeling en comité voor patiëntveiligheid komt 
tweejaarlijks samen (in 2009 één maal). Hier worden de grote beleidsthema’s 
bepaald en wordt de richting bewaakt waarbinnen de verschillende projecten 
uitgewerkt moeten worden. Het voltallige directiecomité neemt deel evenals de 
verschillende stafmedewerkers. (AV) 

o De cel zorg en organisatieontwikkeling: thema’s zoals kwaliteit en 
patiëntveiligheid, procesmanagement en beleidsinformatie worden hierin 
behandeld en gestuurd. Een aantal medewerkers worden deeltijds ook op de 
werkvloer ingeschakeld. Medische inbreng is structureel geregeld via deelname 
van het medische managementteam. Deze cel situeert zich niet onder maar naast 
de stuurgroep zorgontwikkeling en kan beschouwd worden als een soort dagelijks 
bestuur omtrent de grote thema’s. (AV) 

o Onder de stuurgroep zorgontwikkeling situeren zich 4 stuurgroepen en de 
wettelijke comités; o.a. het risicomanagementteam en de klinische performantie, 
de stuurgroep klinische paden, de stuurgroep patiëntenzorg en de stuurgroep 
procesmanagement. (AV) 

o De verschillende werkgroepen situeren zich onder hun respectievelijke 
stuurgroepen. (AV) 

o De concrete werkwijze, de organisatie- en communicatiestructuur is erop gericht 
om kwaliteit op alle niveaus vorm te geven. Het ziekenhuis streeft ernaar kwaliteit 
zoveel mogelijk op de werkvloer met medewerking van de directe medewerkers te 
laten uitwerken. (SP) 

 
 Volgende verbeteracties werden geselecteerd onder de 4 voorgeschreven domeinen (AV): 

o Het domein klinische performantie: decubitus; geneesmiddelendistributie, 
handhygiëne, transfusiereacties, valincidenten, verloskundige patiënten, 
ziekenhuissterfte, ongeplande transfers, ongeplande heropnames… 

o Het domein operationele performantie: quick scan, project B4, onthaal, 
opnameplanning, bedbezettingspakket… 

o Het domein zelfevaluatie door de medewerkers: in/out gesprekken, ziekteverzuim 
meten, agressie meten, organiseren van kwaliteitsdagen. 

o Het domein zelfevaluatie door de patiënt: algemene patiëntenenquêtes, info 
bevraging afdeling heelkunde, enquête voedingsdienst, onthaal- en 
patiëntenadministratie. 

 
 

Medewerkers 
 
 Uit voorgaande MIP-registraties binnen het ziekenhuis, blijkt dat artsen nagenoeg geen 

meldingen registreren en doorgeven. We bevelen aan de betrokkenheid van de artsen bij 
het VIM-systeem en bij de uitwerking van verbeteracties te bewaken. (Aanb) 
De deelname van een arts aan de cel zorg en organisatieontwikkeling (= kwaliteitsbeleid) 
en het doorsturen van een aantal MIP’s (o.a. transfusie) naar artsen voor de verdere 
afhandeling en opvolging, zijn momenteel al een meerwaarde in het systeem en verdienen 
aanbeveling voor verdere toepassing en uitbreiding. (Aanb) 

 
• In 2009 volgden nieuwe hoofdverpleegkundigen en adjunct-hoofdverpleegkundigen een 

interne opleiding ‘van beginnend naar effectief leiderschap’. Dit kadert in een 
opleidingstraject voor nieuwe hoofdverpleegkundigen. (SP) 
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 Campusoverschrijdend werden er werkgroepen met referentieverpleegkundigen 
samengesteld (bv. wondzorg). De verantwoordelijke van de werkgroep fungeert als 
aanspreekpunt i.v.m. de behandelde problematiek en geven feedback op 
dienstvergaderingen van hun afdeling. (SP) 

 
• We bevelen aan het thema risicomanagement (klachten, kwaliteitsprojecten, 

incidentenmelding…) als thema te behandelen bij de inscholing van nieuwe 
medewerkers. (Aanb) 

 
 

Processen 
 

• De instelling is mee ingestapt in het FOD-project rond de patiëntenveiligheid. Een 
cultuurmeting werd uitgevoerd, geanalyseerd en besproken. De uitbouw van het nieuwe 
incidenten-meldingssysteem is goed doordacht met o.a. aandacht voor anonimiteit. Er 
zijn lessen getrokken uit de ervaringen met de vroegere MIP -registraties en de 
cultuurmeting. Er is reeds een risicomanagement team uitgebouwd en werkzaam in het 
ziekenhuis, er is tevens een patiëntenveiligheidscoördinator aangesteld. (SP) 

 
• Vandaag bestaan er in het AZ Sint-Maarten verschillende afzonderlijke systemen rond 

registratie van incidenten m.b.t. patiëntenzorg: 
o MIP labo-staalafname 
o MIP cytostatica 
o MIP valincidenten 
o MIP ongevallen met patiënten 
o MIP agressie 
o MIP ongewenste effecten/bijwerkingen en product gerelateerde problemen bij 

medicatie 
o MIP transfusiereacties 
Daarnaast zijn er nog andere incidenten patiëntenzorg die gemeld worden onder meer via 
de dienst klachtenbemiddeling. De verschillende MIP’s verlopen momenteel volledig 
afzonderlijk van elkaar. Per kwartaal bespreekt men de incidenten op het 
risicomanagementteam en/of werkgroep. Feedback wordt periodiek teruggekoppeld aan 
het directiecomité, artsen en medewerkers. Verbeterprojecten worden opgenomen in de 
beleidspijlers. 
De praktijk wijst uit dat de samenhang en overkoepelende visie van alle afzonderlijke 
incidentenclusters bekomen wordt doordat de verschillende leden van de cel zorg en 
organisatieontwikkeling vertegenwoordigd zijn in alle MIPwerkgroepen. (AV) 
We bevelen aan dat bij behoud van afzonderlijke MIP’s, bewaakt wordt dat alle mogelijke 
incidenten (bv : CSA –incidenten, infrastructurele incidenten…) ergens kunnen gemeld 
worden en niet verloren gaan. (Aanb) 
Verder is het belangrijk dat het gedeelte klachten een formeel aandeel krijgt binnen de 
uitwerking van het risicomanagement van het ziekenhuis. 
We bevelen aan dat de ombudspersoon deel uitmaakt van het risicomanagementteam. 
(Aanb) Een directe en rechtstreekse communicatie tussen alle sleutelfiguren die 
rechtstreeks te maken hebben met risico’s binnen het ziekenhuis, is noodzakelijk om 
tendensen en risico’s in hun juiste verhoudingen te kunnen zien. In dit licht is het 
eveneens belangrijk dat ook de resultaten van de patiëntenbevragingen en 
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medewerkerstevredenheid gelinkt worden aan het risicomanagement binnen het 
ziekenhuis. (Aanb) 

 
 In 2009 werd er vanuit de politie tweemaal het initiatief genomen om na een ernstig pre 

hospitaal gebeuren een debriefing uit te voeren waaraan de medewerkers van spoed 
deelnamen. (SP) Op spoed werd naar aanleiding van een brand een casusbespreking 
gehouden en een analyse van het incident gemaakt. We bevelen aan om als lerende 
organisatie deze werkwijze (multidisciplinaire casusbesprekingen, analyse incidenten) 
structureel in te bouwen na ernstige incidenten. (Aanb) 

 
 

Resultaten 
 
 Er werd een analyse opgemaakt van het voorgaande kwaliteitsbeleid. Hierin werden de 

verbeterdoelstellingen, de resterende knelpunten en de acties voor de toekomst 
neergeschreven. Hierdoor is de link met het huidige kwaliteitsbeleid gelegd en naar wat 
daarin terug als belangrijk wordt beschouwd. (AV) 

 
• De klinische sterkte-zwakte analyse werd gecoördineerd door de stuurgroep klinische 

performantie en vindt zijn weerslag in een evaluatietabel. In deze tabel wordt de indicator 
vermeld, de gegevensbron, het resultaat van de sterkte-zwakte analyse, de PDCA- 
eigenaar en een rubriek opmerkingen. 
Aan de indicatoren zijn ‘eigenaars’ (PDCA-eigenaar) gekoppeld die gezien hun functie 
de gepaste persoon zijn om de knipperlichten verder te analyseren. De ‘PDCA-eigenaars’ 
ontvangen per kwartaal de resultaten m.b.t. ‘hun’ indicator. (AV) 
Wanneer men knelpunten of risico’s signaleert, wordt de PDCA-eigenaar uitgenodigd op 
een gesprek met de hoofdgeneesheer voor medische zaken en de kwaliteitscoördinator 
voor andere indicatoren, om samen de situatie te onderzoeken en een plan van aanpak op 
te stellen, volgens de PDCA-cyclus. 
Deze cyclus wordt minimaal elke 5 jaar doorlopen. (AV) 

 
 Het ziekenhuis heeft de keuze gemaakt om kwaliteit vorm te geven binnen het 

kwaliteitsmodel Kwadrant. Dit uitgangspunt is sterk doorgevoerd binnen de gehele 
werking van het ziekenhuis. Er zijn tal van verschillende werkgroepen en stuurgroepen 
welke kwaliteitsverbetering vorm geven. 
Via allerlei overlegvergaderingen wordt deze informatie gekoppeld en gelinkt, zodat het 
overzicht bewaard blijft voor de leden van de cel zorg en organisatieontwikkeling. 
Dit globale overzicht en vooral de overzichtstructuur van de geschiedenis van al deze 
kwaliteitsprojecten is niet steeds overzichtelijk samengebundeld. 
Dit houdt tevens in dat het kwaliteitshandboek niet steeds even overzichtelijk en volledig 
is opgemaakt in de vorm zoals het decreet voorschrijft. Om een volledig beeld te krijgen 
van alle projecten binnen het kwaliteitsdecreet en van het globale kwaliteitsbeleid moet 
men binnen de verschillende werkgroepen en clusters de informatie gaan verzamelen: 

o De gegevensverzameling waarop een analyse en een gemotiveerde keuze naar 
verbeterdoelstellingen dient te gebeuren, is onvoldoende uitgewerkt voor alle 
onderdelen binnen het kwaliteitshandboek. Momenteel is het niet duidelijk welke 
knelpunten het ziekenhuis voor elk domein heeft opgelijst, hoe zij hiertoe 
gekomen zijn en waarop men de uiteindelijke selectie heeft gebaseerd. (TK). 
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o Voor een aantal knelpunten staat de cel zorg en organisatieontwikkeling in voor 
de analyse en het aanbrengen en structureren van deze knel- en werkpunten (o.a. 
domein medewerkers, patiëntentevredenheid, …). De concrete verbeteracties 
worden aan de desbetreffende clusters overgelaten. Deze visie is eigen binnen het 
kwaliteitsmodel van het ziekenhuis. Nochtans is een concrete terugkoppeling naar 
een centraal punt (cel zorg en organisatieontwikkeling), welke een opvolging naar 
effectieve resultaten mogelijk maakt, even belangrijk. Deze opvolging van 
SMART doelstellingen en de hieraan gekoppelde concrete actieplannen en timing 
kunnen formeler gemaakt worden. Dit zou de effectieve opvolging 
vergemakkelijken en tevens dwingender maken. (Aanb) 

o De doelstellingen zijn niet altijd even SMART opgemaakt. Het is nochtans 
belangrijk doelstellingen zo specifiek en meetbaar mogelijk te omschrijven, zodat 
gericht hiernaartoe kan gewerkt worden met specifieke acties en hieraan 
gekoppelde timing. Metingen op zich mogen niet als verbeterdoelstelling 
benoemd worden, maar maken deel uit van een actieplan. (TK) 

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

ziekteverzuim (vroeger ook exit gesprekken) en agressie-incidenten. Het systeem van 
absenteïsme geeft slechts een fractie weer van de verwachtingen, noden en waarden 
binnen de gehele groep van medewerkers van het ziekenhuis. Het is belangrijk een 
systeem uit te werken waarbij een zo volledig en getrouw mogelijke weergave kan 
bekomen worden van deze gehele medewerkergroep. (TK) In 2000 werd een algemene 
medewerkerbevraging doorgevoerd. Er werden reeds heel wat acties uitgewerkt (o.a. 
vorming, loonbeleid, retentiebeleid…). 
Momenteel heeft men geen volledig zicht op wat de verwachtingen en noden zijn inzake 
loopbaanmogelijkheden en vorming. Er is sinds 2008 een nieuw departement HRM 
opgericht welke de zaken gekoppeld aan medewerkersverwachtingen en -tevredenheid 
verder opvolgt en uitwerkt. Het is belangrijk dat er voldoende feedback is naar de cel 
zorg- en organisatieontwikkeling zodat verbeterdoelstellingen voor het domein 
medewerkertevredenheid geselecteerd kunnen worden en dat deze ook effectief gehaald 
worden. (Aanb) 

 
• Binnen het domein evaluatie door de patiënten werkt men sinds begin 2009 met het KISS 

systeem (een beperkt aantal vragen worden aan de patiënten voorgelegd). Er wordt per 
kwartaal gerapporteerd over de resultaten. Men maakt een globaal overzicht van de 
resultaten op en waar nodig kan men gerichter gaan bevragen (o.a. heelkunde, voeding, 
patiëntenadministratie en -onthaal, PAAZ). Men kiest 2 à 3 projecten per jaar voor een 
diepere bevraging. Deze worden tevens als verbeterprojecten onder het betrokken domein 
beschouwd. Naast deze projecten wordt van de afdelingen verwacht dat zij zelf 
verbeterdoelstellingen formuleren afhankelijk van hun resultaten. Dit wordt niet meer 
teruggekoppeld of opgevolgd door de cel zorg en organisatieontwikkeling. Voor een 
volledig beeld van de verbetercyclus is ook deze informatie en opvolging tot effectieve 
resultaten belangrijk. (TK) 

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

waarlangs mogelijke risico’s kunnen gedetecteerd worden. Het is aangewezen om los van 
het meldingsysteem ook andere kanalen aan te spreken. Zo is een formele link met 
klachten in het ziekenhuis noodzakelijk om een ruimer beeld te verkrijgen. Het is 
belangrijk om naast het meldingsysteem ook actiever op zoek te gaan naar mogelijke 
klinische risico’s (bv. onderzoek van onverwachte overlijdens). (Aanb) 
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4.3 Formele afspraken 
 

• De algemene regeling, het medisch reglement en de financiële regeling dateren van 2004. 
(AV) Het medisch reglement werd op dienstniveau nog niet verder uitgewerkt. (Aanb) 

 
 Er zijn op een aantal afdelingen duidelijke afspraken gemaakt i.v.m. de organisatie van 

zaalrondes. (AV) Op sommige afdelingen houden artsen zich niet aan deze afspraken. 
(TK) 

 
 Er bestaat geen reglement van inwendige orde voor de functie intensieve zorgen. 

Afspraken worden best geformaliseerd zodat ze duidelijk en expliciet worden en 
geautoriseerd zodat ze afdwingbaar zijn bij alle medewerkers (volledige cyclus van het 
formaliseren van beleid, communiceren, controle van toepassing). (TK) 

 
• Er is geen overkoepelend reglement van inwendige orde voor de operatiekwartieren. 

(AV), maar de bestaande RIO’s/huishoudelijke reglementen verschillen slechts op enkele 
minieme punten van elkaar (bv. aantal zalen). 
We bevelen aan te evolueren naar een overkoepelend RIO en dan de regeling over de 
wachtdiensten van verpleegkundigen en artsen hierin op te nemen. (Aanb) 

 
• Er is een samenwerkingsverband met de pediaters en de functie intensieve zorgen van het 

UZA betreffende dringende neonatologie en opname van kinderen op IZ. (AV) We 
bevelen aan deze overeenkomst nog verder uit te werken en de specifieke aspecten 
betreffende kindvriendelijkheid er in op te nemen (criteria voor door- en terugverwijzing, 
transportmodaliteiten, mogelijkheid voor een ouder om steeds bij het kind te blijven, 
continuïteit van zorg tussen de twee instellingen en het thuismilieu…). (Aanb) 
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5 Middelen  
5.1 Infrastructuur 

 
 Het AZ Sint-Maarten plant in het noorden van Mechelen, ter hoogte van het 

Roosendaelveld een nieuwbouw waar de diensten van de 3 campussen zullen worden 
samengebracht. Er worden 654 bedden en 96 plaatsen daghospitalisatie voorzien. 
Daarnaast zal een sterk uitgebouwde polikliniek de medisch specialistische raadplegingen 
en ambulante behandelingen aanbieden binnen deze nieuwe infrastructuur. Men wil de 
bouw starten in 2011 en de voltooiing is voorzien in 2016. 

 
 Het AZ Sint-Maarten heeft gunstige adviezen van de brandweer en geldige attesten van 

de burgemeesters voor de drie campussen. (AV) 
 

• Bepaalde delen van de infrastructuur werden met succes gerenoveerd, maar sommige 
eenheden kunnen nog een opfrisbeurt gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn de 
verpleegafdelingen A1 en A2 van CR waar losse vloertegels liggen en waar de kaders 
van de deuren beschadigd zijn. Ook in het operatiekwartier op CZ werden defecten in de 
vloerbekleding aangetroffen. We adviseren om met de betrokken (technische) 
departementen een rondgang te doen en de probleemsites op te lijsten zodat de patiënten, 
bezoekers en personeel in een aangepaste omgeving kunnen functioneren tot men 
verhuist naar het nieuwe ziekenhuis. (Aanb) 

 
• Op de afdelingen in de A-blok CL (kernpunt 2) werd voorzien in een step om de lange 

afstanden ’s nachts gemakkelijker te overbruggen. Op de afdeling C2 voorziet men in 2 
linnenkarren en 2 verbandkarren aan het uiteinde van de gang om de loopafstanden te 
verminderen. (AV) 

 
 
 

5.2 ICT 
 

• Het ICT-departement is vertegenwoordigd in het directiecomité. (AV) 
 
 Men werkt aan de uitbouw van een vzw-breed datacenter in Zoersel (o.a. voor het 

medisch archief). (AV) 
 

• Een softwarepakket voor elektronisch ziekenhuisbreed afsprakenbeheer wordt 
geïmplementeerd. (AV) 

 
• Buiten het ziekenhuisbreed medisch dossiersysteem C2M, het opvolgsysteem op spoed, 

Mozos op de materniteit, het PACS-systeem zijn de informaticatoepassingen in en rond 
de zorg voor de patiënt momenteel nog beperkt: (TK) 

o Er wordt binnen OK geen uniform elektronisch agendasysteem gehanteerd. De 
operatieplanning wordt samengesteld vanuit verschillende kanalen: Google- 
agenda, handgeschreven notities, mail… 

o Er wordt niet gewerkt met een elektronisch plannings- of opvolgingssysteem voor 
de operatiekwartieren. 

o Registratie van operatietijden gebeurt manueel, 
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o Er is geen elektronisch verpleegkundig dossier, 
o Er is geen elektronisch medicatievoorschrift, 
o Er zijn zeer weinig computers voorhanden 
o Er worden weinig tot geen informaticaopleidingen aangeboden 
o De terugkoppeling van elektronisch gegevens naar de (hoofd)verpleegkundigen en 

medische diensthoofden is nog beperkt en niet op maat, 
o Huisartsen hebben geen mogelijkheid om elektronisch toegang te krijgen tot de 

medische gegevens tijdens het verblijf van de patiënt, of tot de gegevens van 
medische beeldvorming of klinische biologie. 

 
 Een eigen intranetruimte voor procedures en staande orders is gemeenschappelijk 

beschikbaar voor beide spoedgevallendiensten. (AV) 
 
 In 2009 werd een pilootproject opgestart op de geriatrie en het dagziekenhuis oncologie 

om via STAP (elektronisch meldsysteem) de verdere uitbouw van het beleid rond het 
incidentenmeldsysteem en de opvolging ervan vorm te geven. De verdere uitrol in het 
ziekenhuis zal in 2010 en 2011 gebeuren. (AV) 

 
• De website van het AZ Sint-Maarten is mooi, gebruiksvriendelijk en logisch opgebouwd. 

Men heeft toegang tot een aantal deelwebsites. Er is veel nuttige informatie terug te 
vinden over de organisatie van de dienstverlening en ook over meer inhoudelijke 
onderwerpen, zowel voor professionelen als voor patiënten. Er is o.a. een link naar een 
aparte kindersite en naar de psychiatrische dagcentra. (SP) 

 
 

5.3 Patiëntendossier 
 

• Het patiëntendossier is, mede door het parallelle gebruik van papieren en elektronische 
systemen, versnipperd. Vaak worden (delen van) dossiers ook onvoldoende ingevuld. 
(TK) 

o Medische gegevens zijn hoofdzakelijk te vinden in C2M, maar daarnaast 
circuleren ook een aantal medische gegevens op papier (peri-operatieve 
parameters, postoperatieve fiches, preoperatieve documenten, aparte notities van 
artsen…) 

o Verpleegkundigen hebben toegang tot C2M voor de patiënten die op dat ogenblik 
op hun afdeling verblijven. 

o Medische dossiers op PAAZ bevatten geen behandelplan of 
behandeldoelstellingen. Medische gegevens zijn wisselend genoteerd (van 
uitgebreid tot zeer beperkt). 

o Het verpleegdossier is een papieren systeem dat voornamelijk clusterspecifiek 
werd ontwikkeld. De verpleegdossiers van de heelkunde afdelingen zijn op alle 
campussen identiek. Het anamneseblad werd opgesteld in 3 delen, die moeten 
worden ingevuld afhankelijk van de zelfredzaamheid van de patiënt. (SP) 

o Een aantal diensten gebruiken eigen specifieke dossiers. Voorbeelden hiervan zijn: 
sociale dienst, alle intensieve diensten, met inbegrip van medium care, de 
palliatieve functie het oncologisch support team… De verpleegkundige op de 
afdeling waar de patiënt verblijft, heeft hierdoor onvoldoende zicht op alle 
gegevens. Psychologen, diëtisten en sociale dienst noteren op sommige plaatsen 
ook in C2M. 
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o Hierdoor worden dezelfde gegevens soms op meerdere plaatsen genoteerd (C2M, 
verpleegdossier, eigen dossier. Dit is weinig efficiënt. 

o Het verpleegdossier is op verschillende afdelingen soms onvoldoende ingevuld. 
Dit werd vastgesteld op meerdere afdelingen (C2 CR, A2 CZ, B3 CL…). 
Verpleegkundige en paramedische observaties zijn soms minimaal. 

o Zorgplanning ontbreekt soms. 
o Verslagen van multidisciplinaire patiëntenbesprekingen en medicatieschema’s 

worden soms in aparte mappen bewaard of zijn niet opgemaakt. 
o Registratie betreffende fixatie is, indien men al registreert, beperkt tot het 

aankruisen van het gebruikte materiaal. 
 

Het gebrek aan uniformiteit in de patiëntendossiers belemmert de vlotte en volledige 
overdracht van gegevens indien de patiënt getransfereerd wordt naar een andere dienst of 
naar een andere campus, wat inefficiënt en niet zonder risico is. (TK) 
Een ziekenhuisbreed verpleegkundig (idealiter elektronisch en gelinkt aan C2M) dossier 
zou deze problematiek wellicht in belangrijke mate kunnen aanpakken. (Aanb) 
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6 Medewerkers  
6.1 Personeelsbeleid 

 
• In het directiecomité van het AZ Sint-Maarten is er sinds 2009 een aparte HRM-functie 

voorzien. (AV) 
 

• Nog niet op alle afdelingen worden systematisch functioneringsgesprekken gevoerd met 
alle medewerkers. Het is op sommige afdelingen bij de hoofdverpleegkundigen niet 
duidelijk wat er wordt verwacht van de directie (iedereen, jaarlijks…). Er zijn grote 
verschillen tussen de afdelingen (bv. op het operatiekwartier van campussen Rooienberg 
en Leopoldstraat gebeurt geen enkel gesprek, op campus Zwartzustersvest voert men met 
100% van de medewerkers een functioneringsgesprek). Op IZ en CSA is men nog niet 
gestart met de gesprekken. Bijvoorbeeld op A3, C2 (CR) en PAAZ (CZ) voerde men in 
2008 nagenoeg met alle medewerkers gesprekken. Met nieuwe medewerkers gaan er wel 
op alle afdelingen gesprekken door. 
In 2009 werd een HR-cyclus plannings-, functionerings-, en opvolgingsgesprekken 
opgestart voor directie- en kaderleden. In een latere fase wordt deze cyclus uitgebreid 
naar alle andere personeelsleden. Aanbeveling om duidelijkheid te brengen in het beleid. 
(Aanb) 

 
 Er bestaat geen procedure of een uitgewerkt beleid voor disfunctionerende medewerkers 

en artsen. (TK) Hierdoor loopt men het risico dat soms veel tijd verloren gaat eer 
alarmsymptomen opgemerkt worden of eer hulp geboden wordt, waardoor men riskeert 
sneller sanctionerend te moeten optreden. We bevelen in het belang van alle partijen aan 
een beleid uit te werken, met veel aandacht voor preventie en hulpverlening, en dit in 
samenwerking met de arbeidsgeneeskundige dienst. (Aanb) 

 
 Op sommige afdelingen werken verpleegkundigen in vast nachtdienstverband. Deze 

verpleegkundigen werken 1 of twee keer per jaar een periode in dagverband. Een 
gestructureerd programma voor deze dagen is aangeraden, zodat dit de betrokken 
personeelsleden toelaat om bij te blijven op het gebied van afspraken in het ziekenhuis en 
technieken op afdelingsniveau en dit als een effectieve meerwaarde kan worden gezien. 
(Aanb) 

 
• Er is een uniform systeem voor de opmaak van uurroosters. Dit elektronisch 

planningssysteem (SAGA®) laat toe dat de reële bestaffing t.o.v. het doelkader en de 
gepresteerde overuren nauwgezet kunnen opgevolgd worden. (SP) 

 
 Men streeft naar 6 dienstvergaderingen per jaar. Niet alle afdelingen slagen er in dit 

streefdoel te halen. Enkele vergaderden vaker dan vooropgesteld. (AV) 
 
 

6.2 Artsen 
 

• In het ziekenhuis werken er zo’n 160 geneesheerspecialisten. (AV) 
 
 Een aantal artsengroepen zijn sinds het ontstaan van het AZ Sint-Maarten onderling 

geassocieerd (abdominale heelkunde, neurochirurgie, gastro-enterologie, radiologie, 
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pneumologie, cardiologie, pediatrie, geriatrie…). (AV) Bij sommige disciplines vinden 
we echter nog een sterk campusgebonden onderscheid. Advies om brede 
associatievorming te stimuleren vanuit het ziekenhuisbeheer. (Aanb) 
Het afstemmen van zorgprocedures kan nog beter: zo werden verschillende procedures 
voor eenzelfde ingreep gezien die verschilden naargelang de arts. (NC) 

 
 Op het vlak van de permanentie pediatrie doet men op de campus Rooienberg voor de 

dringende neonatologie een beroep op artsen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 
Anderzijds is er tijdens ingrepen bij kinderen op die campus steeds een eigen pediater ter 
plaatse. (AV) 

 
 Voor nieuwe stagiairs en assistenten bestaat een gestructureerd inscholingsprogramma. 

(SP) Dit bestaat echter niet voor nieuwe geneesheerspecialisten. Hun onthaal en 
inscholing hangt af van de dienst waarin (al dan niet geruggensteund door een associatie) 
en de campus waarop zij terecht komen (al dan niet ver van het medisch diensthoofd of 
de hoofdgeneesheer). (TK) Men zou kunnen vertrekken van het inscholingsprogramma 
voor assistenten of van de noden ervaren door de laatst bijgekomen artsen om voor 
nieuwe geneesheren een inscholingsprogramma uit te werken. (Aanb). 

 
 In het kader van de borstkliniek is men bezig met de concentratie van de senologische 

oncologie op de campus Rooienberg. Er zijn al 2 chirurgen met een belangrijke activiteit 
ter plaatse aanwezig, een derde opereert nog op de campus Leopoldstraat. (AV) 

 
 
 

6.3 Vrijwilligers 
 

• Er zijn een 190-tal vrijwilligers actief binnen het ziekenhuis op verschillende diensten 
(ziekenvervoer, bibliotheek, pastorale hulp, daghospitaal…) (AV). 

 
 
 

6.4 Vorming, Training en Opleiding (VTO) 
 
 Er is weinig aandacht voor de permanente vorming van de ziekenhuisartsen. Men laat dit 

over aan hun persoonlijk initiatief. Leidinggevenden hebben op dit moment geen 
duidelijk zicht op de bijscholingen die artsen volgen. Het lijkt zinvol dat de 
hoofdgeneesheer of de medische diensthoofden een volledig zicht verwerven op de 
permanente vorming van de artsen. Zo kan objectiever gestimuleerd en bijgestuurd 
worden waar nodig. (Aanb) 

 
• Op de meeste diensten is de cultuur voor “wetenschappelijke kransen” of “medical 

auditing” beperkt. (Aanb) 
 
• We bevelen aan functioneringsgesprekken door en voor artsen te initiëren. Hierin kunnen 

items als vorming, algemene werking, communicatie, wetenschappelijke activiteiten, 
medische outcome… aan bod komen. (Aanb) 
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 Men stimuleert in beperkte mate opleidingen betreffende management of kwaliteit (bv. 
voor de medische diensthoofden). (TK) 
We bevelen aan om voor alle medische diensthoofden een opleiding betreffende 
management, kwaliteit, communicatie en het omgaan met klachten te organiseren. Wil 
men een hogere betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van het artsenkorps 
bekomen voor de organisatie en beleid van de zorgverlening, dan dient de participatie van 
de artsen aan het inhoudelijke management van het ziekenhuis te worden geïntensifieerd. 
We bevelen in dit kader aan om een aantal artsen te stimuleren om de opleiding 
ziekenhuismanagement te volgen. (Aanb) 

 
 Begeleiding van nieuwe medewerkers verloopt onvoldoende gestructureerd op 

verschillende niveaus. 
o Er worden inscholingsdagen voor nieuwe medewerkers georganiseerd en er is een 

algemene onthaalbrochure ontwikkeld. (AV) 
o Op afdelingsniveau verloopt de inscholing minder gestructureerd en is sterk 

afhankelijk van de desbetreffende afdeling. Men beschikt op een aantal afdelingen 
over inscholingshandleidingen, maar deze worden niet steeds gebruikt als continu 
werkinstrument. Op sommige afdelingen is het inscholingsdocument niet meer up to 
date. Afhankelijk van de afdeling wordt er al of niet gewerkt met peters en meters. 
(TK) 

o Nieuwkomers krijgen voor het einde van hun proefperiode een evaluatiegesprek, dit 
naast de tussentijdse opvolgingsgesprekken.(AV) 

o De functie voor begeleiding van (her)intreders is gespreid over verschillende 
personen. 
o Het middenkader dat instaat voor de begeleiding herintreders is hiervoor 0,5 

VTE vrijgesteld. Hij is daarnaast nog campussupervisor, 
clusterverantwoordelijke en verantwoordelijke voor de vrijwilligers en deels 
ook voor de verpleegkundige procedures. Het grote takenpakket maakt dat hij 
binnen de vooropgestelde jobtime van 1 VTE geen 0,5 VTE kan besteden aan 
de begeleiding herintreders. 

o Hiernaast is er nog een medewerker van het departement HR vrijgesteld voor de 
begeleiding van (her)intreders. 

o In de functieomschrijving van de hoofdverantwoordelijken staat vermeld dat zij 
verantwoordelijk zijn voor de opvang en inscholing van nieuw personeel. (AV) 

Het is niet duidelijk hoe alle taken gecoördineerd worden. (TK) De functie dient 
gedetailleerd uitgewerkt te worden in een functieomschrijving, met taakafbakening. 
Deze perso(o)n(en) dien(t)(en) benoemd te zijn in het organogram. Dit zal ertoe bijdragen 
dat alle nieuwe personeelsleden één uniform georganiseerde inscholing of opvang krijgen 
in het ziekenhuis, bij voorkeur met aandacht voor dienstspecifieke aspecten. 

 
• Hoewel ‘opleiding’ één van de beleidspijlers van het ziekenhuis is, werd het beleid rond 

permanente vorming nog onvoldoende uitgewerkt. (TK) 
o Sommige personeelsleden volgen veel vorming, andere geen of zeer weinig. 
o Er zijn geen richtlijnen betreffende personeelsleden die geen of onvoldoende 

vorming volgen. Er is geen streefdoel vastgelegd in verband met een minimum 
aantal uren vorming per jaar. Enkel voor medewerkers met BBT is het 
streefdoel de wettelijk vastgelegde norm. 

o Vormingen dienen goedgekeurd te worden door de verpleegkundig directeur. 
Alle vorming die gevolgd wordt in het kader van behoud van een bijzondere 
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beroepstitel wordt volledig terugbetaald tot aan het wettelijk verplicht aantal 
uren. 

o Het interne aanbod is onvoldoende vraaggestuurd. 
o Het is niet duidelijk welke vorming verplicht is. Volgens enkele 

hoofdverpleegkundigen zijn een aantal opleidingen vb. CPR en rugpreventie 
verplicht, volgens andere hoofdverpleegkundigen is dit enkel verplicht voor 
nieuwe medewerkers en kan deze vorming nadien gevolgd worden op vraag van 
de verpleegkundige. 

o Het gevolgde aantal uren bijscholingen worden centraal opgevolgd, maar 
worden niet systematisch teruggekoppeld naar de hoofdverpleegkundigen 
(enkel bij BBT). Zo heeft de hoofdverpleegkundige van de materniteit van 
campus Zwartzustersvest geen zicht op wie wanneer vorming volgde i.v.m. het 
bereiden van melkvoedingen. 

o Op verschillende afdelingen (spoed, PAAZ) wordt vastgesteld dat er 
onvoldoende ruimte is om vorming toe te laten wegens ontoereikend budget. 

Recent werd de “cel vorming en training” opgestart die valt onder de 
verantwoordelijkheid van het departement HR. Deze cel is op het moment van de audit 
bezig met het uitwerken van een nieuw vormingsbeleidsplan. (AV) 

 
 

6.5 Bestaffing 
 
 Er is een normatief tekort aan personeel: (NC) 

o PAAZ CR:1.35 VTE personeel 
o Spoed CR: 6.1 VTE verpleegkundigen 
o G afdeling CR: 0,7 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog 
o G4 CZ: 0,33 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog 

 
 Er is een kwalitatief personeelstekort op volgende diensten (NC): 

o G afdeling CR: 1,25 VTE verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel of 
beroepsbekwaming voor verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrische 
zorg 

o G4 CZ: 2,2 VTE verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel of 
beroepsbekwaming voor verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrische 
zorg 

o PAAZ CR: tekort aan therapeutisch geschoold personeel 
 
 Er kan geen minimumpermanentie gegarandeerd worden op volgende diensten (NC): 

o Permanentie van twee verpleegkundigen op spoedgevallen CR tijdens de 
nachtdienst en tussen 7u30 en 9u 

o Permanentie van 2 verpleegkundigen op PAAZ CR tijdens de nachtdienst 
o permanentie op de neonatologie afdeling CR op moment dat er een baby 

verblijft 
o 24/24 permanentie van een pediatrisch verpleegkundige binnen het 

zorgprogramma voor kinderen 
 
 Op sommige afdelingen wordt een administratieve kracht ingeschakeld. Deze wordt 

ervaren als een meerwaarde omdat ze de verpleegkundigen ontlast van administratieve 
beslommeringen zodat ze zich meer met hun kerntaken kunnen bezighouden. (SP) We 
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raden wel aan om de administratieve hulp duidelijk zichtbaar te identificeren en te 
onderscheiden van andere medewerkers (bv. verpleegkundige, vrijwilliger). (Aanb) 

 
 Niet op alle diensten (vb. IZ en OK) kunnen medewerkers van de mobiele equipe worden 

ingezet omwille van de specifieke deskundigheid die vereist is. We bevelen aan om meer 
leden van de mobiele equipe te laten subspecialiseren zodat zij ook op deze specifieke 
diensten kunnen bijstand verlenen. (Aanb) 

 
• De anesthesisten ontplooien activiteiten op de 3 campussen. Op de campus Rooienberg 

cumuleren zij hun activiteiten met het toezicht op een deel van de patiënten op de functie 
intensieve zorgen. 
Op de drie campussen komt het voor dat er niet één anesthesist per operatiezaal is en dat 
aldus een patiënt onder narcose in de operatiezaal ligt zonder continu direct toezicht van 
een anesthesist. Dit betekent een risico voor de patiënt en gaat in tegen het good practice 
advies van de beroepsvereniging van anesthesisten. (TK) 

 
• In de nabije toekomst (september 2010) zullen er op campus Rooienberg opnieuw 

medium care bedden apart van een uitgebreide IZ-eenheid opgesteld worden. Men dient 
er over te waken dat het personeelsbestand zodanig uitgebreid wordt dat de bestaffing in 
functie van de activiteiten is en dat er ook ’s nachts en in het weekend het vereiste aantal 
verpleegkundigen met de juiste kwalificaties aanwezig zijn. (Aanb) 
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7 Processen  
7.1 Organisatie van zorg 

 
 Op sommige afdelingen en met sommige artsen zijn er geen afspraken betreffende 

zaalrondes. Niet op alle hospitalisatieafdelingen worden de afspraken in verband met 
zaalrondes gerespecteerd. (TK) 
Goede afspraken betreffende zaalrondes die haalbaar zijn voor alle partijen, zouden de 
verpleegkundigen kunnen toelaten om de zorg voor de patiënt beter te plannen. 

 
• Het verpleegkundige en het medische departement zijn verschillend gestructureerd en 

onvoldoende op elkaar afgestemd. Zo is het zorgdepartement in grote clusters verdeeld, 
terwijl het medische departement klassiek vertikaal georganiseerd blijft. (TK) De 
organisatie van het ziekenhuis is nog te veel gestructureerd vanuit het aanbod, met 
grotendeels naast elkaar opgestelde afdelingen, professionele groepen en individuen. Dit 
bemoeilijkt de geïntegreerde en multidisciplinaire benadering van de patiënt, wat 
noodzakelijk is wil men de patiënt werkelijk centraal stellen. 
Wil men de zorg explicieter op de patiënt oriënteren, dan dient de organisatie van het 
ziekenhuis zich ook meer te richten naar de zorgprocessen en naar de behoeften en 
vragen van de patiënt. 

 
• Tijdens de audit blijkt dat multidisciplinaire patiëntenbesprekingen op de meeste diensten 

nog niet systematisch ingeburgerd zijn (bv. IZ/midcare, B3 CL, A2 CZ …). (TK) 
 
 De verdeling van het zorgaanbod over de verschillende campussen is niet optimaal 

georganiseerd. (TK) 
o Opvang van psychiatrische patiënten is niet campusoverschrijdend op elkaar 

afgestemd. 
o Er is geen coherent beleid rond de opvang van kritieke patiënten. 
o Op afdeling A1 CR worden naast patiënten met internistische en oncologische 

pathologie, ook heelkundige patiënten opgenomen. Samen gaat het over meer dan 
10 verschillende specialismen die patiënten hospitaliseren op deze afdeling. Op 
afdeling A2 CZ is de behandelde pathologie sterk uiteenlopend (als enige C/D 
afdeling op de campus). Bij overbezetting op de andere afdelingen, o.a. PAAZ, 
worden ook deze patiënten hier opgenomen Ook de medium care is geïntegreerd in 
deze afdeling. Hierdoor wordt er van de equipes een te brede expertise verwacht. 

o Op CR bevindt zich een gemengde afdeling C/M. (NC) 
o Op CL is de screening en de interne liaison stopgezet waardoor er geen aangepast 

aanbod is voor geriatrische patiënten op niet geriatrische afdelingen. (NC) 
De geplande concentratie van alle ziekenhuisactiviteiten op één campus zal efficiëntere 
zorgverstrekking mogelijk maken. (AV) 

 
• Voor medisch begeleid transport wordt de spoedequipe vanuit CL ingezet 

(verpleegkundige en MUG arts), ook voor transport tussen de campussen. Secundair (niet 
gemedicaliseerd en medisch begeleid) intercampustransport, wordt uitbesteed aan externe 
firma’s (CR-CZ en CL) of gebeurt met een tweede ziekenwagen die op de spoed van CL 
staat opgesteld en bemand wordt door twee ambulanciers. (CL-CZ). (AV) 
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7.2 Procedurebeheer 
 
 Procedures verschillen binnen eenzelfde specialisme per campus of per arts. (TK) 

Er is geen overeenstemming tussen de artsen onderling over wat de behandelwijze is bij 
een bepaalde pathologie. 

o Er zijn bv. verschillen wat betreft opvang van psychiatrische patiënten (procedure 
collocatie, opvang suïcidepogers, procedure isolatie …). 

o Procedures verschillen per arts op de materniteit (bv. inductieprocedure) 
o Qua procedures en instrumentarium in de operatiekwartieren kan er nog veel 

geuniformiseerd worden: procedures voor eenzelfde ingreep verschillen per arts. 
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, inclusief materiaal, zoveel mogelijk te 
uniformiseren, met oog op een zo laag mogelijk risico op fouten bij de behandeling en 
verzorging. Dit weliswaar met respect voor de diagnostische en therapeutische vrijheid 
van de arts, waarbij de arts omwille van patiëntgebonden redenen in individuele gevallen 
van de gemaakte afspraken kan afwijken. 

 
 Een eigen intranetruimte voor procedures en staande orders is gemeenschappelijk 

beschikbaar voor beide spoedgevallendiensten. (SP) 
 

7.3 Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Fixatiebeleid 
 
• Er bestaan binnen het ziekenhuis verschillende documenten op het gebied van fixatie van 

patiënten: (AV) 
o een algemene procedure “fixatie van patiënt” (toepassingsgebied “alle 

werknemers van het AZ Sint-Maarten die rechtstreeks betrokken zijn bij 
onderzoek, behandeling en verzorging van patiënten”) 

o een richtlijn ‘richtlijnen bij fixatie’, opgemaakt door de werkgroep agressie. 
(toepassingsgebied “alle werknemers van het AZ Sint-Maarten”) 

o een formulier voor registratie van fixatie, met zorgplan 
o een flowchart “fixatie patiënt” 
o een procedure ‘isolatie en fixatie’ (toepassingsgebied PAAZ afdeling CZ). 

 
 Men beschikt over een recente uitgewerkte, algemene procedure fixatie, die een degelijke 

basis vormt. (SP) De visie op een fixatiearm beleid is echter onvoldoende uitgewerkt in 
de algemene procedure. We bevelen aan om volgende aandachtspunten verder uit te 
werken: 
o Indicatiestelling. 
o Beperkte duur van fixatie wordt niet benadrukt als streefdoel bij niet urgente fixatie. 
o Alternatieven voor fixatie zijn onvoldoende uitgewerkt. 
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o Mogelijk onderliggende oorzaken voor onrust en verwardheid zijn niet benoemd. 
 

Hoewel er in de procedure onder het hoofdstuk “fixatie in niet urgente situaties” duidelijk 
gesteld wordt dat “fixatie geen efficiënt middel is tegen vallen en in de behandeling van 
onrust”, laten de omschrijvingen bij de indicatiestelling teveel ruimte laten voor 
interpretatie: “nadelige gevolgen ten gevolge van zijn gedrag”, “bescherming tegen 
ongevallen” en “ongecontroleerd gedrag” en staat valpreventie vermeld in categorie 3 
binnen de beslissingstabel (“patiënt poogt uit bed /zetel te klauteren”). 

 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt inderdaad dat vrijheidsbeperking de kans op vallen 
niet automatisch doet dalen en dat de kans op ernstige letsels groter is bij valincidenten 
met fixatie. Verder moet men de noodzaak van fixatie bij deze indicatie afwegen tegen de 
nadelen (gezondheidsrisico’s) van immobilisatie. Om deze redenen is valrisico geen 
valabele indicatie voor fixatie, maar dient men zich te focussen op preventie bij 
valproblematiek (bv. screening valrisico, mobilisatie met ondersteuning, krachttraining, 
evenwichtsoefeningen, gebruik van hulpmiddelen, …). 

 
Fixeren om een behandeling mogelijk te maken, wordt best verder gespecificeerd naar 
(levens)noodzakelijke behandeling. Door in vraag te stellen of de behandeling strikt 
noodzakelijk is en of er een alternatieve manier is, wordt het zoeken naar alternatieven 
gestimuleerd. 

 
 De toegestane methoden en materialen op het gebied van fixatie zijn duidelijk beperkt en 

opgesomd in de procedure. (SP) Niet voor alle materiaal zijn handleidingen voor gebruik 
ter beschikking gesteld (enkel voor 5 puntsfixatie en fixatie in bed en in de zetel ) (TK) 

 
 Niet alle beschreven methoden zijn ter beschikking binnen het hele ziekenhuis (bv. 

inzetdeuren op een beperkt aantal afdelingen). (Aanb) 
 
• Ondanks dat de procedure het verbiedt, merken we dat op de werkvloer nog 1puntsfixatie 

toegepast wordt. (TK) Het gebruik van een lendengordel zonder bijkomende 
fixatiepunten houdt een reëel risico in op verhanging. 

 
• Niet alle fixatiemiddelen worden door de medewerkers ervaren als fixatie (bv. 

voorzettafel, bedsponden …). (TK) 
 
 Uit gesprekken op de werkvloer blijkt dat chemische fixatie niet als dwangmaatregel 

beschouwd wordt. (TK) 
 
 Op campus CR is het uitlenen van fixatiemateriaal gecentraliseerd. In de toekomst wil 

men dit op alle campussen implementeren en het nodige (uniforme) materiaal is hiervoor 
besteld. (SP) Voor elke campus is er al een verantwoordelijke afdeling aangesteld voor 
het uitlenen van fixatiemateriaal en de controle na gebruik. (SP) Dit systeem wordt echter 
ondermijnd doordat elke afdeling (voorlopig) nog beschikt over eigen materiaal en het 
niet voor iedereen duidelijk is dat dit in de toekomst zal wegvallen. We bevelen aan om 
dit nauwgezet te bewaken. (Aanb) Materiaal wordt momenteel na gebruik enkel 
gereinigd bij zichtbare bevuiling. (TK) 

 
• De algemene procedure voorziet in een mobiliteitsplan dat opgestart wordt van zodra een 

patiënt gefixeerd wordt. (SP) Dit wordt op de werkvloer echter niet toegepast. (TK) 
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 Er gebeurt in het ziekenhuis geen volledige registratie van fixatiemaatregelen met het oog 
op analyse en verbetermogelijkheden. (TK) Het specifiek daartoe ontworpen 
registratieformulier wordt op de afdelingen niet steeds ingevuld. 

 
• Bij controle van patiëntendossiers op de verschillende verpleegafdelingen bleek een grote 

variatie te bestaan in het gehanteerde fixatiebeleid. De praktijk bleek niet steeds in 
overeenstemming met de procedure. (TK) 

 
o Op de verpleegafdeling B3 werd een verpleegdossier ingekeken van een patiënt die 

sinds opname (transfer vanuit IZ) gefixeerd werd wegens onrust en roepen. De reden 
werd mondeling tijdens het gesprek meegedeeld, maar was niet genoteerd in het 
dossier. De 5 puntsfixatie was niet geëvalueerd bij overname en niet sinds opname. Er 
waren geen alternatieven besproken. Er was geen enkele observatie in het dossier die 
een verhoogd toezicht kon aantonen. (TK) De maatregel was niet besproken met de 
patiënt, maar wel met de familie en de arts. 

 
o Er werd tijdens de rondgang vastgesteld dat men frequent gebruik maakt van 

voorzettafeltjes. Uit gesprek blijkt dat deze tafeltjes, ook regelmatig worden ingezet 
als één van de minst ingrijpende middelen om patiënten te fixeren (bv: bij 
‘onderdoorschuiven’, val, …).Bij nazicht (op afdelingen G CR, A2 CZ, C2 CR) bleek 
dat er bij het gebruik van voorzettafel of bedsponden niets over terug te vinden was in 
het dossier, er geen registratieformulier was ingevuld en er geen verhoogd toezicht 
was. (TK) 

 
o Op de afdeling A2 van CR worden ongeveer vijf patiënten per maand gefixeerd 

(raming). Men gebruikt een eigen niet geformaliseerde procedure. De meest 
voorkomende indicaties zijn verwardheid, wegloopgedrag en agressie. Men gebruikt 
o.a. een voorzettafel, polsriemen, enkelbanden, lendengordel (van 1- tot 5- 
puntsfixatie mogelijk) en de onderste helft van de deur die gesloten wordt. Een fixatie 
wordt niet steeds genoteerd. Er zijn meestal geen besprekingen met patiënt of familie. 
Er is geen protocol voor verhoogd toezicht. (TK) 

 
o Bij nazicht van een dossier van een gefixeerde patiënt op G2 CR werd vastgesteld dat 

het registratieblad niet volledig werd ingevuld. De reden waarom de familie niet op 
de hoogte werd gebracht was niet vermeld. Een bijkomende registratie van het 
verhoogde toezicht met de controle van een aantal parameters werd niet opgemaakt. 
(TK) 

 
o Er worden regelmatig dwangmaatregelen toegepast op de afdelingen voor IZ. 

In de regel wordt hiervoor de fixatieprocedure van het ziekenhuis niet toegepast. 
(TK) Er worden geen vaste criteria gebruikt. (TK) De meest voorkomende indicaties 
zijn: agressie, verwardheid, vermijden uittrekken katheter, vermijden autoextubatie. 
Men gebruikt men meerdere methodes om patiënten te fixeren met eigen materiaal 
dat op de dienst aanwezig is. (bv. 1-, 2-, 3- of 5-puntsfixatie, met of zonder 
bedsponden, sedatie, enz…). (TK) Het gaat om een ad hoc beslissing van de 
verpleegkundige. 
Meestal wordt geopteerd voor tweepuntsfixatie, in combinatie met opstaande 
bedsponden, maar op IZ CR kan ook een 1 puntsfixatie voorkomen. 
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Quasi alle (postoperatieve) beademde patiënten worden met de polsen aan de 
zijkanten van hun bed vastgemaakt. (TK) 
Psychiatrische patiënten worden gefixeerd als ze onrustig zijn. (TK) 
Men noteert niet wat de indicatie is of met wie de dwangmaatregel besproken werd. 
Er is geen verhoogd toezicht voorzien. Artsen zijn niet steeds betrokken 
(hoofdzakelijk bij sedatie). (TK) Men volgt geen procedure voor verhoogd toezicht. 
(TK) Men gebruikt geen apart fixatiedocument en men noteert summier op het 
gewone verpleegdossier. (TK) 

 
• Er wordt zeer frequent gefixeerd op de spoed CR. Enkel de fixaties in de prikkelarme 

kamer worden genoteerd. (4 in 2009). Daarnaast schat men het reële, niet geregistreerde 
aantal fixaties op brancards (vaak enkel polsbanden) op meer dan 50 per jaar. Daarbij 
wordt de beslissing vaak alleen door de enige verpleegkundige (vb. tijdens de nacht of 
tijdens een 100-rit) op de dienst gemaakt. Er worden geen vaste criteria gevolgd (“eerder 
buikgevoel”). Men kan vermoeden dat het onveiligheidsgevoel hierbij een cruciale rol in 
de beslissing speelt. (TK) 

 
 
Dwangmaatregel door afzondering 

 
 Er bestaan in het ziekenhuis verschillende documenten betreffende afzonderingsbeleid: 

o Procedure “isolatie en fixatie (toepassingsgebied PAAZ CZ) 
o Flowchart aangepaste maatregelen bij risico inschatting 
o Isolatieprocedure PAK (=prikkelarme kamer) (toepassingsgebied 

spoedgevallendiensten) 
o Gedragscode afzonderingsbeleid PAAZ (toepassingsgebied PAAZ CR) 
o Leidraad “isoleer” (toepassingsgebied PAAZ CR) 
o Richtlijn “regelgeving dwangmaatregelen” (toepassingsgebied CR) 
o Scorelijst reden van afzondering/isolatie (toepassingsgebied CZ) 

 
 In 2009 waren er binnen het ziekenhuis 45 isolaties: 

o 20 isolaties op de PAAZ afdeling op campus Rooienberg (gemiddelde duur van 
3,65 dagen). 

o 17 isolaties op de PAAZ afdeling campus Zwartzustersvest. 
o 6 isolaties op de spoedgevallen Leopoldstraat 
o 2 isolaties op de spoedgevallen Rooienberg. 

 
• In de “isolatieprocedure PAK” staan heel wat indicaties opgesomd, waarvan enkele 

twijfelachtig kunnen genoemd worden (vb. valrisico, dementie). Er zijn geen contra- 
indicaties gespecificeerd. (TK) Ook in de scorelijst reden van afzondering, gebruikt op 
PAAZ CZ staan heel wat twijfelachtige indicaties opgesomd (bv. anorexie, potomanie, 
verbaal geweld, verbale dreiging, preventief, wegens plaatsgebrek en andere redenen dan 
hier vermeld). (TK) 

 
• De isoleerprocedure PAK schrijft voor dat een patiënt die een hele nacht wordt 

opgenomen in de isoleercel, altijd wordt gefixeerd. (TK). 
Op campus CZ stelt de procedure dat patiënten in de isoleercel steeds gefixeerd worden 
“omwille van veiligheidsredenen”. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk op 
doktersvoorschrift.” (TK) In de praktijk worden deze procedures niet steeds zo toegepast. 
Men dient dan ook de procedure aan te passen. 
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 De betrokkenheid van de psychiater is duidelijk opgenomen in de procedure. Toch bleek 
tijdens de audit op spoed uit gesprek en uit documenten dat de psychiater niet steeds ter 
plaatse komt, zelfs niet op uitdrukkelijke vraag van de spoedarts. (TK) 

 
• Op PAAZ CR werden 20 registratieformulieren nagekeken. 5 patiënten werden gefixeerd 

tijdens hun verblijf in de isoleercel. (AV) At random werd het dossier van een patiënt die 
nog op de afdeling verbleef ingekeken in functie van beoordeling van verhoogd toezicht 
en toediening medicatie. 
Het isolatiebeleid van psychiatrische patiënten op PAAZ CR (TK) kent ruimte voor 
verbetering: 
o Het verhoogde toezicht wordt duidelijk neergeschreven op het formulier aan de hand 

van 3 toezichtsniveau’s. Het ingekeken dossier toonde aan dat deze nauwgezet 
werden opgevolgd. (SP) 

o Van toegediende medicatie is geen tijdstip van toediening terug te vinden (7/20). 
Soms was ook geen dosis genoteerd. Er zijn daarnaast geen afspraken rond noteren 
van medicatie die wordt toegediend tijdens het verblijf in een isoleercel. Meestal 
stond deze genoteerd op het medicatieschema, maar soms was ze enkel terug te 
vinden op het registratieformulier zelf en een andere keer enkel op het follow-up blad. 

o In 3 gevallen gebeurde de afzondering door 1 verpleegkundige. 
 
• Op PAAZ CZ werden 16 registratieformulieren nagekeken. 4 keer ging de isolatie 

gepaard met fixatie. At random werd het dossier van een patiënt die nog op de afdeling 
verbleef ingekeken in functie van beoordeling van verhoogd toezicht en toediening 
medicatie. 
Het isolatiebeleid van psychiatrische patiënten op PAAZ CZ (TK) kent ruimte voor 
verbetering: 
o Het uur van start is niet steeds genoteerd (2/16) waardoor niet kan opgevolgd worden 

wat de duurtijd was. 
o Bij start is niet steeds de handtekening van de arts aanwezig. (1/16) 
o Het verhoogde toezicht (elke 15 minuten op camera en elke 30 ‘ toezicht via raam of 

rechtstreek in de cel) wordt duidelijk neergeschreven op een specifiek formulier. Het 
ingekeken dossier toonde aan dat deze opvolging nauwgezet werd genoteerd. (SP) 
Het is echter niet duidelijk bepaald (document en gesprek) hoe vaak het rechtstreeks 
toezicht in de cel zelf dient te gebeuren. 

o Van toegediende medicatie is soms geen dosis terug te vinden (3/16). 
o In 6 gevallen gebeurde de afzondering door 1 verpleegkundige. 

 
 Op spoed CL werden 6 isolatieformulieren ingekeken. Het verhoogde toezicht kon niet 

beoordeeld worden op basis van de formulieren (was slechts op 1/6 formulieren 
genoteerd) aangezien de verpleegkundige of medische dossiers niet ter beschikking 
konden gesteld worden. (TK) 
Het isolatiebeleid van psychiatrische patiënten op spoed is ontoereikend. (TK) 
o In praktijk blijken psychiaters nagenoeg nooit betrokken te zijn isolatie. 
o De ingevulde registratieformulieren bevatten niet alle wettelijk verplichte 

onderwerpen en kent ruimte voor verbetering: 
 Formulieren worden losbladige bewaard in een map 
 Er is niet steeds (4/6) een einduur ingevuld, waardoor men geen zicht 

heeft op de duur van de isolatie. 
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 Er was niet steeds (2/6) een handtekening van de verantwoordelijke arts 
aanwezig. 

 De follow-upgegevens zijn niet steeds (4/6) beschikbaar. 
o De frequentie van toezicht wordt niet gespecificeerd en het is niet duidelijk hoe het 

toezicht georganiseerd wordt. Enkel observatie via camera of het kijkgat in de deur 
kan niet als een degelijk toezicht beschouwd worden. 

o Van toegediende medicatie is geen tijdstip van toediening terug te vinden (12/12). 
o Patiënten worden op spoed CR steeds ontkleed en krijgen een patiëntenschortje aan. 

Dit gebeurt in de onderzoeksbox, waardoor men nog via de gang naar de isoleercel 
gebracht moet worden. 

 
• Het isolatiebeleid van psychiatrische patiënten op spoed is ontoereikend. (TK) 

o In praktijk blijken psychiaters nagenoeg nooit betrokken te zijn isolatie. 
o De ingevulde registratieformulieren bevatten niet alle wettelijk verplichte 

onderwerpen en kent ruimte voor verbetering: 
 Formulieren worden losbladige bewaard in een map 
 Er is niet steeds (4/6) een einduur ingevuld, waardoor men geen zicht 

heeft op de duur van de isolatie. 
 Er was niet steeds (2/6) een handtekening van de verantwoordelijke arts 

aanwezig. 
 De follow-upgegevens zijn niet steeds (4/6) beschikbaar. 

o Het verhoogde toezicht kon niet beoordeeld worden op basis van de formulieren (was 
slechts op 1/6 formulieren genoteerd) aangezien de verpleegkundige dossiers niet ter 
beschikking konden gesteld worden. (TK) 

o De frequentie van toezicht wordt niet gespecificeerd en het is niet duidelijk hoe het 
toezicht georganiseerd wordt. Enkel observatie via camera of het kijkgat in de deur 
kan niet als een degelijk toezicht beschouwd worden. 

o Van toegediende medicatie is geen tijdstip van toediening terug te vinden (12/12). 
 

7.4 Medicatiedistributie 

Situering 

• Het ziekenhuis beschikt over 3 apotheken, één op elke campus. Alle apotheken zijn op de 
weekdagen open van 8u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00. Op zaterdag zijn enkel de 
apotheken op de campussen CL en CR geopend van 8u30 tot 12u30. De apotheek op CL 
is ook zaterdagnamiddag geopend van 13u00 tot 12u30. De wachtdienst is intern 
georganiseerd en garandeert een permanente bereikbaarheid van een apotheker buiten de 
openingsuren. Er is 1 apotheker van wacht voor CL en CZ en 1 apotheker van wacht voor 
CR. 
Enkel de apotheek van Leopoldstraat werd bezocht. De andere apotheken werden naar 
infrastructuur en oppervlakte besproken en bekeken op plan met de apotheekleiding. 
(AV) 

 
• Er is één apotheker hoofd van dienst die de centrale aansturing doet van de 3 

campusapotheken. Hij wordt bijgestaan door een adjunct-hoofdapotheker. Een 
evenwichtige aanwezigheid van de apotheker hoofd van dienst en/of het adjunct- 
hoofdapotheker op de verschillende campussen wordt bewaakt. (AV) 
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 De apotheek levert eveneens medicatie (buiten het eigen ziekenhuis) aan volgende 
instellingen; PC Sint Norbertushuis (PZ en PVT) en antiseptica aan WZC Ten Kerselaere 
en Hof van Arenberg. (AV) 

 
 De apotheek beschikt over 9,84 VTE apothekers en 20,3 VTE medewerkers (apotheek 

assistenten, logistieke assistenten en administratieve medewerkers). Er is een 
subspecialisatie binnen de groep van apothekers. (AV) 

 
 
Beleid en strategie 

 
• De apotheker hoofd van dienst maakt geen deel uit van het directiecomité. Op vraag, 

zowel vanuit het directiecomité als op vraag van de apotheker zelf, kan een deelname 
wel. 
De apotheek valt onder het facilitair departement. De communicatiestructuur verloopt 
hoofdzakelijk via de facilitair directeur, die de belangen van apotheek overbrengt naar het 
directiecomité. De communicatie en belangenverdediging verlopen positief. (AV) 
De apotheekleiding geeft het belang aan van steeds voldoende op de hoogte te zijn van 
het volledige beleid van het ziekenhuis, zodat ook vanuit apotheek adequaat gereageerd 
kan worden op beleidsaspecten en beleidswijzigingen, welke een invloed hebben op de 
werking en organisatie van de apotheek. Dit ruimer beeld wordt soms als een gemis 
aangegeven door de apotheekleiding. De positie van de apotheek binnen het organogram 
kan hierin mede een rol spelen. (AV) 

 
 Er zijn verschillende formele en informele overlegmomenten zowel binnen de eigen 

apotheek en tussen de verschillende apotheken: 
o Beleidsvergaderingen van de apotheek gaan steeds door met alle apothekers van 

de 3 campussen. Hiervan wordt een verslag opgemaakt. De vergaderingen gaan 
tweemaandelijks door. 

o De dienstvergaderingen binnen de eigen apotheken verschillen van frequentie en 
gaan van 4 tot 10 keer per jaar door, afhankelijk van de campus. We bevelen aan 
de frequentie van formele vergaderingen uniform af te spreken. (Aanb) 

o De apotheek is actief in verschillende comités en werkgroepen binnen het 
ziekenhuis. O.a. comité ziekenhuishygiëne, transfusiecomité, werkgroep wondzorg 
werkgroep oncologie, risicomanagement, patiëntveiligheidcomité, CSAcommissie, 
begeleidingscommissie, ethisch comité, hoofdenvergadering… (SP) 
Het is vooral de apotheker hoofd van dienst en de adjunct-hoofdapotheker, die de 
comités opvolgen en voor verdere informatieverspreiding zorgen binnen het 
apothekerskorps. Voor oncologie zijn het de apothekers die instaan voor de 
oncologiebereidingen en de werkgroep oncologie bijwonen. (AV) 

o Er bestaat geen gestructureerd overleg tussen de hoofdgeneesheer en de apotheker. 
Momenteel verlopen gesprekken informeel. Men heeft de intentie om deze 
gesprekken te formaliseren met een frequentie van 2 keer per jaar. (Aanb) 

Niet alle overlegmomenten (gesprek hoofdgeneesheer, meerdere informele 
dienstvergaderingen) worden formeel bekrachtigd door een verslag en agenda. Het is 
belangrijk naar opvolging en efficiëntie dat deze vergaderingen een formeler karakter 
krijgen toebedeeld en er steeds een schriftelijke neerslag wordt opgemaakt. (Aanb) 
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 De klinische farmacie is opgestart begin 2010. Het project bekijkt de intramurale 
overdracht van geneesmiddelen langs intensieve zorgen. Bijzondere focus zal liggen op 
het gebruik van antibiotica en TPN. Er is recent een apotheker hiervoor aangesteld. (AV) 

 
 
Middelen 

 
 De beschikbare oppervlakte voor de apotheek op campus Rooienberg voldoet niet aan de 

norm. De ligging van de apotheek (apotheek is gescheiden door een centrale gang en 
heeft een 8-tal verschillende toegangsmogelijkheden) bemoeilijkt de beveiliging, de 
optimale werking en organisatie binnen de apotheek. Tevens voldoet de cytostaticaruimte 
niet aan de norm. Er is geen sas voorzien en de LAF-kast geeft regelmatig alarm omdat 
de lucht, die aangezogen wordt, vanuit de ziekenhuisgang dient te komen. (TK) 
Er komt in 2010, om tegemoet te komen aan deze vastgestelde problemen, een nieuw 
steriel blok op de campus Rooienberg. (AV) 

 
 Er staan op de 3 campussen elektronische noodkasten opgesteld. De campus Rooienberg 

beschikt over 1 elektronische noodkast op de dienst spoedgevallen. De campus 
Leopoldstraat beschikt over 2 elektronische noodkasten: respectievelijk op spoed en op 
intensieve zorgen. De campus Zwartzustersvest beschikt eveneens over 2 elektronische 
noodkasten: op de medium-care en op materniteit. (AV) 

 
 Het ziekenhuis beschikt over een herverpakkingsmachine op CR. 90% van de totale 

medicatie in het ziekenhuis is verkrijgbaar in unitdosis (incluis de herverpakte). De 
overige medicatie, welke niet herverpakt wordt in unit dosis, wordt in de apotheek 
verknipt en voorzien van identificatie en van vervaldata (in een doosje). (AV) Op de 
afdelingen wordt deze medicatie soms weer uit het doosje gehaald waardoor controle niet 
meer mogelijk is. (TK) 

 
 
Processen 

 
 Er zijn in het ziekenhuis verschillende systemen van medicatiedistributie. 

o Individuele distributie: een voorschrift op naam van de patiënt. De medicatie wordt 
per patiënt afgeleverd aan de afdeling en bewaard in het patiëntenbakje. 

o Semiautomatische individuele distributie (enkel voor patiënten die lang in het 
ziekenhuis verblijven): voorschrift bevat start- en stoporders die in het apotheekpakket 
worden ingegeven. 2 keer per week gebeurt er een individuele aanvulling van de 
patiëntenvoorraad. 

o Dienstvoorraden: aan de hand van medicatiebladen wordt verbruikte medicatie 
uitgeteld. Per afdeling wordt verbruikte medicatie geregistreerd en aangevuld. 

Elektronische spoedkasten: aan de hand van medicatieopdracht wordt medicatie op naam 
van patiënt klaargezet. Spoedkasten worden aangevuld door medewerkers apotheek. 
(AV) 
De individuele voorschriften worden enkel volledig ingevuld en geautoriseerd door de 
arts aanvaard in de apotheek. Indien deze onvolledig zijn wordt de medicatie niet 
afgeleverd en wordt het voorschrift teruggestuurd ter aanvulling. (AV) 
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• De apotheek heeft geen zicht op het volledige medicatieschema van de patiënt, evenals 
op de thuismedicatie. Deze werkwijze houdt risico’s in voor de patiënt en dient aangepast 
te worden. (TK) Bij het semiautomatische individuele distributiesysteem heeft men wel 
zicht op het volledige medicatieschema (AV). 

 
• Volgende risico’s in de medicatiedistributie werden tijdens de audit gedaan: (TK) 

o Medicatie wordt vooraf (tot 24 uur) klaargezet door de nachtverpleegkundige. 
o Op sommige afdelingen (bv. A2 van CR) paraferen verpleegkundigen na 

controle van klaargezette medicatie maar niet bij toediening. (NC) 
o Op de medicatiepotjes staat geen naam van de patiënt, wel kamernummer en 

kant (deur of raam) 
o Tijdens de audit werd klaargezette medicatie (welke niet in unit dosis 

verkrijgbaar is) los teruggevonden, zodat identificatie niet langer mogelijk 
was. 

o Er worden ampulles KCl bewaard in de algemene medicatievoorraden op 
verpleegafdelingen (bv. spoed CL, B3 CL). 

o Er zijn grote afdelingsvoorraden. Het gros van de toegediende medicatie wordt 
geput uit de afdelingsvoorraden en wordt aldus afgeleverd op basis van 
naschriften (schatting ±60%). 

o Medische orders worden niet steeds (zo snel mogelijk) getekend. (NC) Er werd 
bijvoorbeeld vastgesteld dat tijdens de dagelijkse zaalronde medische orders 
mondeling gegeven werden die genoteerd werden door de verpleegkundige en 
dat deze orders op het einde van de ronde niet werden gevalideerd. 
Op sommige afdelingen (o.a. A2 van CZ, PAAZ CZ, B3 CL) ondertekenen 
artsen niet steeds de medische opdrachten, inclusief medicatievoorschriften. 

o De apotheek oefent geen toezicht uit op de medicatie die in de narcoticakast op 
de PAAZ CR wordt bewaard. Tijdens de audit werden voorschriften van 2008 
teruggevonden, waarbij de voorgeschreven en afgeleverde medicatie niet 
overeenkwam met de gegeven medicatie (bv. er was 1 co Rohypnol® minder 
toegediend dan voorgeschreven en afgeleverd). 

o Er werden losse en gehalveerde pillen teruggevonden in de individuele 
voorraad van patiënten waardoor deze niet meer identificeerbaar zijn. 

o De controle op de narcotica is niet sluitend. (TK) 
Op sommige afdelingen wordt narcotische medicatie in een schuif bewaard 
waarbij de sleutel door alle personeelsleden kan gebruikt worden. Bij tekorten 
kan men zo niet achterhalen wie de medicatie weggenomen had. 

o Bij “zo nodig”-medicatie staat niet steeds het minimum aantal uren tussen twee 
toedieningen vermeld (Perfusalgan®, Haldol®…). 

o Er is niet overal een sluitende controle van de temperatuur van de koelkasten 
waar medicatie bewaard wordt. Er is niet overal een procedure (gekend) bij 
afwijkende temperaturen. De verpleegkundige tracht in bepaalde gevallen zelf 
de koelkast bij te regelen indien hij oordeelt dat de temperatuur niet correct is. 
Er werden bv. op B3 maar 3 waarden genoteerd in januari. Deze waren allen 
sterk afwijkend en er werd geen actie ondernomen. 

o Op A1 CR werden meerdere ampullen met Medrol® aangetroffen met naald en 
spuit erop. Dit vormt een risico op contaminatie. 

o Bij nazicht van een dossier kon voor een bepaald product (Zantac®) niet 
achterhaald worden waarom het niet genomen was. Een ander medicament was 
niet geparafeerd meer dan 24u na verstrijken van het toedieningsuur. 
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o Verknipte blisters werden teruggevonden in de individuele voorraad van de 
patiënten en in de afdelingsvoorraad, waardoor controle van vervaldata niet 
meer mogelijk is. (vb. Zyprexa® op PAAZ CR). 

o Op medium care van CZ staat een zwarte noodkoffer met medicatie voor 
reanimatie. Deze wordt door sommigen nog gebruikt i.p.v. de reakar. De koffer 
is niet verzegeld en de inhoud is niet door iedereen gekend. Het was niet 
duidelijk wanneer de inhoud laatst gecontroleerd was op vervaldata en 
volledigheid. 

 
 Voorbeeld van sterkte in het proces van medicatiedistributie: (SP) 

o De eenheid voor intensieve zorgen/medium care van CL en de medium care 
van CZ tezamen met verpleegafdeling A2 beschikken over een Vanas®kast 
waarin zich alle medicatie (behalve deze van de reakarren) bevindt, inclusief 
de narcotica. Deze kasten en de reakarren wordt aangevuld door de apotheek. 
Alle medische orders en medicatieschema’s (3) die gecontroleerd werden, 
waren consequent ondertekend door een arts. 

o Artsen op IZ van CR ondertekenen consequent de medische opdrachten. 
Verpleegkundigen paraferen hier na toediening. 

o Op de afdeling B3 CL is de reden voor het niet geven van medicatie 
weergegeven in het dossier. 

 
 Momenteel is men nog niet volledig overgeschakeld naar het werken met uniforme 

elektronische chemotherapievoorschriften. Men maakt gebruik van 3 systemen voor het 
voorschrijven van cytostatica; 

o een elektronisch voorschrift voor de disciplines gastro-enterologie, pneumologie 
en gynaecologie. 

o een papieren systeem voor de overige oncologie op de campus CR. 
o En ten slotte werkt de gynaecologie en de overige oncologie op de campus CL 

met een Excel voorschrift. 
Heel recent werd deze werkwijze aangepast en worden 90% van alle 
chemotherapievoorschriften via elektronische wijze voorgeschreven. 10° % zit 
momenteel nog niet in het elektronische systeem, maar ook dit percentage wordt 
eerstdaags weggewerkt. (TK) 
We bevelen aan om voor alle cytostaticavoorschriften over te schakelen naar een 
elektronisch cytostaticavoorschrift waar ingebouwde controles voorzien zijn. (Aanb) 

 
 De bereiding van de cytostatica gebeurt niet steeds door de apotheker zelf of door de 

assistenten onder rechtstreeks toezicht van de apotheker. De voorbereiding wordt zo veel 
mogelijk gecontroleerd door de apotheker. De controles tijdens de eigenlijke bereiding en 
na de bereiding worden in principe enkel door de assistent uitgevoerd, waardoor geen 
sprake is van een volledig sluitende werkwijze waarbij de volledige bereiding van het 
cytostaticaproduct steeds onder rechtstreeks toezicht van een apotheker gebeurt. (NC) 

 
 Er zijn 4 extravasatiekits beschikbaar op de campus CR en 4 op de campus CL. (AV) 

 
• Er is een procedure uitgewerkt voor de temperatuursregistratie van de koelkasten op 

afdelingsniveau. Deze procedure is nog niet formeel bekrachtigd en dient nog definitief 
rondgestuurd te worden voor implementatie op de afdelingen wat in tussentijd risico’s 
inhoudt. (TK) Er is aan elke afdeling een digitale thermometer met alarm bezorgd. (AV) 
Het is belangrijk dat richtlijnen uitgevaardigd worden rond de registratie van temperatuur 
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en hoe men correct dient om te gaan bij afwijkende temperaturen. Hierbij is het 
belangrijk dat de verschillende stappen duidelijk afgesproken worden met aandacht voor 
frequentie (minstens dagelijks), correcte registratie, opvolging en verantwoordelijkheid 
(wie doet wat). 

 
 Maandelijks wordt vanuit de apotheek een lijst bezorgd aan de afdelingen om vervaldata 

te controleren van producten die gaan vervallen. (AV) Producten zonder identificatie en 
vervaldatum dienen eveneens verwijderd te worden. Dit controle systeem wordt 
opgevolgd door de apotheek, welke de lijsten vergelijkt met de teruggekomen producten. 
Tweejaarlijks is er ook een controle van de medicatie door een apotheekmedewerker op 
de afdeling. (AV) De apotheek had graag meer controles kunnen uitoefenen, aangezien er 
nog steeds teveel vervallen medicatie gevonden wordt op afdelingsniveau. (Aanb) 

 
 De distributieprocedures van de narcotische analgetica werden recent herbekeken en 

herhaald binnen het ziekenhuis (AV), dit naar aanleiding van een narcoticamisbruik. 
 

o Er wordt enkel op naschrift gewerkt wanneer ongepland narcotica buiten de 
openingsuren van de apotheek dient te worden gegeven op afdelingsniveau. (AV) 

o Elke anesthesist beschikt over 2 narcoticakoffers met persoonlijke toegangscodes 
wat de controle meer sluitend maakt. (SP) 

 
 
Resultaten 

 
 Er gebeurt geen jaarlijkse analyse van het geneesmiddelenverbruik per 

geneesmiddelenklasse, per dienst en per arts. (NC) Binnenkort worden vergaderingen 
belegd met het team data-warehouse om te bepalen welke gegevens belangrijk zijn voor 
apotheek om op een meer systematische wijze te bewaren en de mogelijkheid geven om 
queries te maken. Dit is een eerste stap naar de analyse van het geneesmiddelenverbruik. 
(AV) 

 
 Het ziekenhuis beschikt niet over een formularium medisch materiaal. (NC) 

 
 De apotheek heeft een zeer degelijke interne audit doorgevoerd in 2007 en een her-audit 

in 2009. Knelpunten werden opgelijst en systematisch aangepakt. (SP) 
 
• Er is een zeer degelijk en omvattend project rond cytostatica uitgewerkt gedurende een 

aantal jaren. Heel wat verbeteracties werden uitgewerkt, zoals MIP cytostatica, oprichting 
van verschillende werkgroepen. Verschillende procedures werden op punt gesteld (o.a. 
schoonmaak, veiligheid, elektronisch voorschrift, proactieve risicoanalyse…). (SP) 

 
• Een gedeelte van de werking van apotheek wordt mede opgevolgd en bijgestuurd via de 

meldingen incidenten patiëntenveiligheid. Zo worden binnen de apotheek de incidenten 
met betrekking tot oncologie geregistreerd en worden incidenten en klachten met 
betrekking tot de medicatiedistributie ziekenhuisbreed geregistreerd. Zo heeft men 
registraties van oncologie incidenten en van ongewenste bijwerkingen. Hiernaast is men 
ook gestart met een pilootproject rond incidenten medicatieveiligheid. (SP) 
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7.5 Sterilisatie- en desinfectieprocessen 

Situering 

• Momenteel beschikt het ziekenhuis over 3 CSA’s, één op elke campus. (AV) De 
sterilisatie is niet volledig gecentraliseerd. Er worden ook desinfectieactiviteiten 
uitgevoerd op de consultatieafdelingen van de 3 campussen. (AV) 
Enkel de CSA op CL werd bezocht. (AV) 

 
 De openingsuren van de CSA zijn voor de campussen CR en CL van maandag tot 

donderdag van 7u tot 18u, op vrijdag van 7u tot 21u. Voor de campus CZ van maandag 
tot vrijdag van 8u tot 18u. Er is een weekendwacht van CSA-personeel buiten de normale 
werkuren, namelijk tussen 14u en 18u. (AV) Het personeel van de 3 campussen wordt 
ingeschakeld in de wacht. De wachtpermanentie zelf wordt enkel uitgevoerd op de CSA 
van de campus Leopoldstraat. (AV) 

 
 
Beleid en strategie 

 
• Er is één CSA-verantwoordelijke voor de aansturing van de 3 CSA’s. 

De hoofdverpleegkundige wordt bijgestaan door een adjunct, welke tevens de sturing van 
de CSA campus Leopoldstraat opneemt. Voor de campus Rooienberg heeft men een 
aanspreekpunt voor de dagelijkse werking. De hoofdverpleegkundige heeft geen vaste 
campus en springt bij waar nodig. (AV) 

 
Overleg tussen CSA’s en apotheker verloopt formeel enkel via de CSA-commissie waar 
naast de apothekers en de hoofdverpleegkundigen OK en CSA, ook de directie aan 
deelneemt. Deze vergadering gaat 8 keer per jaar door en overlegt vooral aspecten van de 
samenwerking tussen OK en CSA. De ondersteuning voor de CSA vanuit de apotheek is 
goed geregeld. De belangen van de CSA worden voldoende uitgedragen en ondersteund 
vanuit de verantwoordelijke apothekers. Ook vanuit de directie wordt de CSA als een 
volwaardige afdeling betrokken bij het beleid in OK, in de nieuwbouw… (AV) 

 
• We bevelen aan een overkoepelende werkgroep CSA op te richten, waarbij structureel 

CSA- thema’s/procedures uitgewerkt kunnen worden tussen de apotheek en de CSA- 
medewerkers. 
Indien nodig kan voor bepaalde aspecten ook de expertise van ziekenhuishygiëne 
ingeroepen worden. Een dergelijke werkgroep maakt het mogelijk om op een formele en 
gestructureerde manier de eigen werkwijzen en organisatie vorm te geven met alle 
rechtstreekse betrokken van de CSA. Dit orgaan kan een bijdrage leveren aan de verdere 
uniformisering tussen de 3 CSA’s en de actieve medewerking van de apotheek formeler 
vastleggen. (Aanb) 

 
• De CSA’s hebben geen rechtstreekse inspraak in de OK-planning. Dit heeft zijn weerslag 

op de organisatie van de CSA-werking. Momenteel slaagt men er steeds in om de 
gevraagde instrumenten op een correcte en tijdige manier sterieel af te leveren, doch dit 
vraag heel wat flexibiliteit van de CSA- medewerkers en hun werkorganisatie. We 
bevelen aan om dit te herbekijken zodat men een garantie heeft dat het nodige 
instrumentarium steeds ter beschikking kan zijn voor de geplande ingrepen. (Aanb) 
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• Men werkt voor de dringende setten met een ‘rode bollen’ systeem. Dringende setten 
worden geregistreerd zodat een duidelijk objectief zicht verkregen wordt van welke 
ingrepen men te weinig materiaal ter beschikking heeft. De hoofdverpleegkundige CSA 
bespreekt met de chirurg verantwoordelijk voor het beheer van het medische budget deze 
vaststellingen. De hoofdverpleegkundige CSA staat tevens in (samen met de 
arts/beheerder van het medische budget) voor de daadwerkelijke bestelling van de setten. 
(SP) 

 
 

Middelen 
 

• Momenteel beschikt het ziekenhuis over 3 CSA’s, één op elke campus. (AV) De 
activiteiten zijn niet volledig gecentraliseerd. Er worden ook desinfectieactiviteiten 
uitgevoerd op de consultatieafdelingen van de 3 campussen. (AV) 

 
 Men werkt binnen het ziekenhuis naast de stoomsterilisatoren (7 stuks) en 

perazijnzuurdesinfectors (5) tevens met gasplasmasterilisatoren (2) en glutaaraldehyde 
desinfectors (3). (AV) 
Er werd ook desinfectie in open systemen met Aniosyme® aangetroffen. 

 
• De CSA’s op campus Zwartzustersvest en Rooienberg werden volledig gerenoveerd in 

2000 en 2001. (AV) 
 
 Naar de toekomst (nieuwbouw) toe, zou een koppeling (via specifieke softwarepakketten) 

tussen de planning van OK en de werking van de CSA een meerwaarde kunnen betekenen 
voor de opvolging, bijsturing en organisatie van de beide werkingen. (Aanb) 

 
 

Medewerkers 
 

• Aangezien op verschillende plaatsen in het ziekenhuis gesteriliseerd of gedesinfecteerd 
wordt, worden medewerkers van buiten de CSA ingeschakeld in dit proces. Deze 
personeelsleden zijn niet opgeleid hiervoor. Ook niet alle personeelsleden op de CSA ‘s 
zelf zijn opgeleid tot sterilisatiedeskundigen (1/3 heeft een opleiding 
sterilisatiedeskundige gevolgd). Een dienstspecifiek inscholingsprogramma is niet 
uitgewerkt voor de centrale sterilisatie afdeling (men beschikt wel over een cheklist, 
waarop kan verder gebouwd worden). Het is belangrijk dat voorzien wordt in een 
opleiding voor alle medewerkers die sterilisatie- of desinfectieactiviteiten uitvoeren. (TK) 

 
 Er is de beslissing genomen om personeelsleden stelselmatig een externe opleiding te 

laten volgen (ongeveer 2/per jaar). Momenteel heeft reeds 1/3 van de personeelsleden een 
externe opleiding gevolgd. (AV) 

 
• Er is de laatste jaren heel wat energie gegaan naar de campusoverschrijdende 

inzetbaarheid van de CSA-medewerkers. Zo heeft men een ‘pool’ van medewerkers 
welke naast hun eigen campus ook op regelmatige basis ingeschakeld worden op een 
andere campus. Deze maatregelen dienen om een vlotte integratie van de 3 afdelingen 
mogelijk te maken bij het nieuwbouwziekenhuis. (SP) 
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 De laatste jaren heeft de CSA te kampen gehad met een nipte personeelsbezetting. Bij 
ziekte of afwezigheid ontstaan zo snel problemen bij de organisatie van de CSA. Het is 
belangrijk het evenwicht blijvend te bewaken tussen personeelsbezetting (met inbegrip 
van de ADV-dagen) en werkdruk. 

 
 
Processen 

 
• De CSA heeft geen volledig zicht op de reiniging en de desinfectie van alle endoscopen. 

(NC) Er zijn verschillende werkwijzen voor rigide en flexibele endoscopen. De rigide 
endoscopen worden manueel gereinigd en gesteriliseerd op de CSA. De flexibele 
endoscopen worden gereinigd en gedesinfecteerd in geautomatiseerde toestellen en in 
open systemen op OK en op consultatieafdelingen en niet onder toezicht van de CSA. Er 
is een procedure uitgeschreven voor de behandeling van de endoscopen op de campus 
Leopoldstraat. Deze procedure vertelt in grote lijnen de verwachte werkwijze. Het is 
belangrijk, aangezien de eindverantwoordelijkheid bij de apotheek (CSA) blijft liggen, 
dat deze procedure zo sluitend mogelijk wordt opgemaakt, zodat alle eindproducten 
voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als de eindproducten afkomstig vanuit CSA. 
Hiervoor dienen een aantal basisprincipes en uitgangspunten verwerkt te worden in de 
procedure evenals duidelijke verantwoordelijkheden en striktere ingebouwde controle en 
toetsingsmomenten (systematische controlestalen door ziekenhuishygiëne). 
Er moet worden nagegaan of deze procedure ook gebruikt wordt op de andere campussen 
en deze dient een formeel statuut te krijgen over alle campussen. (TK) 

 
 Er wordt binnen het ziekenhuis niet aan snelsterilisatie gedaan. Ook de laatste 

snelsterilisator (op CZ) werd recent verwijderd. Ook hersterilisatie wordt niet toegepast 
(SP). We bevelen aan richtlijnen uit te werken, waarin duidelijk gestipuleerd wordt dat 
zowel snelsterilisatie als hersterilisatie van wegwerpmateriaal niet toegepast worden 
binnen het ziekenhuis. (Aanb) 

 
 Er is soms onvoldoende materiaal beschikbaar voor sommige disciplines (orthopedie en 

neurochirurgie) om het operatieprogramma te ondersteunen. (TK) Het tekort aan 
materiaal is al begroot voor 2010. (AV) 

 
 

Resultaten 
 
• De helixtest wordt niet uitgevoerd binnen de CSA’s. Deze test is belangrijk aangezien hij 

garant staat voor de steriliteit binnen de holle instrumenten. (TK) 
 
• De CSA’s beschikken over een traceersysteem tot op niveau van de set en tot op niveau 

van de patiënt. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van dit pakket, 
zo worden lijsten getrokken van de sets welke gaan vervallen, zodat deze gericht 
opgezocht en opnieuw gesteriliseerd kunnen worden (recall-functie). (SP) 

 
• De CSA’s beschikken over een jaarverslag, met aandacht voor de positieve en minder 

positieve invloeden op de werking evenals de kansen en bedreigingen voor de dienst. 
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Ook verbeterprojecten krijgen hierin een plaats (zelfcontrole beschadiging, 
materiaalkwaliteit, logistieke aanpassingen, verdere informatisering …). (SP) 
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8 Resultaten  
 
 

8.1 Toegankelijkheid van zorg 
 
 Het ziekenhuis heeft al lang ervaring met de allochtone gemeenschappen in haar 

omgeving. 
o Er is een intercultureel bemiddelaar actief. 
o Men beschikt over lijsten van medewerkers die een vreemde taal beheersen, 

zodat men bij problemen vaak snel iemand kan roepen om taalproblemen te 
overbruggen. 

o Bij de recente griepepidemie, waarbij in de beginfase een allochtoon met griep 
vanuit het buitenland terugkeerde, kon men snel een overleg organiseren met 
verschillende imams, allochtone huisartsen en de federale griepcommissaris 
teneinde de betrokken gemeenschap snel en grondig te informeren. (SP) 
We bevelen aan om dergelijk overleg met de allochtone gemeenschappen 
structureel uit te bouwen. Eén van de punten die hierbij aan bod zou kunnen 
komen is de wens om voor bepaalde vrouwelijke allochtone patiënten steeds 
een vrouwelijke arts te voorzien. (Aanb) 

o Personeel kan kiezen voor het dragen van een hoofddoek, aangeboden door het 
ziekenhuis, die deel uitmaakt van het werkuniform. (SP) 

 
• Wanneer een patiënt op eigen verzoek in een eenpersoons- of luxekamer verblijft, worden 

ereloonsupplementen aangerekend. Deze supplementen zijn maximaal 125% in een 
eenpersoonskamer en 163% in een luxekamer. (AV) 

 
• Een belangrijke minderheid van de artsen zijn niet of slechts deels geconventioneerd. De 

financiële toegankelijkheid wordt verzekerd o.a. door een tarievenakkoord met de artsen. 
Alle disciplines bieden binnen het ziekenhuis ook consultaties aan tegen conventietarief. 
(SP) 

 
 Men kan voor courante ingrepen een schatting van de kostprijs van opname bekomen. 

(AV) 
 
• Patiënten die op CR opgenomen worden op de PAAZ afdeling, dienen bijkomend te 

betalen voor de bewegingstherapie (7 Euro per dag). (TK) Aangezien deze therapie een 
aanzienlijk deel uitmaakt van het aanbod, dient dit in het kader van toegankelijkheid van 
zorg herbekeken te worden. 

 
 

8.2 Patiëntgeoriënteerde zorg 
 
• Het beleid i.v.m. informeren van patiënten kan nog verder uitgewerkt worden. 

 
o Er zijn tal van brochures voor patiënten of informatie via deelsites (bv. pediatrie, 

psychiatrisch dagcentrum) beschikbaar via de website. (SP) 
 

o Weinige (verpleeg)afdelingen hebben een specifieke onthaalbrochure. Advies om 
deze voor alle afdelingen te ontwikkelen. (Aanb) 



Auditverslag AZ St.-Maarten, Mechelen, E026, januari 2010 46  

o Op de spoeddienst beschikt men over infofolders voor patiënten. 
 

o Men beschikt enkel over een Nederlandstalige onthaalbrochure. Voor de 
belangrijke subpopulaties van anderstalige patiënten en bezoekers kan men deze 
vertalen. (Aanb) 

 
 Wachttijden voor raadplegingen worden geregistreerd. Er wordt bijgestuurd indien 

problemen worden vastgesteld (> 10 dagen wachten). Dit gebeurde o.a. bij de disciplines 
oftalmologie, NKO, gynaecologie. (SP) 

 
 

8.3 Continuïteit van zorg 
 
• Het ontslagmanagement van de geriatrische patiënten verloopt goed gestructureerd. (SP) 

 
 Ontslagbrieven worden niet systematisch door alle artsen of disciplines opgesteld, of 

soms zeer laattijdig. (NC) 
 
• De overdracht van patiëntengegevens tussen artsen is niet steeds optimaal georganiseerd. 

Er gebeurt niet steeds een overdracht voor het begin van een wachtdienst. Medische 
dossiers zijn niet steeds volledig of tijdig ingevuld. Patiëntengegevens zijn verspreid over 
verschillende dossiers die niet steeds voor iedereen toegankelijk zijn. Deze combinatie 
zorgt ervoor dat de continuïteit niet steeds gegarandeerd kan worden. (TK) 

 
• Op sommige afdelingen wordt het dossier niet meegenomen tijdens de zorg. (TK) Door 

het gebruik van overdrachtformulieren bestaat het risico dat deze informatie niet altijd 
even consequent overgenomen wordt in het patiëntendossier. Men zou tot een werking 
moeten komen waar de zorgplanning gebeurt aan het bed van de patiënt en de 
uitgevoerde zorg direct zijn weerslag vindt in het patiëntendossier. 

 
• Op de meeste afdelingen werkt men met een adjunct-hoofdverpleegkundige om de 

continuïteit te verbeteren. (SP) 
 
 Hoewel het verpleegkundige dossier het toelaat en het concept van zorgplanning gekend 

is, doet men nagenoeg nergens aan zorgplanning. (NC) Zorgplanning is niet expliciet 
opgenomen in de functieomschrijving van verpleegkundigen. 
Het is aangewezen om de zorg, op de kamer en in overleg met de patiënt te plannen. 
Zorgplanning is een belangrijk gegeven in de continuïteit van zorgverlening en 
zorgplanning in overleg met de patiënt maakt het mogelijk om zelfzorg en betrokkenheid 
in het eigen genezingsproces te stimuleren. Afspraken tussen patiënt en zorgverlener, 
gebaseerd op verpleegkundige observaties, worden in het patiëntendossier weergegeven 
in de vorm van geplande zorg voor de dag nadien. Dit is de basis waarop de (collega) 
verpleegkundige zich zal baseren om, daags nadien, deze afspraken na te komen. 

 
• Verpleegkundigen van sommige afdelingen hebben geen zicht op welke patiënten 

kinesitherapie krijgen. Paramedici noteren weinig in de patiëntendossiers waardoor de 
medewerkers op de afdeling niet over alle nuttige of noodzakelijke gegevens beschikken. 
(TK) 
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8.4 Samenwerking 
 
• In kader van de zorgprogramma’s werkt het AZ Sint-Maarten samen met zowel 

universitaire ziekenhuizen (UZ Leuven en UZ Antwerpen) als regionale ziekenhuizen 
(Imeldaziekenhuis Bonheiden, AZ Heilige Familie Reet, H.-Hartziekenhuis Lier, AZ St.- 
Jozef Malle, St.-Jozef Bornem). Het ziekenhuis heeft binnen de regio diverse 
samenwerkingsverbanden o.m. met rustoorden, centra voor thuiszorg, Kind&Gezin, 
Palliatief Netwerk Mechelen, Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg provincie 
Antwerpen, Vlaamse Liga tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, zelfhulpgroepen en met 
alle zorginstellingen binnen de vzw Emmaüs. 

 
• AZ Sint-Maarten participeert in een aantal netwerken zoals Vlaams Ziekenhuisnetwerk 

KUL, Kwadrant, Navigator, Netwerk klinische paden, overlegplatform 
kwaliteitscoördinatoren, MINOZ (Management, Integratie, Navorsing en Opleiding in 
Ziekenhuizen)… 

 
 We bevelen aan het overlegplatform met huisartsen te herevalueren om te kijken of de 

huidige werking beantwoordt aan de behoefte. (Aanb) 
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9 Zorg voor moeder en kind 
 
 
 

9.1 Zorg voor zwangere vrouwen 

Situering 

• Het AZ Sint Maartenziekenhuis biedt op twee campussen zorg voor zwangere vrouwen 
aan. Er is een materniteit op campus Rooienberg en één op campus Zwartzustersvest. 

 
o Op campus Rooienberg bevindt de materniteit zich op A4 (vierde verdieping van 

kernpunt A). Dit is een gemengde afdeling en bestaat uit 16 M-bedden en 14 C- 
bedden. De materniteit bestaat uit het verloskwartier (vier arbeidskamers en twee 
verloskamers), de N*dienst en 16 M-bedden (tweepersoonskamers, 
eenpersoonskamers en luxekamers). De melkkeuken, het verloskundig 
dagziekenhuis, en het bureau van de verpleegkundigen van borstkliniek bevindt 
zich ook op deze afdeling (AV). 

 
o Op campus Zwartzustersvest bevindt de materniteit zich op de eerste verdieping en 

bestaat uit het verloskwartier (6 gecombineerde arbeids-verloskamers, 
mogelijkheid voor onderwaterbevalling), de N*-dienst en 32 opgestelde bedden 
(30 erkende M-bedden). 

 
 Op het moment van de audit bevinden zich op de vloer van de gang van A4 verschillende 

soorten vloerbekleding die worden uitgetest voor de nieuwbouw (SP). 
 
• Sectio’s gebeuren op beide campussen in het operatiekwartier. (AV) Op campus 

Rooienberg wordt er geen operatiezaal vrijgehouden voor noodsectio’s. Op campus 
Zwartzustersvest wordt wel een zaal vrijgehouden en werden afspraken gemaakt welke 
kortdurende ingrepen eventueel in die zaal kunnen plaatsvinden. 

 
 Op campus Rooienberg dient onderhoudspersoneel het ontbijt op, nadat de maaltijdkar 

werd nagekeken door de vroedvrouwen. (AV) 
 
 De materniteiten van campus Rooienberg en campus Zwartzustersvest werden tijdens de 

audit bezocht. 
Op campus Rooienberg werd gesproken met het medisch diensthoofd en de 
hoofdvroedvrouw. Op campus Zwartzustersvest werd gesproken met de hoofdgeneesheer 
en de hoofdvroedvrouw. 

 
 

Beleid en strategie 
 
 Hoewel er reeds vooruitgang geboekt werd sinds de fusie, verloopt de samenwerking 

tussen de gynaecologen van de materniteiten nog te weinig gestructureerd. (TK) 
o Er zijn geen systematische overlegmomenten tussen de hoofdvroedvrouwen en 

voltallige medische staf op campus Zwartzustersvest. 
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o Men beschikt nog over twee verschillende onthaalbrochures voor beide 
materniteiten. Voor de neonatologieafdelingen beschikt men over één brochure. 

o Een gezamenlijk zorgbeleid voor zwangere vrouwen is nog niet uitgewerkt. 
Voorbeelden hiervan zijn de klinische paden vaginale bevalling en sectio die in 
campus Zwartzustersvest worden toegepast en die er op campus Rooienberg nog 
niet zijn. 

o Beide materniteiten maakten een apart verpleegkundig jaarverslag op. 
 

Het borstvoedingsbeleid, de opstart van de borstkliniek en de echografische 
verloskundige benadering wordt wel ziekenhuisbreed uniform uitgewerkt. (SP) 

 
• Het borstvoedingsbeleid is voor beide campussen identiek en werd eind 2008 herwerkt. 

Per campus zijn twee vroedvrouwen lactatiedeskundigen gedeeltelijk vrijgesteld om bij 
alle moeders op de kamer langs te gaan die borstvoeding geven. Tevens geven zij 
borstvoedingsbegeleiding na ontslag (via mail en telefonisch) en verzorgen ze de 
continuïteit door doorverwijzing naar zelfstandige vroedvrouwen en door opvolging. 
Naast deze lactatiedeskundigen volgden alle vroedvrouwen een opleiding over het 
vernieuwde borstvoedingsprotocol om de eensgezinde visie te verspreiden. In het kader 
van continuïteit van zorg na ontslag heeft men borstvoedingssleutels opgesteld. Dit zijn 
technische kaarten met praktische tips (vraag-antwoordformule). (SP) 
Aanbeveling om te registreren hoeveel % borstvoeding wordt gegeven bij ontslag van de 
moeder. (Aanb) 

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

Perinatale Epidemiologie, niet alleen met de gynaecologen en hoofdvroedvrouw, maar 
ook met de vroedvrouwen kritisch te bespreken waarbij mogelijke werk- en 
aandachtspunten voor alle medewerkers kunnen worden uitgelicht. (Aanb) 

 
• Op campus Rooienberg werden als bijscholing op dienstvergaderingen tracés van STAN- 

monitors besproken in aanwezigheid van een pediater. Een verslag met de belangrijkste 
aandachtspunten wordt hiervan opgemaakt. (SP) 

 
 Huisartsen of zelfstandige vroedvrouwen kunnen op beide campussen bevallingen doen. 

In campus Zwartzustersvest gebeurt dit frequenter dan in campus Rooienberg (AV). 
 

Middelen 
 
 Het verloskwartier van campus Rooienberg is verouderd qua concept. Men beschikt er 

niet over gecombineerde arbeids-verloskamers, wel over 3 aparte arbeidskamers met een 
relaxatiebad en 2 verloskamers. Daarnaast is er een monitoringslokaal en 
onderzoekslokaal. (TK) 
Het verloskwartier van campus Zwartzustersvest beschikt niet over een sluiszone. (NC) 

 
Rooming-in van de partner kan in de eenpersoonskamers en luxekamers. (AV) 

 
 De neonatologieafdeling van campus Rooienberg (met aparte isolatiebox), is ruim en 

bestaat uit 8 posities. Een relaxzetel en gordijnen voor privacy werd voorzien. Alle 
kinderen geboren via een sectio worden hier gewassen en samen met de partner 
opgevangen. Daarna gaan ze naar de kamer. (AV) 



Auditverslag AZ St.-Maarten, Mechelen, E026, januari 2010 50  

Op campus Zwartzustersvest is er in de ruime neonatologieafdeling ook een aparte 
isolatiebox en een aparte borstvoedingsruimte. Men kan er 11 kindjes opvangen (5 
incubators). Men beschikt naast de neonatologieafdeling ook over een apart lokaal 
‘bloedafname’(AV). 

 
 Medicatie wordt niet op voorhand klaargezet (AV). 

 
 De reanimatiemedicatie op het verloskwartier van de campus Zwartzustersvest lag los op 

de reanimatiekar (TK). 
 
• De apotheek en de CSA zijn op CZ gelegen tussen het verloskwartier en de rest van de 

materniteit – N*-afdeling. We bevelen aan dit kritisch te bekijken naar hygiëne. (Aanb) 
 
 
Medewerkers 

 
• Beide materniteiten worden aangestuurd door één medisch diensthoofd. Dit diensthoofd 

is op papier aangesteld maar oefent in de praktijk deze functie niet campusoverschrijdend 
uit. Hij is nooit aanwezig op de campus Zwartzustersvest. Op de campus 
Zwartzustersvest is er een adjunct medisch diensthoofd. Hiernaast zijn er nog 10 
gynaecologen (in totaal zijn er dus 5 gynaecologen op campus Rooienberg en 7 op 
campus Zwartzustersvest). In campus Rooienberg is er op het moment van de audit één 
gynaecoloog in opleiding (tweedejaars ASO). 
Voor de neonatologie zijn er 5 kinderartsen binnen het AZ Sint-Maarten. Voor dringende 
neonatale problemen op de campus Rooienberg worden er pediaters van het UZA 
opgeroepen. (AV) 

 
 Op campus Rooienberg (A4) beschikt men in totaal over 17,21 VTE vroedvrouwen 

(waarvan 5 vroedvrouwen de opleiding neonatologie volgden en 2 vroedvrouwen 
lactatieverpleegkundige zijn). Er zijn 1,5 VTE gegradueerde verpleegkundigen (waarvan 
1 pediatrische verpleegkundige) en 1,5 VTE verzorgenden. Tenslotte beschikt men over 
0,75 VTE logistiek assistente. (AV) 
Op campus Zwartzustersvest beschikt men over 18,91 VTE vroedvrouwen (waarvan 12 
vroedvrouwen de opleiding neonatologie volgden en 2 vroedvrouwen de opleiding 
volgen. Hier zijn ook 2 lactatieverpleegkundigen). Er zijn 0,8 VTE verzorgenden. 

 
• Er zijn geen aparte equipes aangeduid voor N*. (NC) Het ziekenhuis dient 6 VTE 

gegradueerd pediatrisch verpleegkundigen en/of vroedvrouwen met bijzondere ervaring 
in de neonatologie of een bijscholing hierover, prioritair toe te wijzen aan de N*-eenheid. 
Dit met het oog op de verzorging en het bestendig toezicht op de daar verblijvende 
pasgeborenen. Dit wil zeggen dat deze 6 VTE moeten toegewezen worden aan de N*- 
afdeling vanaf het moment dat er één baby is opgenomen. Deze toewijzing dient te 
blijken uit het uurrooster. 

 
 Hoewel er op campus Rooienberg steeds 3 vroedvrouwen zijn op materniteit, 

verloskwartier en neonatologie, voldoet men niet aan het bestendig toezicht op de 
pasgeborenen op neonatologie. Conform de wetgeving mag het toezicht op pasgeborenen 
niet tegelijk gecombineerd worden met het toezicht op kraamvrouwen die in de 
bevallingsafdeling of kraamafdeling verblijven. Uit gesprek bleek dat indien de 
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pasgeborene op de N* slaapt, de toegewezen vroedvrouw kan gaan helpen op de 
kraamafdeling, het verloskwartier of bij de verzorging van de chirurgische patiënten en 
wordt zij bij alarmsignalen van de couveuse, via een babyfoon gewaarschuwd. (NC) 

 
 In 2009 hebben niet alle vroedvrouwen 15 uur bijscholing gevolgd. (TK) In de toekomst 

zal iedere vroedvrouw 75u bijscholing moeten kunnen voorleggen over een periode van 5 
jaar. Men volgt dit best nauwgezet op (Aanb). 

 
 
Processen 

 
 Op campus Zwartzustersvest kregen de vroedvrouwen een verpleegkundige procedure 

toegewezen om na te kijken en na overleg met de artsen te wijzigen. Zo blijven de 
procedures up-to-date en krijgen de vroedvrouwen een grotere verantwoordelijkheid. 
(SP) 

 
 Er zijn op campus Zwartzustersvest 2 klinische paden in gebruik. Men maakt echter geen 

gebruik van deze gestructureerde processen om indicatoren in kaart te brengen en de 
kwaliteit van de zorg te evalueren. 
Advies om kwaliteitsevaluatie a.d.h.v. registraties en indicatoren meer systematisch in te 
bouwen en te hanteren voor verbetertrajecten. (Aanb) 

 
 In de onthaalbrochure van de materniteit van campus Rooienberg staan postnatale 

gymnastiekoefeningen en een schema voor de eerste drie dagen. Postnatale kinesitherapie 
wordt niet voorzien en er wordt niet opgevolgd of deze oefeningen al dan niet worden 
uitgevoerd. (Aanb) 

 
• Men beschikt niet over één gemeenschappelijk huishoudelijk reglement voor beide 

campussen. Voor campus Rooienberg is er geen huishoudelijk reglement met betrekking 
tot de organisatorische normen van de dienst materniteit. (NC) Er is wel een 
huishoudelijk reglement verlosblok, N*-functie en N*-eenheid. (AV) 

 
 In de onthaalbrochure materniteit campus Zwartzustersvest wordt niet vermeld dat 

ouders steeds toegang hebben tot hun pasgeborene(n) maar staan bezoekuren van 15u30 
tot 16u00 en van 19u30 tot 20u00. (Aanb) 

 
 Er wordt geen medisch jaarverslag opgemaakt. Er is enkel feedback van SPE-registratie 

met activiteitengegevens, maar de medische input van afdelingsgebonden elementen 
ontbreekt. (NC) Dit was tevens een verbeterpunt in vorig visitatieverslag. 

 
• Daar A4 (campus Rooienberg) een gemengde afdeling (M en C) is, worden er 

systematisch heelkundige patiënten opgenomen op de kraamafdeling (NC) (in 2008: 
plastische-stomato-NKO: 197 patiënten, neurochirurgie: 51 patiënten, ortho-abdominale 
heelkunde: 38, gynaecologische heelkunde: 345 patiënten, chemotherapie voor 
gynaecologische aandoeningen: 52). 
In opvolging van voorgaand visitatieverslag geeft het team ziekenhuishygiëne het advies: 
“splitsing van de personeelsequipe voor de zorg aan de onderscheiden doelgroepen”. 
Hierover is niets terug te vinden in een huishoudelijk reglement en blijkt er uit de 
uurrooster geen specifieke personeelsequipe onderscheiden. (NC) 
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Uit gesprek blijkt dat op de materniteit van campus Zwartzustersvest in 2009 (minder dan 
10) heelkundige patiënten werden opgenomen. Men geeft aan dat dit bij beddentekort 
elders in het ziekenhuis is. Er is geen advies van het Comité voor Ziekenhuishygiëne met 
richtlijnen i.v.m. exclusiecriteria voor opname op de kraamafdeling, noch zijn er 
richtlijnen uitgeschreven voor de kamertoewijzing en de verzorging i.f.v. 
patiëntentoewijzing. (TK) 
Op een kraamafdeling mogen volgens de ziekenhuiswetgeving enkel kraamvrouwen 
worden opgenomen. 

 
 Op campus Rooienberg heeft men samen met de pastorale dienst een procedure 

uitgewerkt i.v.m. begeleiding van doodgeboren en overleden kindjes. (SP) 
 
 
Resultaten 

 
 Het inductiecijfer in 2008 bedroeg voor campus Rooienberg 29,1%, campus 

Zwartzustersvest 29,7 % (Vlaams gemiddelde 2008 = 25,3%). Het sectiocijfer was 16,5% 
voor campus Rooienberg en 14,1% voor campus Zwartzustersvest (Vlaams gemiddelde 
2008 = 19,5%). (AV) Aanbeveling om wegens de hoge inductiecijfers de criteria te 
bespreken, op het halfjaarlijkse multidisciplinair overleg Moeder en Kindzorg de 
individuele registraties per arts te bespreken en gericht acties te plannen en te 
ondernemen. (Aanb) 

 
 Het percentage borstvoeding is op campus Rooienberg 77,5 %. Op campus 

Zwartzustersvest bedraagt dit 69,6% bij start. (AV) 
 
 

9.2 Zorg voor kinderen 

Situering 

 In het Sint Maartenziekenhuis werden in 2009 95% van de kinderen opgenomen op de 
kinderafdeling van Zwartzustersvest. De andere 5 % kan onderverdeeld worden in: 

o Campus Rooienberg: 11 kinderen op N*, 1 kind op Medium care, 2 kinderen 
op IZ en 19 opnames voor neurologie. 

o Campus Zwartzustersvest: 43 opnames op N*, 
o Campus Leopoldstraat: 16 opnames algemene heelkunde en orthopedie. 

 
 Tijdens de audit werd de afdeling (= E-dienst) bezocht en was er een gesprek met de 

hoofdverpleegkundige en het medisch diensthoofd. 3 verpleegkundige dossiers werden 
ingekeken. Opvang van kinderen was een specifiek aandachtspunt tijdens de bezoeken 
aan OK, chirurgisch dagziekenhuis, IZ en de spoedgevallendiensten. Het ziekenhuis 
stelde gedetailleerde cijfers ter beschikking over opnames van kinderen. 

 
 
Beleid en strategie 

 
 Kinderen (< 15 jaar) worden ook opgenomen op afdelingen voor volwassen. (NC) 
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• Recent werd het protocol kindvriendelijk ziekenhuis herwerkt en werden 
campusoverschrijdend een aantal SLA’s (service level agreements) opgesteld met een 
aantal diensten, vb. radiologie en de spoedgevallendienst. Men maakt gebruik van 
posters, een kinderwebsite, infofiches… om dit kindvriendelijk protocol kenbaar te 
maken. Hiernaast beschikt men over specifieke informatiebrochures vb. ORL, 
waterstofademtest, PSG… en voor de voorbereiding op een narcose beschikt men over 
een fotoboek ’Ik word geopereerd in het daghospitaal. Wat nu?’ 
Pieter is de herkenbare mascotte die op tal van documenten, de website, de kinderafdeling 
en alle lokalen waar kinderen in het ziekenhuis komen terug komt. (SP) 

 
 Op campus Rooienberg en Leopoldstraat worden frequent bezoeken georganiseerd voor 

schoolkinderen. (AV) 
 
 Aan de ingang van de kinderafdeling is een speelruimte voor de kinderen opgenomen 

voor dagbehandeling. Hiernaast beschikt men nog over een speelruimte. Men geeft aan 
dat knutselactiviteiten doorgaans plaatshebben op de kamer. Gezamenlijk eten gebeurt 
niet. (AV) 

 
 De opvang van kinderen voor chirurgische behandeling beantwoordt niet volledig aan de 

vereisten van het zorgprogramma voor kinderen. (NC) 
o Ouders kunnen gewoonlijk wel bij hun kind blijven tot bij verbedding en vanaf 

het ontwaken, maar niet tot bij inductie. 
o Er is geen visuele en auditieve scheiding tussen kinderen en het gebeuren bij 

volwassen patiënten op de campussen Leopoldstraat en Rooienberg. 
 
• De opvang van kritische patiënten kan op de afdeling IZ/medium care van de drie 

campussen. Dit gebeurt zelden in de praktijk (precieze aantal <15-jarigen in CL voor 
2009 niet gekend op dienst en volgens de MKG-data 1 casus; voor CR: volgens de equipe 
worden nooit kinderen opgenomen terwijl er in 2009 6 geregistreerd werden waarvan 2 
postoperatieve en 4 via spoed; med care CZ behandelde in 2009 twee <15 jarigen) Voor 
deze opvang is er ruimte voor verbetering: 

o Men beschikt niet over een pediatrische verpleegkundige. (Aanb) 
o Pediaters worden niet betrokken bij de behandeling. (TK) 
o Er zijn geen kindvriendelijke aanpassingen aan de infrastructuur voorzien. 

(Aanb) 
o Er is in de behandelboxen van campus Leopoldstraat onvoldoende plaats om 

een bed bij te plaatsen. Er wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt van de 
rooming-in mogelijkheid. (TK) 

 
 Naast heel wat goede initiatieven inzake opvang van kinderen op spoedgevallen (op beide 

campussen een kinderbox, aangepast materiaal, betrekken van de ouders, 
pijnprotocol  …) is er nog ruimte voor verbetering: 

o Men maakt geen gebruik van aangepaste instrumenten voor pijnmeting bij 
jonge kinderen. (Aanb) Er is een procedure Kalinox® in ontwikkeling. We 
bevelen aan om bij de implementatie ervan een opleiding te voorzien voor 
alle artsen en verpleegkundigen die de procedure zullen hanteren. (Aanb) 

o Er zijn geen afspraken over wanneer de pediater in consult wordt gevraagd 
(“als de spoedarts het noodzakelijk vindt”) en in praktijk gebeurt dit zelden 
en wisselend, afhankelijk van de spoedarts die de permanentie opneemt. 
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(TK) Bij kinderen die opgenomen worden voor heelkundige pathologie, 
wordt de pediater niet in consult geroepen. 

o De pediater ziet de kinderen niet steeds op de spoedgevallendienst.( TK) 
Kinderen worden overdag soms doorgestuurd naar campus 
Zwartzustersvest op basis van telefonisch contact met de pediater zodat 
deze ze kan zien op consultatie. Hierbij kunnen ouders (naar keuze) zelf 
instaan voor het transport. 

o Er is geen specifieke ondersteuning voorzien voor de opvang van de 
ouders. (TK) 

o Men beschikt over een procedure “vermoeden van kindermishandeling”. 
(AV) We bevelen aan dat zowel artsen als verpleegkundigen van beide 
spoedgevallendiensten vorming krijgen op het gebied van herkennen van 
kindermishandeling. (Aanb) Belangrijk is dat alle actoren, betrokken bij de 
zorg voor kinderen, op de hoogte zijn van signalen die kindermishandeling 
doen vermoeden en dat ze handelen volgens een vooraf afgesproken 
gedragscode. 

 
 
Middelen 

 
 In 2008 werd de kinderafdeling vernieuwd. De afdeling beschikt over 5 

eenpersoonskamers en 10 tweepersoonskamers. 1 eenpersoonskamer is voor behouden 
voor slaaponderzoek. Hiernaast zijn er nog 3 eenpersoonskamers en 1 
tweepersoonskamer voor het kinderdaghospitaal. (AV) 

 
• In geen enkel operatiekwartier kunnen kinderen auditief en visueel afgeschermd worden 

van het gebeuren bij volwassen patiënten, noch in de onthaalruimte, noch in de 
ontwaakruimte. (NC) 

 
 
Medewerkers 

 
• Naast het medisch diensthoofd zijn er 4 algemene kinderartsen werkzaam. Tijdens het 

weekend is er één arts van wacht. (AV) 
 
• Er is één verpleegkundige equipe voor de kinderafdeling en het daghospitaal. 

Men beschikt voor de kinderverpleegafdeling (gegevens december 2008) over 1 VTE 
hoofdverpleegkundige, 9,03 VTE pediatrisch verpleegkundigen, 1,8 VTE gebrevetteerde 
verpleegkundigen, 0,75 VTE zorgkundigen, 1 VTE spelbegeleiding en 0,5 VTE 
psychosociale begeleiding, 0,8 VTE logistieke assistenten. (AV) 

 
 Men voldoet niet aan de organisatie van de permanente aanwezigheid van een pediatrisch 

verpleegkundige voor het zorgprogramma pediatrie. Tijdens de nacht is er soms alleen 
een gebrevetteerde verpleegkundige aanwezig. (NC) 

 
 
Processen 
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 Bloednames en andere onderzoeken worden op de kinderafdelingen uitgevoerd in een 
apart onderzoekslokaal waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het 
verblijf in een ziekenhuiskamer. (SP) 

 
 Op de afdeling maakt men gebruik van pijnschalen, richtlijnen i.v.m. pijnstilling na 

traumata, pijnmedicatieschema na chirurgische ingreep (dagopname). (AV) Men beschikt 
over 2 referentieverpleegkundige pijn. (SP) Het pijnprotocol beperkt zich echter tot 
postoperatieve pijn. (TK) Verder kan men nog meer aandacht hebben voor de preventie 
van pijn. (Aanb) 

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

uit de voorraad van de medicatie gehaald. (SP) Verdovende medicatie is niet aanwezig op 
de afdeling. 

 
• Regelmatige, gestructureerde, multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met verslag 

worden niet georganiseerd. Dit is nochtans onontbeerlijk voor efficiënte communicatie 
tussen de verschillende partners betrokken in de patiëntenzorg. Men meldt dat dit 
afhankelijk is van de pathologie van het kind. Specifieke richtlijnen hierover zijn er niet. 
(TK) 

 
 Sinds januari 2010 is er een overeenkomst met de functie intensieve zorgen van het 

Universitair ziekenhuis Antwerpen. (AV) 
 
 Men beschikt over twee reanimatiekoffers (grote en kleine kinderen). Deze zijn niet 

afgesloten waardoor men niet op elke moment zeker is of alle noodzakelijke items 
aanwezig zijn. (TK) 

 
• De psychosociale begeleiding (1 VTE) gaat langs bij alle patiënten voor een 

onthaalgesprek. (SP) Zij noteert haar bevindingen en opvolgingen i.v.m. behandeling of 
begeleiding van het kind op het document ‘opvolging begeleidingsgesprekken’. Ook 
verpleegkundigen en artsen noteren op dit document. (AV) 
Bij afwezigheid van de psychosociale begeleiding gebeuren deze onthaalgesprekken niet. 
(Aanb) 

 
 De spelbegeleiding (0,5 VTE) noteert niets in het dossier maar rapporteert aan de 

psychosociale begeleiding of de verpleegkundigen. (Aanb) Vrijwilligers ondersteunen de 
spelbegeleiding. (AV) 

 
 
Resultaten 

 
 De bedbezetting in 2008 bedroeg voor het kinderziekenhuis 37,31 %. (AV) 

 
 Men beschikt voor het kinderziekenhuis over een verpleegkundig jaarverslag. Dit werd 

opgesteld door de hoofdverpleegkundige. Prioriteiten werden gelegd in overleg met de 
medewerkers van de dienst op een dienstvergadering. (SP) 
Er is geen multidisciplinair jaarverslag met registraties en analyses van 
activiteitengegevens van het zorgprogramma voor kinderen. (NC) 
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 Het rooming-in tarief voor pediatrie bedraagt 25,92 euro. (maaltijden inbegrepen). Prijzen 
worden niet vermeld in de onthaalbrochure pediatrie. Het percentage rooming-in is 60% 
in 2008. Indien niet gekozen wordt voor de optie rooming-in, kan een ouder gratis 
overnachten in een zetel. (AV) 
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10 Zorg voor psychiatrische patiënten 
 
 

 

Situering 
 
 Het ziekenhuis beschikt over een cluster PAAZ die volgende diensten omvat: 

o De PAAZ afdeling op campus Zwartzustersvest telt 30 erkende A bedden. Er 
staan 40 bedden opgesteld, verdeeld over twee eenheden. 

o De PAAZ afdelingen op campus Rooienberg telt 30 erkende A bedden. Er 
staan 30 bedden opgesteld. 

o Binnen campus Zwartzustersvest worden drie therapiegroepen in 
dagbehandeling georganiseerd: psychotherapiegroep, socio-revagroep en een 
zorgtraject middelenmisbruik. (30 a dag / nacht ) 

o Op campus Rooienberg biedt men in dagbehandeling twee initiatieven: 
Levanter (dagcentrum voor somatoforme stoornissen) en CASPA (Centrum 
voor Angst, Stress, Psychosomatische aandoeningen en Affectieve 
stoornissen). (5 a dag) 

 
• Patiënten met psychiatrische problemen (bv. middelenmisbruik, depressie, suïcidepoging, 

psychose …) worden ook opgenomen op niet PAAZ afdelingen en IZ op alle campussen. 
Zij worden opgevolgd door de liaison psychiater. (AV) 

 
• Tijdens de audit werd de opvang van psychiatrische patiënten beoordeeld op basis van 

gesprekken en rondgang op de twee PAAZ afdelingen, dagcentrum op campus 
Zwartzustersvest en afdelingen waar patiënten met psychiatrische problemen worden 
opgenomen (bv. IZ, INZO, B3 en A2). Tijdens het bezoek aan de spoeddiensten was de 
zorg voor psychiatrische patiënten een specifiek aandachtspunt. Er werden 42 
registratieformulieren voor isolatie ingezien. 

 
 
Beleid en strategie 

 
• Binnen Sint-Maarten is er een breed aanbod voor psychiatrische patiënten. (SP) Het 

beleid op het gebied van opvang van psychiatrische patiënten is onvoldoende 
ziekenhuisbreed uitgewerkt. (TK) De twee PAAZ afdelingen werken onafhankelijk 
van elkaar en zijn niet op elkaar afgestemd. De situatie van voor de fusie is nog quasi 
onveranderd. 

o Het overkoepelend medisch diensthoofd is op papier aangesteld, maar oefent 
deze functie in praktijk niet campusoverschrijdend uit. (NC) Hij is nooit 
aanwezig op de PAAZ afdeling op campus Zwartzustersvest. In praktijk is er 
voor elke campus co diensthoofd werkzaam. 

o Psychiaters werken campusgebonden en hebben geen gezamenlijk beleid rond 
aanpak van psychiatrische problemen. (TK) 

o Er zijn binnen het ziekenhuis twee aparte, campusgebonden wachtdiensten 
voor psychiatrie. 

o Campusoverschrijdend overleg tussen psychiaters van beide campi gaat drie 
maal per jaar door. Uit verslagen en gesprekken blijkt dat daar tot nog toe geen 
inhoudelijke besprekingen waren gericht op integratie (hoofdzakelijk 
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afspraken i.v.m. honoraria en een beperkt aantal procedures die uniform 
opgesteld, maar campusspecifiek ingevuld werden). 

o De organisatie van de zorg voor psychiatrische patiënten in het ziekenhuis is 
enkel neergeschreven in een beleidsnota voor de campus Rooienberg. In 
praktijk is er geen onderlinge afstemming tussen de twee afdelingen. 

o Jaarverslagen worden apart opgemaakt. 
o De liaison psychiatrie wordt verschillend georganiseerd voor de campus 

Rooienberg in vergelijking met de liaisonfunctie op campus Zwartzustersvest 
en Leopoldstraat. De projectwerking voor psychologische ondersteuning van 
kankerpatiënten en diabetespatiënten is niet geïmplementeerd op campus CZ 
en CL en niet gekend door het co-medisch diensthoofd daar. 

o Het klinisch pad suïcidepreventie is niet ziekenhuisbreed geïmplementeerd. 
 

Integratie van beide diensten wordt voorlopig gezien als verre toekomstplannen (integratie 
van de twee diensten binnen de nieuwbouw in 2016). (TK) In februari is het eerste 
gezamenlijk (cluster)overleg tussen artsen en verpleegkundigen van beide campi gepland 
betreffende dit onderwerp. (AV) Men heeft daarbij gekozen om het overleg op te starten 
in aanwezigheid van alle psychiaters die werkzaam zullen zijn in de nieuwbouw (de 
medische diensthoofden zullen beiden de pensioensleeftijd bereikt hebben). (SP) 
We bevelen aan om het uitzetten van de nieuwe organisatie te onderbouwen met 
cijfergegevens die voorhanden zijn en de strategie uit te werken in samenwerking en in 
afstemming met het psychiatrisch ziekenhuis St.-Norbertus Duffel. (Aanb) 

 
• Er is onvoldoende aandacht voor het bewaken van de kwaliteit van zorg. (TK) 

Beleidsgegevens die binnen het ziekenhuis beschikbaar zijn, worden onvoldoende 
teruggekoppeld (bv. bedbezetting en ligduur van PAAZ CZ). Men doet zelf nagenoeg 
geen registraties buiten de verplichte onderwerpen. Gegevens die voorhanden zijn (bv. 
MPG, registratie betreffende isolaties) worden niet of zeer beperkt geanalyseerd en 
besproken. Het beleid wordt eerder bijgestuurd vanuit een “buikgevoel”. Men heeft op 
PAAZ CR de indruk dat er de laatste jaren minder depressies zijn en meer 
verslavingsproblematiek maar men kan dat niet cijfermatig onderbouwen. Op PAAZ CZ 
heeft men in 2008 multidisciplinair een project uitgewerkt rond het opstarten van een 
depressiegroep. Deze is tot op heden niet opgestart wegens ‘het ontbreken van de 
noodzaak’. 

 
• Er is onvoldoende aandacht voor evidence based werken. Richtlijnen op basis van 

wetenschappelijk onderzoek (bv. op het gebied van antipsychotische medicatie, 
detoxbeleid…) worden niet gevolgd. (Aanb) 

 
 
Middelen 

 
 Het dossier is onvoldoende ingevuld. (TK) 

o Er zijn niet steeds voldoende medische gegevens genoteerd. Er is niet steeds een 
behandelplan of duidelijke behandeldoelstellingen terug te vinden in het dossier. 
(TK) Men hanteert hiervoor geen methodiek die het opstellen hiervan structureel 
inbouwt in de werking. (TK) Bij nazicht van een dossier op PAAZ CR werden 
initieel opgestelde behandeldoelstellingen vanuit spoed overgenomen in het 
medisch dossier, maar het is niet duidelijk in welke mate deze multidisciplinair en 
met de patiënt besproken werden. In een dossier van een patiënt die gedurende 10 
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dagen op de PAAZ CR verbleef, was er na ontslag geen diagnose neergeschreven 
in het dossier en waren er geen behandeldoelstellingen opgenomen. Bij nazicht 
van een dossier op PAAZ CZ (eenheid 2) bleek er bij een patiënt (reden van 
opname psychose / suïciderisico) na 5 dagen enkel een intakegesprek en een 
eenmalige observatie aangaande afspraken rond doorverwijzing van de arts in het 
verpleegdossier genoteerd te zijn. Er waren geen behandelplan of 
behandeldoelstellingen uitgeschreven. (TK) 

o Op PAAZ eenheid 2 CZ heeft men geen zicht op de notities van de sociale dienst. 
De afspraak om kort in het verpleegdossier te noteren, wordt niet steeds gevolgd. 
(TK) 

 
 De PAAZ afdeling op campus Rooienberg geeft een sterk verouderde indruk, is weinig 

huiselijk ingericht en is te klein. (TK) Op moment van de audit waren er schilderwerken 
aan de gang. Er zijn een aantal infrastructurele tekortkomingen: 

o De afzonderingskamer voldoet niet voor de opvang van geagiteerde patiënten. Het 
gebruikte linnen is niet scheurvrij en brandvrij. (NC) 

o Men beschikt over onvoldoende therapieruimten die het therapieaanbod 
ondersteunen. (TK) 
Voor de bewegingstherapie moeten de patiënten zich verplaatsen naar de 
revalidatieruimte. De zitplaats wordt gebruikt als lokaal voor groepstherapie en is 
tijdens de therapie niet beschikbaar voor andere patiënten. De eetzaal wordt 
eveneens gebruikt als ergotherapielokaal. 

o De hoofdverpleegkundige beschikt niet over een apart bureau, maar werkt binnen 
de al zeer klein behuisde afdelingsapotheek. Deze ruimte is vb. niet geschikt voor 
het voeren van vertrouwelijke gesprekken met medewerkers. (TK) 

o Er zijn overwegend tweepersoonskamers op de afdeling aanwezig (20 van de 30 
patiënten) 

o De bedden zijn verouderde ziekenhuisbedden. 
o Men beschikt niet over een tuin of terras. (Aanb) 
o De afdeling is niet aangepast voor de opvang van patiënten met suïciderisico (bv. 

handgrepen, kapstokken, doucherails, koordje in douche…) (TK) We bevelen aan 
om de afdelingen technisch te laten screenen op suïciderisico. (Aanb) 

 
• De PAAZ afdeling CZ (eenheid 1 en 2) is niet aangepast voor de opvang van patiënten 

met suïciderisico (bv. handgrepen, kapstokken, doucherails, koordje in douche…) (TK) 
We bevelen aan om de afdelingen technisch te laten screenen op suïciderisico. (Aanb) De 
isolatiecel werd het laatste jaar niet meer gebruikt. (AV) Men gebruikt hiervoor de 
afzonderingskamer op eenheid 2 wanneer mogelijk. (AV) Het gebruikte linnen in beide 
isolatiecellen is niet scheur- en brandvrij. (NC) 
Men beschikt op beide afdelingen niet over een tuin of terras. (Aanb) Op eenheid 2 zijn er 
op twee plaatsen in de gang vochtplekken aanwezig. (TK) 

 
 De PAAZ-afdeling CZ (eenheid 2) beschikt over heel wat troeven (SP): 

o Naast de dagzaal en de eetzaal, beschikt men over heel wat ruime therapieruimten 
(ergotherapiezaal, groepstherapieruimte, fitnesszaal …) en een gesprekslokaal. 
Deze zijn beveiligd via badgecontrole. 

o Er is een ruime isolatiekamer met sas waarin zich een douche bevindt. Er is 
daglicht en een zichtbaar opgehangen klok ter bevordering van de oriëntatie. Het 
bed is verankerd en er is degelijk toezicht mogelijk (raam en camerabewaking). 
(SP) 
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o Alle eenpersoonskamers hebben een douche op de kamer. (SP) 
 

Medewerkers 
 
• Er zijn 7 psychiaters (en 1 assistent psychiatrie) verbonden aan het ziekenhuis. (SP) 

Binnen de twee campusgebonden groepen van psychiaters is er aandacht voor 
differentiatie. (SP) Er is telkens een verantwoordelijke psychiater aangesteld voor 
deelaspecten van het aanbod (Levanter, CASPA, liaisonpsychiatrie, zorgtraject 
middelenmisbruik, socio-revagroep …) (SP) 

 
 Op campus Rooienberg wordt de wachtdienst georganiseerd met de artsen die aan de 

campus verbonden zijn in samenwerking met de psychiaters van het nabijgelegen 
Psychiatrisch ziekenhuis St. Norbertus tijdens het weekend. De wachtdienst wordt daarbij 
sterk ingevuld door assistenten psychiatrie (14/31 dagen in januari 2010), die beslissingen 
autonoom nemen (vb. afzondering). (AV) 

 
• Op de niet PAAZ afdelingen en op de spoedgevallendienst campus Leopoldstraat waar 

psychiatrische patiënten worden opgenomen, zijn geen psychiatrische verpleegkundigen 
tewerkgesteld. Verpleegkundigen beschikken er niet over de nodige expertise of een 
specifieke opleiding inzake opvang van psychiatrische patiënten. (TK) 

 
• Alle medewerkers op de spoedgevallen en de PAAZ afdelingen hebben een opleiding 

genoten rond “omgaan met agressie” (SP) 
 
 Men beschikt op de PAAZ op campus Rooienberg over een equipe van 18,95 VTE. Men 

dient (voor 30 A en 5 a dag) te beschikken over 17.5 VTE. (AV) 
Er zijn 11.65 VTE verpleegkundigen, van wie 9.3 VTE psychiatrisch verpleegkundigen. 
(SP) Zij doen, naast de individuele gespreksbegeleiding, ook tal van psycho-educatieve 
groepsbegeleidingen. (AV) 
Er is 1 VTE klinisch psycholoog. (AV) 
Er is 0.5 VTE sociaal verpleegkundige. (AV) 
Er is een tekort aan therapeutisch geschoold personeel. De psycholoog is hoofdzakelijk 
ingeschakeld voor testonderzoek. Gesprekken behoren niet standaard tot het 
behandelplan, maar gaan enkel door op vraag. De assistent psychiatrie die de cognitieve 
therapie leidt, heeft hiervoor geen specifieke opleiding genoten, waardoor dit eerder 
opgevat wordt als psycho-educatief moment. 

 
• Er is een permanentie van 1 verpleegkundige op de PAAZ CR van 30 bedden. (NC) De 

nachtcoördinator staat in voor de hulp op de PAAZ afdeling, maar is ook supervisor en 
staat eveneens voor hulp op de spoedafdeling (hier wordt de permanentie ook door 1 
verpleegkundige opgenomen wordt en de nachtcoördinator neemt de permanentie waar 
wanneer de enige spoedverpleegkundige uitrukt met de 100). Hij/zij is dus niet steeds 
onverwijld beschikbaar. 

 
 De equipe van de PAAZ afdeling op campus Zwartzustersvest wordt aangestuurd door 

een hoofdverpleegkundige en 3 adjunct verpleegkundigen (eenheid 1, eenheid 2 en 
dagtherapie). (AV) De equipes op de twee eenheden zijn apart (historisch volgens de 
campus). 
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De equipe op eenheid 1 bestaat uit 10.9 VTE verpleegkundigen, van wie 7.6 VTE 
psychiatrisch verpleegkundigen. Er is 0.6 VTE klinisch psycholoog, 0.2 VTE 
ergotherapeut, 0.2 VTE bewegingstherapeute, 0.5 VTE maatschappelijk assistente. 

 
De equipe op eenheid 2 bestaat uit 8.1 VTE verpleegkundigen, van wie 6.3 psychiatrisch 
verpleegkundigen. Er is 0.6 VTE klinisch psycholoog, 0.3 VTE ergotherapeut, 0.3 VTE 
bewegingstherapeute, 0.6 VTE maatschappelijk assistente. 

 
De taken van de psycholoog zijn verschillend ingevuld binnen de twee eenheden. Op 
eenheid 1 wordt de psycholoog overwegend ingeschakeld voor de begeleiding van 
patiënten (3 groepen en individuele begeleiding 3 à 4 uur per dag). (SP) Op eenheid 2 
wordt de psycholoog 50% ingeschakeld voor testonderzoek. 

 
Voor de dagcentra beschikt men (voor de drie groepen) op CZ over: 2 VTE psychologen, 
0.8 bewegingstherapeuten, 0.39 muziektherapeut, 1 VTE ergotherapeut, 0.6 
maatschappelijk assistente en 1.39 VTE verpleegkundigen, van wie 1 VTE psychiatrisch 
verpleegkundigen. (AV) 

 
 Men beschikt niet over een dienstspecifieke inscholingshandleiding voor nieuwe 

medewerkers. (TK) 
 

• Het aantal uren permanente vorming is zeer wisselend binnen het team op PAAZ campus 
CZ. (TK) Het bijscholingsbudget voor de twee afdelingen samen bedraagt 750€ per jaar. 
Voor duurdere opleidingen of gemotiveerde opleidingen worden wel extra financiële 
middelen beschikbaar gesteld. Zo werd de 2-jarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- 
en drugproblemen bij VAD (vereniging voor alcohol en andere drugproblemen) de 
voorbije jaren bijkomend vergoed. Tevens werden vorig jaar twee opleidingen 
“Motiverende Gespreksvoering” georganiseerd als in-company-training. (SP) 
We bevelen aan om erover te waken dat alle personeelsleden gemotiveerd worden om 
jaarlijks een minimum aantal uren vorming te volgen. (Aanb) 

 
 
Processen 

 
 Er is een ruim therapie aanbod op PAAZ CR, opgebouwd uit modules (individuele 

therapie, groepstherapie, psycho-educatie, vrijetijdsbesteding, activiteiten buitenshuis) 
(SP) 

 
• Het therapie aanbod op PAAZ CZ is minder uitgebreid en verschillend georganiseerd op 

de twee eenheden. Niettegenstaande het ontbreken van opnamecriteria, is eenheid 2 in 
praktijk meer gericht op de opvang van patiënten met middelenmisbruik. Er is meer 
structuur op eenheid 2 en de aanpak is meer groepsgerichte therapie versus meer 
individuele begeleiding op eenheid 1. (AV) Het aanbod op eenheid 1 bestaat grotendeels 
uit sportactiviteiten en creatieve therapie (10/15 therapieblokken binnen het weekschema). 
(AV) We bevelen aan om de verhouding therapie – vrije tijd kritisch te bekijken. (Aanb) 

 
 Het verhoogd toezicht wordt verschillend georganiseerd. Op campus CR zijn er 3 niveaus, 

terwijl men op campus CZ een procedure hanteert voor verhoogd toezicht, bestaande  uit 
5 levels. (AV) 
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 De aandacht voor familiewerking is zeer wisselend naargelang de afdeling en de 
behandelende psychiater. 

o Op de PAAZ CR worden informatiesessies georganiseerd en is er een 
systeemtherapeute binnen het team. Daarnaast zijn er, zowel voor de afdeling als 
voor de dagbehandelingen, infobrochures voor familie en verwijzers ontwikkeld. 

o Op PAAZ CZ is er recent op één eenheid een project opgestart. De sociale 
verpleegkundige staat in voor het geven van “informatie avonden voor familie en 
omgeving”, waarbij de werking van de afdeling, algemeen geldende afspraken en 
de mogelijke rol van de omgeving aan bod komt. Gesprekken met familie gaan 
door op vraag (van familie of team) maar behoren niet standaard tot het 
behandelplan. 

 
• Op de PAAZ CR en CZ is er telkens tussen de 3 psychiaters een duidelijke taakverdeling: 

Psychiaters hebben hun eigen terrein, patiënten en tijdstippen van aanwezigheid op de 
afdeling. Multidisciplinaire patiëntenbesprekingen worden apart georganiseerd per arts 
omwille van de tijdsbesteding. Op PAAZ CZ overleggen de psychiaters onderling 
wekelijks, waarbij ook patiënten besproken worden. We bevelen aan om niet alleen 
nauwgezet te bewaken dat er voldoende informatiestromen structureel ingebouwd worden 
om de continuïteit tijdens wachtdiensten te verzekeren, maar ook om te bewaken dat er 
voldoende cohesie is binnen de aanpak van bepaalde ziektebeelden. (Aanb) 

 
• Het zorgaanbod binnen dagbehandeling verloopt gestructureerd. (SP) Inclusie van 

patiënten gebeurt aan de hand van een intakegesprek. Verantwoordelijkheden en taken 
zijn duidelijk bepaald. Enkele voorbeelden zijn: 

o Binnen het zorgtraject middelenmisbruik op campus CZ verzorgt de psychiater het 
intakegesprek. Samenwerking met externe partners komt tot uiting in de 
opvolgsessies waarbij patiënten die het traject volgden en patiënten vanuit CGG en 
De Sleutel samen een eenmalige sessie volgen die begeleid wordt door een 
samengesteld team vanuit de 3 settings. 

o CASPA wordt georganiseerd vanuit de polikliniek psychiatrie op campus CR, 
waarbij er een intakegesprek met de psychiater doorgaat. De opvolging wordt 
opgenomen door zelfstandige psychologen. Overleg gebeurt telefonisch of via 
mail. 

 
• De opvang van psychiatrische patiënten op spoed is niet optimaal georganiseerd (TK) 

 
o De maatregelen inzake gedwongen opname zijn verschillend geregeld op de twee 

campi. Op de campi te Mechelen (CZ en CL) voorziet de procedure (omwille van 
de neutraliteit) in het opvorderen van een gerechtsgeneesheer, maar niet 
noodzakelijk in een consult van de psychiater op spoedgevallen. Op campus 
Rooienberg wordt dit overgelaten aan de spoedarts. De taak van de psychiater 
beperkt zich meestal tot telefonisch advies waarbij de te volgen stappen besproken 
worden, maar de verdere afhandeling volledig in de handen van de spoedarts ligt. 
(TK) In het kader van kwaliteitsvol crisisbeleid is het een meerwaarde wanneer de 
psychiater op spoed actief betrokken is bij het zoeken naar alternatieven of naar 
mogelijkheden voor vrijwillige opname. 

 
o Men beschikt voor patiënten met intoxicaties niet over een uitgeschreven 

detoxbeleid. We bevelen aan om te werken met uniforme sedatieschema’s en een 
protocol crisismedicatie op te stellen. (TK) 
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Patiënten met ethylintoxicatie worden geweigerd op de PAAZ afdelingen en 
worden bijgevolg opgenomen op interne afdelingen of IZ of verblijven op het 
nachthospitaal op spoed. De criteria voor opname zijn in het verleden vastgelegd 
op basis van het aantal promille, zonder rekening te houden met het klinisch beeld. 
(TK) De mate waarbij er hier individueel van kan afgeweken worden, is 
onduidelijk en verschilt naargelang de gesprekspartner tijdens de audit. 

 
o Voor patiënten die op de time-out lijst staan (= die tijdelijk niet meer mogen 

opgenomen worden op de PAAZ), is er geen aansturing door de psychiaters inzake 
het beleid en worden door hen geen initiatieven genomen om alternatieven aan te 
bieden. (TK) 

 
o De spoedarts kan niet steeds beroep doen op een psychiater. (NC) 

 Op campus Leopoldstraat komen psychiaters de patiënt op spoedgevallen 
quasi nooit zien, ook niet op uitdrukkelijke vraag van de spoedarts (bv. bij 
een patiënt waarbij men suïciderisico vermoedt, bij vraag naar collocatie of 
wanneer patiënt tegen medisch advies naar huis wil…). Uitzonderlijk 
wordt de patiënt de volgende dag gezien door de psychiater na verblijf op 
de voorlopige hospitalisatie van de spoedgevallen of wordt de patiënt met 
de pendelziekenwagen naar consultatie psychiatrie gebracht. 

 Op campus Rooienberg komt de psychiater vooral ’s nacht de patiënten 
vaak niet zien op spoed, ook niet op uitdrukkelijke vraag van de spoedarts. 
Zo werd bij nazicht van een dossier opgemerkt dat de hoofdgeneesheer 
verwittigd was en als verantwoordelijke arts optrad bij weigering van de 
psychiater om naar de spoed te komen. 

 
Tijdens de audit ging er een overleg, naar aanleiding van een aantal gekende 
knelpunten door tussen het medisch diensthoofd en de psychiaters, in 
aanwezigheid van de adjunct hoofdgeneesheer. (SP) Er werden een aantal 
onderlinge afspraken gemaakt (aanwezigheid psychiater op eenvoudige vraag van 
de spoedarts, een uniforme procedure collocatie, bijscholing acute psychiatrische 
pathologie voor de spoedartsen, opnemen suïciderisico in de anamnese spoed). 

 
Dit moet resulteren in een intern beleiddocument inzake de opvang van 
psychiatrische patiënten op spoed dat door alle betrokken partijen goedgekeurd 
wordt met duidelijke, uniforme afspraken te maken die het belang van de patiënt 
voor ogen hebben en een duidelijke vermelding wanneer de psychiater de patiënt 
op spoed komt zien en wie wanneer verantwoordelijk is voor de patiënt. Daarbij is 
het belangrijk dat de juiste behandeling zo snel mogelijk (op spoed) al kan 
geïnitieerd worden. 

 
Men dient in de toekomst een systematisch en gestructureerd overlegplatform (met 
verslaggeving) tussen spoed enerzijds en de psychiaters van het ziekenhuis 
anderzijds te organiseren, teneinde deze afspraken nauwgezet te kunnen opvolgen. 

 
 Het personeel op spoed heeft de laatste jaren geen vorming meer gevolgd over 

psychiatrische urgenties. (Aanb) 
 
• Er is geen ziekenhuisbreed suïcidepreventiebeleid ontwikkeld. (TK) 
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Op campus Leopoldstraat en Zwartzustersvest is er geen suïcidepreventiebeleid 
uitgeschreven. (TK) 

o Suïciderisico bij patiënten op spoed wordt momenteel ingeschat door de 
spoedartsen. Men hanteert hiervoor geen gestandaardiseerd / gevalideerd 
instrument of men heeft geen specifieke opleiding genoten. (TK) Enkel een 
duidelijk aanwezig risico op zelfverwonding is binnen het triagesysteem een 
criteria om de dringendheid te bepalen. Vanuit spoed is er de vraag om in de 
toekomst een luik suïciderisico, opgesteld in overleg met de psychiaters, te 
integreren binnen de anamnese in C2M (deel uitmakend van de triage). (AV) 

o De psychiater wordt bij patiënten met een vermoedelijk suïciderisico op spoed in 
consult gevraagd, maar sommige psychiaters komen de patiënt niet zien op spoed. 
(NC) 

o Voor patiënten die niet opgenomen worden op de PAAZ (bv. time out of 
ambulant), worden er door de psychiaters geen initiatieven genomen om 
alternatieven aan te bieden of door te verwijzen. (TK) 

o Er worden, bij volledige bezetting van de PAAZ CZ, ook patiënten met 
suïciderisico opgenomen op niet PAAZ afdelingen. Deze zijn architecturaal niet 
aangepast voor de opvang van patiënten met suïciderisico. 

o Niet alle patiënten met een suïciderisico worden opgenomen. (AV) Er wordt bij 
ambulante patiënten niet steeds een vervolgbehandeling ingesteld. (TK) 

 
 

Op campus Rooienberg is sinds juni 2008 een zorgtraject voor suïcidepogers uitgewerkt. 
(SP) 

o Het Vlaamse project IPEO maakt deel uit van dit traject, waarbij de 
verpleegkundige op spoed instaat voor het afnemen van IPEO 1 wat, gezien de 
krappe bestaffing en de tijd die het in beslag neemt, erg belastend is voor deze 
equipe. We bevelen aan om hiervoor voldoende ondersteuning te voorzien. (Aanb) 

o IPEO 2 is de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige op de PAAZ of door 
de liaisonpsychiater wanneer de patiënt op een niet PAAZ afdeling verblijft. (AV) 

o Voor patiënten die zich aanbieden op spoedgevallen wordt de psychiater in consult 
gevraagd, maar deze komt de patiënt niet steeds zien op spoed (naar schatting niet 
in 30% van de aanvragen en vooral ‘s nachts). (TK) 

o Het betrekken van de huisarts is een belangrijke pijler binnen het zorgtraject, maar 
is gebaseerd op Medibridge waardoor (de minderheid van de) huisartsen die 
hierover niet beschikken, niet bereikt worden. (Aanb) 

o Administratieve opvolging is goed uitgewerkt waarbij de sociale dienst en 
kwaliteitscoördinator een coördinerende rol opnemen. (SP) 

o Er worden, bij volledige bezetting van de PAAZ CZ, ook patiënten met 
suïciderisico opgenomen op niet PAAZ afdelingen. Deze zijn architecturaal niet 
aangepast voor de opvang van patiënten met suïciderisico. Zij worden opgevolgd 
door de liaison psychiater. 51 van de 107 consulten door de liaison psychiater in 
2009 op campus Rooienberg waren verbonden aan een IPEO registratie 
(suïciderisico). (AV) 

o Voor patiënten die niet opgenomen worden op de campus (bv. time out of 
ambulant), worden er door de psychiaters geen initiatieven genomen om 
alternatieven aan te bieden of inzake doorverwijzing. (TK) 

 
In juni 2009 ging er een evaluatie door van het klinisch pad. (SP) Naar aanleiding van de 
implementatie van het klinisch pad werd er meer aandacht besteed aan het toewijzen van 
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een toezichtniveau aan patiënten die op de PAAZ verblijven en worden patiënten die op 
niet PAAZ afdelingen verblijven na een suïcidepoging beter opgevolgd door de 
liaisonpsychiater. (SP) 

 
 
Resultaten 

 
 Jaarverslagen bevatten geen activiteitencijfers of kwaliteitsparameters. (AV) 

We bevelen aan om het jaarverslag uit te breiden met activiteitencijfers en gegevens op te 
nemen die een beeld kunnen geven van de kwaliteit van zorg (bv. aantal en duur van de 
isolaties, aantal liaisonconsulten, resultaten uit lopende kwaliteitsprojecten, medewerkers- 
en patiëntentevredenheid …). (Aanb) 

 
 In 2009 waren er binnen het ziekenhuis 279 consulten door de liaison psychiaters. Hiervan 

waren er 107 op campus CR en 172 op campus CZ en CL. (AV) 
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11 Zorg voor chirurgische patiënten  
Situering 

 
• Chirurgische patiënten kunnen op de drie campussen terecht. 

Op de campus Leopoldstraat zijn er twee hospitalisatieafdelingen (B2 en D2) en een 
gemengd daghospitaal (C3), op de campus Zwartzustersvest is er een gemengde CD- 
afdeling (A2) en een gemengd daghospitaal (A4). Op de campus Rooienberg zijn er 2 
afdelingen heelkunde (A3 en C2), een gemengde afdeling materniteit-heelkunde en een 
gemengd daghospitaal (C3). 

 
 Het AZ Sint-Maarten beschikt op iedere campus over een operatiekwartier, deze werden 

tijdens de audit allemaal bezocht. Er werd telkens gesproken met het medisch diensthoofd 
of een verantwoordelijke anesthesist en de hoofdverpleegkundige. 

 
o Het operatiekwartier op de campus Leopoldstraat telt 4 operatiezalen en heeft 

een recovery met 6 posities. Alle endoscopieën vinden plaats in het 
operatiekwartier. 

o Op de campus Zwartzustersvest is er een operatiekwartier met 4 zalen, 
waarvan er 3 in gebruik zijn en een recovery met 6 posities. 

o Het operatiekwartier op de campus Rooienberg telt 6 operatiezalen (waarvan 1 
septische zaal aansluitend aan de ontvangsruimte) en 8 posities op de recovery. 
Er zijn nog twee zaaltjes op de spoedgevallendienst (voor ambulante ingrepen 
en pijnkliniek). 

 
 Tijdens de audit werden volgende afdelingen bezocht: het gemengd dagziekenhuis op de 

campus Zwartzustersvest, C2 op CR, D2 op CL, A2 op CZ en materniteit op CR. 
Er werd telkens gesproken met de hoofdverpleegkundige/hoofdvroedvrouw, op het 
dagziekenhuis ook met het medisch diensthoofd. 

 
 
Beleid en strategie 

 
• Er is geen overkoepelend medisch diensthoofd OK, noch een overkoepelend 

verpleegkundig diensthoofd OK aangesteld binnen het AZ Sint-Maarten. (TK) Verder 
verdient het aanbeveling één overkoepeld diensthoofd voor de functie chirurgische 
daghospitalisatie aan te stellen, zeker met oog op de toekomstige samenvoeging op de 
nieuwbouwcampus. (Aanb) 

 
• Momenteel zijn er ook 2 operatiecommissies actief: één voor de campus in Duffel en één 

voor de campussen in Mechelen. Er waren tot op heden enkele gemeenschappelijke 
vergaderingen. (AV) 
We bevelen aan een overkoepelende OK-commissie op te richten, met als doelstelling 
uniformiteit in de OK-werking te realiseren binnen het AZ Sint-Maarten over de sites 
heen, de performantie op te volgen door benchmarking tussen de sites en de nieuwbouw 
voor te bereiden (samensmelting van de teams, architecturale behoeften). (Aanb) 

 
 Ongeveer maandelijks wordt er in het operatiekwartier op de campus Leopoldstraat een 

kind geopereerd (dat via spoed werd opgenomen). Na de operatie wordt het kind soms 
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getransfereerd naar de campus Zwartzustersvest, maar soms blijft het ook op de campus 
Leopoldstraat overnachten (in 2009 13 opnames). (NC) 
Ook op de campus Rooienberg worden kinderen geopereerd. Het gaat voornamelijk om 
kinderen in daghospitalisatie en in mindere mate kinderen die via spoed worden 
opgenomen. Op de dagen dat er daghospitalisatie van kinderen is, is een pediater op de 
campus aanwezig, daarbuiten niet. Ook hier blijven kinderen sporadisch na een ingreep 
overnachten (in 2009 38 opnames exclusief neonatologie en neurochirurgie). (NC) 

 
 De opvang van kinderen voor chirurgische behandeling beantwoordt niet volledig aan de 

vereisten van het zorgprogramma voor kinderen. (NC) 
o Ouders kunnen gewoonlijk wel bij hun kind blijven tot bij verbedding en vanaf 

het ontwaken, maar niet tot bij inductie. 
o Er is geen visuele en auditieve scheiding tussen kinderen en het gebeuren bij 

volwassen patiënten op de campussen Leopoldstraat en Rooienberg. 
 
• Op het chirurgisch dagziekenhuis worden niet alle patiënten steeds voor ontslag gezien 

door een arts. (NC) Ook komen niet alle artsen tussentijds toeren, wat de wachttijden 
doet oplopen. (TK) 

 
 Er werd een ziekenhuisbreed postoperatief pijnbeleid voor kinderen ontwikkeld met 

staande orders. (SP) 
 
• Ter preventie van verkeerde site operaties worden verschillende systemen dooreen 

gebruikt. Een enkele keer checkt een chirurg de operatiekant op de afdeling en markeert 
hij die met een pijl, vaker blijft het bij een controle op de afdeling voor het scheren van 
een lidmaat en een tweede check in de onthaalruimte van het operatiekwartier. Gezien het 
hier gaat op gepremediceerde patiënten houdt dit risico’s in. De controle van welke kant 
moet geopereerd worden dient voor premedicatie te gebeuren, terwijl binnen het 
operatiekwartier moet voorzien worden in een controlemoment tijdens een time-out. Best 
informeert men vooraf ook de patiënt over welke controles er zullen gebeuren en het 
waarom ervan. (TK) 

 
 
Middelen 

 
• In geen enkel operatiekwartier kunnen kinderen auditief en visueel afgeschermd worden 

van het gebeuren bij volwassen patiënten, noch in de onthaalruimten, noch in de 
ontwaakruimten. (NC) 
Op de campus Zwartzustersvest gebeurden wel enkele aanpassingen voor kinderen 
(tekeningen, plafond-TV). (AV) 

 
• Op de campus Zwartzustersvest houdt men een zaal vrij voor dringende sectio’s. Skin-to- 

skin contact wordt toegepast in het operatiekwartier, maar enkel bij de moeder en 
kortdurig. Het aanleggen van baby’s gebeurt gewoonlijk pas in de materniteit. In het 
kader van het borstvoedingsbeleid bevelen we aan het skin-to-skin contact langer te laten 
duren en hiervoor de nodige rust in de operatiezaal te voorzien, zodat de eerste 
borstvoeding aansluitend ter plaatse kan gebeuren. (Aanb) 

 
• Er is aandacht voor uniformiteit qua materiaal en werking. Dit is belangrijk voor de 

patiëntveiligheid. (SP) 
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- Voor verschillende ingrepen werden custom packs ontwikkeld. 
- Reanimatie- en anesthesiekarren zijn uniform samengesteld, over de campussen te 

Mechelen heen. 
- Voor ingrepen die regelmatig dringend doorgaan buiten het normale 

operatieprogramma werden urgentiebakken ontwikkeld. Zo beschikt men voor die 
ingrepen snel over al het benodigde materiaal. 

- Er wordt voor materiaalbeheer gewerkt volgens het First In First Out principe, en met 
het inscannen van de barcodes wanneer items terug moeten aangevuld worden. Dit 
voorkomt fouten en problemen met stocks of vervaldata. 

Qua procedures en instrumentarium kan er nog veel geuniformiseerd worden: zo 
verschillen sommige procedures voor eenzelfde ingreep nog per arts. (TK) In een 
ziekenhuis moet de medische activiteit er zo georganiseerd worden dat ze in optimale 
voorwaarden kan geschieden. Dit houdt ondermeer in dat de nodige onderlinge afspraken 
gemaakt worden om zorgprocessen, inclusief materiaal, zoveel mogelijk te uniformiseren, 
met oog op een zo laag mogelijk risico op fouten bij de behandeling en verzorging. Dit 
weliswaar met respect voor de diagnostische en therapeutische vrijheid van de arts, 
waarbij de arts omwille van patiëntgebonden redenen in individuele gevallen van de 
gemaakte afspraken kan afwijken 

 
 Het operatiekwartier op de campus Zwartzustersvest werd deels gerenoveerd. In het niet- 

gerenoveerde gedeelte vertoonde de vloerbedekking op verschillende plaatsen gaten en 
scheuren. (NC) 
Ook staat een van de zalen via een vensteropening zonder glas rechtstreeks in verbinding 
met een spoelruimte (waar instrumentenwasmachines staan opgesteld), waarvan de deur 
openstaat naar de bergruimte en gang). Het raam naar de andere naastliggende zaal kan 
nog opengeschoven worden en laat luchtcirculatie via de onregelmatige randen toe. (TK) 

 
 Het dagziekenhuis op campus Zwartzustersvest telt 7 een- en 9 tweepersoonskamers. 

Sanitaire cellen bestaan uit een toilet en lavabo. De badkamer is uitgerust met een 
douche. De bergruimte is eerder beperkt waardoor ook materiaal in de badkamer dient te 
worden opgeslagen en waardoor linnenkarren in de gang staan. 
Aansluitend bevindt zich het geriatrisch dagziekenhuis. (AV) 

 
• Men beschikt over weinig elektronische toepassingen. Veel van de administratie verloopt 

op papier (recovery dossier, outprint anesthesiegegevens, registratie operatietijden, 
planning…). (Aanb) 

 
 
Medewerkers 

 
• Het aantal uren gevolgde vorming blijkt individueel sterk te verschillen. Niet alle 

vorming (bv. van externe firma’s, kransjes, …) blijkt ook te zijn geregistreerd en 
hoofdverpleegkundigen hebben niet steeds even goed zicht op het totale vormingspakket 
van de medewerkers. (TK) 

 
• Door pensionering en personeelsverloop hebben slechts vier verpleegkundigen van het 

operatiekwartier op de campus Zwartzustersvest de opleiding radioprotectie gevolgd (3,5 
VTE). (TK) Hiervoor is er wel remediëring voorzien in de komende drie jaar. 
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Op de andere campussen heeft een groot deel van de equipe de opleiding al gevolgd. 
(AV) 

 
• De anesthesisten ontplooien activiteiten op de 3 campussen. Op de campus Rooienberg 

cumuleren zij hun activiteiten met het toezicht op een deel van de patiënten op de functie 
intensieve zorgen. 
Op de drie campussen komt het voor dat er niet één anesthesist per operatiezaal is en dat 
aldus een patiënt onder narcose in de operatiezaal ligt zonder continu direct toezicht van 
een anesthesist. Dit betekent een risico voor de patiënt en gaat in tegen het good practice 
advies van de beroepsvereniging van anesthesisten. (TK) 

 
 Verpleegkundigen moeten nog veel administratief werk verrichten. We adviseren om te 

onderzoeken of een voltijdse administratieve kracht een meerwaarde zou kunnen zijn voor 
het functioneren van het OK. (Aanb) 

 
 Men beschikt niet over functiebeschrijvingen voor instrumenterende, omloop- en 

recoveryverpleegkundigen en ook voor logistieke medewerkers en het verpleegkundige 
afdelingshoofd. (Aanb) 

 
• Functioneringsgesprekken gingen in 2009 alleen door op de campus Leopoldstraat. Mits 

een goede omkadering (functieomschrijvingen, leidraad, voorbereiding, tijd…) kunnen 
functioneringsgesprekken een stimulerend effect hebben en bijdragen tot de 
medewerkerstevredenheid. (Aanb) 

 
• ’s Nachts zijn er op iedere campus 2 verpleegkundigen van wacht voor het 

operatiekwartier. (AV) 
 
• Het dagziekenhuis CZ heeft sinds enkele maanden een nieuwe hoofdverpleegkundige. Op 

de afdeling worden ook vrijwilligers ingezet voor de begeleiding van de patiënten naar 
hun kamer. Dit ontlast de verpleegkundigen, zeker op drukke momenten (’s morgens). 
(AV) 

 
 
Processen 

 
 Op de dagziekenhuizen werden het voorbije jaren heel wat procedures en staande orders 

uitgewerkt. (AV) 
 
 De planning in de verschillende operatiekwartieren wordt niet op uniforme wijze 

georganiseerd. 
o Op de campus Leopoldstraat bereikt een deel van de geplande ingrepen het 

operatiekwartier via een elektronische agenda, een deel via mail en een deel via 
handgeschreven notitiets. Zo kan men nooit over een goed zicht beschikken op 
de geplande ingrepen voor alle disciplines. 

o Overboeking is mogelijk en in de praktijk lopen op alle campi regelmatig de 
operatieprogramma’s uit (11 per week op campus Leopoldstraat, 5 op campus 
Zwartzustersvest en 15 op campus Rooienberg). 

o Vanuit de afdelingen heeft men geen zicht op de patiëntenbewegingen in het 
operatiekwartier. (TK) 
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Een elektronisch plannings- en opvolgsysteem zou een meerwaarde kunnen betekenen. 
(Aanb) 

 
• Er is geen overkoepelend reglement van inwendige orde voor de operatiekwartieren. 

(AV), maar de bestaande RIO’s/huishoudelijke reglementen verschillen slechts op enkele 
minieme punten van elkaar (bv. aantal zalen). 
We bevelen aan te evolueren naar een overkoepelend RIO en dan de regeling over de 
wachtdiensten van verpleegkundigen en artsen hierin op te nemen. (Aanb) 

 
 
Resultaten 

 
• De beide operatiecommissies maken momenteel een summier jaarverslag op, die allebei 

een onvoldoende beeld geven van de verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. Daarnaast 
werd er op het operatiekwartier van de campus Rooienberg een bundel gezien die een 
beeld geeft van het aantal ingrepen, types ingrepen… samen met een korte bespreking. 
Beide types jaarverslagen zouden best samengevoegd worden en voorzien worden van een 
multidisciplinaire bespreking. Dit kan dan de basis vormen van waaruit het beleidsplan 
voor het komende jaar kan worden opgesteld. Het kan ook helpen om het kwaliteits- en 
vormingsbeleid beter te structureren. Daarom worden best ook de resultaten van 
registraties, die een beeld geven van de kwaliteit van zorg, er in opgenomen 
(infectieziekten, wachttijden, ongeplande heringrepen…). (Aanb) 

 
 Een informatiebrochure voor de drie gemengde dagziekenhuizen is in ontwikkeling. Naast 

informatie bevat het een preoperatieve vragenlijst en een toestemmingsformulier voor 
daghospitalisatie. (AV) 
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12 Zorg voor kritieke patiënten  
 
 

12.1 Spoedgevallen 

Situering 

 Er zijn binnen het St. Maarten ziekenhuis twee gespecialiseerde spoedgevallendiensten, 
waarvan er zich één op campus Leopoldstraat in Mechelen en één op de campus 
Rooienberg in Duffel bevindt. Beide spoedgevallendiensten staan in voor de 100 ritten 
binnen hun regio. 

 
 Het personeel van de spoedgevallendienst op campus Leopoldstraat staat 24u op 24 in 

voor de organisatie van de MUG functie. 
 
• De afdeling medium care van CZ heeft ook een functie als 24/7 “EHBO”, maar enkel 

bedoeld voor interne urgenties. Toch worden ook occasioneel patiënten van aan de 
receptie doorgestuurd naar medium care voor eerste opvang van een spoedgeval. Er 
worden, in het kader van de EHBO-functie, gemiddeld een tweetal patiënten per maand 
opgenomen. 

 
 Tijdens de audit werden beide spoedgevallendiensten bezocht en werd er gesproken met 

de hoofdverpleegkundige(n) en het medische diensthoofd. 
 
 Opvang van kinderen op spoed wordt besproken in het hoofdstuk zorg voor kinderen. 

 
• Opvang van psychiatrische patiënten op spoed wordt besproken in het hoofdstuk zorg 

voor psychiatrische patiënten. 
 
 Het isolatiebeleid op de spoedgevallen wordt besproken in het hoofdstuk 

vrijheidsberovende middelen. 
 
 
Beleid en strategie 

 
 Sinds februari 2009 is er een nieuw medisch diensthoofd die de twee 

spoedgevallendiensten aanstuurt. De hoofdverpleegkundige van spoed op campus 
Leopoldstraat is eveneens is overkoepelend hoofdverpleegkundige voor beide diensten. 
Daarnaast is er voor campus Rooienberg een dagelijks verpleegkundig verantwoordelijke 
aangesteld. (AV) 

 
 De eerste ziekenwagen voor het 100 transport is op beide campussen gestationeerd in het 

ziekenhuis en wordt permanent bemand door een ambulancier en een verpleegkundige 
van de spoed. Deze beleidskeuze wordt niet bijkomend gefinancierd in het kader van een 
PIT project van de Federale overheid (werd niet goedgekeurd). Op campus Leopoldstraat 
is er een tweede ziekenwagen die bemand wordt door twee ambulanciers (37% van het 
totaal aantal ritten vanuit deze campus) (AV). 
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• Niet medisch begeleid intercampustransport is verschillend geregeld naargelang de 
campus. Transport vanuit en naar campus Rooienberg wordt uitbesteed. Men heeft 
hiervoor een exclusiviteitcontract met een externe firma. Transport tussen campus 
Leopoldstraat en Zwartzustersvest gebeurt met de pendelwagen (2° ziekenwagen op 
campus Leopoldstraat). (AV) 

 
 De organisatie van de interne MUG is verschillend georganiseerd per campus: (AV) 

o op campus Leopoldstraat staat het personeel van IZ hiervoor in en wordt 
ondersteund door het personeel van spoedgevallen. In 2008 waren er 22 interne 
MUG oproepen. 

o Op campus Rooienberg staat het personeel van spoed in voor de interne MUG. 
In 2008 waren er 40 oproepen. 

o Op campus Zwartzustersvest is de organisatie van de interne MUG de 
verantwoordelijkheid van de arts van wacht met ondersteuning van een 
verpleegkundige van medium care die uitrukt met de reakar. 

 
 In het kader van de nieuwbouw op de centrale campus (masterplan) streeft men nu al naar 

integratie van de twee spoedgevallendiensten. (SP) 
o Staande orders en procedures worden gezamenlijk ontwikkeld en staan ter 

beschikking op een gezamenlijke deelsite van het intranet. 
o Naast uitwisseling van artsen en hoofdverpleegkundige plant men in de 

toekomst ook een uitwisseling binnen de verpleegkundige equipes. 
o Er is veel aandacht voor onderling overleg (maandelijks overleg tussen 

spoedartsen, zesmaal per jaar dienstoverleg waarop ook het medisch 
diensthoofd aanwezig is, tienmaal per jaar clusteroverleg tussen de twee 
spoedgevallendiensten). 

 
• Ondanks de vraag vanuit spoed en de vele constructieve patiëntgerelateerde contacten 

met huisartsen (van alle patiënten die zich op spoed aanbieden, krijgen huisartsen een 
ontslagbrief via Medibridge/telefonische contacten), is er geen gestructureerd 
overlegplatform tussen spoed en de huisartsen binnen de regio. (Aanb) 

 
 
Middelen 

 
 De spoed op campus Leopoldstraat heeft heel wat infrastructurele troeven (SP): 

o De wachtzaal voor ambulante patiënten ligt vlak voor de onthaalbalie wat een goed 
toezicht mogelijk maakt. 

o Er is pediatrisch materiaal en kindvriendelijke inrichting van een kinderbox (met 
kinderbed en kindertoilet) aanwezig. 

o Naast de twee identiek ingericht reaboxen, beschikt men ook over een ruime 
traumabox. 

o Er is een ruime isolatiekamer met camerabewaking en goede visuele 
controlemogelijkheden voor het betreden van de kamer. In het ruime sas bevindt 
zich een sanitaire cel met WC en lavabo. 

o Patiënten met chemische contaminatie worden opgevangen in de garage. Het 
spoelwater wordt opgevangen in speciaal daartoe voorziene containers. (AV) 

 
Daarnaast zijn volgende aandachtspunten weerhouden: 
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o De privacy van patiënten kan onvoldoende gegarandeerd worden binnen het 
nachthospitaal waar de posities van elkaar gescheiden zijn door een gordijn en in de 
triagebox waar de monitor zo opgesteld staat dat patiënten kunnen meelezen op het 
scherm, waarop ook namen van andere patiënten zichtbaar zijn. (TK) 

o Er wordt in de isolatiekamer geen gebruik gemaakt van scheurvrij en brandvrij 
linnen. (NC) Er is geen daglicht. (Aanb) We bevelen aan om een klok zichtbaar op 
te hangen. (Aanb) 

o De gesprekskamer is zeer klein en was op moment van de audit onvoldoende 
verwarmd. (TK) 

 
 Voor de spoedgevallen op campus Rooienberg werden volgende architecturale 

aandachtspunten opgemerkt: 
o In tegenstelling tot wat het originele plan voor de spoedgevallen toont, beschikt men 

niet over een zaal voor tijdelijke hospitalisatie met het oog op therapeutische 
oriëntatie. Op moment van de audit werd deze ruimte gebruikt als behandelbox door 
de drukte. (TK) De ruimte die oorspronkelijk voorzien was, wordt gebruikt door de 
technische dienst. 

o De 5 onderzoeksboxen situeren zich in een zaal, waarbij er enkel een scheiding 
tussen de posities is door middel van een gordijn. Hierdoor kan de privacy van 
patiënten onvoldoende gegarandeerd worden. (TK) 

o Bij gebrek aan een specifieke container voor de opvang van spoelwater bij 
decontaminatie van patiënten met chemische contaminatie, maakt men gebruik van 
een vrijstaand opvangrecipiënt onder de spoelbrancard. Dit is niet toereikend om 
een patiënt gedurende voldoende lange tijd te spoelen. (TK) 

o Binnen het toilet voor patiënten thv de wachtzaal is er geen beloproepsysteem 
voorzien. (Aanb) 

Voor de opvang van geriatrische patiënten zijn er twee boxen uitgerust met bedden ipv 
brancards om het comfort voor de patiënt te verhogen. (SP) 

 
Medium care op CZ beschikt in het kader van EHBO opvang over een reabox met alle 
apparatuur voor bewaking van vitale functies en beademing. Er is ook een reakar voor de 
interne MUG.(AV) De verzegeling van de reakar was niet sluitend doordat het 
mechanisme stuk was. 

 
 
Medewerkers 

 
 Het medisch diensthoofd is overkoepelend voor de twee spoedgevallendiensten.(AV) 

De permanentie voor de spoedgevallendiensten wordt georganiseerd met een vast equipe 
spoedartsen, waarbij men een duidelijke keuze maakt voor een volwaardige bestaffing. 
(17 van de 21 ingezette artsen zijn urgentiearts, acutist of BAG-arts). (SP) Dertien artsen 
zijn op beide campi actief. (SP) 

 
De werking is op beide campi verschillend georganiseerd. 

o Op campus Rooienberg is er permanent 1 spoedarts aanwezig en worden alle 
patiënten gezien en volledig afgewerkt door de spoedarts, die wanneer nodig 
de specialist in consult vraagt. (SP) 

o Op campus Leopoldstraat zijn er steeds drie artsen aanwezig om de 
permanentie op te vangen (SP): 
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- De MUG arts staat in voor de MUG-ritten, opvang van patiënten met 
levensbedreigende en zeer dringende pathologie, algemene heelkunde 
patiënten en springt bij waar nodig. (AV) 

- De spoedarts interne ziet de interne (en geriatrische) patiënten. (AV) 
- Voor traumapatiënten is de afspraak dat deze gezien worden door een 

assistent heelkunde, onder supervisie van de chirurg. Deze assistent 
neemt ook de poortwacht voor heelkunde waar binnen het ziekenhuis. 
(AV) Soms worden patiënten binnen de spoedpermanentie enkel gezien 
door een eerste of tweedejaars assistent heelkunde. (NC) Deze assistent 
heelkunde wordt niet aangestuurd door de spoedarts en de supervisor 
(thuiswacht) wordt niet steeds gecontacteerd of komt niet steeds ter 
plaatse. 

 
 
 Men beschikt over een team van 24.6 VTE verpleegkundigen op campus Leopoldstraat, 

waarvan 16.2 VTE met BBT. 
Er is een 24-uurspermanentie van minimum 4 verpleegkundigen (spoed, MUG en 100- 
wagen). 
Er is aandacht voor functiedifferentiatie bij de verpleegkundige equipe. Dit komt tegemoet 
aan persoonlijke interesses en bevordert de opvolging van deze items. (SP) 

o Eén medewerker is opgeleid als gipsmeester. Om de twee jaar is er een 
bijscholing door de firma. 

o Naast de hoofdverpleegkundige beschikt men over een dagelijks 
verantwoordelijke op campus Rooienberg, waardoor de aanwezigheid van een 
leidinggevende gewaarborgd wordt. 

o Binnen de werkverdeling is er differentiatie binnen de verpleegkundigen: 
triage, MUG verpleegkundige, 100 verpleegkundige. We bevelen aan om die 
differentiatie uit te schrijven in gedetailleerde competentieprofielen. (Aanb) 

o Men heeft binnen het inscholingstraject een aantal taken gedelegeerd naar 
verpleegkundigen binnen het team. 

Er is een permanente ondersteuning door een administratieve medewerker en het team 
wordt versterkt door 0.8 VTE logistieke medewerkers. (SP) 

 
 In totaal beschikt men voor de spoed op campus Rooienberg over 11.7 VTE 

verpleegkundigen (NC), van wie 10.7 VTE over een BBT beschikt. (SP) 
Normatief, rekening houdend met de activiteiten (bestaffen 100 ziekenwagen met een 
verpleegkundige vanuit de spoedequipe), is er een personeelstekort van 6.1 VTE 
verpleegkundigen. (NC) 
Men kan geen permanentie van twee verpleegkundigen, waarvan 1 met BBT garanderen 
tijdens de nacht en bepaalde uren van de dag. (NC) Hiervoor dient men, gelet op de 
activiteiten, minimum beschikken over 12 VTE + 5.8 VTE. Bij nazicht van het uurrooster 
van januari 2010 was er een permanentie van 1 verpleegkundige gedurende alle 
nachtdiensten. 

o Tijdens de nachtdienst is er een permanentie van 1 verpleegkundige op spoed. 
(NC) Deze verpleegkundige rijdt mee met de 100 ziekenwagen. 

o Bij een uitruk van de ziekenwagen wordt de permanentie op spoed opgevangen 
door de nachtcoördinator alleen. (NC) Deze is niet steeds in het bezit van een 
bijzondere beroepstitel in de intensieve en dringende hulpverlening. (NC) 
Door de dringendheid van de uitruk is er soms geen tijd om overdracht te 
geven inzake de aanwezige patiënten op spoed, wat een duidelijk risico 
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inhoudt. Volgens de procedure zou de nachtcoördinator de 
spoedverpleegkundige in de 100 ziekenwagen moeten opbellen op GSM 
tijdens de rit. (TK) De nachtcoördinator staat daarnaast ook in voor de hulp op 
de PAAZ afdeling, waar de permanentie ook slechts door 1 verpleegkundige 
opgenomen wordt en is supervisor en is dus niet steeds onverwijld 
beschikbaar. 

o Enkel wanneer de nachtcoördinator het nodig acht, doet hij/zij beroep op een 
verpleegkundige van IZ. Hierdoor valt de permanentie op IZ terug op 2 
verpleegkundigen voor 8 bedden. (NC) 

 
 Voor de opvang van medewerkers na een schokkende gebeurtenis, is er een procedure in 

opmaak. Momenteel wordt de eerste opvang door het eigen team gedaan of door een 
vertrouwenspersoon. Wanneer dit onvoldoende blijkt, kan de medewerkersconsulente 
ingeschakeld worden. (AV) 

 
 
Processen 

 
 De spoed kent een gestructureerde werking. (SP) 

o Het proces van triage is geïntegreerd in de software (kleurencodes) en komt tot uiting 
in de werkverdeling en de verdeling van de boxen. Patiënten worden systematisch 
geïnformeerd over wachttijden aan de hand van de kleurencodes. 

o Voor de verpleegkundigen die meerijden met de 100 zijn staande orders voorhanden. 
Bij nieuwe technieken worden voorafgaand bijscholingen gepland tijdens 
dienstvergaderingen. 

o Controles van materiaal worden structureel ingebouwd in de dagelijkse werking en 
gebeuren aan de hand van checklisten. 

Ruimte voor verbetering situeert zich op het gebied van structurering van het overleg 
tussen spoed en de specialisten in het ziekenhuis en spoed en de diensten waarmee men 
samenwerkt. (Aanb) Momenteel zijn er informele gesprekken tussen artsen en de 
spoedarts, waarvan niet steeds verslag wordt opgemaakt, niettegenstaande dit zijn nut kan 
bewijzen inzake opvolging van gemaakte afspraken. Gesprekken met diensten gaan 
momenteel enkel door op vraag en geven geen aanleiding tot verslaggeving. 

 
 Op beide campussen is er oneigenlijk gebruik van de spoedgevallendienst. (TK) 

o Alle geplande opnames van geriatrische patiënten verlopen via de spoeddiensten. 
o Op de spoedgevallen op campus Rooienberg wordt de equipe, bij gebrek aan 

verpleegkundigen op consultatie, ingeschakeld voor hulp bij kleine ingrepen, 
verbandwissels, gipswissels, coagulaties, drainage van abcessen… 

 
 De spoedarts kan op beide campi niet steeds beroep doen op een psychiater. (NC) 

o Op campus Leopoldstraat komen psychiaters de patiënt op spoedgevallen quasi nooit 
zien, ook niet op uitdrukkelijke vraag van de spoedarts (vb. bij een patiënt waarbij 
men suïciderisico vermoedt, bij vraag naar collocatie of wanneer patiënt tegen 
medisch advies naar huis wil …). Uitzonderlijk wordt de patiënt de volgende dag 
gezien door de psychiater na verblijf op de voorlopige hospitalisatie van de 
spoedgevallen of wordt de patiënt met de pendelziekenwagen naar consultatie 
psychiatrie gebracht. 

o Op campus Rooienberg komt de psychiater ’s nacht de patiënten vaak niet zien op 
spoed, ook niet op uitdrukkelijke vraag van de spoedarts. 
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Men dient een gestructureerd overlegplatform tussen spoed enerzijds en de psychiaters 
van het ziekenhuis anderzijds te organiseren, om duidelijke, uniforme afspraken te maken 
die het belang van de patiënt voor ogen hebben. Dit moet resulteren in een intern 
beleiddocument betreffende de opvang van psychiatrische patiënten op spoed dat door alle 
betrokken partijen goedgekeurd wordt en dat duidelijk vermeldt wanneer de psychiater de 
patiënt op spoed komt zien. Verslaggeving van vergaderingen kunnen een middel zijn om 
deze afspraken nauwgezet te kunnen opvolgen. 

 
• Er is geen beleid betreffende de opvang van geriatrische patiënten uitgewerkt. (TK) Niet 

alle 75 plussers worden gescreend op geriatrisch zorgprofiel. Enkel patiënten die 
verwezen worden naar de geriaters en patiënten met een duidelijke (zichtbare) 
multipathologie worden opgenomen op een geriatrische afdeling. Er is geen 
referentieverpleegkundige op de spoedgevallendiensten. (NC) 

 
 Op campus Leopoldstraat kunnen wachttijden vooral in de wintermaanden oplopen door 

een moeilijke doorstroming naar de verpleegeenheden. (TK) 
o Soms verblijven afgewerkte patiënten langere tijd op spoed in afwachting dat 

er een kamer vrijkomt of totdat een kamer gepoetst is. 
o De vier bedden voor tijdelijke hospitalisatie doen ’s nachts dienst als buffer 

omdat er vanaf 22u30 geen patiënten meer opgenomen worden op de 
afdelingen. Er is een verpleegkundige specifiek belast met het toezicht op deze 
patiënten. De bedden op de eenheid voor spoedgevallenzorg dienen 
voorbehouden te worden voor tijdelijke hospitalisatie met het oog op 
observatie, oriëntering en diagnosestelling. 

o Een andere reden voor wachttijden op spoed is dat een aantal specialisten 
(geriaters) lang op zich laten wachten vooraleer ze de patiënt komen zien. 

Naast het feit dat dit een erg patiëntonvriendelijke organisatie is, houdt ze bovendien 
ernstige risico’s in m.b.t. patiëntveiligheid. Omwille van de bestaffing en werkverdeling 
moeten deze patiënten het soms langere tijd zonder verpleegkundig toezicht stellen. 

 
 Niettegenstaande er binnen de equipe van spoed aandacht is voor de opvang van familie 

en een aantal initiatieven hiervan getuigen (SP) (slechtnieuwsgesprekken bij voorkeur 
door de spoedarts samen met de verpleegkundige, kaartje met gegevens van de 
spoedgevallendienst bij MUG ritten met dodelijke slachtoffers zodat men later contact kan 
opnemen wanneer men een gesprek wenst met betreffende arts of verpleegkundige), 
kunnen we stellen dat, door het gebrek aan ondersteuning, de opvang van familie niet 
optimaal georganiseerd kan worden. (TK). 

o Op spoed CR is er sinds 2008 een pilootproject “psychosociale ondersteuning” 
opgestart, maar ook hier is er ruimte voor verbetering. Men kan enkel binnen 
kantooruren beroep doen op de pastorale dienst of de sociale dienst. Zelfs 
binnen kantooruren is er bij aanvraag geen garantie tot uitvoering omdat er 
geen vrijstelling van jobtime is binnen de sociale dienst en pastorale dienst. 

o Op campus Leopoldstraat kan men geen beroep doen op de sociale dienst of de 
pastorale dienst. 

 
 
Resultaten 
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• In 2008 waren er 31.473 patiënten op de gespecialiseerde spoed (22.022 patiënten op CL 
en 9.451 patiënten op CR). Dit komt gemiddeld neer op 86 patiënten per dag (60 patiënten 
per dag op campus CL en 26 patiënten per dag op campus CR). Het aantal patiënten stijgt 
elk jaar. Sinds het samengaan met het Dodoensziekenhuis, is het aantal patiënten op 
campus Leopoldstraat verdubbeld. (AV) 

 
 Er waren in totaal op beide campussen 5822 100-ritten, waarvan 4692 vanuit de 

spoedgevallendienst op campus Leopoldstraat (gemiddeld 13 ritten per dag). (AV) 
In 2008 waren er 1149 MUG ritten. Gemiddeld komt dit neer op 3 MUG ritten per dag 
(AV) 

 
 In 2008 werden er in het kader van medisch begeleid interhospitaal- en 

intercampustransport 104 ritten gedaan (zitten vervat in bovenstaand cijfer aangaande 
MUG ritten). Ongeveer een derde (37 ritten) omvat het transport naar het cathlab in een 
nabijgelegen ziekenhuis waarmee er hiervoor samenwerking is. (AV) 

 
• Er is aandacht voor het informeren van de patiënt. (SP) Zo gebruikt men op dit moment 

infofolders voor patiënten en worden patiënten systematisch geïnformeerd over 
wachttijden. We bevelen aan om verder infobrochures te ontwikkelen over frequent 
voorkomende urgenties. (Aanb) 

 
• Op beide spoedgevallendiensten wordt men de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd 

met agressie vanwege patiënten en/of hun begeleiders. (AV) Er is aandacht voor de 
veiligheid van het personeel (SP): 
o Men beschikt over een procedure voor omgang met agressieve en geagiteerde 

patiënten. 
o Er zijn staande orders bij agitatie. 
o Alle verpleegkundigen van spoed volgden een opleiding omgaan met agressie. We 

bevelen aan om dit jaarlijks te herhalen voor de volledige equipe, waaronder ook 
artsen, receptionisten en administratieve medewerkers op spoed. (Aanb) 

o We bevelen aan om een preventief beleid betreffende agressie te hanteren door 
vroegtijdig bij de triage een risico inschatting te doen. (Aanb) 

o Agressie-incidenten worden opgevolgd en zo nodig besproken op de dienst. 
o Men heeft de mogelijkheid om bijstand van de politie te vragen. 
o Ook in de infrastructuur is hiermee rekening gehouden (toegang afgesloten voor 

onbevoegden, camerabewaking, veiligheidsglas, alarmmodus deuren …). 
 
• We bevelen aan om het jaarverslag van spoed uit te breiden met activiteitengegevens en 

ook gegevens op te nemen die een beeld kunnen geven van de kwaliteit van zorg (bv. 
wachttijden, opname intensieve zorgen, % ongeplande terugkeer naar de spoeddienst, % 
doorverwijzingen, aantal activiteiten en tijdsinvestering bij gehospitaliseerde patiënten, 
aantal en duur van de isolaties, resultaten uit lopende kwaliteitsprojecten, medewerkers- 
patiëntentevredenheid …). (Aanb) 

 
 In 2009 werd er vanuit de politie tweemaal het initiatief genomen om na een ernstig pre 

hospitaal gebeuren een debriefing uit te voeren waaraan de medewerkers van spoed 
deelnamen. (SP) Op spoed werd naar aanleiding van een brand een casusbespreking 
gehouden en een analyse van het incident gemaakt. We bevelen aan om als lerende 
organisatie deze werkwijze (multidisciplinaire casusbesprekingen, analyse incidenten) 
structureel in te bouwen na ernstige incidenten. (Aanb) 
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12.2 Intensieve zorgen 

Situering 

 Het AZ Sint-Maarten beschikt over 20 erkende IZ-bedden, waarvan 8 op campus 
Leopoldstraat en 12 op campus Rooienberg. 
Kritieke patiënten worden opgenomen op de drie campussen: 

o Op campus Leopoldstraat beschikt men over een eenheid IZ en een medium 
care: 7 uitgebate bedden. 

o Op campus Rooienberg bevinden zich een IZ en een MIC (medische intensive 
care) die op het ogenblik van de audit samengevoegd zijn op één afdeling 
(gesitueerd op de vroegere MIC): 8 uitgebate bedden. 

o Campus Zwartzustersvest heeft alleen 4 medium care bedden in een annex van 
de C/D-verpleegafdeling A2. 

Alle eenheden werden tijdens de audit bezocht. 
 
 
Beleid en strategie 

 
• Een coherent en duidelijk ziekenhuisbreed beleid op het gebied van de opvang van 

kritieke patiënten ontbreekt. (TK) 
o Er is geen medisch diensthoofd dat de volle verantwoordelijkheid heeft voor 

de functie. (NC) 
Er zijn voor de functie intensieve zorgen op de campus Rooienberg alleen al 
drie soorten verantwoordelijkheden in het leven geroepen: er is sprake van een 
diensthoofd, een co-diensthoofd en een aanspreekpunt. Het diensthoofd is niet 
verantwoordelijk voor alle bedden, want 4 bedden inwendige ziekten blijven 
onder de verantwoordelijkheid van het co-diensthoofd, die zelf ook medisch 
afdelingshoofd is van de unit intensieve zorgen en van de afdeling medium 
care op de campus Leopoldstraat. Het diensthoofd is daarentegen wel het 
“aanspreekpunt” voor de gehele unit op de campus Rooienberg. 

o Men beschikt op de eenheden voor intensieve zorgen en voor de overige 
bedden van intensieve aard niet over uitgeschreven opnamecriteria noch over 
expliciete transfercriteria. Er bestaan wel exclusiecriteria voor de medium care 
bedden. 

o Op CL werkt men volgens een eigen intern reglement dat zowel IZ als medium 
care omvat. Op de IZ van CR beschikt men niet over een reglement van 
inwendige orde (RIO) maar bestaat er wel een beknopt huishoudelijk 
reglement. Medium care van CZ hanteert een eigen intern medisch reglement 
(dat exclusiecriteria en doorverwijsmodaliteiten vermeldt). 

o Naast de intensivist en andere anesthesisten nemen verschillende andere 
disciplines (cardiologie, pneumologie, neurologie…) patiënten op als er 
bedden beschikbaar zijn in IZ CL en CR. De medium care bedden liggen op de 
IZ-afdelingen. Er wordt een zeer heterogene patiëntenpopulatie verzorgd op 
deze dienst met een belangrijk aandeel van patiënten met een medium care 
zorgprofiel. High care patiënten kunnen echter ook in een medium care bed 
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behandeld worden als de IZ-bedden vol liggen. De coördinatie van de 
behandeling van beademde patiënten wordt systematisch door een anesthesist 
behartigd. 

 
o Op de medium care van CZ worden de intensieve bedden hoofdzakelijk 

ingevuld door patiënten met een medium care zorgprofiel en voor het 
stabiliseren van intensieve patiënten voor transport naar een IZ-eenheid. 

 
Er werd sinds 2006 een clusteroverleg opgestart betreffende de opvang van kritieke 
patiënten. Maandelijks vergaderen de verantwoordelijken van IZ, medium care en spoed 
en de clusterverantwoordelijke om het beleid beter onderling af te stemmen over de 
campussen heen. (SP) 

 
• Er is onvoldoende medisch-verpleegkundig overleg op medium-care CZ. Zeer vele artsen 

kunnen hier patiënten opnemen, met eigen werkwijzen en gewoonten. Er worden relatief 
weinig postoperatieve patiënten behandeld zodat het medische diensthoofd (anesthesist) 
niet vaak fysiek aanwezig is. De dienst wordt grotendeels verpleegkundig gestuurd op 
organisatorisch vlak. Het beleidsmatig verpleegkundig overleg gebeurt vanuit het team 
van IZ/midcare van CL. (TK) 

 
• Er is een campusoverschrijdende procedure over de intensieve beddencapaciteit. Hierbij 

zijn ook de spoedgevallendienst en MUG alsook de OK’s betrokken. Hierin zijn personen 
aangeduid die moeten overleggen en de status actualiseren, maar er bestaat geen 
duidelijke procedure voor te nemen maatregelen bij overbezetting van de afdelingen voor 
intensieve zorgen. In zulke procedure dient minstens vermeld te worden welke stappen 
moeten worden gezet en welke personen moeten worden verwittigd indien ergens geen 
bed beschikbaar is. In het geval van afkondigen van een “opnamestop” moeten de criteria 
en de bevoegde personen duidelijk vastgelegd zijn. (TK) 

 
• De oorspronkelijke IZ-eenheid van CR werd gesloten op 1 december 2009 door een tekort 

aan verpleegkundigen. Hierdoor moeten de kritieke patiënten opgevangen worden op één 
afdeling, gesitueerd op de MIC-afdeling. Zowel medium care als high care patiënten 
worden hier behandeld. Men heeft zich tot doel gesteld om in september 2010 weer uit te 
breiden door meer bedden voor kritieke patiënten in gebruik te nemen, maar hierover zijn 
nog geen details bekend. (AV) 

 
 De verpleegkundigen van IZ/MIC zijn verbonden aan een campus en gaan in de regel niet 

werken op een andere campus van het AZ St.-Maarten, behalve het personeel van IZ/MIC 
CL dat dienst doet in medium care CZ. (AV) 

 
 
 
Middelen 

 
 De eenheid voor intensieve zorgen op CL is architectonisch en organisatorisch geen aparte 

afdeling. (NC) Ze omvat ook de medium care afdeling. Van de 9 opgestelde IZ-bedden 
zijn er 7 in gebruik. Van de 4 opgestelde medium care bedden zijn er 0 in gebruik. Deze 
situatie is recent aangepast en werd niet geformaliseerd, terwijl het medisch intern 
reglement expliciet de werking van zowel IZ als mid care beschrijft. Het risico bestaat dat 
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onder druk van beddentekort toch patiënten kunnen opgenomen worden in de niet 
geëxploiteerde bedden. 

 
• De patiënten van IZ op CL beschikken steeds over eenpersoonskamers die maximaal 

aandacht geven aan privacy en toch een correct toezicht toelaten. De apparatuur voor 
monitoring is voor alle posities modern en uniform. (AV) 

 
• De eenheid voor intensieve zorgen op CR bevindt zich sinds december 2009 op de 

verpleegafdeling waar voordien de MIC gevestigd was. De MIC-functie is architecturaal 
en organisatorisch samengevoegd met IZ. De acht posities bevinden zich in 
eenpersoonskamers, waarvan twee met sas, die alle uitgerust zijn om high care patiënten 
te behandelen. De pompen zijn van verschillende types. Uniformisering van het materiaal 
vermindert het risico op fouten. (Aanb) Er is geen permanent visueel toezicht mogelijk. 
(TK) 

 
• Medium care van CZ beschikt over drie opnamebedden in individuele kamers en een 

reanimatiebox. Er kunnen maximaal 4 patiënten tegelijk opgenomen worden. Er is geen 
kamer met sas. (AV) 

 
 Op de IZ van CR beschikt men over een eigen reakar die verzegeld is met vermelding van 

datum en naam. Voor de interne MUG-oproepen werkt met een zware rugzak zonder 
defibrillator. (TK) Een systeem op wielen is ergonomischer voor de verpleegkundigen en 
zou toelaten de set te vervolledigen. (Aanb) Deze rugzak is niet verzegeld waardoor men 
geen garantie heeft dat materiaal en medicatie volledig en in bruikbare staat is. (TK) 
Op de medium care van CZ, die instaat voor de interne MUG-oproepen, was de 
verzegeling van de reakar niet sluitend (mechanisme stuk). (TK) 
Op medium care van CZ staat een zwarte noodkoffer met medicatie voor reanimatie. Deze 
wordt door sommigen nog gebruikt i.p.v. de reakar. De koffer is niet verzegeld en de 
inhoud is niet door iedereen gekend. Het was niet duidelijk wanneer de inhoud laatst 
gecontroleerd was op vervaldata en volledigheid. We bevelen aan om deze parallelle 
noodmedicatiestock af te schaffen ten gunste van het uniforme gebruik van de reakar. 
(Aanb) 

 
 Er werden losstaande zuurstofcilinders aangetroffen in de reabox van medium care CZ. 

Deze dienen beveiligd te worden tegen omvallen. (NC) 
 
 
Medewerkers 

 
• Opnames op IZ en medium care van campus CL gebeuren door pneumologen (4), 

anesthesisten (4) en cardiologen (6). Het medische diensthoofd is pneumoloog- 
intensivist. De medische wachtdienst omvat zowel de IZ als medium care. (AV) In deze 
wachtdienst worden, naast de disciplines die patiënten opnemen, ook geriaters en gastro- 
enterologen ingezet. Dit systeem garandeert niet dat (vooral high care) patiënten, in geval 
van verslechtering van hun toestand, snel de meest adequate medische hulp kunnen 
krijgen. (TK) 

 
• De kritieke patiënten van campus CR worden behandeld door anesthesisten, neurologen, 

cardiologen en pneumologen. (AV) In de praktijk is het niet duidelijk wie het medisch 
diensthoofd is. (NC) Op de werkvloer spreekt men van twee “medische diensthoofden”. 
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De anesthesisten zijn verantwoordelijk voor de heelkundige patiënten en de internisten 
volgen de patiënten voor inwendige geneeskunde. Het “medische diensthoofd” voor de 
inwendige pathologie is pneumoloog-intensivist terwijl de postoperatieve/beademde 
patiënten een anesthesist-intensivist als “medisch diensthoofd” hebben. 

 
• Op medium care van CZ is het medische diensthoofd een anesthesist. Er worden 

patiënten opgenomen voor de anesthesisten, geriaters, neurologen en cardiologen. 
Patiënten van psychiaters en gynaecologen komen ook op deze afdeling terecht, door 
opname van een collega van de vorige specialismen. (AV) 

 
• De medische permanentie op IZ van CR wordt afwisselend gedaan door een inslapende 

anesthesist of internist. Een arts van de andere discipline is dan van oproepbare 
achterwacht. (AV) Er gebeurt geen systematisch geformaliseerd overleg of overdracht 
tussen de verschillende behandelende artsen. Er is ook geen gestructureerde 
multidisciplinaire patiëntenbespreking met verslaggeving. (TK) De anesthesisten 
cumuleren hun permanentie IZ met de permanentie voor OK. (AV) Bij de internisten 
wordt ook een tweedejaars ASO ingeschakeld in de wachtdienst. (NC) 

 
• Er is op campus CL één verpleegkundig team dat instaat voor zowel IZ als medium care. 

De hoofdverpleegkundige is op het moment van de audit ook nog hoofdverpleegkundige 
van de afdeling medium care op campus CZ (uitdovend scenario tot 1 maart 2010 
wanneer er een aparte HVPK zal voorzien worden voor medium care CZ). (NC) De 
medewerkers zijn degelijk gevormd: het team bestaat uit 20 gegradueerde 
verpleegkundigen (18,65 VTE) met een BBT (beroepstitel voor intensieve zorgen en 
spoedgevallen) en 2 gegradueerden (1,8 VTE) zonder BBT. (SP) De verpleegkundige 
permanentie ’s nachts en tijdens het weekend in IZ van CL bestaat uit 2 
verpleegkundigen. (AV) 

 
• Het verpleegkundige team van medium care CZ bestaat uit 5,2 VTE vaste medewerkers 

die aangevuld worden met dertig shiften per maand vanuit het verpleegkundige team van 
IZ op CL. Ze worden aangestuurd door de (adjunct-)hoofdverpleegkundige van IZ op CL. 
Vanaf maart 2010 wil men medium care deel laten uitmaken van de naburige 
verpleegafdeling A2 met een autonome verpleegkundige equipe voor deze uitgebreide 
gemengde afdeling en aangestuurd door de hoofdverpleegkundige van A2. Er is 
momenteel 24/24 en 7/7 één medewerker op mediumcare CZ. 
De enige verpleegkundige die ingezet wordt op medium care van CZ heeft bijkomende 
taken. Ze staat in voor interne urgenties inclusief interne MUG, men volgt tot 6 
telemetrielijnen van eenheid A2, patiënten begeleiden bij ontslag naar een afdeling, 
opvolging slaaplabo op A2, minilaboratorium en EKG ’s nachts. Indien mogelijk kan de 
nachtcoördinator of een verpleegkundige van A2 bijspringen in geval van nood, maar als 
het ook daar druk is moet de medium care medewerker soms wachten. Deze regeling is 
onduidelijk en niet efficiënt/ Ze garandeert niet steeds de best mogelijke zorgen voor de 
patiënten. (TK) 

 
• De verpleegkundige teams van IZ en MIC op CR werden in december 2009 

samengevoegd om 8 bedden voor kritieke patiënten op de MIC-afdeling te bestaffen 
onder leiding van de hoofdverpleegkundige van de MIC. Men beschikt over 17 (13,85 
VTE) verpleegkundigen met een BBT, 7 (6,9 VTE) gegradueerde verpleegkundigen 
zonder BBT en 2 1,75 VTE) zorgkundigen. Er is 0,75 VTE logistieke en 0,55 VTE 
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administratieve ondersteuning. De verpleegkundige permanentie voor de 8 intensieve 
bedden van CR bedraagt steeds minstens 3 verpleegkundigen. 
Men kampt met een relatief personeelstekort. Er zijn een aantal langdurig zieken en 
recent waren er ook medewerkers die de afdeling verlieten om elders te gaan werken. De 
hoofdverpleegkundige moet regelmatig meedraaien in de zorg. Hoewel men tracht 
overuren af te bouwen, blijven er op moment van de audit nog 400 openstaan. De 
mobiele equipe kan niet ingezet worden omdat ze onvoldoende gespecialiseerd zijn. Een 
aantal verpleegkundigen volgt onvoldoende uren vorming, ook met het oog op het 
verwerven of behouden van de BBT. Men heeft ook taken buiten de afdeling: ongeveer 
1x per week moet er hulp geboden worden op de spoedafdeling; er worden 
telemetrielijnen gevolgd van de afdeling A2; IZ stuurt een verpleegkundige met 
rearugzak bij interne MUG-oproep. 
Niettegenstaande de samenvoeging dient men de verhouding bestaffing en werklast 
kritisch te bewaken. (Aanb) 

 
 We bevelen aan om, voor de verschillende eenheden, met een gestandaardiseerde (bv. 

NAS/TISS) meting van de zorgzwaarte/workload voor de functie IZ objectieve gegevens 
te verzamelen en te analyseren om te bekijken of de bestaffing in proportie is met de 
werklast. (Aanb) 

 
 
Processen 

 
 De campusoverschrijdende werking van de functievoor intensieve zorgen staat nog in zijn 

kinderschoenen. (TK) Dit wordt onder meer aangetoond door het ontbreken van een 
gemeenschappelijk RIO en de quasi afwezigheid van campusoverschrijdende procedures. 
De maandelijkse clusterbijeenkomsten met het middenkader vormen al een belangrijke 
aanzet om de organisatie onderling beter af te stemmen. Een meer doorgedreven actieve 
en constructieve participatie van de betrokken medici is onontbeerlijk voor een 
uiteindelijk gunstig resultaat. 

 
• De functie IZ beschikt niet over een overkoepelend RIO (reglement van inwendige orde) / 

huishoudelijk reglement waarin alle aspecten aan bod komen. (TK) In een degelijk RIO, 
dat best ook de bepalingen van het huishoudelijke reglement kan bevatten, zijn duidelijke 
afspraken tussen het IZ-management, behandelende artsen en de directie opgenomen met 
betrekking tot de dagelijkse werking en de permanentie. Daarnaast worden best ook de 
afspraken met alle andere actoren waarmee men samenwerkt, hierin vermeld. Het comité 
voor ziekenhuishygiëne kan actief deelnemen aan de opmaak van dit reglement. 
Bijzondere aandacht kan o.a. besteed worden aan: 

 
o De opname- en exclusiecriteria 
o De definities van high-care en medium-care patiënt 
o De algemene organisatie van de (dagelijkse) werking, o.a. zaalrondes, medisch- 

verpleegkundig overleg, … 
o De ontslagregeling 
o De regeling van medische en verpleegkundige permanentie 
o Afspraken met het OK, spoed en de andere afdelingen 
o De lijst met protocols, procedures, standing orders, klinische paden 
o De reinigingstechnieken van de dienst 
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o De maatregelen die moeten worden getroffen i.g.v. besmettelijkheidsrisico van een 
patiënt 

o De modaliteiten voor personen- en goederenverkeer en -stockage op de dienst 
o De afspraken met betrekking tot opname of bezoek van kinderen 
o De procedure i.g.v. overbezetting (eventueel afkondigen van opnamestop) 

 
Het reglement wordt best ook formeel door de medische raad geautoriseerd. (Aanb) 

 
• Op de IZ-afdelingen van CL en CR en op medium care van CZ gebeuren geen 

gestructureerde multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Men beperkt zich tot ad hoc 
besprekingen waarvan doorgaans geen verslag wordt opgemaakt. (TK) 

 
 Het aanbod van intensieve bedden op de campus Rooienberg stemt niet overeen met het 

voorziene aantal dat erkend is en kan ook niet voldoen aan de vraag die op deze site 
bestaat. (NC) 
In de huidige 8 uitgebate bedden kunnen zowel medium care als high care zorgprofielen 
opgenomen en behandeld worden. Men streeft naar een evenwichtige verdeling van 4 
internistische en 4 postoperatieve patiënten. 
Er worden geen expliciete patiëntgeoriënteerde opnamecriteria gehanteerd en het verschil 
tussen medium care en high care patiënten is onduidelijk. De bezettingsgraad is hoog; 
alle 8 posities worden quasi permanent gebruikt. Er is een hoge druk op deze bedden, in 
die mate dat er regelmatig (heelkundige) patiënten met een ernstig zorgprofiel moeten 
geweigerd worden (voor de ingreep). Soms kunnen ze terecht in CL, maar er moet ook 
doorgestuurd worden naar andere ziekenhuizen. Op korte termijn worden oplossingen 
besproken zoals het openen van een negende bed op de IZ-afdeling of een uitbreiding van 
de PACU (recovery). Deze pistes zijn niet zonder risico gezien zowel de krappe 
bestaffing als de hoge bezettingsgraad van de IZ-bedden. 

 
• Men beschikt over duidelijke exclusiecriteria op medium care van CZ. Er is geen echte 

opvang voorzien voor high care patiënten: noch de bestaffing noch de infrastructuur is 
daarvoor aangepast. (TK) Nochtans gebeuren er majeure heelkundige ingrepen op deze 
campus (bv. voor gynaecologie/verloskunde) waarbij soms onverwachte ernstige 
complicaties kunnen optreden. 

 
 Afspraken rond zaalrondes zijn vermeld in het medisch intern reglement van IZ op CL, 

maar niet alle artsen houden zich aan deze afspraken. Dit lijkt beter te lukken op CR. We 
adviseren om in multidisciplinair dienstoverleg rond de zaalrondes duidelijke regels vast 
te leggen die voor iedereen haalbaar zijn en die dienen gerespecteerd te worden. (Aanb) 

 
• Op de afdelingen voor intensieve zorgen en medium care worden psychiatrische patiënten 

(bv. intoxicatie, ethylisme) opgenomen en behandeld. Er wordt niet steeds een psychiater 
betrokken bij de behandeling. De verpleegkundigen hebben geen vorming noch 
voldoende expertise in het opvangen van psychiatrische patiënten. (TK) 

 
 Er is onvoldoende aandacht voor interne vorming vanuit het medische departement. De 

intensivisten zijn te weinig beschikbaar om dit (mee) te organiseren en te begeleiden. 
(TK) 

 
• Op de IZ-afdelingen is er geen geïntegreerd multidisciplinair patiëntendossier. Het 

papieren verpleegdossier is specifiek voor IZ en campusoverschrijdend maar verschillend 
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van de verpleegdossiers van de andere afdelingen. Op dit dossier is een weinig ruimte 
voorzien voor paramedische notities, doch deze worden nauwelijks benut door de 
paramedici. De logopedisten noteren deels in C2M en deels op een papieren dossier. 
Kinesisten en sociale dienst noteren niet in het verpleegdossier. De kinesisten overleggen 
apart met de artsen. Er is een afzonderlijk elektronisch medisch dossier (C2M) waarin 
ook resultaten van technische onderzoeken zitten. Artsen hanteren verschillende 
werkwijzen. Bv. internisten noteren in C2M; anesthesisten noteren op roze volgbladen 
maar soms ook bepaalde zaken in C2M. Er bestaat een volgblad waarmee de zaalronde 
gebeurt. Er zijn geen verslagen van multidisciplinaire patiëntbesprekingen opgenomen in 
het dossier. Idealiter evolueert men naar een uniform multidisciplinair dossier, zodat men 
op de eenheid steeds beschikt over alle noodzakelijke informatie, ondermeer om de 
familie te woord te staan. (TK) 

 
 
Resultaten 

 
 Er is geen uitgewerkt jaarverslag voor de functie Intensieve Zorgen. Er is geen opvolging 

van indicatoren betreffende kwaliteit van de zorg. (TK) 
Een (multidisciplinair samengesteld) jaarverslag dat een kritische kijk geeft op de 
verwezenlijkingen van het afgelopen jaar maar eveneens een start kan zijn van de nieuwe 
doelstellingen voor het komende jaar kan het kwaliteitsbeleid helpen structureren. Hierin 
worden, naast een activiteitenverslag, 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…). (Aanb) 

 
 Sinds de tweede helft van 2009 kon voor IZ op CL het aantal uren vorming progressief 

opgedreven worden. Zo moeten er geen vormingen geweigerd worden door 
personeelstekort. Men heeft op deze dienst geen overuren. (AV) 

 
• Er bestaat op IZ van campus CL een gestructureerd inscholingsprogramma maar dit 

instrument wordt niet gebruikt voor nieuwe medewerkers. Men werkt eerder “op maat” 
met een peter/meter. Het inscholingsprogramma met timing wordt op IZ van CR niet 
gebruikt zoals voorzien. Hier werkt men niet met een peter/metersysteem en er is geen 
duidelijke supervisor aangeduid. De nieuwe medewerker wordt zelf verantwoordelijk 
gesteld voor zijn/haar vorming op de dienst. We adviseren om een inscholingsinstrument 
te gebruiken volgens het stappenplan met timing zodat men startende verpleegkundigen 
op een efficiënte en volledige wijze kan begeleiden. (Aanb) 

 
• Een psycholoog is voor patiënt of familie beschikbaar op vraag, maar ook voor het 

personeel na potentieel traumatische incidenten. Toch verkiest men meestal om de 
psychologische ondersteuning binnen het eigen team te houden. We bevelen aan om van 
in begin gebruik te maken van de deskundigheid van de psycholoog en vanuit het beleid 
deze drempel zo laag mogelijk te houden. (Aanb) 

 
 Er is een onthaalbrochure voor IZ/medium care van CL en medium care van CZ samen. 

IZ op CR heeft een eigen onthaalbrochure. We adviseren om specifiek voor de functie IZ 
een campusoverschrijdende onthaalbrochure te ontwikkelen. (Aanb) 
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13 Zorg voor geriatrische patiënten  
Situering 

 
 Het ziekenhuis beschikt over 132 erkende G-bedden, verspreid over 3 campussen. Men 

spreekt over een afdeling instabiele pathologie (D3) op de campus Leopoldstraat met 30 
bedden, de geriatrische locometabole eenheid (G2) met 24 bedden op de campus 
Zwartzustersvest, de eenheid voor algemene, cardiorespiratoire en infectieuze geriatrie 
(G4) met 24 bedden op de campus Zwartzustersvest, de psychogeriatrie (B5) met 54 
bedden op de campus Leopoldstraat en de decentrale afdeling algemene geriatrie (C4) 
met 30 op de campus Rooienberg. 

 
 Er is een geriatrisch dagziekenhuis op de campus Zwartzustersvest. 

 
 Tijdens de audit werden volgende afdelingen bezocht: 

o Campus Rooienberg C4 
o Campus Zwartzustersvest: G4 en het geriatrisch dagziekenhuis 

 
Beleid en strategie 

 
 Er is een geriatrisch handboek opgemaakt. De algemene visie van geriatrie binnen het 

ziekenhuis, de visie van de geriaters en de visie van de verpleging worden hierin 
voorgesteld evenals de verschillende diensten/afdelingen. Een groot gedeelte handelt over 
de screeningsprocedure en de verdere afhandeling (en testen). (AV) 
We bevelen aan het handboek maar vooral de visie en de werking van het geriatrisch 
zorgprogramma ziekenhuisbreed blijvend te communiceren. Dit zou de sensibilisatie op 
de verschillende afdelingen en de verschillende disciplines ten goede kunnen komen. Bij 
deze communicatie is ook een taak weggelegd voor de directie van het ziekenhuis, zodat 
de slagkracht van de boodschap verhoogd wordt. (Aanb) 

 
• Men werkt met het SEGA- screeningsinstrument om 75+ te screenen naar een geriatrisch 

risicoprofiel. Oorspronkelijk (2008) werd geopteerd om alle 75+ door de interne liaison 
(IL) samen met de hoofdverpleegkundige van de betrokken afdeling te screenen via dit 
instrument. Eigen aan de werkwijze is dat vooraleer gescreend wordt, er een akkoord 
moet zijn van de betrokken arts. Bepaalde artsen/disciplines stonden hier weigerachtig 
tegenover. Waardoor men de screening van 75+ beperkt heeft tot die disciplines waar er 
voldoende openheid heerst tegenover het geriatrische zorgprogramma wat tevens de 
efficiëntie en motivatie van alle betrokken partijen verhoogt. Binnen deze werkwijze 
kiest men resoluut dat ook het IL – team de ‘eerste’ screenings afneemt bij de 75+- 
patiënten. (AV) 

 
• Niet alle 75+ worden momenteel gescreend (NC). Het is belangrijk dat alle patiënten met 

een risico op een geriatrisch zorgprofiel gedetecteerd kunnen worden en zo de nodige 
aangepaste zorgen kunnen krijgen: 
o Alle patiënten van de disciplines gastro-enterologie en pneumologie worden niet 

gescreend over de 3 campussen. 
o De IL (en dus ook de screening) op de campus R, werd sinds een klein jaar stopgezet. 

Hier wordt momenteel niemand gescreend. Begin februari 2010 wordt op deze campus 
de IL terug opgestart, een nieuwe geriater komt dan in dienst. 
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o Alle patiënten op spoed worden niet systematisch gescreend op geriatrisch 
risicoprofiel (met SEGA). 

 
 Op spoed zijn er geen referentieverpleegkundigen geriatrie aangesteld. (NC) 

Er is geen beleid betreffende de opvang van geriatrische patiënten op spoed uitgewerkt. 
(TK) 75 plussers worden niet systematisch gescreend op geriatrisch zorgprofiel (NC), dit 
gebeurt enkel voor patiënten die verwezen worden naar de geriaters en patiënten met een 
duidelijke (zichtbare) multipathologie die worden opgenomen op een geriatrische 
afdeling. 
o Er is wel een GOS-project uitgewerkt binnen het geriatrische zorgconcept, waarbij 

men een correcte triage van G-patiënten wil bekomen. Er is vaak een groot 
verschil tussen de ‘aangekondigde’ klacht en het werkelijke probleem. Men gaat 
ervan uit dat deze opnames voor geriatrie best op spoed gezien worden door een 
geriater. Om deze patiënten eruit te filteren werkt men met een specifiek 
screeningsinstrument voor de spoeddiensten, maar deze screening gebeurt enkel 
door internisten. (AV) 

o Ook alle geplande opnames van geriatrische patiënten verlopen via de 
spoeddiensten. Geriaters laten soms lang op zich wachten om de patiënt op spoed 
te zien waardoor wachttijden kunnen oplopen. 

Het is belangrijk om op spoed enerzijds alle 75+ te screenen met het SEGA 
screeningsformulier, zodat ook deze patiënten dezelfde kansen krijgen. Anderzijds is het 
belangrijk om het GOS kritisch te herbekijken zodat aan alle vereisten op het gebied van 
het zorgprogramma voldaan kan worden en men de werking in zijn geheel kan 
optimaliseren. 

 
• De 75+patiënten die wel gescreend worden en een verdere opvolging vereisen van het IL- 

team, worden heel nauwgezet en systematisch opgevolgd. Nagenoeg alle adviezen 
worden positief onthaald (en uitgevoerd) door de meewerkende artsen. De uitwerking van 
het IL-team en het zorgprogramma geriatrie verloopt in een goede verstandhouding en 
met wederzijdse samenwerking en respect tussen de disciplines. (SP) 

 
• Er zijn 5 afdelingen geriatrie verdeeld over de 3 campussen. De basisopvatting is de 

patiënt van bij opname meteen naar de gewenste verblijfsafdeling te oriënteren. Het 
ziekenhuis spreekt niet over gespecialiseerde afdelingen, die zich richten op één bepaald 
deelaspect van de zorg. Het ziekenhuis streeft naar een vorm van differentiatie tussen de 
afdelingen. Zo is het mogelijk voor het team zich verder te verdiepen in bepaalde 
deelaspecten van de geriatrie. Wanneer een duidelijk zorgprobleem van bij de opname 
aanwezig is, kan er bij voorkeur naar de afdeling met de meeste kennis over deze materie 
worden doorverwezen. Er zijn 2 afdelingen met een bijzonder karakter namelijk de 
afdeling D3 op campus L waar alle instabiele G patiënten terecht komen en de afdeling 
het Anker die een gesloten afdeling is die gespecialiseerd is in cognitieve stoornissen. 
(AV) We bevelen aan om, los van de basisopvatting, de bestaande opnamecriteria voor de 
verschillende afdelingen duidelijk te expliciteren en te communiceren, zodat de oriëntatie 
van bij opname optimaal kan verlopen. (Aanb) 

 
 De overlegstructuur van het geriatrische zorgprogramma en de G-afdelingen (AV): 

o Maandelijks is er een clusteroverleg tussen de hoofdverantwoordelijken van de G- 
afdelingen. Drie maal per jaar worden de behandelende artsen uitgenodigd op dit 
overleg. Op dit forum worden afdelingspecifieke problemen aangaande de geriatrie 
besproken. 
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o De dienstvergaderingen op afdelingsniveau gaan maandelijks door met de 
hoofdverpleegkundige en de personeelsleden werkzaam op de afdeling. 

o Op de wekelijkse teambesprekingen behandelt men systematisch de patiënten die op 
dat moment in behandeling zijn. Op dit overleg is de arts en het multidisciplinaire 
team aanwezig. 

o De werkgroep geriatrie is een trimesterieel overleg tussen de coördinator van het 
geriatrische zorgprogramma en de referentieverpleegkundigen op ziekenhuisniveau. 
De doelstelling is kennis bij te brengen i.v.m. de verzorging van de geriatrische 
patiënten op niet geriatrische afdelingen en de samenwerking met de functie ‘interne 
liaison’ te optimaliseren. Deze werkgroep is nog niet doorgegaan, maar wordt 
eerstdaags gepland. 

 
• Er is een gemeenschappelijk jaarverslag/beleidsplan opgemaakt voor het zorgprogramma 

voor de geriatrische patiënt. (SP) We bevelen aan dit beleidsplan en jaarverslag ook te 
vertalen naar afdelingsniveau, zodat ook afdelingsspecifieke doelstellingen en 
verbeterprojecten een plaats verdienen. (Aanb) 

 
Middelen 

 
 Het geriatrisch daghospitaal, is als een afzonderlijke entiteit herkenbaar en is duidelijk 

bewegwijzerd. Het daghospitaal is mooi en gezellig ingericht en functioneel ingedeeld. 
(SP) 

 
 De valkliniek beschikt recent over een nieuw systeem namelijk de elektronische gangmat 

welke de gangevaluatie koppelt aan de cognitieve evaluatie. (SP) 
 
 De volgende infrastructurele opmerkingen worden gemaakt bij de 2 bezochte afdelingen: 

o De afdelingen beschikken over mooie ruime en lichte eetzalen, met voldoende 
ruimte voor alle patiënten en hun familie (één eetzaal heeft aansluitend een 
kookgedeelte). (SP) We bevelen aan om de eetzalen gezelliger aan te kleden 
aangepast aan de doelgroep. (Aanb) 

o Er is geen onderzoekskamer op de 2 afdelingen aanwezig. (TK) 
o De afdelingen beschikken over een ruime comfortabele badkamer (SP) 
o De afdelingen zijn beveiligd tegen wegloopgedrag; enerzijds met een 

verklikkingsysteem anderzijds met een systeem van polsbandjes. (SP) 
o Het raam op G4 CZ in de berging is niet beveiligd (stond open op moment van 

de audit). De berging zelf is niet op slot. (TK) 
 
• De patiëntendossiers zijn multidisciplinair opgevat. De verslaggeving van de 

multidisciplinaire bespreking is summier. (AV) Er dient meer aandacht te gaan naar het 
zorgplan, met duidelijk geformuleerde doelstellingen, die het mogelijk maken de toestand 
van de patiënt op de ingestelde behandeling te monitoren. (TK) 
De dossieropbouw is grotendeels hetzelfde over de verschillende G-afdelingen. Enkel de 
notities van de psycholoog verschillen tussen de 2 bezochte afdelingen. Op campus R 
heeft men geen inzage in de notities van de psycholoog. (TK) 

 
 
Medewerkers 
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• Het is niet duidelijk wat de taken van de referentieverpleegkundigen geriatrie zijn binnen 
het huidige zorgprogramma geriatrie. (TK) Het is belangrijk dat 
referentieverpleegkundigen ten volle ingeschakeld worden binnen dit zorgprogramma 
met duidelijk omschreven taken en geruggensteund met een degelijke vorming rond de 
geriatrische thema’s. Zij kunnen mede de sensibilisatie binnen hun afdeling en binnen het 
ziekenhuis verder helpen uitdragen. 

 
• De coördinator van het zorgprogramma geriatrie heeft geen specifieke opleiding genoten 

betreffende geriatrie en beschikt ook nog niet over de nodige ervaring. (NC) De 
coördinator is momenteel wel gestart met zijn masteropleiding. 

 
 Er is een normatief personeelstekort op de afdeling G op CR. Er is een tekort van 0,7 

VTE paramedici. Er dienen voor een afdeling van 30 bedden, 1,66 VTE paramedici te 
zijn. De afdeling beschikt over 1 VTE paramedicus. 

 
 Er is een kwalitatief personeelstekort op de afdeling G op CR. Er is een tekort van 1,25 

VTE verpleegkundigen houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige 
gespecialiseerd in de geriatrie, of van de bijzondere beroepsbekwaamheid van 
verpleegkundige met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de geriatrie. Er dienen voor 
een afdeling van 30 bedden, 6,25 VTE verpleegkundigen BBT/BBB te zijn. De afdeling 
beschikt over 5 VTE verpleegkundigen BBT/BBB. 

 
 Er is een normatief personeelstekort op de afdeling G4 op CZ. Er is een tekort van 0,33 

VTE paramedici. Er dienen voor een afdeling van 24 bedden, 1,33 VTE paramedici te 
zijn. De afdeling beschikt over 1 VTE paramedicus. 

 
 Er is een kwalitatief personeelstekort op de afdeling G4 op CZ. Er is een tekort van 2,22 

VTE verpleegkundigen houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige 
gespecialiseerd in de geriatrie, of van de bijzondere beroepsbekwaamheid van 
verpleegkundige met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de geriatrie. Er dienen voor 
een afdeling van 24 bedden, 5 VTE verpleegkundigen BBT/BBB te zijn. De afdeling 
beschikt over 2,78 VTE verpleegkundigen BBT/BBB. 

 
 De meeste verpleegkundigen beschikken nog niet over een beroepstitel. De opleiding is 

lopende, men is momenteel gestart met de tweede sessie (tweede jaar). (AV) 
 
 
Processen 

 
• Het psychologisch zorgconcept werd op de 2 bezochte afdelingen goed uitgewerkt. Men 

slaagt erin om heel wat van de patiënten dagkledij te laten dragen en gezamenlijk te eten. 
Er is voldoende aandacht voor de stimulatie, wat ook merkbaar was op de afdelingen zelf. 
(SP) 

 
• Kinderen van het nabij gelegen schooltje (campus R) komen wekelijks op bezoek op de 

G-afdeling. Dit initiatief wordt goed onthaald door de geriatrische patiënten. In de 
gezamenlijke eetzaal wordt een liedje gezongen (nieuwjaarsbrief opgezegd) voor 
geïnteresseerde patiënten. (SP) 
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 Het ontslagmanagement verloopt goed gestructureerd. (SP) 
o Ontslag wordt voorbereid van bij opname. 
o Thuisbezoeken kunnen georganiseerd worden door de sociale dienst. 
o Er gaan gemiddeld 2 maal per maand een gepland zorgoverleg door op de afdeling bij 

complexe ontslagsituaties. Hierbij wordt de arts, de verpleegkundige, de huisarts en 
externe partners uitgenodigd. 

o Ontslagdocumenten bevatten alle noodzakelijke informatie om de continuïteit te 
waarborgen. 

 
 
Resultaten 

 
• Het is belangrijk om de werkwijze rond ontslagmedicatie en thuismedicatie van 

geriatrische patiënten kritisch te herbekijken. Hierbij dient men aandacht te hebben voor 
substitutie en het volledige overzicht van alle medicatie. (Aanb) Bij ontslag wordt niet 
meer gesubstitueerd. Dit kan voor verwarring zorgen en voor dubbele inname met 
eventuele thuismedicatie. Deze werkwijze dient samen met de artsen en de apotheek 
bekeken te worden zodat risico’s zo laag mogelijk gehouden worden. De 
ontslagmedicatie dient ook zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd te worden aan de 
patiënten en hun familie. (Aanb) 

 
• In de periode oktober 2008 tot september 2009 werden voor de campus Leopoldstraat 

1762 75+ patiënten opgenomen; hiervan werden er 1011 gescreend. Voor de campus 
Zwartzustersvest werden 248 75+ patiënten opgenomen en werden er 125 gescreend. Op 
CL hadden 487 patiënten een positieve score en kregen een verdere evaluatie. Op CZ 
waren dit er 49. Men is recent ook gestart met de patiënten van de kortere verblijven te 
screenen, zodat het totaal aantal gescreende patiënten globaal hoger zal komen te liggen. 
(AV) 

 
• De meeste afdelingen beschikken over een mooi uitgewerkte brochure over de werking 

van de afdeling met aandacht voor het psychologische klimaat van de geriatrische patiënt. 
Men beschrijft het belang van dagkledij, gezamenlijk eten en stimulatie voor deze 
populatie. Verder wordt ook ingegaan op het veiligheidsbeleid van de afdeling en het 
belang om steeds voldoende attent te zijn als familie op wegloopgedrag van andere 
patiënten. (SP) 
Aanbeveling om voor alle afdelingen een onthaalbrochure op te maken. (Aanb) 

 
 Het dagziekenhuis op campus Zwartzustersvest is alle weekdagen geopend van 8:00 tot 

16:00 uur. Er zijn 6 bedden en 6 zetels ter beschikking. Er werden afgelopen jaar 1150 
opnames gerealiseerd, waarvan het overgrote deel diagnostiek betrof (60%). Er is ook een 
brochure uitgewerkt voor het geriatrisch dagziekenhuis. (AV) 

 
 We bevelen aan om na te gaan welke cijfergegevens belangrijk zijn om te registreren en 

zo het beleid van het geriatrische zorgprogramma te ondersteunen en mee richting te 
geven. (Aanb) 
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14 Zorg voor internistische en oncologische 
  patiënten  

Situering 
 
 Het AZ Sint-Maarten heeft op de campus Rooienberg een erkenning voor een 

zorgprogramma voor oncologie, een gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor 
borstkanker en voor radiotherapie. Op de campussen Leopoldstraat en Zwartzustersvest is 
men erkend voor een zorgprogramma voor oncologische basiszorg. 

 
• Internistische, niet-oncologische patiënten worden op de campus Zwartzustersvest 

opgenomen op een gemengde CD afdeling (A2). Op de campus Leopoldstraat zijn er 2 
internistische afdelingen (B4 voor cardio en enterologie en B3 voor cardio-pulmunaire 
aandoeningen). Op campus Rooienberg is er één afdeling interne (A2) naast een dienst 
hartbewaking. 
Oncologische patiënten worden gewoonlijk opgenomen op de afdeling A1 op de campus 
Rooienberg. Aansluitend is er ook een oncologisch dagziekenhuis, waar steeds de 
chemotherapie wordt toegediend (ook van gehospitaliseerde patiënten). In mindere mate 
komen patiënten ook op A2 terecht (voornamelijk pneumologische oncologie). Op de 
campus Leopoldstraat is er een oncologisch daghospitaal (C3), langere hospitalisaties 
gebeuren op B3, B4 en op de materniteit (gynaecologische oncologie), terwijl patiënten 
op de campus Zwartzustersvest voor chemotherapie opgenomen worden in het gemengd 
daghospitaal (A4). 

 
 De afdeling oncologie (A1), interne (A2) en het daghospitaal chemo op de campus 

Rooienberg, afdeling B3 op campus Leopoldstraat en het gemengd dagziekenhuis (A4) 
op de campus Zwartzustersvest werden tijdens de audit bezocht. 

 
 Voor radiotherapie wordt hoofdzakelijk samengewerkt met het Imeldaziekenhuis te 

Bonheiden, het Heilig Hartziekenhuis van Lier en het AZ Sint-Jozef van Bornem. Sinds 
de aansluiting van het AZ Sint-Jozef te Malle bij het IridiumKankerNetwerk is de 
samenwerking op het vlak van de brachytherapie stilgevallen. 
Op oncologisch vlak is er samenwerking met het Imeldaziekenhuis van Bonheiden, het 
Heilig Hartziekenhuis van Lier en het AZ Heilige Familie van Reet. 

 
 
Beleid en strategie 

 
• Het diensthoofd van de radiotherapie is ook coördinator van het zorgprogramma voor 

oncologie. De borstkliniek heeft een eigen medische coördinator. (AV) 
 
• Het volledige oncologisch beleid wordt ziekenhuisbreed gevoerd. Er is één handboek 

(bestaande uit verschillende subhandboeken) dat via intranet consulteerbaar is. Het 
toedienen van chemotherapie werd geconcentreerd op de daghospitalen. 
Toedieningsmateriaal is uniform op de twee campussen. Oncologische heelkunde wordt 
zoveel mogelijk geconcentreerd bij enkele chirurgen. (SP) 
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 De multidisciplinaire oncologische commissie komt twee keer per jaar samen. Op deze 
commissievergaderingen worden de verschillende oncologische deelhandboeken om de 
twee jaar volledig gereviseerd. (AV) 

 
 
Middelen 

 
• De verblijfsafdeling A1, met 16 een- en 8 tweepersoonskamers, maakt een verouderde 

indruk. De sanitaire cellen zijn zeer smal en niet rolstoeltoegankelijk. Er is amper plaats 
tussen lavabo en toilet. Het daghospitaal is van een recentere datum, maar is te klein 
volgens de activiteit (4 eenpersoonskamers en 2 hoeken met telkens 3 zetels, verder een 
centrale balie met daarachter een kleine verpleegpost). Er is geen ruimte voor welness- 
activiteiten, een gesprek, pruikenadvies, revalidatie… op het daghospitaal (TK). 

 
 De papieren dossiers met gegevens over de chemotherapietoediening worden bewaard op 

het daghospitaal, zodat deze gegevens daar steeds beschikbaar zijn. (AV) 
 
 
Medewerkers 

 
• Op de afdeling A1 worden naast oncologische patiënten ook andere internistische 

patiënten en zelfs heelkundige patiënten gehospitaliseerd. Dit maakt het moeilijk om alle 
zorgprocedures voldoende goed te kennen (AV) 

 
 Op de afdeling A1 (campus Rooienberg) bestaat de equipe (inclusief daghospitaal) uit 

17,55 VTE verpleegkundigen. (AV) 7 mensen zijn opgeleid om chemotherapie toe te 
dienen. Door het concentreren van de chemotherapie op de afdeling en toe te wijzen aan 
een beperkt aantal verpleegkundigen kunnen zij voldoende routine opbouwen. (SP) 

 
• Op B3 campus CL, worden oncologische patiënten opgenomen. Deze worden opgevolgd 

door een pneumoloog en een gastro-enteroloog die zich beiden binnen hun team hierin 
specialiseren. (SP) Chemotherapie wordt gegeven door een vast team verpleegkundigen 
die hiervoor zijn opgeleid. (SP) Voor de nieuwe medewerkers is er dit jaar een 
bijscholing hierover gepland. 

 
 
Processen 

 
• ’s Morgens worden op het dagziekenhuis op campus Rooienberg alle flacons met 

Medrol® aangeprikt en deze flacons met de spuit erin blijven dan zo staan in de open 
kasten tot toediening later op de dag. Op de dag van de audit werden zo verschillende 
flacons aangetroffen, waarvan sommige bij manipulatie van de naastliggende medicatie 
omvielen. Dit vormt een risico op contaminatie van de medicatie. (TK) 

 
• Op het maandelijkse werkoverleg van de verpleegequipe gebruik men 1 uur voor 

vorming (bv. wijzigingen in het oncologisch handboek…). (AV) 
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 Momenteel is men nog niet volledig overgeschakeld naar het werken met uniforme 
elektronische chemotherapievoorschriften. Men maakt gebruik van 3 systemen voor het 
voorschrijven van cytostatica; 

o een elektronisch voorschrift voor de disciplines gastro-entero, pneumo en 
gynaecologie. 

o een papieren systeem voor de overige disciplines op de campus CR. 
o En ten slotte werken de gynaecologen en de overige specialismen met 

oncologische patiënten op de campus CL met een Excel voorschrift. 
Heel recent werd deze werkwijze aangepast en worden 90% van alle 
chemotherapievoorschriften via elektronische wijze voorgeschreven. 10° % zit 
momenteel nog niet in het elektronische systeem, maar ook dit percentage wordt 
eerstdaags weggewerkt. (TK) 
Deze werkwijze houdt risico’s voor de patiëntveiligheid. 
We bevelen aan voor alle cytostaticavoorschriften over te schakelen naar een elektronisch 
cytostaticavoorschrift waarin ingebouwde controles voorzien zijn. (Aanb) 

 
 De bereiding van de cytostatica gebeurt niet steeds door de apotheker zelf of door de 

assistenten onder rechtstreeks toezicht van de apotheker. De voorbereiding wordt zo veel 
mogelijk gecontroleerd door de apotheker. De controles tijdens de eigenlijke bereiding en 
na de bereiding worden in principe enkel door de assistent uitgevoerd, waardoor geen 
sprake is van een volledig sluitende werkwijze waarbij de volledige bereiding van het 
cytostaticaproduct steeds onder rechtstreeks toezicht van een apotheker gebeurt. (NC) 

 
 Er zijn 4 extravasatiekits beschikbaar op de campus CR en 4 op de campus CL. (AV) 

 
• Op campus CR is er een samenwerkingsproject met de liaisonpsychiater voor de 

begeleiding van oncologische patiënten. (SP) 
 
 Chemotherapie wordt op de afdelingen afgeleverd in speciale boxen. Deze medicatie is 

dubbel verpakt. (AV) 
 
• We bevelen aan na te gaan hoe huisartsen meer betrokken kunnen worden bij de MOC’s 

waarop hun patiënten besproken worden. (Aanb) 
 
 Dagelijks is er een briefing in aanwezigheid van de leden van het OST. (SP) 

 
 We raden aan om met communicatieschrift te werken waarin afspraken, 

telefoonnummers, vragen, voorschriften en informatie voor de huisarts kunnen 
opgenomen worden. Ook informatie over de individuele chemotherapiekuur (o.a. 
bijwerkingen) zou hieraan toegevoegd kunnen worden (Aanb) 

 
 
Resultaten 

 
• Er is een zeer degelijk en omvattend project rond cytostatica uitgewerkt gedurende een 

aantal jaren. Heel wat verbeteracties werden uitgewerkt (MIP cyto, verschillende 
werkgroepen, verschillende procedures werden op punt gesteld (o.a. schoonmaak, 
veiligheid, elektronisch voorschrift, proactieve risicoanalyse….) (SP) 
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• We bevelen aan per soort chemotherapeuticum een fiche te ontwerpen met informatie 
over de verschillende mogelijke nevenwerkingen. Dergelijke fiche kan dan toegevoegd 
worden aan een individuele patiënten/communicatiemap. (Aanb) 

 
• In 2009 werden er 874 multidisciplinaire oncologische consulten geteld. De MOC’s 

worden afwisselend op de campussen Rooienberg en Leopoldstraat georganiseerd. 
Huisartsen worden steeds uitgenodigd op de MOC’s. In 2008 waren er bij 10% van de 
MOC’s een huisarts aanwezig. (AV) 

 
 Jaarlijks ziet men momenteel in de borstkliniek net iets meer dan 150 nieuwe gevallen 

van borstkanker. Het operatieve ingrijpen wordt geconcentreerd bij 2 gynaecologen en 
een derde  gynaecoloog is actief op de campus Leopoldstraat. (AV) 

 
 Er worden heel wat comfortzorgen aangeboden: (SP) 

- Daarnaast zijn er ook “Look good, feel better”-sessies via de VLK. 
- Drie dagen per week komen er vrijwilligers (VLK) voor de ondersteuning van de 

patiënten. Regelmatig is er een multidisciplinaire evaluatie van deze werking. 
- Men wil binnenkort starten met het revalidatieprogramma “Rekanto” aangeboden. 
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15 Zorg bij het levenseinde  
Situering 

 
• De palliatieve functie van het AZ Sint-Maarten bestaat momenteel uit 2 palliatieve 

support teams (PST’s): één voor de beide campussen te Mechelen en één voor de campus 
in Duffel. De psychologe werkt campusoverschrijdend. 

 
 De campus Rooienberg beschikt over een palliatieve afdeling (6 eenpersoonskamers). 

 
• Naast de PST’s is er nog een apart oncologisch support team actief (OST) op de 

verschillende campussen dat verschilt van het team dat binnen de borstkliniek voor de 
oncologische support zorg. De drie teams staan onder dezelfde verantwoordelijke. 

 
• Er werd tijdens de audit gesproken met twee leden van de palliatieve functie (sociaal 

verpleegkundige-coördinator campus Rooienberg en de psychologe). Zorg bij het 
levenseinde was ook een aandachtspunt tijdens de bezoeken aan de algemene 
verpleegafdelingen. 

 
 
Beleid en strategie 

 
• Het beleid waarin verschillende aspecten bij het levenseinde aan bod komen is 

uitgeschreven vanuit de groep Emmaüs: palliatieve sedatie, therapeutische 
hardnekkigheid, palliatieve zorgen, euthanasie, opvang van nabestaanden. De visie op 
euthanasie werd verder uitgewerkt in een stappenplan (2007). Men is van plan iets 
analoogs uit te werken voor palliatieve sedatie. (AV) Voor de uitwerking van dit 
stappenplan werd een commissie medisch begeleid sterven opgericht in 2006, die nog 
verder jaarlijks tweemaal bijeenkomt om de werking van het stappenplan op te volgen en 
waar nodig bij te sturen, evenals de DNR-codering. Hierbij is het PST sterk betrokken 
(levert 7 commissieleden). In het kader hiervan registreert men alle vragen met 
betrekking tot het levenseinde. (SP) 

 
• De voorbije jaren heeft men gewerkt naar een betere afstemming van de PST’s over de 

campussen heen. De beide PST’s komen ongeveer om de zes weken samen. Hierbij 
worden de “werkgroep referentieverpleegkundigen” voorbereid, worden afspraken 
gemaakt rond administratieve taken, is er uitwisseling van informatie, zijn er 
casusbesprekingen, bijscholing… (SP) 
Een gemeenschappelijke visie en doelstellingen van het PST werd uitgeschreven, evenals 
een functieomschrijving voor de referentieverpleegkundigen. In deze missie ontbreekt 
nog de afstemming met het OST en de ondersteuning die in de borstkliniek geboden 
wordt. In de praktijk is men nog de taakverdeling aan het uitklaren. Ook kan in de missie 
nog meer aandacht geschonken worden aan de opvang van familieleden na het overlijden 
van een (ongeboren) kind. (Aanb) 
Het zou kunnen nuttig zijn om de verschillende teams die voor psychosociale 
ondersteuning zorgen in het ziekenhuis samen te voegen, de werking te uniformiseren en 
als groep een visie en strategie uit te bouwen voor de verschillende deelaspecten 
(kinderen, ouders, palliatieve, crisisopvang patiënten, crisisopvang zorgequipe, 
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oncologische support…). (Aanb) 
 
 De communicatie met en de aansturing door het beleidsniveau verloopt momenteel via 

historisch gegroeide communicatielijnen. Zo waren er in 2008 twee overlegvergaderingen 
met de co-directeur van het paramedisch departement, maar was er ook informeel overleg 
met een lid van het medisch managementsteam. Verder verloopt ook een deel van de 
communicatie met de hoofdgeneesheer via een van de artsen, die ook medisch 
diensthoofd is van de palliatieve eenheid. (AV) 
Alhoewel men momenteel geen problemen ondervindt, is het van belang de 
communicatielijnen te bewaken en meer te formaliseren, zeker wanneer men het 
werkveld breder dan enkel palliatieve zorg zou maken. Het structureel inbedden van een 
stuurgroep kan op dat moment zeker een meerwaarde betekenen. (Aanb) 

 
• Vanuit het AZ Sint-Maarten is er een vertegenwoordiging in de Federatie Palliatieve 

Zorg Vlaanderen en in het Palliatief netwerk Mechelen. Verder is er nog een apart 
overleg van de psychologen van de PST’s van de regio Mechelen-Lier-Bornem. (SP) 

 
• In de visietekst over zwangerschapsbegeleiding legt (de Raad van Bestuur van) het 

ziekenhuis striktere criteria op dan de wettelijke voorziene (verbod op abortus om niet- 
medische redenen, verplicht positief advies van een expertengroep bij 
zwangerschapsafbreking om medische redenen met een levensvatbare aandoening bij de 
foetus of bij een ernstig gevaar voor de gezondheid van de vrouw). In de praktijk bleek 
het zeer moeilijk om als buitenstaander iets over deze visie terug te vinden. (TK) Het 
ziekenhuis moet erover waken dat het aanbod van zorg voor de patiënt duidelijk is. 

 
• We bevelen aan gemeenschappelijke patiëntenbesprekingen door de leden van het PST, 

OST (oncologisch support team) en de borstkliniek te organiseren om de zorgvraag 
onderling te kunnen afstemmen. (Aanb) 

 
 
Middelen 

 
 Er wordt gewerkt met een apart papieren palliatief dossier dat niet toegankelijk is voor 

andere zorgverleners. Belangrijke informatie wordt wel doorgegeven tijdens 
multidisciplinaire dienstvergaderingen, via C2M of rechtstreeks aan bepaalde 
zorgverstrekkers. (AV) 
De versnippering van de dossiergegevens houdt echter een risico in dat niet alle 
belangrijke informatie steeds door alle zorgverleners toegankelijk is. (TK) 

 
 De palliatieve zorgeenheid is sinds 1999 gehuisvest in een nieuwe afdeling. Een 

dienstplaats, keuken, zitkamer en 2 kamers werden in de nieuwbouw geopend in 2006. 
De 4 oudste kamers en de badkamer worden dit jaar nog gerenoveerd. Aangezien de 
afdeling op de tweede verdieping ligt, beschikt men niet over een tuin, maar dit heeft men 
opgelost door middel van een tuinkamer met houten terrasvloer en 2 lichtkoepels die 
open kunnen. (AV) 

 
 
Medewerkers 
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 Er is niet voorzien in een permanentie van de palliatieve functie, omdat men bij 
dringende problemen steeds terecht kan bij de medewerkers van de palliatieve eenheid. 
(AV) 

 
• Momenteel wordt de psychologe voor 0,5 VTE en de twee verpleegkundigen samen voor 

1 VTE vrijgesteld voor de palliatieve functie. De tijdsbesteding van de artsen is minder 
duidelijk. Zij nemen ondermeer deel aan bepaalde zaalrondes, geven advies bij 
pijnproblemen of radiotherapiegerelateerde problematieken, of bij senologische 
problemen, afhankelijk van hun specialisatie. (AV) De mobiele equipe van de palliatieve 
functie dient voor een ziekenhuis van deze grootte normatief minstens te bestaan uit 0,69 
VTE geneesheerspecialist, 0,69 VTE psycholoog en 0,69 VTE gegradueerde 
verpleegkundige. Dat 2,07 VTE wordt ingevuld, kan momenteel onvoldoende worden 
aangetoond. Vooral de medische inbreng is eerder wisselend en sterk patiëntgerelateerd 
en te weinig structureel-organisatorisch. (NC) 

 
 Alle medewerkers van het PST en de referentieverpleegkundigen beschikken over een 

functieomschrijving. Op de palliatieve afdeling kregen alle medewerkers het voorbije jaar 
een functioneringsgesprek. (SP) 

 
 Op alle afdelingen zijn er referentieverpleegkundigen. Zij houden mee toezicht op de 

implementatie van de palliatieve zorgprocedures en zorgen voor een verspreiding van de 
palliatieve zorgcultuur. (AV) 

 
 De inscholing van nieuwe leden van het PST vergt veel inspanning omdat er geen 

specifieke inscholingshandleiding, aangevuld met een stappenplan (wat wanneer moet 
gekend zijn), bestaat. (TK) 

 
• De personeelsequipe van de palliatieve zorgeneenheid bestaat uit 8,8 VTE 

verpleegkundigen, waarvan 3,4 VTE bachelorverpleegkundigen. Normatief zijn er 8,94 
VTE verpleegkundigen vereist, waarvan minstens 5,94 VTE bachelors. Er is dus een 
normatief tekort van 0,14 VTE verpleegkundigen en een kwalitatief tekort van 2,6 VTE 
bachelors. (NC) Daarnaast beschikt men over 0,16 VTE psychologe en 0,16 VTE 
maatschappelijk werker. Dagelijks is één tot twee uur een kinesitherapeut aanwezig. 
Daarnaast zijn er een ergotherapeut, logopedist, pastoraal werker en diëtiste op vraag 
beschikbaar. Op de eenheid zijn ook 24 vrijwilligers actief. 
De hoofdverpleegkundige heeft een opleiding in de palliatieve zorg gevolgd, alle andere 
verpleegkundigen een basiscursus. (AV) 

 
 
Processen 

 
 De palliatieve zorgcultuur is in het ziekenhuis al sterk aanwezig. De aanvragen komen 

van allerhande afdelingen en vanuit alle campussen. Men geeft aan dat er met veel artsen 
een vlotte samenwerking bestaat en gemakkelijk een begeleiding kan opgestart worden. 
(SP) 

 
 Het gebruikte formulier voor therapeutische beperkingen is gedetailleerd uitgewerkt en 

bevat een DNR-code NC (no code). (SP) Het formulier wordt echter nog niet courant 
gebruikt in het ziekenhuis. (TK). 
Sommige artsen noteren de DNR-code in C2M en op een medisch opdrachtenblad in het 
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verpleegdossier. Bij nazicht van zo’n opdrachtenblad bleek de code niet te zijn 
overgeschreven. Hierdoor kan men onvoldoende snel weten of en welke code de patiënt 
heeft. Indien er wel moet gereanimeerd worden leidt deze werkwijze tot onaanvaardbaar 
tijdverlies. (TK) 

 
• Men heeft recent enkele ziekenhuisbrede palliatieve zorgprocedures uitgewerkt 

(doodsreutel, mondzorg). Deze worden via een vormingsmoment tijdens de 
dienstvergaderingen geïmplementeerd. (AV) 

 
• We bevelen aan een zorgboekje te ontwikkelen om de continuïteit van zorgen te 

verbeteren na ontslag of tussen twee opnames. Dit zou ingepast kunnen worden in de 
boekjes die voor gynaecologische oncologiepatiënten gebruikt worden en veralgemeend 
worden voor alle oncologische en palliatieve patiënten. (Aanb) 

 
 
Resultaten 

 
• In 2008 waren er in het AZ Sint-Maarten 599 overlijdens. Daartegenover staat een cijfer 

van 277 patiënten die door het PST werden begeleid. 150 patiënten overleden in het 
ziekenhuis onder begeleiding van het PST, 135 werden na begeleiding naar huis 
ontslagen. Gemiddeld duurde een begeleiding 12,1 dagen. 
Er werden 69 patiënten op de palliatieve eenheid opgenomen, de gemiddelde 
verblijfsduur was er 29,9 dagen, 95% van deze patiënten overleed op de palliatieve 
afdeling. 
Er werden 3 euthanasieprocedures uitgevoerd. (AV) 

 
• Er is aandacht voor kinderen van (groot)ouders met een levensbedreigende aandoening. 

Er wordt al gewerkt met een boekje “Niet te jong voor verlies”, en de mogelijkheid 
bestaat om de psychologe in te schakelen. Deze kindgerichte werking wordt momenteel 
gestimuleerd en verder ontwikkeld vanuit de federatie. Men speelt met de idee om te een 
specifieke plek in te richten in het ziekenhuis waar kinderen terecht zouden kunnen. (AV) 
Vorming voor vrijwilligers omtrent de problematiek werd al gegeven. (SP) 

 
• In samenwerking met de lokale autoriteiten heeft men een aparte plaats op het kerkhof 

laten inrichten voor overleden baby’s en kinderen (Sterrenheuvel). (SP) 
 
 In 2008 werden er in het AZ Sint-Maarten 4 euthanasieprocedures uitgevoerd (32 

aanvragen). (AV) 
De PST’s zijn sterk betrokken bij de euthanasieprocedures in het ziekenhuis. Naast de 
betrokkenheid vanaf de euthanasievraag, zijn de PST’s soms ook actief betrokken bij de 
praktische voorbereiding en uitvoering, en zorgen zij ook voor een debriefing van alle 
medewerkers, inclusief artsen, na iedere uitgevoerde procedure. (SP) 
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16 Milieu en hygiëne  
 
 

16.1 Milieuvergunningen 
 
 De milieuvergunning voor het exploiteren van Campus Leopoldstraat werd verleend voor 

een termijn die eindigt op 30 maart 2018 en omvat onderstaande G-rubrieken: 
o Rubriek 35: Rouwkamer 
o Rubriek 49.2: Ziekenhuizen 
De campus beschikt niet meer over een rouwkamer en de overledenen worden binnen de 24 uur 
overgebracht naar een vergund mortuarium. (AV) 

 
 De milieuvergunning voor het exploiteren van Campus Zwartzustersvest werd verleend 

voor een termijn die eindigt op 22 december 2024 en omvat onderstaande G-rubrieken: 
o Rubriek 35: Rouwkamer 
o Rubriek 49: Ziekenhuizen 
De campus beschikt niet meer over een rouwkamer en de overledenen worden binnen de 24 uur 
overgebracht naar een vergund mortuarium. (AV) 

 
 Vanaf eind 2008 worden alle activiteiten van de afdeling biotechnologie uitgevoerd in 

Campus Zwartzustersvest. Deze campus beschikt niet over een milieuvergunning voor het 
exploiteren van een inrichting met ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of 
pathogene organismen. 
Het is niet toegelaten om zonder schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een, 
volgens de Vlarem I-indelingslijst (rubriek 51), als hinderlijk ingedeelde inrichting te 
exploiteren. (NC) 

 
 De milieuvergunning voor het exploiteren van Campus Rooienberg werd verleend voor 

een termijn die eindigt op 25 juni 2029 en omvat onderstaande G-rubrieken: 
o Rubriek 35: Rouwkamer 
o Rubriek 49.1: Dagziekenhuizen 
o Rubriek 49.2: Universitaire, algemene, categorale en psychiatrische ziekenhuizen 
o Rubriek 51.2.1: Ingeperkt gebruik van pathogene organismen, laboratorium voor 

activiteiten van maximaal risiconiveau 2. 
Er worden op deze campus geen activiteiten van ingeperkt gebruik van pathogene organismen 
meer uitgevoerd (AV). 

 
 

16.2 Verbouwingen 
 
 Wij bevelen aan om voor elke belangrijke wijziging van de vergunde inrichting een 

vergunning aan te vragen bij de bevoegde overheid (AB). 
 
 

16.3 Medisch Afval 
 
 Er werd geen plaatsbezoek gebracht aan Campus Rooienberg te Duffel. De vaststellingen 

m.b.t. Campus Leopoldstraat en Campus Zwartzustersvest kunnen evenwel ook van 
toepassing zijn voor de niet bezochte campus (AV). 



 

Definitief auditverslag AZ Sint-Maarten Mechelen 
 
 
 
 AZ Sint Maarten beschikt over richtlijnen m.b.t. de verschillende afvalstromen binnen het 

ziekenhuis. Schriftelijke richtlijnen over het opslaan en afvoeren van medisch afval, de reiniging 
en eventuele desinfectie van interne transportmiddelen en de opslagruimtes, het tijdig en 
regelmatig ophalen door erkend ophaler zijn niet beschikbaar (NC). 

 
 De centrale inzamelplaatsen voor medisch afval van campus Leopoldstraat en Zwartzustersvest 

voldoen niet aan de milieuwetgeving. 
Campus Leopoldstraat beschikt niet over een centrale opslagplaats voor medisch afval. De 
interne inzameling van niet-risicohoudend medisch afval gebeurt op verschillende locaties. De 
containers staan verspreid over het terrein van het ziekenhuis, vrij toegankelijk, moeilijk 
bereikbaar voor transportmiddelen en niet steeds aan het zicht onttrokken (NC). 
De centrale opslagplaats voor medisch afval van Campus Zwartzustersvest is gelegen in de 
nabijheid van de parking van de campus, vrij toegankelijk en niet aan het zicht onttrokken (NC). 
De interne inzamelplaatsen voor afvalstoffen van de beide bezochte campussen worden na 
ophaling van de (pers)containers quasi nooit gereinigd. (NC) 
De opslag van vaste afvalstoffen moet gebeuren in een inzamelruimte, lekvrije containers of 
perscontainers op een aan het zicht onttrokken locatie die gemakkelijk bereikbaar is voor de 
interne en externe transportmiddelen en waarvan de toegang voor onbevoegden verboden is. 
Om het ontstaan van microbiële broeihaarden te voorkomen moet elke locatie waar er containers 
of perscontainers bevinden na ophaling van de containers of perscontainers gereinigd en, indien 
nodig, gedesinfecteerd worden 

 
 Op Campus Leopoldstraat wordt het risicohoudend medisch afval (RMA), vooraleer het wordt 

opgeslagen in de interne verzamelplaats voor RMA, tijdelijk in een niet afsluitbare ruimte aan 
een ingang aan de achterzijde van het ziekenhuis geplaatst. (NC) 
Een inzamelplaats voor RMA kan uitsluitend worden ingericht in een gesloten, koele 
opslagruimte die niet toegankelijk is voor onbevoegden. 

 
 De inzamelruimte voor RMA op Campus Leopoldstraat voldoet niet aan de technische vereisten 

van de milieuwetgeving (VLAREA). 
De vloer van de opslagplaats bestaat uit betonklinkers en aan de buitenzijde ontbreken de 
verplichte vermeldingen. (NC). 
Volgens Vlarea moeten de vloeren en wanden van een inzamelplaats voor RMA vloeistofdicht, 
voldoende effen en gemakkelijk afwasbaar zijn. De buitenzijde moet voorzien zijn van de 
vermelding: “risicohoudend medisch afval”, “toegang verboden voor onbevoegden”. 
De inzamelruimten voor RMA van de twee bezochte campussen wordt ook gebruikt als 
opslagplaats voor andere materialen: verouderd ziekenhuismateriaal, gereedschap 
bouwmaterialen. Deze inzamelruimten worden nooit gereinigd of gedesinfecteerd (NC) 
Om het ontstaan van microbiële broeihaarden te voorkomen moet de inzamelruimte na lediging 
worden gereinigd en indien nodig worden gedesinfecteerd. 

 
• Om het ontstaan van microbiële broeihaarden te voorkomen moeten: 

o De transportmiddelen aangewend om het medisch afval van de afdeling of plaats van 
productie naar de centrale inzamelplaats te brengen regelmatig gereinigd en indien nodig 
gedesinfecteerd worden. 

o De inzamelruimten en de locaties waar de containers of perscontainers zich bevinden, na 
elke ophaling gereinigd en indien nodig gedesinfecteerd worden. 
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We bevelen aan hiervoor om reinigingsschema’s op te stellen en toe te voegen aan de schriftelijke 
richtlijnen over het opslaan en behandelen van medisch afval. (AB) 

 
 Wij bevelen aan om de bestaande interne instructies over de verschillende afvalstromen (cf. 

aanbevelingen van OVAM) te afficheren in de spoelruimte van elke afdeling. (AB) 
 
 

16.4 Drinkwaterdistributie 
 
 Er wordt uitsluitend drinkwater aangeboden van het openbare waterleidingsnet (AV) 

 
 Op sommige campussen wordt er drinkwater aangeboden via drinkfonteintjes 

We bevelen aan om de bacteriologische kwaliteit van water verdeeld via de drinkfonteintjes 
zorgvuldig op te volgen en te evalueren. Op basis van deze evaluatie moeten de nodige 
bacteriologische controles en desinfecties worden uitgevoerd. 
De telling van het aantal kolonies bij 22°C en 37°C is een algemene indicator van de 
bacteriologische waterkwaliteit en is een goede aanduiding voor de zuiverheid en integriteit van 
het distributiesysteem: de waterbehandeling, de filtratie en de desinfectie. (AB). 

 
 

16.5 Biotechnologie 
 
 In het labo worden enkel biologische agentia gemanipuleerd met als maximale risicoklasse 2. 

Positieve primo-culturen van via lucht overdraagbare pathogenen van risicoklasse 3 worden niet 
meer geopend tijdens of na de groei. (AV) 

 
 Risicohoudend medisch afval wordt in gele containers gedeponeerd en afgevoerd (AV) 

 
 Sinds eind 2008 worden alle activiteiten van de afdeling biotechnologie uitgevoerd in Campus 

Zwartzustersvest. 
Deze afdeling beschikt niet over een schriftelijke toelating voor het ingeperkt gebruik van 
pathogene organismen afgeleverd door de sectie Bioveiligheid en Biotechnologie van het 
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (SBB). (NC) 

 
 Er zijn geen specifieke richtlijnen m.b.t. dagelijkse en periodieke onderhoud van het laboratorium 

microbiologie beschikbaar. 
Onderhoudstaken, zoals het reinigen van werkoppervlakken en laboratoriummateriaal, 
activiteiten m.b.t. het sluiten en verwijderen van recipiënten voor RMA…… worden zelfstandig 
uitgevoerd door een logistiek medewerker. (NC) 
In een laboratorium met risicoklasse 2+, worden personen met onvoldoende kennis over het 
biologisch risico enkel toegelaten indien zij onder toezicht staan van een persoon op de hoogte 
van bioveiligheid. Volgens de beginselen van een goede laboratoriumpraktijk is het af te raden 
om het onderhoud van werktafels en specifiek laboratoriummaterialen (LAF-kast, centrifuges, 
broedstoven…) te laten uitvoeren door personen niet op de hoogte van bioveiligheid. 

 
 Praktische richtlijnen over het gebruik van doeltreffende ontsmettingsmiddelen zijn niet 

beschikbaar op de werkvloer. (NC) 
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 Het is onduidelijk of de gebruikte ontsmettingsmethoden gevalideerd zijn voor de verschillende 
types van micro-organisme die geanalyseerd worden. Bij het desinfecteren van materialen en 
werkoppervlakken mogen uitsluitend gevalideerde desinfectiemethoden of gevalideerde 
desinfectiemiddelen worden gebruikt. (NC) 

 
 Voor het thema bioveiligheid worden er geen interne audits ingericht. 

Om de risicoreducerende maatregelen m.b.t. de primaire en secundaire bioveiligheid te evalueren, 
conform het in de Vlarem opgelegde takenpakket, moet de bioveiligheids-coördinator op 
regelmatige basis een interne audit uitvoeren. (NC) 

 
• In het laboratorium hangen er geen instructies die opgevolgd moeten worden bij een ongeval. In 

sommige procedures werd een onderwerp “accidenteel morsen”opgenomen maar een 
bioveiligheidshandleiding voor de praktijk is niet aanwezig op de werkvloer. (TC) 

 
 Specifieke opleidingen m.b.t. bioveiligheid, voor medewerkers, nieuwe medewerkers en 

studenten betrokken bij activiteiten van ingeperkt gebruik worden niet ingericht. In het 
opleidingsaanbod is er vooral aandacht voor de biotechniek en wordt er weinig aandacht besteed 
aan het thema bioveiligheid. (NC). 

 
 Er is geen controleprogramma voor insecten of knaagdieren. 

Omdat ongedierte als vector voor micro-organismen van risicoklasse 2 of 3 kan dienst doen, moet 
een doeltreffend controleprogramma voor insecten en knaagdieren worden opgesteld. 

 
 De primaire inperking, maatregelen om de verspreiding van micro-organismen binnen de 

werkzone te beperken, is de bevoegdheid van de arbeidsgeneeskundige dienst. Het is aan te 
bevelen om de arbeidsgeneesheer te informeren over de activiteiten van ingeperkt gebruik en te 
raadplegen bij het opstellen van de risicoanalyse. (AB) 

 
 De activiteiten van het bloedtransfusielaboratorium (administratie, opslag bloedvoorraad..) 

vinden plaats in hetzelfde lokaal als de activiteiten van het L2-lab. 
We bevelen aan om de verenigbaarheid van deze activiteiten met de organisatie van het lokaal te 
evalueren en na te gaan in hoeverre de bioveiligheid  gegarandeerd kan worden.. (AB) 

 
• Het L2-laboratorium is toegankelijk via verschillende toegangsgangdeuren. De sommige deuren 

ontbreken de verplichte vermeldingen: coördinaten van de verantwoordelijke en het 
inperkingsniveau. (NC) 

 
 

16.6 Bestrijding en preventie van ongedierte 
 
 Op alle campussen wordt de ongediertebestrijding uitgevoerd door een professioneel bedrijf 

voor ongediertebestrijding. (AV) 
 
 De afdeling biotechnologie, de inzamelruimten voor medisch afval en het mortuarium werden 

niet opgenomen in een ongediertebestrijdingplan (NC) 
 
• Om de continuïteit te verzekeren is het aan te bevelen om schriftelijke richtlijnen m.b.t. 

preventieve en actieve ongediertebestrijding op te stellen voor beide campussen. (AB) 
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16.7 Legionellabeheersing 

Campus Sint-Maarten 

• Sinds 2003 is er een beheersplan aanwezig voor de campus aan de Leopoldstraat. In 2004 en 
2006 werd er naar aanleiding van renovatieprojecten respectievelijk voor de dienst 
intensieve zorgen en de spoeddienst een deel toegevoegd. (AV) 

 
• Voor het niet-gerenoveerde gedeelte van de campus is een Quick-scan aanwezig. Deze werd 

sinds 2003 niet bijgewerkt en is dus niet meer up to date. Een doorgedreven nieuwe 
risicoanalyse dient uitgevoerd te worden. (NC) 
Deze risicoanalyse omvat een risicoanalyse van de temperatuur in het watersysteem (koud 
en warm), een risicoanalyse van het transport van het water, een oplijsting van risicoplaatsen 
van groei, een oplijsting van risicoplaatsen op verspreiding (aerosolvorming). 

 
• Enkele vaststellingen: Er zijn niet-doorstroomde expansievaten aanwezig, de isolatie van het 

koudwatercircuit ontbreekt, nakijken of er een terugslagklep aanwezig is aan de 
nooddouches in de spoed, er is een bypass aanwezig voor de tweede ontharder (niet droog), 
het voorraadvat wordt maar occasioneel gereinigd. 

 
• In het beschrijvend gedeelte van het beheersplan ontbreekt een correcte algemene en 

technische beschrijving van het waterleidingsysteem. Hoe is het systeem opgebouwd? 
Hoeveel kringen zijn er aanwezig? Welke kleppen, expantievaten, pompen,… zijn 
aanwezig? Aanwezigheid van brandleidingen, opsomming alle tappunten,… (NC) 

 
• Er worden jaarlijks 2 stalen genomen in de gehele campus. Dit is te weinig en niet 

representatief. Uit de risicoanalyse kunnen de correcte staalnamepunten gedestilleerd 
worden. Ook het koude water moet bemonsterd worden. (TK) 

 
• In het beheersplan worden een aantal algemene preventiemaatregelen opgesomd. Dit is 

onvoldoende. Aan de hand van de risicoanalyse moeten de risicoplaatsen worden bepaald. 
Voor alle risicoplaatsen moet een gepaste beheersmaatregel worden opgesomd die het risico 
beperkt of wegneemt. (NC) 

 
• Een beheersplan voor de tandartsunits en voor de aircosystemen (geen stoombevochtiging) 

ontbreekt. (NC) 
 

• Het beheersplan verwijst naar verouderde wetgeving en normen. Dit moet eveneens worden 
aangepast. (NC) 

 
• Er is geen register aanwezig waarin de uitgevoerde preventiemaatregelen worden genoteerd. 

Er moet een register worden opgemaakt en gedetailleerd worden bijgehouden. (NC) 
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17 Infectieziektenbeheersing  
 
 

17.1 Ziekenhuishygiëne werking 
• Er werd een reeks van proefaudits gedaan die enerzijds een duidelijk signaal naar de mensen 

op de werkvloer betekenen en anderzijds toelaten om processen te meten en in kaart te 
brengen. (SP) 

• De samenstelling van en de effectieve aanwezigheid van de leden op het comité 
ziekenhuishygiëne is niet conform het wettelijk kader. Er is een discrepantie tussen de 
officiële samenstelling en de effectieve aanwezigheden. (NC) 

• We bevelen aan om het overleg met het ziekenhuisbrede netwerk van 
referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne terug op te starten, aangezien er (i.t.t. 2008) 
in 2009 geen vergaderingen meer werden georganiseerd. (AB) 

 
17.2 Ziekenhuishygiëne procedures 

• We bevelen aan om de procedures van ziekenhuishygiëne te voorzien van een datum van 
validering. (AB) 

• We adviseren om de informatie over de meldingsplicht, incl. de nieuwe wetgeving, vlot 
toegankelijk te maken op het intranet. De informatie op intranet over 
meningokokkeninfecties verwijst naar een artikel uit 2002, maar verwijst niet naar de 
informatie over de meldingsplicht (wetgeving, telefoonnummers tijdens en buiten 
kantooruren, meldingsformulier,…) of naar de actuele informatie over 
meningokokkeninfecties die op de website van Toezicht Volksgezondheid te vinden is. 
(AB) 

• We bevelen aan om de status in verband met infecties van de patiënt expliciet op te nemen 
in het transferdocument naar de eerstelijn na ontslag uit het ziekenhuis. (AB) 

• We adviseren om de checklisten, zoals opgemaakt en gebruikt tijdens de proefaudit, ook in 
de gewone praktijk en in samenwerking met het netwerk aan referentieverpleegkundigen te 
implementeren.(AB) 

 
17.3 Handhygiëne 

• Er werd een zeer grote vooruitgang geboekt op het vlak van handhygiëne tussen de 
handhygiëncampagne 2006-7 en 2008-9 (respectievelijke nulmeting van 40.3% naar 53.7% 
en nameting van 75.6% naar 80.6%). (SP) 

• De procedure over handen wassen en over handontsmetting vermeldt dat het polsuurwerk 
moet worden verwijderd op momenten dat er kans is op bevuiling of besmetting van de 
polsen en voorarmen. Dit is foutief want het polsuurwerk moet steeds worden verwijderd 
tijdens de dagtaak van de verpleegkundige. Verder adviseert de procedure (onderaan) om 
geen ringen te dragen maar stelt ze niet expliciet dat dit niet is toegelaten. In de procedure 
over persoonlijke hygiëne staat dit wel correct vermeld. (TK) 

• Minstens één verpleegkundige droeg een ring tijdens de verzorging. (TK) 
 

17.4 Communicatie over ziekenhuisinfecties en de bestrijding ervan 
• Op het moment van de audit waren geen informatiefolders over ziekenhuisinfecties voor 

patiënten of bezoekers in effectief gebruik. Er was wel de intentie om vanaf de dag van de 
audit een folder die vroeger op een campus (Leopoldstraat) werd gebruikt, ook op de andere 
campussen (oa Zwartzustersvest) te beginnen gebruiken. Toezicht Volksgezondheid stelt 
dergelijke folders ter beschikking. Er wordt verwacht dat deze of vergelijkbare folders 
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effectief worden gebruikt om de mondelinge uitleg van de arts en/of verpleegkundige te 
ondersteunen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van pictogrammen die de bijkomende 
voorzorgsmaatregelen op een eenvoudige manier illustreren. (TK) 

• We adviseren open te communiceren over alle aspecten van ziekenhuisinfectiebestrijding 
(metingen, activiteiten, contactpunt voor informatie,…) naar medewerkers, patiënten en 
bezoekers. (AB) 

 
17.5 Antibiotica 

• Volgende drie aspecten van een gedegen antibioticabeleid worden niet of onvoldoende 
uitgevoerd: 

o het ontwikkelen, toepassen en evalueren van initiatieven om het overmatige gebruik 
van antibiotica te beperken met inbegrip van een plaatselijk beleid inzake promotie- 
activiteiten betreffende anti-infectieuze geneesmiddelen. (NC) 

o het regelmatig meten van de implementatiegraad van het formularium en van de 
aanbevelingen vermeld onder 2°. De voorschrijvende arts, de hoofdgeneesheer en het 
comité voor ziekenhuishygiëne worden ingelicht over de resultaten van die evaluaties 
teneinde de kwaliteit van de voorschriften te verbeteren. (NC) 

o het opzetten en beheren van een systeem voor het volgen van de plaatselijke 
consumptieprofielen betreffende anti-infectieuze geneesmiddelen evenals het 
regelmatig informeren van de hoofdgeneesheer en de voorschrijvende artsen, over de 
voornoemde consumptieprofielen en over de volumes en de kostprijs van de anti- 
infectieuze behandelingen. (NC) 

 
• We adviseren om in de jaarplanning van de antibiotherapiebeleidsgroep SMART- 

geformuleerde doelstellingen op te nemen (AB) 
 

17.6 Voedselbereiding en –bedeling 
• In de keuken zijn nog enkele karren of werktafels met roest aan het onderstel. Het FAVV 

rapport van 5 maart 2009 maakte vermelding van dit gebrek. De laatste vervangingen 
moeten nog worden uitgevoerd. (TK) 

 
17.7 Vaccinatie 

• Er is een verdubbeling gerealiseerd in het aantal gezondheidswerkers dat zich liet vaccineren 
tegen de griep (ongeveer van 30 naar 60%). We adviseren om de inspanningen verder te 
zetten om de vaccinatiecoverage bij de gezondheidswerkers nog verder te verhogen, te 
documenteren en te communiceren. (AB) 
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