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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. 

 
Een voorlopige versie van het auditverslag werd opgestuurd op 05/07/2011, waarna een 
periode van 25 kalenderdagen werd voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de 
bevindingen in het auditrapport in een gemotiveerde reactienota te formuleren. 

 
De mogelijkheid van een slotbespreking werd aan het ziekenhuis geboden waarbij de 
opmerkingen die doorgegeven werden in de reactienota, konden toegelicht worden. De 
ziekenhuis wenste van deze mogelijkheid gebruik te maken. Deze slotbespreking ging door op 
dinsdag 21/10/2011, om 10 u in het Ellipsgebouw (Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel), in 
het lokaal 00.01. 

 
 

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 bekendgemaakt werd aan 

het ziekenhuis en te vinden is op de volgende weblink: 
 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Referentiekader-audit- 
algemene-ziekenhuizen/ 

 
 

2. Infectieziektepreventie en medisch milieukundige aspecten: deze vaststellingen worden 
gedaan door het Toezicht Volksgezondheid. 

 
 
 
 

MILIEU EN GEZONDHEID 

 Toezicht op 

Wetgeving - legionellabeheersing (nieuw Legionellabesluit) 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Referentiekader-audit-algemene-ziekenhuizen/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Referentiekader-audit-algemene-ziekenhuizen/
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INFECTIEZIEKTEPREVENTIE 

 Toezicht op 

  

Team voor 
Ziekenhuishygiëne 

- Ziekenhuishygiëne (KB 26 april 2007): 
- Ontwikkeling, implementatie en opvolging van een beleid in 

het ziekenhuis in verband met: 
- standaardvoorzorgsmaatregelen om overdracht van 

besmettelijke kiemen te voorkomen; 
- isolatie van besmette patiënten om overdracht van 

besmettelijke ziekten in te dijken; 
- surveillance van ziekenhuisinfecties via indicatoren die 

hun incidentie in de instelling volgen en bijsturen. 
- Opzetten van een epidemiebeleid. 
- Opvolgen van de hygiëneaspecten bij ziekenhuisactiviteiten 

zoals: 
- bouwen of verbouwen; 
- de activiteiten in het operatiekwartier en het 

verloskwartier; 
- de aankoop van materialen. 

- Implementatie van richtlijnen en aanbevelingen, opgesteld 
door officiële instanties. 

- Uitwisselen van informatie en ervaring met andere 
instellingen binnen een samenwerkingsplatform voor 
ziekenhuishygiëne. 

- Algemeen strategisch plan. 
- Jaarlijks beleidsplan. 
- Activiteitenverslag. 
-   Verslag over de werking van het team. 

Comité voor 
Ziekenhuishygiëne 

- Samenstelling van het comité en frequentie van vergaderen. 
- Controle op technieken van sterilisatie. 
- Antibioticumbeleid. 
- Richtlijnen uitwerken en toezicht houden op: 

- de methoden van wassen en verdeling van linnen; 
- de hygiëne in de bereiding en de distributie van de voeding in 

keuken en melkkeuken; 
- het verzamelen en verwijderen van ziekenhuisafval. 

Opstellen van een reglement van inwendige orde voor de 
operatieafdeling, de bevallingsafdelingen en de risicodiensten. 

Antibiotherapiebeleidsgroep - Activiteiten, evaluatie, planning 

Meldingsplicht infectieziekten - Profylaxedecreet (5 april 1995) en uitvoeringsbesluiten 

 
 
 

1.2 Definities 
In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van vijf soorten vaststellingen: 

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

Aanbevelingen (Aanb) 
 

De aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebonden aan normering. Het zijn de adviezen die 
de auditoren wensen mee te geven om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Non-conformiteiten (NC) 
 

Dit zijn de elementen die volgens het team niet aan de wettelijk bepaalde norm voldoen. 
Omdat het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de 
interpretatie ervan, moeten deze non-conformiteiten 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. Omdat het agentschap 
Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan, moeten deze 
non-conformiteiten 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, voor sommige non-conformiteiten, de uiterlijke 
termijnen bepalen tegen wanneer de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de 
opmerkingen. Als er geen termijn aan gekoppeld werd, moet de non-conformiteit weggewerkt 
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 Zorginspectie werden ontwikkeld. 
Het ziekenhuis heeft zelfevaluaties gemaakt voor de volgende thema’s: algemeen beleid, 
medisch beleid, verpleegkundig beleid, ethisch beleid, kwaliteitsbeleid, risicomanagement, 
patiëntenrechten, infectieziekten, dagziekenhuis, apotheek, centrale sterilisatie, materniteit – 
N*, zorgprogramma voor kinderen, zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, 
zorgprogramma voor oncologische basiszorg, palliatieve functie, gespecialiseerde 
spoedgevallen en MUG, intensieve zorgen en operatiekwartier – 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 kwaliteitshandboek. 

 
Op 16/06/2011 vond aan de hand van deze documentatie een risicoanalyse plaats door het 
auditteam van Zorginspectie (“pre-audit”). 

De audit vond plaats op de volgende data: 
20/06/2011 Audit 
24/06/2011 Audit 
01/07/2011 Opmaak verslag 
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Tijdens de auditgesprekken werd dieper ingegaan op de informatie die tijdens de 
voorbereidende fase verkregen werd. Deze informatie was niet enkel afkomstig uit de 
zelfevaluaties, de aangeleverde documenten en de voorstelling door het ziekenhuis, maar ook 
uit vorige auditverslagen, de website van het ziekenhuis… 

 
Er werden 58,5 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er 
gesprekken met 4 directieleden, 1 verpleegkundig diensthoofd, 8 artsen waarvan 6 medische 
diensthoofden, 1 arts en 1 verpleegkundige-ziekenhuishygiënist, 32 verpleegkundigen waarvan 
20 hoofdverpleegkundigen, 1 hoofdapotheker, 1 kwaliteitscoördinator, 1 stralingsfysicus, 4 
ergotherapeuten, 1 kinesist, 2 sociaal assistenten, 2 medewerkers van de CSA en 2 
poetsvrouwen. 

 
Volgende verpleegafdelingen werden tijdens de audit bezocht: 

 
• Op campus Aalst: intensieve zorgen, orthopedie, geriatrie links en geriatrie rechts, 

gastro-enterologie, gemengd daghospitaal, pediatrie, PAAZ, pneumologie en 
neonatologie. 

• Op campus Geraardsbergen: neonatale afdeling, G3 (chirurgie), geriatrie en het 
(gemengd) dagziekenhuis. 

• Op campus Wetteren: geriatrie 
 

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. Zo 
worden leiderschap, beleid en strategie, middelen, medewerkers, processen en resultaten 
binnen het ziekenhuis in kaart gebracht. 

 
Daarna wordt er dieper ingegaan op zorgtrajecten voor specifieke patiëntengroepen. De zorg 
voor kinderen en neonati, psychiatrische, chirurgische, oncologische, kritieke en geriatrische 
patiënten komt achtereenvolgens aan bod. Bij elk zorgtraject wordt, na een korte situering (d.i. 
neutrale informatie als algemene vaststelling), beschreven hoe de aspecten beleid en strategie, 
middelen, medewerkers, processen en resultaten ingevuld worden voor deze doelgroep. 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 
 

XXX Hoofdauditor Zorginspectie 
XXX Auditor Zorginspectie 
XXX Auditor Zorginspectie 
XXX Auditor Zorginspectie 
XXX Auditor Zorginspectie 
XXX Auditor Zorginspectie 
XXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 
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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1.5 Auditplan 
Zorginspectie – afdeling Welzijn en Gezondheid, team gezondheid 

 
Maandag 20/06/2011 (campus Aalst) 

       
9:00 
– 
9:30 

Toelichting bij het auditproces door de auditoren (15’) en 
korte voorstelling van het ziekenhuis (15’) 

9:30 – 
11:30 

Zorg voor 
chirurgische 
patiënten 

Zorg voor 
geriatrische 
patiënten 

Medicatie- 
beleid: 
apotheek 

Zorg voor 
kinderen 

Zorg voor 
kritieke 
patiënten: 
intensieve 
zorgen 

Zorg voor 
psychia- 
trische 
patiënten 

11:30 
– 
13:00 

Algemeen en 
medisch 
beleid 

Verpleeg- 
afdelingen: 
fixatie en 
isolatie 

Zorg voor 
oncologische 
patiënten: D- 
afdeling 

Verpleeg- 
afdelingen 
heelkunde: 
dossier en 
medicatie- 
distributie 

Verpleeg- 
afdeling 

Verpleeg- 
afdeling 
(inwendige 
ziekten) 

13:00 
– 
14:00 

Middagmaal 

14:00 
– 
16:00 

Radio- 
therapie 

Overleg auditoren 

Campus 
Geraards- 
bergen: 
zorg voor 

chirurgische 
patiënten 

 
Vrijdag 24/06/2011 

       
9:00 
– 
11:00 

- Zorg voor 
geriatrische 
patiënten: 
afdeling 

Sterilisatie 
en    

desinfectie- 
processen 

N*-eenheid + 
Verpleeg- 
afdeling: 

dossier en 
medicatie- 
distributie 

Zorg voor 
kritieke 

patiënten: 
spoed en 

MUG 

- 

11:00 
– 
13:00 

- Verpleeg- 
kundig beleid 

Lerende 
omgeving: 
kwaliteits- 
beleid en 
patiënt- 

veiligheid 

Verpleeg- 
afdeling: 

dossier en 
medicatie- 
distributie 

Verpleeg- 
afdeling 

- 

13:00 
– 
14:00 

Middagmaal 

 
 

Agentschap Zorg en Gezondheid – afdeling Toezicht Volksgezondheid, 
team infectieziektebeheersing 
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Maandag 20/06/2011 

  

9:00 
– 
9:30 

Toelichting bij het auditproces door de auditoren (15’) en korte voorstelling van het 
ziekenhuis (15’) 

9:30 
– 
13:00 

Rondgang op de verpleegafdelingen op verschillende campi 

13:00 
– 
14:00 

Middagmaal 

14:00 
– 
16:00 

Gesprek met team ziekenhuishygiëne 

 

Agentschap Zorg en Gezondheid – afdeling Toezicht Volksgezondheid, 
team milieugezondheidszorg 

 
Maandag 20/06/2011 

  

9:30 
– 
12:30 

Gesprek over legionellabeheersplan 
Rondgang waterdistributiesysteem in het kader van de legionellaproblematiek 

Vrijdag 01/07/2011: Redactie van het verslag te Brussel 
 

Woensdag 06/07/2011: Verzending van het voorlopig verslag naar het ziekenhuis 
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2 Situering van de instelling 

 

 
Naam 

 
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 

Adres Merestraat 80 

Gemeente 9300 Aalst 

Telefoon 053 / 76 41 11 

Fax 053 / 76 68 09 

Website www.asz.be 

e-mail info@asz-aalst.be 

Erkenningsnummer 176 

 
Inrichtende macht 

 
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Autonome Verzorgingsinstelling 

 
 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 

Voorzitter: XXX 
 

Directiecomité 
 

Waarnemend Algemeen directeur XXX 

Voorzitter Raad van Bestuur XXX 

Ondervoorzitter Raad van Bestuur XXX 
  Ondervoorzitter Raad van Bestuur XXX 
     Ondervoorzitter Raad van Bestuur 
 

XXX 
  Vertegenwoordiger Stad Aalst XXX 
  Vertegenwoordiger Stad Aalst XXX 
  Vertegenwoordiger Stad Geraardsbergen XXX 
  Vertegenwoordiger Gemeente Wetteren XXX 
  Voorzitter vzw MSSZ XXX 
  Voorzitter Medische Raad XXX 
  Directeur patiëntenzorg XXX 
  Financieel directeur XXX 
  Waarnemend administratief directeur XXX 
  Hoofdgeneesheer XXX 
  Penningmeester XXX 

Directeur personeelszaken XXX 

http://www.asz.be/
mailto:info@asz-aalst.be
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Achtergrond 
 

Momenteel heeft het ziekenhuis vanwege de Vlaamse overheid een erkenning voor volgende 
diensten, functies, zorgprogramma’s en medisch-technische diensten: 

 
Campus C D G M A Sp E TOTAAL 

Aalst 100 102 60 29 30 6 – pall 24 351 
Geraardsbergen 41 59 30 10  20 – chr  160 

Wetteren 48 24     72 
Totaal/kenletter 350 114 39 30 26 24 583 bedden 

 
- Functie van ziekenhuisapotheek 
- Functie van lokale neonatale zorg (Aalst + Geraardsbergen) 
- Functie van palliatieve zorg 
- Functie van chirurgische daghospitalisatie (Aalst + Geraardsbergen + Wetteren) 
- Functie van eerste opvang spoedgevallen (Wetteren) 
- Functie van gespecialiseerde spoedgevallenzorg (Aalst + Geraardsbergen) 
- Functie “mobiele urgentiegroep” (Geraardsbergen) 
- Functie voor intensieve zorg (Aalst: 10C + 8D) 
- Functie ziekenhuisbloedbank 
- Functie “niet-chirurgische daghospitalisatie” (Aalst + Geraardsbergen + Wetteren) 
- Medisch-technische dienst medische beeldvorming met CT-scan (Aalst: 1 + 

Geraardsbergen: 1 + Wetteren: 1) 
- Medisch-technische dienst medische beeldvorming met N.M.R. (Aalst: 1) 
- Zorgprogramma cardiale pathologie A (Aalst + Geraardsbergen + Wetteren), P (Aalst) 

en E (Aalst) 
- Zorgprogramma voor oncologische basiszorg (Geraardsbergen + Wetteren) 
- Zorgprogramma voor oncologie (Aalst) 
- Gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker (Aalst) 
- Zorgprogramma voor kinderen (Aalst) 
- Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt (Aalst + Geraardsbergen + Wetteren) 

- Associatie met het O.L.Vrouwziekenhuis (erkend van 1/1/2011 tot en met 31/3/2011), 
voor de gezamenlijke exploitatie van een functie “mobiele urgentiegroep” met 
alternerende werking (erkend van 1/4/2006 tot en met 31/3/2011). 

- Associatie met het Universitair Ziekenhuis Brussel (erkend van 1/1/2008 tot en met 
31/3/2011) voor de gezamenlijke exploitatie van een zorgprogramma cardiale 
pathologie B (erkend van 1/1/2008 tot en met 31/3/2011) op 2 vestigingsplaatsen 
(Aalst en Brussel). 

- Associatie met het Universitair Ziekenhuis Brussel (erkend van 20/12/2010 tot en met 
31/03/2013) voor de gezamenlijke exploitatie van een medisch-technische dienst voor 
radiotherapie (erkend van 20/12/2010 tot en met 31/03/2011) op 2 vestigingsplaatsen 
(Aalst en Brussel). 

- Associatie met het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde (erkend van 1/1/2011 tot en met 
31/12/2015) voor de gezamenlijke exploitatie van een labo voor klinische biologie op 4 
vestigingsplaatsen (Aalst, Geraardsbergen, Wetteren en Oudenaarde). 

 
Het ziekenhuis heeft een planningsvergunning vanaf 1/10/2010 voor de oprichting van 40 Sp- 
bedden (20 Sp-cardiopulm en 20 Sp-loco) op de campus Wetteren, mits afbouw van 48 C/D- 
bedden op de campus Wetteren en 7 C/D (3C en 4D)-bedden op de campus Aalst. Deze 
reconversie past bij het besluit van de Raad van Bestuur van 1/6/2010 om de campus 
Wetteren niet langer als acute campus te behouden, nadat de Vlaamse overheid eerder een 
negatief advies gegeven had voor plannen in die richting. 
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Geschiedenis 
 

Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis ontstond uit een middeleeuwse instelling achter de Sint- 
Martinuskerk. Op het eind van de 19de eeuw verhuisde men naar een nieuw complex in de 
Gasthuisstraat, dat op 19 december 1989 verlaten werd toen de huidige site aan de Merestraat 
in gebruik genomen werd. 
Ook in Geraardsbergen kent het ziekenhuis een middeleeuwse voorloper: het “Onzer Liever 
Vrouwen Hospitaal” wordt al genoemd in de 11de eeuw. In 1797 werd het kloosterbestuur 
vervangen door een burgerbestuur en kreeg het ziekenhuis de naam “L’Hopital de Grammont”, 
later werd dit het “Stedelijk Ziekenhuis Geraardsbergen”. In 1986 fusioneerde dit ziekenhuis 
met de privékliniek Heilig Hart, om samen de vereiste minimumcapaciteit van 150 bedden te 
halen. In 1991 werd een nieuwbouw op de gronden van het middeleeuwse ziekenhuis gezet. 
Tien jaar later, op 1 januari 2001 fusioneerde het dan met het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 
van Aalst. 
In Wetteren ontstond het ziekenhuis in 1853, met de oprichting van “het Hospice”. De zusters 
Apostolinnen breidden het gebouw samen met de commissie van Openbaren Onderstand 
(COO) uit tot “het heelkundig gesticht” in 1930. In 1982 verhuisde men naar het huidige 
gebouw dat toen 120 bedden telde. Door de reconversies in de jaren ’80 zou dit aantal dalen, 
zodat men onmogelijk aan de minimale capaciteitsnorm kon voldoen. Men koos ervoor om in 
1998 de fusie aan te gaan met het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis. In 2004 beschikte men nog 
over 82 bedden, een aantal dat verder zakte naar de huidige 72 toen op 1/12/2007 de 
materniteit gesloten werd. 

 
In Aalst is er nog een tweede ziekenhuis, met name het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis met 844 
bedden, verspreid over drie campussen (Aalst, Asse en Ninove). De samenwerking tussen 
beide ziekenhuizen beperkt zich tot de exploitatie van een medische urgentiegroep met 
alternerende werking. 



13 
Auditverslag Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Aalst, E176, Juni 2011 

 

 
3 Leiderschap 

 
 

3.1 Beleidsorganen 
• Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst is een autonome verzorgingsinstelling 

volgens hoofdstuk XII van de O.C.M.W.-wetgeving. Doordat de drie gefusioneerde 
ziekenhuizen openbare instellingen waren, zijn de gemeenten en OCMW ’s van Aalst, 
Geraardsbergen en Wetteren vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering (2 
bijeenkomsten per jaar) en de Raad van Bestuur (maandelijks). Onder meer hierdoor zijn 
deze bestuursorganen zeer omvangrijk qua aantal leden (respectievelijk 36 en 31 leden). 
In de Raad van Bestuur komen de 17 beraadslagende leden en 8 van de 14 raadgevende 
leden uit de gemeenteraden of OCMW ’s van Aalst, Geraardsbergen en Wetteren. Maar 
een beperkt aantal van deze leden bezit specifieke expertise in hedendaags 
ziekenhuismanagement, hooguit kan men bogen op de opgedane ervaring in de eigen 
raad van bestuur of in de raden van bestuur van de ziekenhuizen van voor de fusie. (AV) 

 
Ook het directiecomité telt een groot aantal leden (17). Naast de klassieke directieleden 
(algemeen directeur, directeur patiëntenzorg, financieel directeur, administratief directeur, 
hoofdgeneesheer en directeur personeelszaken) is er een delegatie van politici uit de 
Raad van Bestuur (voorzitter, de 3 ondervoorzitters, 4 vertegenwoordigers van de steden 
en de penningmeester van de stad Aalst). Net als in de Raad van Bestuur en de 
Algemene Vergadering zetelen ook de voorzitter van de geneesheren-vzw (Medische 
Specialisten Stedelijk Ziekenhuis = MSSZ) en van de Medische Raad in het 
Directiecomité. (AV) 

 
We raden aan om de samenstelling en werking van de Algemene Vergadering, de Raad 
van Bestuur en het Directiecomité door te lichten aan de hand van de principes van 
“Hospital Governance”. Zo zou het nuttig zijn om na te gaan welke expertise er ontbreekt 
en zou men functieprofielen kunnen opstellen voor toekomstige leden. Het werken met 
expertfuncties (HRM, veiligheid, hedendaags ziekenhuismanagement, experten op 
facilitair en technisch vlak…) is aangewezen. (Aanb) 

 
• Het managementcomité komt wekelijks bijeen en bestaat uit de algemeen directeur, de 

administratief directeur, de financieel directeur, de directeur patiëntenzorg, de 
hoofdgeneesheer, de personeelsdirecteur en de financieel beheerder – penningmeester. 
Dit comité bereidt het directiecomité voor en heeft een belangrijk aandeel in het dagelijks 
bestuur. Om de 14 dagen woont de voorzitter van de Medische Raad een deel van de 
vergadering bij. (AV) 

 
• Het strategisch comité komt maandelijks bijeen. Het bestaat uit een aantal directieleden 

(algemeen directeur, administratief directeur, directeur personeelszaken en 
hoofdgeneesheer), vertegenwoordigers van de medici (een arts, de voorzitter van de 
medische raad en de voorzitter van de vzw MSSZ), de verpleegkundige diensthoofden 
van de campus Wetteren en Geraardsbergen, het diensthoofd administratie – en 
studiedienst, en de kwaliteits- en strategiecoördinator. Hier gebeurt onder meer de 
opvolging van de algemene strategie, zoals die uitgetekend is in de ziekenhuisbrede 
strategiekaart en via allerhande projecten geconcretiseerd wordt. (AV) 

 
• Door de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Medische Raad en de vzw MSSZ 

in de verschillende bestuursorganen is er een optimale afstemming en gedragenheid bij 
de artsen van de gekozen verbeterprojecten. (SP) Hierdoor is er geen nood aan een apart 
Permanent Overleg Comité (POC). Wel is er een financiële commissie. (AV) 

 
• Overleg met de vakbonden gebeurt binnen het Bijzonder Overleg Comité (BOC). Enkele 

jaren geleden (en ook tijdens deze audit) werd men geconfronteerd met sociale onrust (11 
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dagen staking) toen men besloot om niet langer statutair personeel aan te werven. Dit was 
een van de eerste stappen om los te komen van de klassieke regeling voor 
overheidspersoneel, waarbij men wil komen tot een flexibeler, modern en competitief 
HRM-beleid. Zolang deze onderhandelingen niet rond zijn, moet men het vroegere 
systeem (“CAO Kelchtermans”) toepassen. 
Hoewel het ziekenhuis al 2 jaar zonder algemeen en administratief directeur zit, wil men 
wachten om de vacatures open te stellen tot deze onderhandelingen afgerond zijn. (AV) 

 
• De functieomschrijvingen van de verschillende beleids- en overlegorganen zijn verspreid 

over verschillende documenten (functieomschrijvingen, huishoudelijke reglementen, 
statuten…), niet op elkaar afgestemd en weinig toegankelijk voor de medewerkers. We 
raden aan om de functieomschrijvingen samen te brengen, aan te vullen en uit te breiden 
waar nodig met de taken en bevoegdheden en hierbij aandacht te besteden aan de 
werking (aantal vergaderingen, data, vetorecht), onderlinge samenhang en de 
communicatielijnen (aanspreekpunt, wie vertegenwoordigt wie, wijze van verslaggeving en 
verspreiding). Daarna kunnen ze samen met het nieuwe organogram verspreid worden 
naar alle medewerkers, zodat voor iedereen duidelijk wordt hoe het ziekenhuis 
beleidsmatig werkt en waar men voor specifieke vragen en/of moeilijkheden terecht kan. 
(Aanb) 

 
• De medische raad (MR) telt 13 leden. De laatste verkiezingen gingen door in 2010. 

Momenteel zijn de mandaten verdeeld per campus: 7 voor Aalst, 3 voor Wetteren en 3 
voor Geraardsbergen. Het is nog niet duidelijk of men in de toekomst met dezelfde 
verdeelsleutel zal verder werken. (AV) 

 
Alle aangelegenheden met een financiële component worden doorgeschoven naar de vzw 
MSSZ. Deze vzw, die uit 13 medici bestaat, die geen lid zijn van de medische raad, int de 
honoraria die de artsen genereren. Daarna zorgt de vzw voor een verdeling volgens 
discipline, terwijl een deel van de inkomsten wordt aangewend voor medische en andere 
investeringen in het ziekenhuis. Om misverstanden te vermijden, wordt de factuur van de 
vzw door de facturatiedienst van het ziekenhuis samen met de ziekenhuisfactuur 
opgestuurd. (AV) 
In het verleden maakte de artsen-vzw bepaalde grote investeringen mogelijk (bv. 
aanzienlijke medefinanciering van gebouwen, personeel en apparatuur). (SP) Gezien de 
omvang van de investeringen eiste men een maximale transparantie van het beleid naar 
de medici toe, hetgeen gerealiseerd werd via de participatie van de medische raad en de 
vzw aan de bestuursorganen van het ziekenhuis. 

 
Jaarlijks stelt de medische raad 1 vergadering open voor de verschillende 
huisartsenkringen. Bij die gelegenheid worden belangrijke strategische beslissingen en 
investeringen toegelicht (bv. opstart radiotherapiedienst i.s.m. UZ Brussel), worden nieuwe 
stafleden voorgesteld en wordt het verslag van de ombudsartsen besproken (waarbij 
huisartsen met hun klachten over de dienstverlening van het medisch corps terecht 
kunnen). Ook wordt er gepeild naar de verwachtingen en de opmerkingen van de 
huisartsen ten aanzien van het hele ziekenhuis en ten aanzien van de campussen. (SP) 

 
• Er zijn heel wat artsen geassocieerd. Enkele associaties zijn ziekenhuisbreed 

(anatomopathologie, klinische biologie, endocrinologie, nefrologie, neurologie, oncologie, 
radiologie, spoed en urologie), (SP) maar de meeste disciplines zijn per campus 
geassocieerd (anesthesie, gastrologie, gynaecologie, oftalmologie, orthopedie, 
pneumologie) of de associatie beperkt zich tot Aalst en Geraardsbergen, terwijl Wetteren 
een andere regeling volgt (cardiologie, abdominale heelkunde, vaatheelkunde versus 
heelkunde Wetteren en interne Wetteren). (AV) Dit beperkt de mobiliteit van de artsen 
over de campusgrenzen heen en remt zo de integratie na de fusie af. 
Daarnaast ontbreekt een grote associatie van de NKO-artsen en van de pediaters. Ook dit 
kan een rem vormen op het uniformiseren van het medisch beleid. 
In de praktijk stellen we vast dat er grote verschillen bestaan in de organisatie van de zorg 
tussen de campussen (wel of niet multidisciplinair overleg, verschillen in gebruikt 
instrumentarium…). Tussen de NKO-artsen op de campus Geraardsbergen alleen al 
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verschillen heel wat procedures voor eenzelfde ingreep per arts (bv. 3 procedures voor 
tonsillectomie, adenotomie, microlaryngoscopie…). Gebrek aan uniformiteit kan een bron 
van fouten vormen en maakt de opleiding van nieuwe medewerkers nodeloos complex. 
(TK) In een ziekenhuis moet de medische activiteit zo georganiseerd worden dat ze er in 
optimale omstandigheden kan geschieden. 

 
• Naast de hierboven genoemde beleidsorganen (AV, RvB, DC, MR, managementcomité, 

strategisch comité) zijn er nog heel wat andere adviesorganen, commissies, comités en 
werkgroepen actief. (AV) Van heel wat van deze organen is het aantal vergaderingen 
beperkt tot het wettelijk minimum, en is de participatiegraad van artsen en directieleden 
laag. (TK) Naast tijdsgebrek is een van de oorzaken hiervoor de afstand tussen de campi 
en de tijd die men nodig heeft om zich naar een vergadering van een comité op een 
andere campus te begeven. Het ziekenhuis denkt er aan een systeem van 
videoconferenties in te voeren. Dit zou de participatiegraad aan vergaderingen wellicht 
gunstig beïnvloeden. 

 
 

3.2 Organisatiestructuur 
 

• Recent heeft men een organogram ontwikkeld volgens de kantelfilosofie, waarbij men een 
8-tal zorggroepen onderscheidt (vrouw- en kindzorg, thorax- en vaatcentrum, abdominale 
pathologie, locomotorisch centrum, ouderenzorg, hoofd-hals-huid, palliatieve zorg en 
psychiatrie), die doorkruist worden door de kritieke diensten, de medisch-technische 
diensten en de multidisciplinaire diensten. Deze 11 diensten worden in hun functioneren 
geholpen door de ondersteunende diensten (o.a. IT, administratie, apotheek, kwaliteit- 
studiedienst…). Dit organogram is nog niet helemaal afgewerkt en nog niet verspreid naar 
alle medewerkers. (AV) Op de werkvloer werkt men op de klassieke departementale wijze 
en per campus (aparte campusverantwoordelijken). Ook van deze organisatieiwijze 
bestaat een organogram. De verschillende verantwoordelijkheden en (functionele en 
hiërarchische) bevoegdheden, met aandacht voor de bestaande communicatielijnen, 
dienen op een correcte wijze te worden weergegeven in een organogram. Paramedici 
dienen bijgevolg ook correct opgenomen te worden in het organogram. 

 
• Het verpleegkundig departement wordt aangestuurd door de directeur patiëntenzorg. Zij 

wordt bijgestaan door 5 verpleegkundige middenkaders (diensthoofden en 
stafmedewerkers), samen 5 VTE. Het wettelijk vereiste aantal middenkaderleden bedraagt 
3,9 VTE. Zij staan allen in lijnfunctie. Drie van de vijf leden zijn actief op de campus Aalst. 
Daarnaast zijn er twee campusgebonden diensthoofden: een voor Wetteren en een voor 
Geraardsbergen. 
Sinds twee jaar vervult de directeur patiëntenzorg ook de functie van waarnemend 
algemeen directeur. Hierdoor is de werkbelasting hoog en worden een aantal taken 
overgenomen door leden van het managementcomité of gedelegeerd naar middenkaders 
en hoofdverpleegkundigen. (AV) 

 
• De hoofdgeneesheer is voltijds aangesteld. Vroeger had hij een klinische activiteit in het 

ziekenhuis. De hoofdgeneesheer wordt telkens voor 6 jaar benoemd, hij is momenteel met 
zijn 2de termijn bezig. (AV) Hij volgde een tweejarige specifieke opleiding op het gebied 
van ziekenhuismanagement. (SP) Hij beschikt over administratieve ondersteuning (0,7 
VTE). (AV) 

 
• Er zijn 22 medische diensten. Sommige hiervan worden opgesplitst in afdelingen per 

campus (bv. C- en D-dienst, chirurgische en niet-chirurgische daghospitalisatie, 
gespecialiseerde spoedgevallenzorg…). Daarnaast zijn er 32 afdelingen, met telkens een 
afdelingshoofd. Een cumul van afdelingshoofd en diensthoofd is mogelijk (bv. A-dienst en 
PAAZ, E-dienst en afdeling kindergeneeskunde, afdeling diagnose van wiegendood en 
afdeling N*). Overleg met de hoofdgeneesheer gaat ad hoc op individuele basis door, 
(NC) enkel met het diensthoofd van de C- en D-dienst is er maandelijks een overleg. 



16 
Auditverslag Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Aalst, E176, Juni 2011 

 

Per 3 jaar is er een functioneringsgesprek naar aanleiding van de herbenoeming. De staf 
van geneesheren komt 4 keer per jaar samen, op gezamenlijk initiatief van de vzw MSSZ 
en de Medische Raad. (AV) 

 
• 10 jaar na de fusie is er nog steeds een sterke campusgebonden werking binnen het 

ziekenhuis. (TK) Tijdens de audit sprak men meermaals over de andere campi als “andere 
ziekenhuizen”. De ligging van campus Geraardsbergen (40 minuten vanuit de andere 
campi) wordt als sterk belemmerend ervaren om de fusie in de praktijk en tot op de 
werkvloer te realiseren. De aansturing van de diensten bestendigt dit. 

o Verpleegkundige diensthoofden werken campusgebonden. Het overleg met de 
directeur patiëntenzorg wordt hoofdzakelijk campusgebonden gehouden. 
Gezamenlijk overleg tussen alle diensthoofden gaat slechts ad hoc door (in praktijk 
ongeveer 3 maandelijks). 
Wel is er een materialencommissie waaraan alle diensthoofden participeren. 

o Afdelingen die eenzelfde patiëntengroep opvangen (geriatrie, materniteit, OK, 
spoed …) worden door verschillende diensthoofden aangestuurd. Er is geen 
gestructureerd inhoudelijk overleg tussen de verschillende diensthoofden om de 
werking op elkaar af te stemmen. Ook daarnaast is er soms weinig 
campusoverschrijdend overleg tussen afdelingen die eenzelfde patiëntengroep 
opvangen (afdelingen geriatrie, kritieke diensten, zorgprogramma voor 
kinderen…). 

o Hoofdverpleegkundigenvergaderingen gaan hoofdzakelijk campusgebonden en 
met de verpleegkundige diensthoofden door. 

o Men heeft op de ene campus weinig zicht op de activiteiten en werking van de 
andere campi (bv. activiteitencijfers, protocols). Tijdens de audit werden regelmatig 
bij opgevraagde gegevens enkel de namen of activiteiten van de campus Aalst 
doorgegeven (bv. namen middenkaders, interne liaison geriatrie…). 

 
Er zijn projecten gestart die de fusie en de synergie die dit teweeg brengt, duidelijker 
moeten maken. De omvorming van de campus Wetteren naar subacute revalidatiecampus 
en de integratie van de heelkundige activiteiten van deze campus te Aalst, maakt daar 
deel van uit. (AV) 

 
• Momenteel zijn er binnen het ziekenhuis 7,5 VTE psychologen tewerkgesteld. (SP) Zij 

maken deel uit van het verpleegkundig departement, werken in loonverband en worden 
rechtstreeks aangestuurd door de directeur verpleging. Er is op regelmatige basis overleg 
met de directie verpleging. De psychologen zijn toegewezen aan een aantal diensten 
(PAAZ, palliatieve eenheid, oncologie, pediatrie, cardiologie en neurologie). Daarnaast 
kunnen ze ook in consult gevraagd worden door andere afdelingen. (AV) 
Op de dienst geriatrie behoort de psycholoog niet tot het multidisciplinaire team dat 
betrokken is bij de zorg voor de patiënten en wordt zij niet frequent bij de zorg voor de 
patiënt betrokken. (TK) 
Op de afdeling neurologie wordt de psycholoog hoofdzakelijk ingezet voor 
neuropsychologische testen. We bevelen aan om na te gaan in welke mate ook voor deze 
patiëntengroep (die vaak met verlieservaringen te maken krijgt) een psycholoog meer 
systematisch en structureel kan ingezet worden voor psychologische begeleiding. (Aanb) 

 
• Paramedici maken deel uit van het verpleegkundig departement en werken deels in 

loonverband, deels op zelfstandige basis. (AV) Er is ruimte voor verbetering wat betreft de 
aansturing van paramedici. (TK) 

o Het is niet steeds duidelijk wie instaat voor de aansturing op de werkvloer. Voor 
kinesisten gebeurt dit grotendeels door de dienst fysiotherapie, maar een aantal 
kinesisten worden ook tewerkgesteld vanuit de vzw van de artsen of hebben een 
contract met de BVBA Immesoete (reumakliniek). Andere paramedici werken op 
zelfstandige basis en worden niet aangestuurd door het ziekenhuis. 

o Binnen de groep van kinesisten is er geen campusoverschrijdend overleg. 
o Er is niet voor elke disciplines (ergotherapie, logopedie) een diensthoofd of 

verantwoordelijke aangesteld. 
o Niet met alle paramedici gaan er functioneringsgesprekken door. 
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4 Beleid en strategie 

 
 

4.1 Beleidscyclus 
 

• Het “mission statement” werd op 22/6/2004 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. 
Missie, doelstellingen en strategie werden in september 2009 geherformuleerd en 
opgenomen in een ziekenhuisbrede strategiekaart. In een tweede fase is men nu bezig 
een strategiekaart per organisatorische eenheid (dienst/functie/zorgprogramma…) te 
ontwikkelen. Dit gebeurt door de verpleegkundigen en artsen, en wordt besproken met 
directie en op niveau van de Raad van Bestuur. Het gehele proces gebeurt onder de 
begeleiding van een externe firma. Telkens wordt er voorafgaandelijk een zelfevaluatie 
(een gedeeltelijke SWOT met aanwezige en te ontwikkelen kritische succesfactoren) 
gemaakt aan de hand van het sjabloon dat door deze firma wordt gehanteerd. (AV) 
Men heeft gekozen voor een kernachtige missie: “het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis is 
een openbaar ziekenhuis met respect voor eenieders levensvisie. Het biedt 
hoogkwalitatieve, innovatieve, toegankelijke en veilige gezondheidszorg in een 
mensgerichte omgeving”. 
Deze missie wordt dan verder vertaald in 5 strategische doelstellingen, die op alle 
strategiekaarten terugkeren: 

o Wij willen absolute klanttevredenheid. 
o Wij willen tevreden verwijzers. 
o Wij willen een groeiend en financieel gezond openbaar ziekenhuis zijn. 
o Wij willen een ziekenhuis zijn dat supra-regionaal erkend wordt voor de 

uitmuntende kwaliteit. 
o Wij willen tevreden en gemotiveerde medewerkers die samenwerken in een 

aangename werksfeer. 
Dit keert terug in verschillende projecten, die met een kleurcode beoordeeld worden in de 
strategiekaarten (groen = gerealiseerd, oranje = deels gerealiseerd, rood = nog niet 
gerealiseerd). 

 
• Nagenoeg alle afdelingen beschikken over een kwaliteitshandboek, dat een soort van 

jaarverslag en beleidsplan bevat. Deze zijn niet multidisciplinair opgebouwd. (Aanb) Ieder 
jaar wordt in principe een halve dag per afdeling voorzien voor de opvolging van de 
vorderingen van het uitgestippelde beleid, waarbij de directie samenzit met het medisch 
afdelingshoofd of diensthoofd en de hoofdverpleegkundige, maar dit ging niet door op alle 
afdelingen. 
Qua inhoudelijke uitwerking zijn er nog grote verschillen onderling. Sommige diensten 
werkten dit sterk uit (PAAZ, materniteit), andere minder. (AV) 

 
Op ziekenhuisniveau ontbreekt een algemeen (TK) en een medisch jaarverslag. (NC) Men 
is van plan dit in de toekomst uit te werken, vertrekkende van de gegevens die via de 
afdelingen kunnen aangeleverd worden, in combinatie met wat op centraal niveau 
aanwezig is. Het verpleegkundig departement beschikt wel over een geïntegreerd 
jaarverslag / beleidsplan. (AV) Dit omvat vooral cijfers i.v.m. het personeelsbeleid. Het zou 
interessant kunnen zijn om dit medium te gebruiken om de verwezenlijkingen van het 
laatste jaar binnen een aantal (hoofdzakelijk verpleegkundige en paramedische) 
kwaliteitsprojecten hier aan te halen en kort te bespreken. (Aanb) 

 
• Ondanks het feit dat er heel wat cijfermateriaal aanwezig is (activiteitsgegevens zoals 

ligduur, leeftijd, geslacht… maar ook kwaliteitsindicatoren, MVG-gegevens, 
gebenchmarkte indicatoren uit de Navigator®-databank, informatie uit werkgroepen, 
terugkoppeling van de tevredenheidsmeting…), wordt dit nog niet naar alle afdelingen 
teruggekoppeld en dus meestal niet benut voor een grondige interdisciplinaire bespreking. 
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Deze gegevens worden daardoor niet steeds mee opgenomen in de SWOT-analyse. 
(Aanb) 

 
• Het ziekenhuis is bezig met de uitvoering van haar zorgstrategisch plan, dat 

geactualiseerd werd eind 2009. (AV) 
 
 

4.2 Lerende omgeving 
Beleid en strategie 

 
• Het ziekenhuis kiest ervoor een NIAZ-accreditatie te behalen midden 2013. In 2012 

starten de voorbereidingen hiervoor. (AV) 
 

• Men kiest binnen het ziekenhuis voor de INK/Kwadrant methodiek. Het ziekenhuis 
beschikt over een kwaliteitshandboek dat per jaar ge-updatet wordt, zodat de 
verwezenlijkingen en evoluties zichtbaar zijn voor de meeste projecten. (AV) Het 
kwaliteitshandboek wordt momenteel niet gecommuniceerd aan de medewerkers en is in 
de eerste plaats een werkdocument (soort archivering van alle verwezenlijkingen) voor de 
kwaliteitscoördinator. De huidige uitwerking ervan is heel lijvig en leent zich minder als een 
communicatiemiddel binnen het ziekenhuis. We bevelen aan aandacht te hebben voor de 
communicatie rond kwaliteit (los van de strategiekaarten) binnen het ziekenhuis. (Aanb) 

 
• Het ziekenhuis werkt aan kwaliteit o.a. door middel van strategiekaarten. De strategiekaart 

van het ASZ en de daarbij horende initiatieven zijn transparant voor de gehele organisatie. 
Op basis van de centrale strategiekaart werden strategiekaarten op niveau van de 
diensten/zorgprogramma’s opgemaakt. Deze strategiekaarten bevatten de visie, de 
doelstellingen en de kritische succesfactoren. Voor het behalen van deze doelstellingen 
werden strategische initiatieven bepaald zowel op centraal als op decentraal niveau. De 
verbeteracties worden steeds uitgeschreven met een projectgroep al dan niet onder 
begeleiding van een extern consulting bureau. Er is aandacht voor multidisciplinariteit en 
voor timing. De kwaliteitscoördinator zit in alle projectgroepen. 
De meerderheid van de verpleegafdelingen beschikt eveneens over een 
kwaliteitshandboek waarin de structuur, de organisatie, de processen, de zelfevaluatie en 
de strategische initiatieven werden opgenomen. (SP) 
Nog niet alle afdelingen beschikken over strategiekaarten, beleidsplannen of 
kwaliteitshandboeken. Er zijn afdelingen waar de beleidsmatige strategie beperkt is tot 
welbevinden medewerkers – werving personeel en wondzorg. Meestal zijn dit diensten 
waar veel disciplines betrokken zijn en waar de multidisciplinaire werking nog beperkt is. 
Het is belangrijk ook deze diensten ten volle te betrekken bij het kwaliteitsbeleid en het 
voortdurend verbeteren van hun eigen kwaliteit en dienstverlening. (Aanb) 

 
• Eenmaal per jaar worden alle medewerkers en artsen (en ook de leden van de RVB) 

uitgenodigd voor een overlegmoment. Hier worden de resultaten van de strategiekaarten 
besproken en worden nieuwe initiatieven bepaald. Zo is iedereen binnen het ziekenhuis 
op de hoogte van de verwezenlijkingen en nieuwe vooruitzichten en verbeterplannen. (SP) 

 
• Men kiest binnen het ziekenhuis voor een kwaliteitscoördinator, deze combineert nog heel 

wat bijkomende taken zoals o.a. de uitwerking van het intranet, (tijdelijke overname van) 
klachten, voorbereiding visitatie, voorbereiding accreditatie, deelname werkgroepen, 
klinische paden, interne audits… De kwaliteitscoördinator is bijgevolg van heel wat zaken 
binnen het ziekenhuis op de hoogte. (SP) 
Het vele werk dat binnen het ziekenhuis al gerealiseerd is rond kwaliteit (strategiekaarten, 
SWOT, projecten, klinische paden…), kan men direct linken met de inzet van de 
kwaliteitscoördinator. We bevelen aan de kennis van (en het werk voor) de 
kwaliteitscoördinator te delen met één of meerdere bijkomende medewerkers zodat er 
steeds in continuïteit kan voorzien worden. (Aanb) 



19 
Auditverslag Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Aalst, E176, Juni 2011 

 

• De voornaamste overlegstructuren omtrent kwaliteit en patiëntveiligheid in dit ziekenhuis 
zijn: (AV) 

o De stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid neemt strategische beslissingen, 
formuleert doelstellingen en voorziet in planning op vlak van kwaliteit en 
patiëntveiligheid. Sinds de oprichting van het strategisch comité (februari 2010) 
komen de kwaliteitsinitiatieven hier aan bod. 

o Het comité patiëntveiligheid voorziet in opvolging van indicatoren, coördinatie van 
verschillende projecten patiëntveiligheid, analyse en acties bij meldingen van 
incidenten. 

o Het team patiëntveiligheid (= momenteel enkel de kwaliteitscoördinator) staat in 
voor de dagelijkse uitvoering. 

o Verschillende werkgroepen (o.a. fixatie, sectio, indicatoren IZ…). 
 

Processen 
 

• De procedure van de procedure staat vermeld in het kwaliteitshandboek. Tijdens de audit 
werden nog procedures opgemerkt zonder formele goedkeuring, versiedatum, 
verantwoordelijke… (TK) Nog voor de audit rond was werden een aantal van deze 
procedures via de formele weg geofficialiseerd. (AV) 

 
• Bij de rondgang op de afdeling werd vastgesteld dat heel wat procedures niet gekend 

en/of gevolgd werden. Sommige “ziekenhuisbrede” procedures waren enkel op één 
campus gekend. Er is niet voorzien in een controle op naleving. (TK) 

 
• De betrokkenheid van de artsen aan het kwaliteitsbeleid, onder de vorm van 

projectgroepen (met directe link naar hun discipline/werkgebied), is groot, (SP) in 
tegenstelling tot de betrokkenheid van de artsen aan het overkoepelende ziekenhuisbrede 
kwaliteitsbeleid (bv. aanwezigheden op verschillende (verplichte/wettelijke) comités). (TK) 

 
• Momenteel zijn er een zestal klinische paden binnen het ziekenhuis. In dit aantal zitten 

enkel de officiële klinische paden, welke volgens de juiste methodologie werden 
opgemaakt (o.a. literatuurstudie, metingen…). Naast deze officiële klinische paden zijn er 
nog verschillende andere zorgpaden in gebruik. Deze worden stapsgewijs aangepakt om 
eveneens tot klinische paden te worden omgevormd. Momenteel is men het pad diabetes 
aan het bestuderen. (AV) 

 
• Het ziekenhuis beschikt voor een zicht op de klinische performantie over (AV): 

o een sterkte-zwakte analyse opgenomen in het ZSP; 
o verslagen van klinische performantie indicatoren (MKG, SPE, orthopedische 

gegevens, Navigator®…); 
o algemene strategiekaarten en de strategiekaarten van de diensten. 

Uit gesprek blijkt dat heel wat disciplines over eigen metingen en cijfergegevens 
beschikken, die momenteel niet gekoppeld zijn aan de algemene klinische sterkte-zwakte 
analyse van het ziekenhuis. Dergelijke koppeling en een betrekken van alle disciplines bij 
de opmaak van de SWOT zou een accurater beeld geven en gerichte verbeteracties 
mogelijk maken. (Aanb) 

 
• Binnen de vier verplichte domeinen volgens het kwaliteitsdecreet werden volgende 

verbeterprojecten gekozen: (AV) 
o Klinische performantie: decubitusproject, project valincidenten, pijnproject en het 

actualiseren van verschillende procedures. 
o Operationele performantie: ontwikkeling en implementatie van verschillende 

klinische paden (o.a. diabetes, sectio, heup, knie…) en het actualiseren van 
verpleegtechnische procedures 

o Tevredenheid van de gebruiker: voor de patiënten zal men zich focussen op 
schoonmaak, onthaal, dossier, maaltijden… voor de huisartsen focust men zich op 
de ontslagbrief, de communicatie en de organisatie van afspraken. 
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o Tevredenheid van de medewerker: functionerings- en evaluatiebeleid, 
agressiebeleidsplan, gedragscode, communicatieplan, refter… 

 
• De tevredenheid van de medewerkers werd 5 jaar geleden globaal bevraagd binnen het 

ziekenhuis. Sindsdien werd de tevredenheid enkel per gekozen afdeling bevraagd (o.a. 
afdelingen met moeilijke multidisciplinaire samenwerking, wrijvingen…). Spoed, 
materniteit, IZ en onthaal werden al bevraagd. Verbeteracties werden opgezet. Het 
uitwerken van een gedragscode op spoed is hiervan een voorbeeld. Ook de tevredenheid 
van de medewerkers op afdelingen zonder noemenswaardige wrijvingen, verdient de 
nodige aandacht zodat ook voldoende informatie naar loopbaanplanning, communicatie, 
vorming, verloning aan bod kan komen. (AV) 

 
• Er wordt in 2011 een tweede cultuurmeting uitgevoerd binnen het ziekenhuis, waaraan 

men de nodige acties wil koppelen. (AV) 
 

• Momenteel maakt het ziekenhuis, naast het FONA-systeem gebruik van het SNAP- 
meldsysteem (elektronisch meldsysteem). Op moment van de audit werd de aankoop en 
installatie van een nieuw systeem goedgekeurd. Dit geïntegreerde 
veiligheidsmanagementsysteem waar (bijna-) incidenten kunnen worden gemeld volgens 
de “International Classification for Patient Safety” (taxonomie) van de WHO, zal eveneens 
een proactieve analyse van incidenten mogelijk maken. Momenteel wordt het melden van 
incidenten nog onvoldoende toegepast binnen het ziekenhuis. (TK) Vorig jaar waren er 
133 meldingen, hoofdzakelijk valincidenten en bijna uitsluitend door de G-diensten 
gemeld. Artsen melden in beperkte mate binnen dit ziekenhuis. (TK) Er is geen 
feedbackrapport rond incidentenmeldingen opgemaakt, wel is er een jaarrapport rond 
valincidenten opgemaakt. Incidenten worden niet op afdelingsniveau besproken. (AV) Wel 
geven ze aanleiding tot verbeteracties: agressie incidenten op spoed waren de aanleiding 
om een agressieprotocol op te maken, bijscholingen rond omgaan met agressie te 
organiseren en het opstarten van gesprekken rond een gedragscode. (SP) 

 
 

Resultaten 
 

• Er gebeuren interne audits binnen het ziekenhuis, (SP) deze worden voorbereid en 
uitgevoerd door de kwaliteitscoördinator. 

 
• Er worden verschillende indicatoren opgevolgd: Navigator®, eigen indicatoren, MZG- 

gegevens, patiëntveiligheidsindicatoren, indicatoren in kader van de klinische paden, 
verschillende tevredenheidsmetingen, multifunctionele feedback van administratieve 
gegevens… (SP) 

 
• Er zijn verschillende diensten met certificeringen en/of kwaliteitslabels binnen het 

ziekenhuis (o.a. labo, apotheek…). (SP) 
 
 

4.3 Formele afspraken 
• We raden aan de samenwerking tussen verschillende diensten te formaliseren, bv. aan de 

hand van SLA’s: (Aanb) 
o Afspraken tussen de OK’s en de chirurgische daghospitalen betreffende de 

planning van ingrepen bij volwassen en kinderen, afspraken rond de modaliteiten 
waarmee ouders hun kind kunnen begeleiden en hierover geïnformeerd worden, 
afspraken rond het mogelijk maken dat artsen tussendoor hun patiënten komen 
ontslaan…; 

o Afspraken tussen de spoedgevallendiensten en de radiologie over het vlot heen en 
terug verwijzen van patiënten; 

o taakafspraken tussen het chirurgisch en het niet-chirurgisch daghospitaal met de 
opnamedienst; 
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o taakafspraken tussen de oncologische daghospitalen en de opnamedienst, de 
radiologie, het labo, de dienst kerngeneeskunde en de apotheek. 

 
• De algemene en financiële regeling en het reglement van de centrale inningsdienst gelden 

sinds 01/01/2001. Het medisch reglement is van kracht sinds 25/09/2000. (AV) 
Het medisch reglement is slechts op pediatrie en in het operatiekwartier verder uitgewerkt 
op dienstniveau. (TK) 
Deze reglementen zijn deels verouderd: (TK) zo is er in het medisch reglement nog geen 
sprake van de campus Geraardsbergen, legt men het aantal leden van de medische raad 
vast op 11 terwijl er nu 13 zijn, zijn een aantal wetteksten waarnaar men verwijst intussen 
gewijzigd of gehercoördineerd, zijn het aantal diensten en afdelingen veranderd… We 
bevelen aan na te gaan welke reglementen geactualiseerd moeten worden en het 
medisch reglement verder op dienstniveau uit te werken met aandacht voor de zaalrondes 
(bv. dagziekenhuizen), multidisciplinaire overlegmomenten en specifieke multidisciplinaire 
klinieken (bv. diabetes, obesitas…). (Aanb) 
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5 Middelen 

 

5.1 Infrastructuur 

• Qua brandveiligheid beschikt het ASZ: 
o Campus Aalst over een verslag van de brandweer van 29/05/2009 en een gunstig 

attest van de burgemeester van 29/05/2009; (AV) 
o Campus Geraardsbergen over een verslag van de brandweer van 06/04/2011 en 

een gunstig attest van de burgemeester van 06/04/2011; (AV) 
o Campus Wetteren over een verslag van de brandweer van 08/04/2011 met 

opmerkingen. In de periode tussen de audit en het finale overlegmoment leverde 
de burgemeester van Wetteren een gunstig attest af dd. 15/07/2011 mits aan de 
opmerkingen uit het brandweerverslag gevolg wordt gegeven. Tijdens het finaal 
overlegmoment werd er op gewezen dat er intussen een nieuwe inspectie 
gebeurde en dat aan de opmerkingen is voldaan. (AV) 

 
• Men streeft in het kader van patiëntveiligheid uniformiteit van apparatuur na. (SP) Zo is er 

gekozen voor eenzelfde merk monitors en beademingsapparatuur op de OK’s en is er 
verregaande uniformisering van apparatuur per campus (eenzelfde merk per dienst per 
campus). 
Daarentegen merken we dat op de intensieve zorgen eenheid er drie verschillende 
soorten beademingstoestellen in gebruik zijn. (TK) Gebrek aan uniformiteit verhoogt de 
kans op fouten bij deze vitale toestellen. In een ziekenhuis moet de zorg zo georganiseerd 
worden, dat ze in optimale omstandigheden kan geschieden. Dit impliceert onder andere 
verregaande uniformisering van apparatuur en werkwijzes in het kader van 
patiëntveiligheid. 

 
• Voor het onderhoud, het ijken en nazicht van apparatuur (beademingstoestellen, 

infuuspompen, weegschalen, oorthermometers…) beschikt men over een eigen 
biotechnische dienst. Voor een aantal toestellen is er een onderhoudscontract met de 
betrokken firma’s. Voor de andere toestellen staat iemand binnen de biotechnische dienst 
in voor het herstel en de systematische controle en kalibratie van de toestellen. 
Uniek is dat men het onderhoud van de radiotherapietoestellen zelf doet. Hiertoe zijn er 
meerdere ingenieurs in dienst die de toestellen ten gronde kennen en die beschikken over 
een voorraad wisselstukken. (SP) 

 
• Het ziekenhuis diende in 2004 een zorgstrategisch plan in dat voorzag in de renovatie en 

uitbreiding van de drie campussen. In eerste instantie werden een aantal dringende 
werken goedgekeurd op de campussen Aalst en Geraardsbergen, terwijl het deel van het 
plan dat betrekking had op de campus Wetteren afgekeurd werd. In 2009 volgde dan een 
actualisatie van het plan, waarbij de campus Wetteren werd geheroriënteerd tot subacute 
campus, om zo een antwoord te bieden op de negatieve kritiek op het oorspronkelijke 
plan. 
Op de campus Aalst is men momenteel bezig met tussen de PAAZ en het hoofdgebouw 
een apart chirurgisch daghospitaal te maken door de aanbouw van 2 operatiezalen en de 
constructie van bijkomende kamers. Later wil men een G-gebouw optrekken op de parking 
waarin men onder meer 2 geriatrische afdelingen, de consultatieruimten van de geriaters 
en de psychologen, de pijnkliniek en het geriatrisch dagziekenhuis wil onderbrengen. Ook 
zou men zo een wisselafdeling kunnen vrijmaken, wat de renovatie van het hoofdgebouw 
zou vergemakkelijken. Aangezien men hierdoor echter een deel van de parking moet 
inleveren, wil men op de bestaande parkeerruimte een parkeertoren optrekken. In de 
verdere toekomst wil men de bijkomende blokken met het hoofdgebouw en het G-gebouw 
verbinden door middel van een “zorgstraat”; een verbindingsgang in drie niveaus, 
waardoor men de bezoekersstromen wil scheiden van de patiënten- en logistieke 
bewegingen. 
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Op de campus Wetteren is men nu klaar met de renovatie en ombouw van de 3de 

verdieping tot geriatrieafdeling. De vierde verdieping zit in de afwerkingsfase en wordt 
verbouwd tot revalidatieafdeling, net als de eerste verdieping later dit jaar, zodat men 
tegen het eind van 2011 de gemengde C/D-afdeling kan sluiten en 2 revalidatieafdelingen 
(Sp-cardiopulmonair met 20 bedden en Sp-locomotorisch met eveneens 20 bedden) kan 
openen. 

 
Op de campus Geraardsbergen heeft men de kans om de gebouwen van het 
naastgelegen woon- en zorgcentrum over te nemen (“Verhaeghe-gebouw”). Hierin zou 
men de administratieve diensten in onderbrengen, zodat in het ziekenhuisgebouw ruimte 
vrij komt om een nieuwe afdeling intensieve zorgen te realiseren. Daarna zou het 
operatiekwartier de ruimte die nu door de medium careafdeling gebruikt wordt, kunnen 
benutten, wat een antwoord zou bieden op het nijpend plaatsgebrek en het gebrek aan 
een aparte recovery voor kinderen. Intussen plant men in het operatiekwartier de 
verbouwing van de vierde zaal (nu voor kleine ingrepen en coloscopieën) tot een 
volwaardige zaal. 
Verder werden de verschillende afdelingen recent gerenoveerd en werd een volledig 
nieuwe spoedgevallendienst gerealiseerd. (AV) 

 
• Op het moment van de audit werden er op de afdeling pneumologie verbouwingswerken 

uitgevoerd. 2 kamers is men aan het ombouwen tot slaaplabo. Na de werken zullen de 3 
slaaplabo’s dan gecentraliseerd zijn. Dit wil zeggen dat men momenteel met 2 bedden 
minder moet werken (29/31). Daarnaast gaat men voorzien in een bureau voor de 
hoofdverpleegkundige. (AV) 
Ondanks de verbouwingen gaat men geen extra ruimte creëren en blijft er een probleem 
van plaatsgebrek voor het stockeren van materiaal allerhande. (TK) 

 
• Volgende infrastructurele tekortkomingen werden opgemerkt: (TK) 

o Sommige afdelingen zijn niet aangepast aan de doelgroep: 
 Eetzaal, ROT (RealiteitsOriëntatieTraining), ruimtes voor activatie en 

mogelijkheid tot groepstherapie, ruimtes voor aangepaste therapie voor 
cognitief zwakke patiënten voor geriatrische patiënten. 

 De veiligheid voor de kinderen kan niet gegarandeerd worden: berging, 
keuken, afdeling…zijn niet afgesloten en poetsproducten staan op de 
gang. 

o Niet in alle sanitaire cellen is het oproepsysteem goed bereikbaar voor patiënten 
die zich aan de lavabo bevinden. 

o Er zijn nog op vele afdelingen vierpersoonskamers. We bevelen aan te 
onderzoeken of het werken met dergelijke kamers nog nodig is. (Aanb) 

o Niet op alle afdelingen beschikken de hoofdverpleegkundigen over een apart 
bureau. In het kader van hun specifieke opdracht (beleidsvoorbereiding, 
vertrouwelijke gesprekken…) is dit eerder een noodzaak dan een luxe. 

o Op veel plaatsen is er een gebrek aan bergruimte. 

• De afdelingen geriatrie zijn beveiligd tegen wegloopgedrag (deur met cijferslot). Daarnaast 
beschikt men over een detectiesysteem (armbandjes) voor patiënten met wegloopgedrag. 
(SP) 

 
 

5.2 Patiëntendossier 
 

• In het ASZ worden verschillende systemen gebruikt om patiëntengegevens te registreren: 
(AV) 

o Sommige artsen hanteren een elektronische medisch dossier, meestal is dat 
MEDDOS. Heel wat artsen, waaronder nagenoeg iedereen op campus 
Geraardsbergen, werken daarnaast of uitsluitend met een papieren medisch 
dossier. 
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o MEDDOS wordt ook gebruikt door de sociale dienst en door de interne liaison 
geriatrie op de campus Aalst en de campus Geraardsbergen. 

o Er is een centraal elektronisch medisch dossier, het CPD. Dit bevat de 
ontslagbrieven, laat toe de laboresultaten te consulteren en radiologische beelden 
vanuit het PACS te bekijken. ECG’s zijn enkel beschikbaar op papier. 

o De psychologen en de verpleegkundigen op de PAAZ gebruiken PSYDOS als 
dossiersysteem. Tot het CPD hebben zij geen toegang. 

o De spelbegeleiding noteert de observaties over alle kinderen samen in een kaft die 
zich in de speelruimte bevindt. 

o De kinesitherapeuten noteren observaties over kinderen en instructies voor hun 
collega kinesitherapeuten in een map die zich in de verpleegpost van de 
kinderafdeling bevindt. Zij paraferen in het verpleegkundig dossier wanneer ze bij 
het kind zijn langs geweest en delen mondeling hun observaties aan de 
verpleegkundigen weer. 

o Op de meeste afdelingen is het verpleegkundig dossier een papieren dossier, dat 
uniform is per kenletter over de campussen heen. Momenteel heeft men een 
elektronisch dossier ‘Briefing’ op één geriatrie-afdeling. 

o De paramedici (logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten en diëtisten) werken met 
een eigen papieren dossier. In de toekomst wil men op een elektronisch dossier 
overschakelen. Op de afdelingen noteren zij sommige gegevens in een map zodat 
de verpleegkundigen enige informatie zouden hebben over hun activiteiten (geen 
observaties over de evolutie van de patiënten). 

o Voor de consultaties zijn er per discipline aparte papieren dossiers, die elk apart 
bewaard worden. Op de campus Geraardsbergen worden ze bewaard samen met 
de opnamedossiers, terwijl de verpleegkundige dossiers er apart gehouden 
worden. Op de campus Wetteren wordt het medisch dossier samen met het 
verpleegkundig dossier gearchiveerd, voor een deel centraal en voor een ander 
deel per discipline. 

o Tussen de verschillende elektronische dossiersystemen zijn er geen linken. 
Ontslagbrieven die gemaakt worden in MEDDOS kunnen wel doorgestuurd worden 
naar het CPD. 

o Geneesmiddelen worden op papier voorgeschreven en de medicatieschema’s 
worden eveneens op papier opgesteld. Op geriatrie links wordt een elektronisch 
medicatieschema uitgetest op twee kamers. De artsen zouden dit 
medicatieschema dagelijks moeten controleren en ondertekenen, maar dit gebeurt 
niet consequent. (TK) 

 
Ziekenhuisbreed zijn er weinig afspraken rond lees- en schrijfrechten inzake 
patiëntengegevens in het elektronisch dossier. Het is zo dat medici geen toegang hebben 
tot elkaars dossiers in MEDDOS, ook niet op de kritieke diensten. Dit zorgt vaak voor 
moeilijkheden bij de behandeling van acute situaties, waarbij de arts van wacht geen zicht 
heeft op de medische gegevens van de opgenomen patiënten. De gegevens die 
doorgestuurd worden naar het CPD zijn daarentegen voor alle gebruikers zichtbaar terwijl 
een controle op ongeoorloofde inzage in de gegevens mogelijk, maar moeilijk is. (TK) 
Verpleegkundigen raken soms niet aan belangrijke medische basisgegevens om de zorg 
goed te kunnen organiseren. (NC) 
Het beleid verschilt bovendien van campus tot campus: zo hebben de verpleegkundigen 
van de interne liaison geriatrie op de campus Aalst en Geraardsbergen toegangsrechten 
tot MEDDOS en maken ze daarin hun verslagen, terwijl de interne liaison verpleegkundige 
op de campus Wetteren na aanvraag de toegang geweigerd werd. De diëtiste op de 
campus Wetteren kreeg geen toegang tot de elektronische “briefing” (zonder motivatie), 
ondanks dat ze bereid is om hierin te noteren en dat dit de multidisciplinaire werking ten 
goede zou komen. (TK) 

 
Het patiëntendossier is sterk versnipperd, en door het gebrek aan linken tussen de 
verschillende systemen, door onvoldoende inzage- en/of schrijfrechten, en door de 
verschillende manieren van archivering en bewaring van het dossier tijdens opname 
(waarbij het dossier niet steeds aanwezig is op de plaats waar de patiënt is) zijn niet alle 
relevante gegevens beschikbaar voor alle zorgverleners (diagnose, gewenst beleid, 
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aandachtspunten, evolutie bij de verschillende zorgverleners…). (NC) Er bestaat er een 
groot risico op verlies van informatie en op overschrijffouten (informatie op papieren 
toerbladen wordt overgeschreven in papieren verpleegkundige dossiers, in het 
elektronisch briefingdossier, op medicatiefiches, in paramedische dossiers…). (TK) 

 
Alhoewel men vaak het medisch geheim inroept als reden voor dit zeer restrictieve beleid, 
kan dit onvoldoende de huidige werkwijze verantwoorden. Er zijn de voorbije jaren 
inspanningen geleverd om meer klaarheid te scheppen rond het gedeeld beroepsgeheim 
en het partieel beroepsgeheim, teneinde multidisciplinaire zorg te faciliteren. 
Naar verluidt zou er recent een studie uitgevoerd zijn in het ziekenhuis om te bepalen 
welke zorgverleners in welke mate toegang zouden moeten krijgen tot de medische 
informatie. Dit kan een eerste stap zijn in de remediëring van de dossierproblematiek 

 
Tijdens de audit werd vastgesteld dat het dossier niet steeds nauwkeurig werd ingevuld. 
(NC) 

o Anamneses zijn niet steeds volledig ingevuld. 
o Op geriatrie (Wetteren) waren de medische gegevens erg beperkt (1 lijntje bij een 

patiënt die 2 maand opgenomen was en idem bij een patiënt na 1 maand opname). 
Er werden geen multidisciplinaire behandeldoelstellingen uitgeschreven. 

o Er is niet steeds een verslag van de diëtist terug te vinden. 
o Observaties en behandelingsschema worden summier weergegeven in een map 

dat zich op de afdeling bevindt 
o In het dossier van een kind dat werd opgenomen met de diagnose ‘pijnscheuten’ 

was geen pijnscore ingevuld. 
o Er zijn soms erg weinig verpleegkundige observaties in het dossier genoteerd 
o Gegevens betreffende fixatie ontbreken (reden, middel, evaluatie, verhoogd 

toezicht…). 
Anderzijds bleek op de geriatrieafdeling te Aalst en Wetteren verschillende disciplines 
(verpleegkundigen, logopedist, ergotherapeut, kinesist) die bij de zorg voor de patiënt 
betrokken zijn, nauwgezet te noteren. 

 
• Huisartsen kunnen inloggen via de website van het ziekenhuis (en binnenkort via de HUB) 

en zo de laboresultaten, de protocols van medische beeldvorming, bloedgroep en 
bloedtransfusies, contacten met de verschillende disciplines, en de ontslagbrieven van 
hun patiënten consulteren. (AV) 
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6 Medewerkers 

 
 

6.1 Personeelsbeleid 
 

• Er zijn op moment van de audit 940 mensen actief in het zorgdepartement van het 
ziekenhuis (678,9 VTE). Hiervan zijn er 95,4 VTE zorgkundigen (14%) en 583 VTE 
verpleegkundigen (86%), waarvan 365 VTE bachelors (63%). 46% van de 
verpleegkundigen / zorgkundigen werkt deeltijds. Hiervan werkt bijna de helft 70% of 
meer. (AV) 

 
• Momenteel zijn er voor alle functies functieomschrijvingen uitgewerkt. (SP) Niet voor alle 

functies zijn competentieprofielen uitgewerkt. (Aanb) De functieomschrijvingen zijn 
beperkt uitgewerkt met aandacht voor differentiatie (gegradueerde verpleegkundige 
kwalificatieniveau 5 en bachelor). Een volledig competentiewiel voor het fusieziekenhuis is 
in opbouw. (AV) We bevelen aan om voldoende te differentiëren naar de 
afdelingsspecifieke functies die opgenomen worden. (Aanb) 

 
• Functioneringsgesprekken gaan momenteel nog niet systematisch door en worden sterk 

wisselend georganiseerd naargelang de afdeling. (TK) Functioneringsgesprekken dienen 
volgens eigen richtlijnen 2-jaarlijks door te gaan voor middenkaderleden, 
hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen, zorgkundigen, logistieke medewerkers en 
paramedici. Het alternerende jaar moeten er evaluatiegesprekken plaatsvinden. 

 
• Men beschikt over een procedure disfunctioneren met de mogelijkheid van 

incidentengesprekken door de hoofdverpleegkundige bij vaststelling van ernstige 
problemen. (AV) 

 
• Het ziekenhuis neemt deel aan de studie RN4cast. (AV) Naar aanleiding van de 

tussentijdse resultaten gebeurden op twee afdelingen interne audits en diepte-interviews 
en werd op een andere afdeling overleg tussen directie, artsen en verpleegkundigen 
opgestart. (SP) 

 
• Het ziekenhuis kampt met een chronisch personeelstekort. Ondanks heel wat 

inspanningen in het kader van aanwervingen, slaagt men er niet in om de vacatures in te 
vullen. Op moment van de audit staan er binnen het zorgdepartement 20 vacatures open 
(10 openstaande plaatsen en 10 vervangingen van zorgkundigen door verpleegkundigen). 
In de nabije toekomst zal de uitstroom stijgen (momenteel maakt 32% van de werknemers 
aanspraak op ADV dagen). Men verwacht op basis van leeftijd een uitstroom van 175 
verpleegkundigen en zorgkundigen in de komende 5 tot 10 jaar. 
Er is een kloof tussen het aantal effectief inzetbare krachten (678,9 VTE) versus het aantal 
betaalde personeelsleden (733,23 VTE) binnen het zorgdepartement. (AV) 

 
• Op heel wat afdelingen wordt door het chronisch personeelstekort, de veelheid aan 

verschillende patiëntengroepen en de grote verscheidenheid aan artsen waarmee moet 
samengewerkt worden, een hoge werkdruk ervaren. (TK) Ook in het jaarverslag “zorg 
voor de zorgenden” wordt de stress omwille van hoge werkdruk beschreven. 

o Per afdeling wordt er een minimale bestaffing bepaald op basis van MVG II 
(zorgzwaarte) en vastgelegd in een basisuurrooster. (AV) De effectieve bestaffing 
versus de vooropgestelde wordt dagelijks geregistreerd en om de 14 dagen 
besproken met het diensthoofd. Aanpassingen kunnen jaarlijks bij de 
begrotingsbespreking of tussentijds (bv. naar aanleiding van een gestegen 
activiteitenniveau tijdens de weekends op spoed). Ook andere oplossingen worden 
gezocht bij een hoge werkdruk (betere afspraken met de artsen en reorganisatie 
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op de afdeling cardiologie naar aanleiding van een hoge werkdruk ten gevolge van 
een zeer hoge turnover). (SP) 

o Overuren kunnen niet steeds gerecupereerd worden. 
o Er worden slechts beperkt interimkrachten ingezet (bv. op spoed in 2010). (AV) 
o Ondanks heel wat maatregelen zoals het centraal georganiseerd intern 

patiëntentransport op campus Aalst en de (beperkte) inzet van logistieke en 
administratieve medewerkers en een aparte mobiele ploeg voor het reinigen van 
bedden, is er op afdelingen nog onvoldoende aandacht voor taakuitzuivering en - 
verschuiving. (TK) Op heel wat afdelingen worden niet zorggerelateerde taken 
door verpleegkundigen uitgevoerd (maaltijden opdienen, administratie…). 

o Binnen het zorgdepartement worden momenteel 24,6 VTE logistieke medewerkers 
ingezet, waarvan 18,40 VTE op campus Aalst. Het aandeel logistieke 
medewerkers neemt de laatste jaren toe. De organisatie is verschillend per 
campus (centraal versus toewijzing aan afdelingen). (AV) Niet alle afdelingen 
kunnen hierop voldoende beroep doen in het kader van continuïteit. 

o Het aandeel van administratieve krachten steeg de laatste jaren (mede via de 
inbreng van de artsen) maar is nog steeds erg klein (8,6 VTE). Zo worden op een 
aantal afdelingen veel administratieve taken uitgevoerd door de 
(hoofd)verpleegkundige (3G, pneumologie). 

o Op basis van het aantal bedden dient men te beschikken over een mobiele equipe 
van 23 VTE, waarvan minstens 16,1 VTE verpleegkundigen en 6,9 VTE 
verzorgenden. Men beschikt binnen het ASZ over een mobiele equipe van 13,2 
VTE, waarvan 10,7 VTE verpleegkundigen en 2,5 VTE zorgkundige. Er is een 
normatief tekort van 9,8 VTE personeel binnen de mobiele equipe. (NC) Een 
aantal diensten kan geen beroep doen op de mobiele equipe gezien de specificiteit 
van het werk (spoed, IZ, materniteit, PAAZ, pediatrie, dagziekenhuis en 
palliatieve). Binnen de mobiele equipe zijn er geen specifiek opgeleide 
medewerkers voor deze diensten beschikbaar. (TK) De mobiele equipe wordt 
structureel ingezet om personeelstekorten en langdurige openstaande vacatures 
op te vangen en op campus Geraardsbergen voor het patiëntentransport. 

o In de onthaalbrochure geriatrie op campus Geraardsbergen wordt gevraagd om 
telefonisch contact in de voormiddag te vermijden vanwege de drukte op de 
afdeling. 

 
• Exitgesprekken gaan door op uitnodiging (vrijwillige basis) en worden op campus Aalst 

gevoerd door de begeleider intreders en op de andere campi door het verpleegkundig 
diensthoofd. Feedback naar de hoofdverpleegkundige is telkens voorzien. (SP) 

 
• Hoofdverpleegkundigen worden gezien als managers van de afdeling, maar worden hierin 

onvoldoende ondersteund. (TK) 
o Beleidsgegevens worden niet systematisch en periodiek teruggekoppeld. 

Hoofdverpleegkundigen hebben geen zicht op activiteitencijfers en 
verbruiksgegevens. Kwaliteitsparameters worden beperkt teruggekoppeld (bv. 
medicatiegebruik, decubitus, staalverwisselingen). Personeelsgegevens zijn wel 
beschikbaar. Het aantal uren gevolgde vorming per personeelslid wordt niet 
systematisch teruggekoppeld, maar is opvraagbaar. We bevelen aan om gegevens 
systematisch terug te koppelen en hierbij te werken vanuit een vraaggestuurde 
visie eerder dan uit een aanbodgestuurd verhaal. (Aanb) 

o Jaarverslagen en beleidsplannen worden niet steedsbesproken met de directie. 
o Op meerdere afdelingen was er recent een wissel van hoofdverpleegkundige. 

Nieuwe hoofdverpleegkundigen worden onvoldoende gecoacht. Er is geen 
specifiek inscholingstraject. (Aanb) Tijdens de audit werd opgemerkt dat nieuwe 
hoofdverpleegkundigen bv. niet steeds op de hoogte waren van het gebruik van 
jaarverslagen en/of beleidsplannen. 

o Slechts een zeer beperkt aantal hoofdverpleegkundigen (Geriatrie Aalst en OK 
Aalst) worden gesteund door adjunct-hoofdverpleegkundigen. Binnen een aantal 
proefprojecten hierrond waren er onduidelijke afspraken rond taakverdelingen en 
bevoegdheden. Men verliet deze piste wegens negatieve ervaringen. 
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o Interne bijscholingen beperkten zich tot nu toe tot een jaarlijkse bijscholingsdag 
voor hoofdverpleegkundigen. Vanaf 2011 zal jaarlijks een 2daagse georganiseerd 
worden voor alle medewerkers met een verantwoordelijke functie. De persoonlijke 
leiderschapsstijl zal dit jaar vooraf in kaart gebracht worden via een enquête, 
waarbij tijdens de opleiding dieper op de sterke punten en valkuilen kan ingegaan 
worden. Er is nadien ook een terugkomdag voorzien. (SP) 

o Intervisies voor hoofdverpleegkundigen gaan campusgebonden door onder leiding 
van een psycholoog (in 2010 zesmaal op campus Aalst, tweemaal op campus 
Wetteren en driemaal op campus Geraardsbergen). (SP) 

o Medewerkers die gemotiveerd zijn om een leidinggevende functie op te nemen, 
worden hierin niet optimaal gestimuleerd inzake opleidingsmogelijkheden. De 
tussenkomst voor een kaderopleiding is beperkt (5 kredietdagen en geen financiële 
tussenkomst). 

o Heel wat leidinggevende functies worden waarnemend opgenomen. 

• Er is aandacht voor veiligheid en welzijn van het personeel. (SP) 
o Er is onder de noemer “zorg ook voor jezelf” een actief aanbod voor 

personeelsleden na een emotionele gebeurtenis of andere emotionele problemen 
(stress, privéproblemen…). Naast individuele begeleiding, zijn ook 
groepsbegeleidingen onder leiding van een psycholoog mogelijk. Meerdere 
sessies behoren tot de mogelijkheden. In 2010 werd hierop 63 keer beroep 
gedaan, wat leidde tot 188 interventies. 25 aanmeldingen (109 interventies) 
hadden betrekking op pesten, agressie, conflicten en grensoverschrijdend gedrag. 
Er is een verschil te merken tussen de drie campi in het aantal aanmeldingen. We 
bevelen aan om de aanwezigheid van de vertrouwenspersoon op alle campi te 
garanderen om de drempel zo laag mogelijk te houden. (Aanb) 

o Agressie-incidenten worden geregistreerd en opgevolgd. Na een agressie-incident 
wordt de nood aan een gesprek met de psycholoog steeds afgetoetst door de 
leidinggevende. 

o Intervisies gaan systematisch door voor de palliatieve afdeling en PAAZ. Voor 
andere afdelingen kunnen deze ad hoc georganiseerd worden (bv. geriatrie, 
spoed). We bevelen aan om na te gaan of er nood is aan systematische intervisie 
voor andere groepen (spoed, IZ, oncologie…). (Aanb) 

o Tijdens de nachtdiensten worden er extra nachtverpleegkundigen en – 
zorgkundigen ingezet ter ondersteuning van de afdelingen (slaaplabo, geriatrie). 

o In het kader van de reorganisatie van de campus Wetteren werd elke medewerker 
persoonlijk bevraagd naar voorkeuren voor tewerkstelling. 

o Op spoed en het onthaal ging een enquête door over stress en welzijn op het werk. 
Doordat de resultaten van de twee afdelingen niet uit elkaar gefilterd werden, zijn 
de resultaten moeilijk interpreteerbaar. Na een gespreksronde van de psycholoog 
met de medewerkers rond intermenselijke relaties op de werkvloer werden een 
aantal verbeteracties opgestart. Zo werd bv. binnen werkgroepen “respect en 
privacy” onder leiding van de psycholoog een gedragscode opgesteld. 

 
• Er is aandacht voor differentiatie op de werkvloer. (AV) 

o Er zijn op specifieke diensten gespecialiseerde verpleegkundigen (met 
beroepstitel) tewerkgesteld. 

o Men werkt met referentieverpleegkundigen. Zij werken hoofdzakelijk 
afdelingsgebonden, maar zijn voor deze taken niet vrijgesteld van hun zorgtaken. 
(Aanb) 

o Momenteel werkt men beperkt met “verpleegkundige specialisten” binnen het 
ziekenhuis (bv. pijn en PST, diabetes, wondzorg, stoma, ziekenhuishygiëne). Deze 
verpleegkundigen worden in het jaarverslag eveneens referentieverpleegkundigen 
genoemd, maar hebben een andere taak. Zij werken afdelingsoverschrijdend, 
geven vormingen en werken mee het beleid uit binnen hun expertisegebied. (SP) 
Geen enkele verpleegkundige specialist is in het bezit van een masterdiploma. 
(Aanb) 
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o Er is momenteel nog geen actieve screening op high potentials bij de actieve 
werknemers. We bevelen aan om een specifiek begeleidingstraject uit te werken 
binnen het competentiemanagement. (Aanb) 

 
• Zes verpleegkundigen in het operatiekwartier worden niet tewerkgesteld door het 

ziekenhuis maar door individuele chirurgen of de vzw MSSZ. De directeur 
zorgdepartement is niet hiërarchisch verantwoordelijk en heeft enkel zicht op de namen en 
diploma’s van de betrokken verpleegkundigen, maar niet op het functioneren 
(evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken) en het aantal uren gevolgde 
bijscholingen in het kader van permanente vorming. (TK) Deze verpleegkundigen dienen 
deel uit te maken van het verpleegkundige team onder toezicht en controle van de 
hoofdverpleegkundige. Aangezien alle verpleegkundige activiteiten die in de instelling 
gesteld worden, vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur verpleging en 
zij de verpleegkundige activiteit dient te integreren in het geheel van het ziekenhuis, dient 
deze minimaal zicht te hebben op deze personeelsleden. 

 
 

6.2 Artsen 
• In het ziekenhuis werken 192 stafleden, 40 toegelaten geneesheren en 6 consulenten. Er 

zijn daarnaast 9 artsen-specialisten in opleiding (ASO) actief: 3 eerstejaars, 3 tweedejaars 
en 1 derde, 1 vierde en 1 vijfdejaars ASO. (AV) 

 
Er worden heel wat medische opleidingen georganiseerd: (SP) 

o De vzw MSSZ organiseert af en toe een bijscholing, vooral betreffende het correct 
gebruik van de nomenclatuur; 

o Via de gemengde kring van specialisten en huisartsen verlenen de specialisten 
hun medewerking aan de tweewekelijkse bijscholingsavonden van de 
huisartsenkring. Deze avonden gaan afwisselend door in het ziekenhuis en in een 
lokaal van de huisartsen. 

o Intern worden voor de verplegende en verzorgende equipe heel wat bijscholingen 
georganiseerd waaraan de artsen meewerken. 

 
• Voor ASO’s was er in het verleden een aparte introductiedag met aandacht voor de 

werking van het ziekenhuis (permanenties, ziekenhuishygiëne, werking van spoed) maar 
deze is stilgevallen. We bevelen aan om dit terug op te starten. (Aanb) 

 
• Voor nieuwe artsen is er geen inscholingstraject uitgewerkt. (Aanb) 

 
 

6.3 Vorming, training en opleiding (VTO) 
 

Situering 
 

• Er werd gesproken met de verpleegkundig directeur. Op de verschillende afdelingen was 
vorming een aandachtspunt. 

 
 

Beleid en strategie 
 

• Er is geen duidelijke visie en strategie betreffende vorming. (TK) 
o Het beleid op afdelingsniveau is niet ingebed in de beleidscyclus, maakt geen deel 

uit van het beleidsplan per afdeling en de realisatie ervan vormt geen wezenlijk 
onderdeel van de jaarverslagen. 

o Er is geen jaarverslag en beleidsplan VTO. De onderwerpen in het verpleegkundig 
jaarverslag zijn beperkt tot het protocol tussenkomst en het gebruikte budget. 
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o Taken en verantwoordelijkheden betreffende VTO beleid zijn niet duidelijk 
toegewezen binnen het ziekenhuis. VTO wordt organisatorisch toevertrouwd aan 
het departement personeel; zij staan o.a. in voor de centrale opvolging van het 
aantal gevolgde uren vorming. Er is geen verantwoordelijke aangeduid voor de 
inhoudelijke invulling van het vormingsbeleid. 

o Het is niet duidelijk wie instaat voor de ondersteuning bij de organisatie van 
dienstgebonden vorming op afdelingsniveau (administratie, beschikbaar stellen 
van materiaal, bekendmaking, lesgevers …). 

 
• De tussenkomst bij het volgen van vormingen (aan de hand van criteria onderverdeeld in 8 

categorieën) is vastgelegd in een document. (AV) 
 
 

Middelen 
 

• Het vormingsbudget is eerder departementaal (verpleegkundig en niet verpleegkundig) 
vastgelegd. (AV) We bevelen aan om na te gaan welke voordelen een (de)centraal beheer 
van het budget kan bieden (garantie en spreiding van opleidingsmogelijkheden voor 
iedereen / balans tussen langdurige en kortere permanente vorming…). (Aanb) 

 
 

Medewerkers 
 

• Momenteel wordt de taak van de begeleiders herintreders ingevuld door 1 medewerker (1 
VTE). (AV) 

 
• Op afdelingen werd het principe van meter en peter nog niet algemeen geïntroduceerd 

voor de opvang van nieuwe medewerkers. Vaak wordt deze taak opgenomen door de 
stagementoren voor de studenten. Deze medewerkers kregen een specifieke opleiding 
i.s.m. de scholen. (SP) 

 
 

Processen 
 

• Het aantal gevolgde uren vorming wordt centraal opgevolgd door de personeelsdienst. 
Deze cijfers worden niet systematisch teruggekoppeld naar de hoofdverpleegkundigen 
maar kunnen via de personeelsdienst en via intranet opgevraagd worden. Men heeft geen 
zicht op hoeveel medewerkers dit streefdoel jaarlijks halen. De personeelsdienst volgt dit 
enkel op in het kader van anciënniteitssprongen. Opleiding is een vast item binnen 
functioneringsgesprekken, maar aangezien deze niet systematisch georganiseerd worden, 
worden medewerkers (uitgezonderd in kader van sprongen) niet aangesproken wanneer 
het streefdoel niet gehaald wordt. (TK) 
Op een aantal afdelingen werd vastgesteld dat het aantal gevolgde uren vorming sterk 
verschilt tussen personeelsleden onderling en dat sommigen het streefdoel niet behalen. 
(TK) 

 
• Het algemeen inscholingstraject is zeer beperkt en bestaat uit 2 halve onthaaldagen en 

een terugkomdag na 3 en 9 maand (gesprek met begeleider). Er zijn nagenoeg geen 
dienstspecifieke inscholingsprogramma’s uitgewerkt. Waar er zijn, ontbreekt het 
stappenplan met timing. (TK) Evenmin is er een specifiek inscholingstraject voor nieuwe 
hoofdverpleegkundigen. (Aanb) 
Op sommige afdelingen werkt men al met een onthaalmap voor nieuwe verpleegkundigen 
en geven de verschillende artsen interne informatiesessies over bepaalde dienstspecifieke 
aangelegenheden of ziektebeelden. (SP) 

 
• Stagiairs worden voor de gehele periode van hun stage gekoppeld aan een zone van de 

afdeling. Op deze manier kan de student een beeld krijgen van een patiënt over een 
langere periode. Doordat de student vast blijft staan werkt hij/zij ook automatisch met 
verschillende verpleegkundigen. (AV) 
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• Het interne aanbod wordt opgesteld door het secretariaat van het verpleegkundig 
departement en omvat een aantal steeds weerkerende opleidingen (afval, 
ziekenhuishygïene …) maar is onvoldoende behoeftegestuurd. (TK) Er zijn geen peilingen 
naar behoeften en noden op afdelingsniveau. 

 
• Er werden tijdens de audit veel mogelijkheden tot langdurende opleidingen (bv. 

brugopleidingen, behalen BBT …) opgemerkt. (SP) 
o Bijna alle medewerkers in het OK hebben de opleiding radioprotectie gevolgd. 
o Bijna alle medewerkers op het dagziekenhuis hebben de BBT oncologie behaald. 

 

Resultaten 
 

• In 2010 werd voor 55833 euro betaalde vorming toegekend binnen het zorgdepartement. 
(AV) Men heeft geen zicht op het totaal aantal uren toegekende vorming voor het 
verpleegkundig departement. 

 
 

6.4 Bestaffing 
• Er is een normatief personeelstekort: (NC) 

o Een tekort van 9,8 VTE personeel binnen de mobiele equipe; 
o Een tekort van 2,45 VTE verpleegkundigen op de afdeling geriatrie op campus 

Geraardsbergen; 
o Een tekort van 0,7 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog op campus 

Geraardsbergen; 
o Een tekort van 0,3 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog op campus 

Wetteren; 
o Een tekort van 0,2 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog op campus Aalst, 

geriatrie links. 
 

• Er is een kwalitatief personeelstekort: (NC) 
o Een tekort van 1 VTE verpleegkundigen met BBT op de afdeling geriatrie op 

campus Geraardsbergen; 
o Een tekort van 0,4 VTE verpleegkundigen met BBT op de afdeling geriatrie op 

campus Wetteren; 
 

• Er is geen permanentie van 4 verpleegkundigen waarvan minstens de helft met een 
bijzondere beroepstitel spoed en intensieve zorgen op de afdeling intensieve zorgen. ’s 
Nachts worden maar 3 verpleegkundigen ingezet voor 12 bedden, terwijl er een 
permanentie moet zijn van 1 verpleegkundige per 3 bedden. (NC) 
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7 Processen 

 
 

7.1 Organisatie van zorg 
• Binnen sommige disciplines is de zorg op elkaar afgestemd, bv. gezamenlijke zaalrondes, 

het hanteren van dezelfde medicatieschema’s… Enkele zorgprocessen zijn 
multidisciplinair uitgewerkt. Zo is er Joint Care® voor totale heup en totale knieprothese. 
Verder merkten we de gezamenlijke consultaties van gastro-enterologen en geriaters voor 
geriatrische patiënten met diabetes op. (SP) 

 
Daartegenover staat dat er tussen of binnen verschillende disciplines vaak onvoldoende 
afstemming is rond de diagnose of de behandeling van bepaalde pathologieën. (TK) 

o Verschillende artsen binnen eenzelfde discipline hanteren verschillende 
procedures voor eenzelfde ingreep (bv. NKO, gynaecologie…). 

o Er zijn geen afspraken over de opnamecriteria op de geriatrieafdeling voor niet 
verwezen patiënten die zich op spoed aanmelden. 

o Er is geen afstemming tussen de verschillende artsen die instaan voor de zorg 
voor kritieke patiënten. 

o Er is geen pijnprotocol uitgewerkt voor volwassenen. Het pijnprotocol voor 
kinderen wordt niet door iedereen gebruikt. 

o Neurologen en geriaters werken op een verschillende wijze om de diagnose 
dementie te stellen. 

o Er is geen structureel overleg tussen de geriatrie en psychiatrie aangaande de 
opvang van geriatrische patiënten met psychiatrische pathologie. 

 
• Er is onvoldoende afstemming tussen de artsen en de verpleegkundigen over het beleid 

van een afdeling. (TK) 
o Er is op sommige afdelingen geen systematisch gestructureerd overleg tussen het 

medisch diensthoofd en de hoofdverpleegkundige. Op deze manier wordt de 
verpleegkundige equipe bv. niet pro actief aangepast (aantal, expertise, bestaffing 
volgens activiteiten …) of worden vooraf geen afspraken gemaakt voor een 
optimale organisatie na een groei binnen de medische activiteiten (bv. 
pneumologie). 

o Op de afdeling gastro-enterologie komen de artsen minder op de afdeling omwille 
van de aanwezigheid van een ASO. 

 
• Men kiest binnen het ziekenhuis voor geïntegreerde verpleging met patiëntentoewijzing op 

alle diensten. Patiëntentoewijzing is niet op alle afdelingen doorgedreven en wisselend per 
afdeling. (AV) Op de werkvloer zien we vaak kantverpleging waarbij medicatietoediening 
gekoppeld wordt aan patiëntentoewijzing maar zaalrondes doorgaan met de 
hoofdverpleegkundigen (bv. pneumologie) en de verantwoordelijke verpleegkundige niet 
deelneemt aan multidisciplinair overleg. (Aanb) 

 
• Men hanteert geen minimale nurse to patiënt ratio ’s. Verpleegkundigen krijgen in het 

systeem van patiëntentoewijzing gemiddeld de verantwoordelijkheid over een 10-tal 
patiënten toegewezen (1/3 van een afdeling). (AV) Soms loopt dit op tot 15 patiënten. 

 
• Men werkt met verpleegkundigen in vast nachtdienstverband. Deze werken enkel overdag 

wanneer ze inspringen bij ziekte. Ze worden wel uitgenodigd voor de teamvergaderingen 
en nemen deel aan vorming. We bevelen aan om deze personeelsleden op regelmatige 
basis tijdens de dagdienst te laten werken. Dit komt de samenwerking ten goede, laat toe 
om voeling te houden met het afdelingsgebeuren en op de hoogte te blijven van nieuwe 
technieken. (Aanb). 
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• Op de dienst pneumologie tracht men steeds te voorzien in 2 nachtdiensten. Met de 
slaaplabo’s heeft men deze bestaffing zeker nodig. Het moet dan ook een betrachting 
blijven om alle dagen dat men patiënten opneemt op het slaaplabo ook te voorzien in 2 
verpleegkundigen. 
Daarnaast zou het voorzien in een (deeltijdse) administratieve ondersteuning een 
meerwaarde kunnen betekenen op deze dienst. (Aanb) 

 
• Op de meeste afdelingen zijn geen onderlinge afspraken over het organiseren van 

zaalrondes of worden deze afspraken niet gerespecteerd. Artsen toeren soms alleen en 
briefen achteraf de verpleegkundige. Sommige artsen toeren zeer laat in de avond, 
wanneer de verantwoordelijke verpleegkundigen al naar huis zijn. Dit bemoeilijkt een 
goede overdracht van gegevens en de organisatie van de zorg. (TK) Aanbeveling om 
multidisciplinaire zaalrondes te organiseren met duidelijke afspraken. 

 
• Op sommige afdelingen waarbij de zorg voor de patiëntendoelgroep een sterke 

multidisciplinaire aanpak vereist, is de zorg niet steeds optimaal georganiseerd. (TK) 
o Binnen sommige zorgprogramma’s is er veel aandacht voor de psychologische 

opvang van de patiënt. (SP) Psychologen zijn toegewezen aan het oncologisch 
programma en het PST. Ondanks het hoge aantal VTE psychologen binnen het 
ziekenhuis (samen 7,5 VTE), is de beschikbaarheid op sommige 
hospitalisatieafdelingen onvoldoende (bv. geen toegewezen psycholoog aan 
geriatrische afdelingen). (TK) 

o Binnen de IL geriatrie is er geen psycholoog vertegenwoordigd. (TK) 
o Op de geriatrische afdelingen gaan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen door, 

maar niet alle disciplines die bij de zorg betrokken zijn, nemen deel hieraan. 
o Verantwoordelijke verpleegkundigen (in het kader van patiëntentoewijzing) zijn niet 

steeds betrokken bij de multidisciplinaire besprekingen. (Aanb) 
o Op de kinderafdeling gaan er geen systematische en gestructureerde 

multidisciplinaire patiëntenbesprekingen door. Er zijn geen criteria wanneer een 
overleg dient door te gaan. 

o Op de afdeling orthopedie is er drie maal per week een stafvergadering (artsen, 
kinesitherapeut en hoofdverpleegkundige) met patiëntenbespreking. (SP) Niet alle 
patiënten worden besproken. 

o Het dossier op geriatrie ondersteunt momenteel de multidisciplinaire werking nog 
niet. De verpleging heeft niet steeds zicht op de status en evolutie van de patiënt 
bij de andere disciplines (bv. kinesitherapeut, psycholoog, sociale dienst). 

o Op de kinderafdeling is er vaak een wisselende kinesist. Gezien de doelgroep 
opteert men best voor een vertrouwd gezicht en voor een kinesist die vertrouwd is 
met de opvang van en het werken met kinderen. 

 
 

7.2 Vrijheidsbeperkende maatregelen 
Fixatie 

 

Situering 
 

• Men beschikt in het ASZ te Aalst over volgende documenten die betrekking hebben op de 
fixatie van patiënten: 

o Een ziekenhuisbrede procedure “Verpleegtechnische handelingen. 
Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels (B1): fysieke fixatie” 
(versie oktober 2009) 

o Procedure PAAZ: “Fixeren van een patiënt” 
 

• Er werden tijdens de audit 3 fixatiedossiers ingekeken tijdens de rondgang op 
verschillende afdelingen. 
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Beleid en strategie 
 

• Momenteel worden fixatiemaatregelen niet systematisch geregistreerd (aantal, reden, 
tijdstip, duur …). We bevelen aan om een aantal items op alle afdelingen te registreren en 
jaarlijks te analyseren om het beleid bij te sturen met gerichte verbeteracties. (Aanb). 

 
• De procedure is op een aantal vlakken degelijk uitgewerkt. (SP) 

o Tegenindicaties werden uitgeschreven (o.a. weigering van patiënt en familie). 
o Familie informeren gebeurt aan de hand van een folder en dient gerapporteerd te 

worden in het dossier. 
o Er is aandacht voor het veilig toepassen van de maatregel (bv. indicaties en 

tegenindicaties bij gebruik van de Zweedse gordel en polsbanden, algemene 
richtlijnen en afspraken). 

o Verhoogd toezicht tijdens de maatregel is gedetailleerd uitgeschreven (om de 2 
uur) met de te checken items. 

o De items voor rapportage in het verpleegdossier zijn duidelijk omschreven. 

Verbeterpunten zijn: (TK) 
o De indicaties in de procedure (o.a. wegloopgedrag) zijn ruimer dan “gevaar voor 

zichzelf of anderen”, gezien de mogelijkheid binnen het ziekenhuis om de patiënt 
te hospitaliseren op een afdeling met beveiliging tegen wegloopgedrag. 

o De procedure is niet gelinkt aan het klinisch pad vallen of de vroegtijdige opsporing 
van delier. (Aanb) 

o De betrokkenheid die van de arts gevraagd wordt, is onvoldoende uitgewerkt 
(handtekening arts bij de start, bedside overleg met de arts, verwittigen van de arts 
bij verergeren onrust …). 

o Toegestane maatregelen zijn niet opgesomd. 
o Men hanteert enkel bij onrustige of agressieve patiënten een minimum van 3- 

puntsfixatie bij het gebruik van de Zweedse gordel. Uit veiligheidsoverwegingen is 
een diagonaal aangebrachte driepuntsfixatie (lendengordel en 1 voet en 1 pols 
diagonaal) steeds het absolute minimum. 

o Men laat het gebruik van een Zweedse gordel toe in de zetel. Hiervoor moet men 
aangepast materiaal voorzien om onderuit schuiven te voorkomen. 

o Na het beëindigen van de maatregel volgt best een evaluatie met de betrokkenen 
en de familie. (Aanb) 

 
• Er zijn initiatieven en materialen voorhanden die een fixatiearm beleid ondersteunen of die 

aandacht voor fixatie binnen het ziekenhuis aangeven. (SP) 
o Valincidenten worden geregistreerd en de gegevens worden geanalyseerd. Een 

multidisciplinaire werkgroep ontwikkelde een zorgpad valpreventie. 
o Een aantal afdelingen (G) kunnen beveiligd worden in het kader van 

wegloopgedrag door een beveiliging van de uitgangen en een elektronisch 
detectiesysteem. 

 
• We bevelen aan om te onderzoeken welke bijkomende initiatieven een fixatiearm beleid 

nog extra kunnen ondersteunen. (Aanb) 
o Infrastructurele aanpassingen die een fixatiearm beleid ondersteunen zijn, vooral in 

het kader van (ver)nieuwbouw mogelijk (bv. doorloopmogelijkheden voor onrustige 
en verwarde patiënten, duidelijke aanduiding van de lokalen, scheiden en duidelijk 
aangeven van rust- en activiteitenruimten, (automatische) verlichting, gebruik van 
kleuren, contrastrijke omgeving, ruime kamers, binnentuin…). 

o Een duidelijk opnamebeleid voor patiënten met dementie, met aangepaste therapie 
voor deze doelgroep en afstemming tussen de dienst neurologie en geriatrie. 

o Jaarlijkse / continue vorming van alle medewerkers over fixatie, breed gekaderd: 
risico’s fixatie, technische aspecten, procedure, onderliggende oorzaken van 
verwardheid en /of agressie, alternatieven (bv. aan de hand van casussen), 
omgaan met probleemgedrag … 
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o Vroegtijdige opsporing van delier aan de hand van een objectieve score gelinkt 
aan de opstart en evaluatie van een fixatiemaatregel. Een delierprotocol is 
momenteel in ontwikkeling. 

o Systematische screening van patiënten op valrisico, gevolgd door een 
multifactoriële valevaluatie zoals momenteel gebeurt voor de patiënten van de IL 
geriatrie en op de afdeling geriatrie in Aalst. 

 
 

Middelen 
 

• Men werkt met fixatiemateriaal (Zweedse gordels, verpleegdekens) per afdeling. Niet op 
alle afdelingen zijn er verschillende maten van Zweedse gordels beschikbaar. (TK) 

 
• Niet alle materialen / handelingen die een vrijheidsbeperking inhouden, worden 

beschouwd als fixatie. (TK) Voorzettafels en bedsponden worden op sommige afdelingen 
gebruikt maar worden niet steeds aangegeven als fixatie. 

 
 

Medewerkers 
 

• Kennis en cultuurwijziging zijn belangrijke aspecten bij het toepassen van een fixatiearm 
beleid. Momenteel dateert de laatste algemene bijscholing over de procedure van 2008. 
Deze gingen door voor verpleegkundigen en paramedici. (AV) Fixatie is geen onderdeel 
van het inscholingstraject. (Aanb) Belangrijk is dat alle zorgverstrekkers die betrokken 
worden bij fixatie van patiënten (artsen, ASO’s, (nacht)verpleegkundigen, zorgkundigen, 
paramedici...) jaarlijks bijscholing krijgen betreffende fixatie. Deze bijscholingen worden 
best zeer breed opgevat: juiste toepassing van de materialen, toepassen van 
alternatieven, onderliggende oorzaken, aanpak van probleemgedrag (zoals bv. onrust, 
verwardheid en agressie…), valprotocol, delirium. (Aanb) 

 
 

Processen 
 

• De procedure fixatie wordt niet steeds gevolgd. Fixatie wordt niet steeds geregistreerd in 
het dossier. (TK) 

o Op IZ volgt men de ziekenhuisbrede procedure niet. We bevelen aan om de 
ziekenhuisbrede procedure uit te diepen voor de specifieke situatie op IZ en de 
indicaties voor fixatie van beademde patiënten te objectiveren en te linken aan het 
niveau van sedatie. (Aanb) 

o Er is onvoldoende aandacht voor mobilisatie en decubituspreventie (losmaken, 
opstart kinesitherapie). 

o Uit dossier en uit gesprek blijkt valpreventie een voorkomende reden voor fixatie. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 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 fixatie (o.a. immobilisatie). 

o In de ingekeken dossiers waren geen alternatieven voorgesteld of genoteerd. 
o De beslissing tot fixatie gebeurt niet steeds in overleg. Hoewel volgens de 

procedure de betrokkenheid van de arts gevraagd wordt, is het in praktijk vaak de 
verpleegkundige die de maatregel initieel instelt. De betrokkenheid van de arts kon 
niet aangetoond worden op basis van het dossier (geen handtekening). 

o Beslissing tot fixatie gebeurt niet steeds in overleg met de patiënt en familie, 
(Aanb) maar wordt na de start “meegedeeld”. Overleg met de familie is niet steeds 
gedocumenteerd in het dossier. 

o Evaluatie gebeurt niet steeds zoals de procedure voorschrijft. 
o Aanpassingen van de maatregel worden meestal genoteerd. 
o De frequentie van het toezicht gebeurt niet steeds zoals beschreven in de 

procedure (om de twee uur). Verhoogd toezicht kan aan de hand van het dossier 
niet steeds aangetoond worden. Uit dossiers blijkt dat er soms maar één enkele 
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observatie per dag i.v.m. de fixatie is neergeschreven. Op geriatrie waren de 
observaties om de twee uur aanwezig. 

 
• Het correct gebruik van fixatiemiddelen is een aandachtspunt. Door onvoldoende 

aandacht voor de risico’s die verbonden zijn aan het toepassen van fixatiemaatregelen, 
kan de patiëntveiligheid onvoldoende gegarandeerd worden. (TK) 

o In sommige situaties wordt er frequent gefixeerd. (TK) Volgens de cijfers worden 
alle patiënten in de afzonderingskamer op PAAZ gefixeerd. 

o Men maakt niet steeds gebruik van aangepast materiaal zoals een driehoek- 
lendengordel om onderuit schuiven in een zetel te vermijden. Op sommige 
afdelingen wordt er gefixeerd met een voorzettafel zonder bijkomende fixatievest. 

o Niet alle materiaal wordt op een correcte manier aangewend. Het gebruik van een 
lendengordel zonder bijkomende fixatiepunten houdt een reëel risico in op 
verhanging wanneer niet voldaan wordt aan een verhoogd / continu toezicht. 
Hierdoor is er tevens meer kans op bevrijden waardoor, vooral in combinatie met 
onrusthekkens in hoogstand, de kans op ernstige letsels bij vallen vergroot. 

o Bij gefixeerde patiënten werd bij nazicht onvoldoende aandacht gegeven aan de 
mobiliteit van de patiënt (inschakelen kinesist) en de toepassing van 
wisselhouding. 

o Bedhekkens worden gebruikt bij onrustige patiënten en/of niet steeds genoteerd 
als fixatiemaatregel. Door het gebrek aan verhoogd toezicht vergroot de kans op 
beklemming tussen de bedsponden met risico op verstikking en op ernstige letsels 
bij vallen wanneer de patiënt over de bedsponden kruipt. Op moment van de audit 
kroop een patiënt over de sponden op de afdeling geriatrie in Wetteren. Op IZ 
worden de bedsponden standaard bij alle patiënten omhoog gedaan zonder steeds 
het bed in laagstand te zetten. 

 
• Op de meeste afdelingen werd opgemerkt dat er een tolerante houding van het personeel 

is t.o.v. afwijkend gedrag en dat er aandacht is voor alternatieven voor fixatie. (SP) 
 
 

Resultaten 
 

• De registratie en opvolging van valincidenten bij gefixeerde patiënten (totaal en volgens 
ernstklasse van verwondingen) zit vervat in de algemene opvolging van valincidenten. 
(AV) Volgens de cijfers kwamen er in 2010 valincidenten voor bij 7 gefixeerde patiënten 
met gordel, maar deze cijfers worden betwist. We bevelen aan om dit effectief te 
registreren en hierbij de gefixeerde patiënt breder te interpreteren dan gefixeerd met 
Zweedse gordel en ook de andere vormen van fixatie te includeren (ook bedsponden). 
(Aanb) 

 
 

Afzondering als dwangmaatregel (isolatie) 
 

Situering 
 

• Binnen het ziekenhuis bestaan volgende documenten die betrekking hebben op het 
afzonderen van patiënten als dwangmaatregel: 

o Gedragscode rond isolatie op de PAAZ; 
o Isolatieprocedure spoedgevallen. 

• Enkel de afzonderingskamer op PAAZ werd tijdens de audit bekeken. 
 

• Er werden tijdens de audit 2 afzonderingsregistraties ingekeken op PAAZ. 
 

Beleid en strategie 
 

• Er is geen formele procedure afzondering voor patiënten op PAAZ. (TK) Het document 
“gedragscode” werd opgemaakt maar werd niet zichtbaar gevalideerd door de artsen en 
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directie en is niet voorzien van een versiedatum. Het is niet duidelijk hoe bindend dit 
document is. Inhoudelijke knelpunten zijn: (TK) 

o Binnen de procedure is de betrokkenheid van de arts onvoldoende. (NC) Men 
spreekt van: “de arts wordt steeds zo mogelijk betrokken in de 
voorkomingsstrategieën en op de hoogte gebracht van de intentie tot isoleren of zo 
vlug mogelijk hierna”. Afzonderen van patiënten dient steeds een medische 
beslissing te zijn. 

o Afspraken in verband met verhoogd toezicht zijn onvoldoende uitgediept (wat moet 
gecontroleerd worden?). Het is ook niet duidelijk hoe het toezicht dient te gebeuren 
(via de camera of rechtstreeks). Toezicht op basis van camera alleen is 
onvoldoende. 

o Er is niet verder gespecificeerd wie instaat voor de dagelijkse evaluatie. 

• De procedure op spoed is degelijk uitgeschreven met aandacht voor beperkte indicaties, 
beperkte duur, evaluatie van de maatregel en verhoogd toezicht; een apart luik i.v.m. 
fixatie tijdens een interventie prehospitaal werd uitgewerkt. (SP) 
Ondanks men volgens de procedure steeds een voorschrift van een spoedarts of 
psychiater vraagt, wordt aangegeven dat isolatie een B1 handeling is waarvoor geen 
toestemming van de arts vereist is. Volgens de omzendbrief van Vlaams Minister Weckx 
van 24/10/1990 inzake isolatie wordt duidelijk aangegeven dat isolatie steeds een 
medische beslissing dient te zijn. (AV) 

 
 

Middelen 
 

• Volgende knelpunten werden vastgesteld i.v.m. de isolatiekamer op PAAZ: 
o Men beschikt in de isolatiekamer niet over brand- en scheurvrij linnen. (TK) 
o Er is een oproepsysteem voorzien voor de patiënt in de isolatiekamer. Vanuit 

een gefixeerde positie (5-punts) is deze bel niet bereikbaar voor de patiënt. 
(NC) 

 
 

Processen 
 

• Betreffende het registreren van observaties voor de isolatiekamer is er een apart tabblad 
binnen het elektronisch dossier op PAAZ. Hierbij kan men specifiek aanduiden of de 
observatie is op basis van cameratoezicht of toezicht aan/in de kamer zelf. (SP) Het is wel 
belangrijk om de observatie uit te breiden en meer te specifiëren (bv. meerdere uren enkel 
“slaapt” noteren is niet voldoende). Ook het slechts om het uur controleren van de patiënt 
is, in de optiek dat isoleren een zeer ingrijpende gebeurtenis is, een te ruime tijdspanne. 
(TK) 

 
 

Resultaten 
 

• In 2010 waren er op de PAAZ 42 isolaties (6,6% van het totaal aantal opgenomen 
patiënten). De isolatiekamer was 130 dagen in gebruik. Volgens de aangeleverde cijfers 
zou men in 10 gevallen zijn overgegaan tot fixatie. Gemiddelde verblijfsduur van een 
isolatie: 36 minder dan 24u en 18 meer dan 24u. (AV) 

 
 

7.3 Medicatiedistributie 
Situering 

 
• De apotheek te Aalst is geopend tijdens de weekdagen van 8u00 tot 12u10 en van 12u50 

tot 17u00. 
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• Buiten de openingsuren van de apotheek is er een wachtdienst die geregeld wordt tussen 
de apothekers van de 3 campus-apotheken. 

 
• Medicatie werd niet enkel met de apotheker besproken, maar was ook een aandachtspunt 

op de verschillende verpleegafdelingen. 
 
 

Beleid en strategie 
 

• De samenwerking tussen de apotheek en het beleid werd een paar keer als knelpunt 
aangehaald. We bevelen aan om objectieve gegevens te verzamelen om na te gaan of en 
waarom de huidige werkwijze niet voldoet. (Aanb) De apotheek en de 
geneesmiddelendistributie hebben een grote impact op de organisatorische en financiële 
aspecten van een ziekenhuis en dienen bijgevolg voldoende aandacht en inbreng te 
krijgen binnen het algemene ziekenhuisbeleid. 

 
• De apotheek neemt deel aan heel wat comités en werkgroepen binnen het ziekenhuis. 

Deze geformaliseerde overlegmomenten zijn o.a. het medisch farmaceutisch comité, het 
comité medisch materiaal, de antibioticumwerkgroep, het transfusiecomité, het comité 
wondzorg, het comité patiëntveiligheid, de werkgroep nutritie en heel wat tijdelijke 
groepen. (SP) Uit de verslaggeving van vele verplichte comités en werkgroepen blijkt een 
zeer lage opkomst van de uitgenodigde artsen, waardoor sommige bijeenkomsten 
nagenoeg enkel met de apothekers doorgaan, hierdoor moet men geregeld op 
beslissingen terugkomen en/of kunnen deze niet uitgevoerd worden. (TK) 

 
• Er gaan weinig dienstvergaderingen door binnen de apotheek. Het feit dat deze moeten 

doorgaan buiten de werkuren en dat dit overuren creëert die niet opgenomen kunnen 
worden, bemoeilijkt het organiseren van dergelijke noodzakelijke overlegmomenten. (AV) 

 
 

Middelen 
 

• De apotheek te Geraardsbergen is recent verhuisd naar een nieuw gebouw. 
De apotheken beschikken respectievelijk over 425,25 m² (Aalst), 148,3 m² 
(Geraardsbergen) en 123,79 m² (Wetteren). De laatste renovatie voor de apotheek van 
Aalst dateert van 21 jaar geleden. (AV) 
De beschikbare ruimte van de apotheek te Aalst is onvoldoende voor een optimale 
organisatie van de geneesmiddelendistributie en een efficiënte kwaliteitsvolle 
dienstverlening: (TK) 
o De beschikbare oppervlakte voldoet volgens de beddennorm, maar niet volgens de 

activiteitsnorm; (NC) 
o Overal wordt materiaal en geneesmiddelen opgeslagen: in de gangen, in de 

ontvangstruimte, in de magistrale bereidingsruimte; 
o Bureelruimtes werden gesupprimeerd om plaats te maken voor een LAF-kast, hierdoor 

worden nu een 15-tal bureaus samen gezet op een heel beperkte ruimte; 
o Ook in de distributieruimte is er een bureau; 
o De steriele bereidingsruimte is niet voorzien van een sas. 

 
• Het ziekenhuis beschikt over 3 noodkasten te Aalst: op spoed, IZ en apotheek. 

Eerstdaags wordt ook de nieuwe noodkast op het chirurgisch dagziekenhuis in gebruik 
genomen. In Geraardsbergen heeft men een noodkast op de spoedafdeling. (SP) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een herverpakkingsmachine. De beschikbaarheid van 

unitdoses wordt geschat op 12%. De rest van de medicatie wordt grotendeels herverpakt 
op de campus Aalst. Nochtans werden er op de afdelingen nog regelmatig verknipte 
blisters gevonden. (TK) De nieuwe herverpakkingsmachine wordt eerstdaags (na 
beschikbaarheid en opleiding personeel) op de campus Aalst ingezet voor de 
herverpakking van geneesmiddelen voor de 3 campi. (AV) 
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Medewerkers 

 
• Er is een subspecialisatie van de apothekers. (AV) 

 
• De apotheker stelt het personeelsgebrek en de hoge werkdruk als één van de 

belangrijkste knelpunten binnen de werking van de apotheek. De omzetcijfers binnen het 
jaarverslag van de apotheek geven een duidelijke stijging weer zonder aanpassing van de 
bestaffing. Het aandeel chemotherapiebereidingen is op een jaar tijd met 2000 gestegen. 
Er zijn heel wat overuren binnen de groep van apothekers, welke niet gerecupereerd en/of 
opgenomen kunnen worden. Men dient het evenwicht tussen het aantal personeelsleden 
en de werkdruk te bewaken. (TK) 

 
• De apotheek beschikt over een uitgewerkt inscholingsprogramma voor nieuwe 

medewerkers. (SP) We bevelen aan (streef)timing te voorzien in alle 
inscholingsprogramma’s. (Aanb) 

 
 

Processen 
 

• Men werkt met een combinatie van decentrale geneesmiddelenvoorraden en individuele 
aflevering. (AV) Men beschikt over grote afdelingsvoorraden, waaruit men soms bijna 
uitsluitend put voor de behandeling van de patiënten (bv. pneumologie Aalst). 
Naast de individuele geneesmiddelenbevoorrading op basis van individuele voorschriften, 
werkt men ook met herbevoorrading van dienstvoorraden op basis van 
medicatienaschriften. Deze voorschriften worden pas aan de apotheek bezorgd na 
toediening van de medicatie door de verpleegkundigen. Hierdoor is geen controle voor 
toediening mogelijk door de apotheek. (TK) Men schat dat 45% medicatie op naam is en 
55% uit de dienstvoorraad wordt genomen. (AV) 

 
• Op gastro-enterologie worden blanco voorschriften getekend door de artsen van de 

discipline pneumologie. (NC) 
 

• Voor de diensten met een hoog verbruik van narcotica werkt men sinds kort met 
verschillende verzegelde koffers die volgens een roulement naar de apotheek gebracht 
worden of na het verbreken van het zegel. (SP) Stockcontrole gebeurt door de apotheek. 
Voorschriften voor narcotische analgetica worden per toediening opgemaakt door 
verpleegkundigen en voluit geschreven en getekend door de arts. (AV) 

 
• Uit gesprek blijkt dat heel wat medicatiefouten worden gemaakt tijdens de weekend- 

overdrachten (m.a.w. van vrijdag naar zaterdag en van zondag naar maandag). De 
controle door de artsen en verpleegkundigen gebeurt hierbij niet steeds nauwgezet, zodat 
heel wat fouten door de apothekers rechtgezet moeten worden. We bevelen aan een 
systeem en/of richtlijnen uit te werken waardoor dergelijke controles accurater worden 
uitgevoerd en medicatieschema’s en toedieningen juister kunnen verlopen. Bovendien 
worden dergelijke incidenten meestal niet gemeld via het incidentensysteem/FONA, 
waardoor de ernst niet ziekenhuisbreed gekend is en hier geen verbeteracties aan 
gekoppeld worden. (TK) 

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

o KCl wordt bewaard in de afdelingsvoorraad. Soms zijn er grote stocks aanwezig 
hiervan (55 flacons op geriatrie links, campus Aalst). 

o Er is op sommige afdelingen onvoldoende aandacht voor de risico’s van look alikes 
en sound alikes (bv. NaCl, KCl 20 Meq staan vlak naast elkaar). 

o Op sommige afdelingen ligt de sleutel van de kast met verdovende medicatie in een 
kast in de verpleegpost. Er valt niet sluitend te achterhalen wie de verdovende 
medicatie eruit neemt. 

o Op sommige afdelingen stond de deur van het medicatielokaal open evenals de 
medicatiekasten. 
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o Tijdens de audit stond de kar van de medicatie onbewaakt op de gang. 
o In de afdelingsvoorraad werden systematisch verknipte blisters aangetroffen. Dit 

maakt het onmogelijk om de medicatie nog correct te identificeren (naam, dosis, 
vervaldatum). 

o In de medicatie die klaarstond, werden losse, halve pillen aangetroffen. Dit maakt 
het onmogelijk om deze nog te identificeren. Ook in de afdelingsvoorraad werden 
meerdere losse en halve pillen teruggevonden. 

o Op geriatrie Wetteren wordt het medicatieschema overgeschreven en op de 
medicatiepotjes gekleefd, wat een risico inhoudt op overschrijffouten en het niet tijdig 
aanpassen van wijzigingen. 

o De procedure voor de controle van de vervaldata is niet sluitend. Jaarlijks is er een 
controle door de apotheek. Er werd tijdens de audit vervallen medicatie opgemerkt 
(3 pillen op geriatrie links en 5 ampullen atropine op geriatrie Wetteren). 

o Er zijn geen afspraken met de apotheek inzake de houdbaarheid van vloeistoffen na 
opening. 

o De narcotische stock (MS Contin®) werd op één afdeling in een bakje bewaard met 
de verkeerde benaming (MS Direct®). 

o Eén koelkast vertoonde heel wat ijsvorming, zodat een gedeelte van de medicatie 
vastgevroren zat. Er werd eveneens een gebroken ampul in de koelkast 
teruggevonden. 

o De temperatuur van de koelkast wordt niet op alle afdelingen dagelijks afgelezen en 
genoteerd. 

o Medicatie wordt samen met voeding bewaard in een koelkast op de gang van de 
kinderafdeling. Deze koelkast kon niet op slot. 

o Medicatie wordt voor 24 uur klaargezet door de nachtdienst. De dagdienst kijkt alle 
medicatie voor de dag na en tekent af. Het medicatieschema wordt niet meer 
afgetekend bij toedienen. Indien er iets niet gegeven werd, dan wordt dat achteraf in 
het dossier aangepast. 

o Op de afdeling intensieve zorgen wordt de medicatie klaargezet op de nachttafel van 
de patiënt. Dit vormt een risico op accidentele inname en op suïcide. 

o Durogesic® (pleister) lag onbewaakt klaar (van tijdens de nacht) op de verpleegdesk 
om om 16u te kleven. 

o Medicatieschema’s worden niet dagelijks getekend door de artsen. 
o In de medicatieschema’s wordt gebruik gemaakt van correctielint en worden heel 

wat kleuren gebruikt zonder bepaalde reden. 
o Bij zo nodig medicatie is niet steeds de 24-uurs dosis en het interval tussen twee 

toedieningen vermeld. 
o De afspraken over het aftekenen van medicatie bij toediening worden niet door 

iedereen gevolgd. (TK) Sommige verpleegkundigen zetten geen paraaf bij het 
toedieningsuur, maar doorstrepen. Een paraaf bij het toedieningsmoment ontbreekt 
dan soms (3 momenten) waardoor niet kan achterhaald worden wie de medicatie 
toediende. 

o De reden voor het niet toedienen van medicatie (aangegeven door een rondje) valt 
niet steeds te achterhalen. Soms worden cirkels getekend en blijkt de medicatie wel 
toegediend. 

 
• Troeven in de medicatiedistributie: (SP) 

o Toediening van medicatie is op sommige afdelingen gekoppeld aan de 
patiëntentoewijzing. De klaargezette medicatie wordt vlak voor toediening 
gecontroleerd door de verantwoordelijke verpleegkundige. 

o Op verschillende afdelingen is de stockcontrole op verdovende medicatie sluitend. 
De theoretische stock was in overeenstemming met de effectieve stock (geriatrie 
links Aalst, gastro-enterologie, pneumologie Aalst). 

o De medicatie wordt op de kinderafdeling niet vooraf klaargezet. 
o Op de geriatrie Wetteren staan look alikes in een aparte kast en heeft een 

verantwoordelijke verpleegkundige de sleutel van de verdovingskast op zak. 
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• Het project klinische farmacie werd op de geriatrie afdeling ervaren als een grote 
meerwaarde maar stopgezet door een wisseling van klinisch apotheker. Bij heropstart ging 
de keuze naar een project op IZ. 
Op een aantal diensten is de cultuur voor de invoering van klinische farmacie nog 
onvoldoende aanwezig (o.a. aanvaardbaarheid door de artsen…). (AV) 

 
• De procedure voor temperatuurcontrole (sinds oktober 2010) voor de bewaring van 

medicatie is op de meeste afdelingen gekend (bv. grenswaarden temperatuur, acties bij 
afwijkende temperaturen). (AV) Er zijn geen acties vooropgesteld voor de medicatie zelf 
(enkel contacteren technische dienst) bij afwijkende temperaturen. (TK) 

 
• De apotheek heeft geen volledig zicht op het medicatieschema van de patiënt en op de 

thuismedicatie van de patiënt vanaf de start van de hospitalisatie. (TK) 
We bevelen aan om, in afwachting van het volledige elektronisch 
medicatiedistributiesysteem, na te gaan hoe men het overzicht op de medicatie van de 
patiënt zoveel mogelijk kan bewaken voor alle patiënten, zodat de expertise van de 
apothekers ten volle in het medicatieproces kan ingebracht worden. (Aanb) 

 
• Er wordt op de campus Aalst enkel op het gemengd daghospitaal, op de afdeling 

pneumologie en op de afdeling gastro-enterologie chemotherapie toegediend. Niet alle 
verpleegkundigen die op de hospitalisatieafdelingen chemotherapie toedienen, hebben 
een bijzondere beroepstitel oncologie of minstens 5 jaar ervaring. (NC) 
Er is 1 extravasatiekit aanwezig op de dagkliniek. (AV) De kit worden aangevuld door de 
apotheek op voorschrift van de artsen. De samenstelling, de controle van vervaldata en de 
volledigheid is de verantwoordelijkheid van de artsen. Deze extravasatiekit is verzegeld. 
De inhoud van de medicatie en hun vervaldata is leesbaar door het deksel van de kit. (AV) 
Er wordt binnen het ziekenhuis gewerkt met één cytostatica voorschrift, een ingebouwde 
beveiliging voorkomt dat een formule niet ‘per toeval’ gewijzigd kan worden. (SP) 
De cytostatica voorschriften zijn niet steeds nauwgezet ingevuld. Lichaamsoppervlakte, 
gewicht en lengte wordt vaak niet ingevuld. (TK) 
De bereiding van de chemotherapie gebeurt door de apotheekassistent onder rechtstreeks 
toezicht van een apotheker. (AV) 

 
 

Resultaten 
 

• Er is een analyse van het geneesmiddelenverbruik per geneesmiddelenklasse, per dienst 
en per arts opgemaakt. De analyse van het geneesmiddelenverbruik per arts en per dienst 
wordt, behalve voor antibiotica en oncologie, niet ziekenhuisbreed bekend gemaakt maar 
is beschikbaar binnen de apotheek. (AV) 

 
• Incidenten binnen de apotheek worden niet geregistreerd. We bevelen aan om ook 

aandacht te geven aan incidenten die zich binnen de apotheek voordoen, zodat ook hier 
gerichte verbeteracties kunnen opgezet worden. (Aanb) 

 
 

7.4 Sterilisatie- en desinfectieprocessen 
Situering 

 
• Er is op elke campus een sterilisatieafdeling. De CSA te Aalst is iedere werkdag geopend 

van 6u00 tot 22u00. Buiten deze uren is er een oproepbare wacht. Deze wachtdienst is 
enkel georganiseerd voor de CSA te Aalst. De CSA te Geraardsbergen is geopend van 
8u00 tot 20u00, de CSA te Wetteren is geopend van 9u00 tot 20u00. 

 
• Er werd gesproken met de verpleegkundig verantwoordelijke en een medewerker van de 

sterilisatieafdeling op de campus Aalst en met de hoofdverpleegkundige en een CSA- 
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medewerker op de campus Geraardsbergen. De centrale sterilisatieafdeling te Wetteren 
werd niet bezocht. Sterilisatie was ook een gespreksonderwerp op de operatiekwartieren. 

 
 

Beleid en strategie 
 

• De hoofdapotheker is tevens de apotheker verantwoordelijk voor de sterilisatie, zij is 
voldoende betrokken bij het sterilisatiegebeuren binnen het ziekenhuis. Maandelijks is er 
een formele vergadering waarop naast de apotheker en de verantwoordelijke van de 
verschillende CSA’s ook de verpleegkundig-ziekenhuishygiënist aanwezig is. Tijdens deze 
overlegmomenten worden zowel praktische werkwijzen als beleidsaspecten besproken (T- 
doc®, gebruik van one step…). Bij problemen wordt steeds contact opgenomen met de 
apotheker. (AV) 

 
• Er is geen jaarlijkse validatie van alle autoclaven op alle campi (o.a. snelsterilisator op OK, 

kleine autoclaaf dagkliniek, Sterrad®…). (TK) Een formele validatie is de meest 
noodzakelijke eerste stap voor een onberispelijk sterilisatieproces. De validatie van de 
autoclaven op de CSA te Aalst dateert van voorjaar 2011, op de campus Geraardsbergen 
was een validatie gepland in de maand van de audit, te Wetteren gebeurde er nooit een 
validatie. 

 
• De apotheek heeft maar gedeeltelijk zicht op de reiniging, desinfectie en sterilisatie van 

alle materiaal. (NC) Zo wordt op het OK van Aalst nog steeds perazijnzuur in open 
systemen gebruikt en staat er eveneens een snelautoclaaf opgesteld. Gezien het toxische 
karakter van het perazijnzuur en aangezien er onvoldoende controle mogelijk is op de 
onderdompeltijden, dient deze werkwijze te worden verlaten. Om een duidelijk zicht te 
hebben over het gebruik van de snelautoclaaf, wordt deze best op de CSA opgesteld of 
kiest men voor een kleine autoclaaf, die enkel dienst kan doen voor valinstrumenten (en 
waar geen hele setten meer in passen). (Aanb) 

 
• De apotheek heeft onvoldoende zicht op de reiniging en desinfectie van de flexibele 

endoscopen van de consultaties en dit over de drie campi. (TK) Op de campus Aalst 
worden de rigide endoscopen steeds naar de CSA gebracht. (AV) 

 
• De CSA wordt vooraf niet formeel op de hoogte gesteld van de levering van 

leeninstrumenten en materiaal in consignatie. Dit betekent heel wat extra organisatie en 
planning om alle sets steriel te krijgen tegen het voorziene operatietijdstip. Bovendien zijn 
sommige sets heel uitgebreid (o.a. 44 containers voor 1 set) ook al wordt hiervan soms 
maar een derde gebruikt. 
De teruggave van de leensetten geeft problemen, aangezien de ongebruikte containers 
van een set vaak achterblijven op OK. Het vraagt heel wat tijd en opzoekingswerk om alle 
containers van eenzelfde set terug bij elkaar te krijgen. (TK) 
Voor een efficiënte inzet van tijd en middelen is het noodzakelijk goede afspraken te 
maken tussen de artsen en de CSA omtrent de leeninstrumentaria. (TK) 

 
• In Geraardsbergen maakt men gebruik van een dubbele laag non-woven inpakmateriaal, 

eventueel beschermd met een extra laag linnen. Voor het opbergen werkt men met een 
mand-in-mand systeem, waardoor men het minst risico heeft op beschadiging van de 
verpakking. (AV) 
In Aalst maakt men meestal gebruik van containers en van een mand-in-rek systeem. De 
gebruikte rekken vertonen scherpe randen waardoor er een risico op beschadiging van de 
verpakking bestaat. (TK) 

 
 

Middelen 
 

• De CSA te Aalst is mooi gerenoveerd in 2007 en is voorzien van 3 strikt gescheiden 
ruimtes. (SP) Wegens de continue stijging van de activiteiten over de jaren is de CSA 
echter te krap aan het worden. Rekening houdend met de plannen om 2 nieuwe OK-zalen 
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op de gelijkvloerse verdieping te installeren met sluiting van de OK-zalen te Wetteren, is 
het belangrijk ook de capaciteit en de infrastructuur van de CSA te Aalst hieraan aan te 
passen. (Aanb) 

 
• Er is een gebrek aan stockageruimte op OK voor het steriele materiaal. Veel materiaal 

wordt op elkaar gestapeld, met scheuren in de verpakking tot gevolg. (TK) 
 

• Momenteel gebeurt het vervoer van de vuile en steriele materialen (gescheiden) in open 
transportkarren. Er is geen kruising van vuile en steriele materialen. Bij de ingebruikname 
van de OK-zalen op de gelijkvloerse verdieping en de renovatie van het huidige OK, zal 
men wel met gesloten transportkarren werken, aangezien alle vervoer langs dezelfde 
gang zal verlopen. (AV) 

 
• Er is sprake van een tekort aan materiaal voor sommige disciplines waardoor er soms nog 

snelsterilisatie van sets gebeurt. (TK) Te Aalst is er een tekort voor de disciplines 
orthopedie, NKO, gynaecologie; te Geraardsbergen voor de disciplines orthopedie en 
oftalmologie; te Wetteren voor de disciplines orthopedie, NKO, plastische heelkunde, 
oftalmologie, maxillofaciale heelkunde en stomatologie. Het is nodig te voorzien in een 
uitbreiding van materiaal en/of een realistische OK-planning, dit om toe te laten dat het 
materiaal tussen twee ingrepen grondig wordt gesteriliseerd volgens de geijkte procedures 
en de juiste doorlooptijden. 

 
• Er is, wegens de constante stijging van de activiteiten, sprake van een tekort aan 

apparatuur (wasmachines, autoclaven…) op de CSA te Aalst. Bovendien is een gedeelte 
van de apparatuur in Wetteren sterk verouderd en aan vervanging toe. (TK) 

 
• Men beschikt op de campus Geraardsbergen over drie strikt gescheiden ruimtes (onreine, 

reine en steriele zone), met een aparte berging en een bureau voor de verantwoordelijke. 
Al het materiaal is van recente datum: men beschikt over een wasstraat met ultrasoon 
bad, twee doorgeefwasmachines, twee inpaktafels, twee doorgeefautoclaven met 
beladingstoestellen. Gassterilisatie gebeurt niet, evenmin desinfectie met Steris®- 
toestellen of gasplasmasterilisatie. (SP) 

 
• Er was bij de verbouwing op de campus Geraardsbergen aandacht voor de ergonomie 

van de medewerkers. Naast de beladingstoestellen bij de wasmachines en de autoclaven, 
zorgde men ook voor in de hoogte verstelbare inpaktafels. (SP) 

 
• Men beschikt niet op alle campi over een traceersysteem tot op het niveau van de patiënt. 

(TK) Men is van plan om T-doc® in te voeren op alle campussen. (AV) 
 

• In het OK van Aalst zijn er nog twee open bakken met perazijnzuur voor de desinfectie 
van een arthroscoop en een ureteroscoop. De bakken steken uit over de tafel waarop ze 
staan, waardoor er een risico bestaat dat men er aan blijft haperen en de bakken 
omkeren. Afzuiging van de gassen is wel continu actief. Het logboek vermeldt enkel de 
verversing van de vloeistoffen, niet voor welke patiënten de instrumenten gebruikt werden 
en voor welke ingrepen. (TK) 

 
Medewerkers 

 
• Er zijn 1 VTE verantwoordelijk verpleegkundige en 8,6 VTE andere medewerkers actief op 

de CSA te Aalst. (AV) 
 

• Enkel de CSA te Aalst beschikt over een exclusieve verantwoordelijke CSA. De CSA te 
Wetteren en te Geraardsbergen hebben verantwoordelijken, die eveneens 
hoofdverpleegkundige zijn van het OK. (AV) 

 
• Vier medewerkers van de CSA te Aalst hebben een basisopleiding sterilisatie gevolgd 

(met inbegrip van de verantwoordelijke). Op de CSA te Geraardsbergen kreeg het 
personeel interne opleidingen. (AV) 
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Personeelsleden van OK en van de consultaties die ook ingezet worden voor de reiniging, 
desinfectie en sterilisatie van materiaal op hun dienst hebben geen specifieke opleiding 
gehad. Het is belangrijk te voorzien in goed opgeleid personeel. (Aanb) 

 
• Er is een vacature voor een materiaalmeester op OK. Een materiaalmeester is belangrijk 

om het financiële verlies (o.a. door verlies materiaal, onzorgvuldig omgaan met stock, het 
niet verbruiken van alle materialen…) zo klein mogelijk te houden. (AV) 

 
• Het transport van materiaal gebeurt momenteel door logistiek personeel, dat afwisselend 

ingezet wordt voor transport en voor schoonmaak van de CSA. We bevelen aan het 
schoonmaakpersoneel voldoende uren te geven zodat een centrale sterilisatie afdeling 
steeds optimaal kan schoongemaakt worden. (Aanb) 

 
 

Processen 
 

• Het ziekenhuis beschikt voor de CSA te Wetteren en te Geraardsbergen nog niet over een 
traceersysteem. (TK) Het ziekenhuis dient te voorzien in een systeem dat het mogelijk 
maakt de instrumenten te allen tijde te kunnen traceren. Dergelijk systeem maakt het 
eveneens mogelijk om objectieve cijfergegevens van sterilisatieactiviteiten te produceren. 
We bevelen aan om het traceersysteem indien mogelijk te laten communiceren met het 
OK-planningsysteem. (Aanb) 
De CSA te Aalst heeft een traceersysteem in werking tot op niveau van de patiënt. (SP) 

 
• Snelsterilisatie is in principe alleen toegelaten voor valinstrumenten. Bij gebrek aan 

voldoende materiaal worden ook hele sets gesnelsteriliseerd op OK. Het logboek wordt 
onvoldoende consequent en juist ingevuld. (TK) Sets die op deze manier gesteriliseerd 
worden, hebben geen droogtijd en geen koeltijd en de kans is reëel dat er een overlading 
is van de snelsterilisator. 

 
• Men beschikt op de campus Aalst over lijsten (op computer) over de samenstelling van de 

sets. Deze lijsten zijn voorzien van illustraties zodat het voor alle betrokkenen mogelijk is 
om sets samen te stellen. (SP) 

 
 

Resultaten 
 

• In 2009 werden te Aalst 29547 sets gesteriliseerd (in 2008: 26658) en 2546 leensetten 
gesteriliseerd (2008: 1650). (AV) 

 
• Er wordt op geen enkele campus wegwerpmateriaal gehersteriliseerd. (SP) 

 

7.5 Infectieziektenbeheersing 
 

Beleid en strategie 
 

• Het team ziekenhuishygiëne (TZHH) bestaat uit een arts-ziekenhuishygiëne voor de 3 
campussen (0,5 VTE als ziekenhuishygiënist gecombineerd met 0,5 VTE als pneumoloog 
en infectioloog),1 VTE verpleegkundige ziekenhuishygiëne (ZHH) op campus Aalst en 2 
referentieverpleegkundigen ZHH (respectievelijk 0,25 VTE op campus Wetteren, 
gecombineerd met 0,25 VTE diabetesverpleegkundige en 0,5 VTE palliatief supportteam, 
en 0,5 VTE op campus Geraardsbergen, gecombineerd met een 0,5 VTE wondzorg). (AV) 

 
• Volgens het KB van 26 april 2007 dient de verpleegkundige ZHH te beschikken over een 

diploma van bachelor verpleegkunde aangevuld met een master in de verpleegkunde of 
een master in de volksgezondheid. Met het oog op het doelmatig uitvoeren van deze 
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functie moet hij/zij bovendien aantonen, dat hij/zij met goed gevolg een opleiding heeft 
gevolgd in ten minste de volgende domeinen: 
o Ziekenhuisinfecties: preventie en controle; microbiologische aspecten; 

epidemiologische aspecten; 
o Wetgeving inzake ziekenhuishygiëne. 

Deze opleiding bedraagt minstens 250 contacturen. 
In afwijking hierop dient de verpleegkundige die op datum van inwerking treden van het 
KB van 26 april 2007 fungeert als verpleegkundige ZHH, niet te voldoen aan de gestelde 
voorwaarden inzake de vereiste opleiding. De verpleegkundige ZHH werkzaam op 
campus Aalst voldoet aan deze voorwaarden. 

 
De 2 referentieverpleegkundigen ZHH hebben op dit moment niet de vereiste opleiding 
voor verpleegkundige ZHH gevolgd om deel te mogen uitmaken van het team 
ziekenhuishygiëne. (NC) 

 
• De verpleegkundigen ZHH behoren niet tot het verpleegkundig middenkader. (Aanb) In de 

omzendbrief van FOD (19/07/2007) n.a.v. de recente wijziging van de erkenningsnormen 
(KB van 26 april 2007) en de financiering (KB van 19 juni 2007 art 13 1°) met betrekking 
tot ziekenhuishygiëne wordt vermeld dat het aangewezen is dat de verpleegkundige ZHH 
deel uitmaakt van het verpleegkundig middenkader. Daarnaast is ook de financiering van 
de verpleegkundige ZHH verhoogd. Deze verhoging is conform met de positionering van 
de verpleegkundige op het niveau van het middenkader. 

 
• Het TZHH had in 2009 8x een gestructureerd overleg, waarbij telkens een verslag werd 

opgemaakt. Daarnaast zijn er ook heel wat informele overlegmomenten. (AV) 
 

• In 2009 nam het TZHH deel aan een aantal permanente werkgroepen: Workshop Micro- 
organismen, Comité Antibiotica, Staff infectiologie IZ, Comité Medisch Materiaal, 
Werkgroep materiaalbeheer, Medisch Farmaceutisch Comité, Comité Patiëntveiligheid, 
Stuurgroep OK, Stuurgroep visitatie, Vergadering Hoofdverpleegkundigen, Forum bouwen 
en verbouwen, OK infrastructuur Aalst, Werkgroep Bouwen en Verbouwen (campus Aalst, 
campus Geraardsbergen en campus Wetteren), Comité HACCP Aalst, Werkgroep 
‘Hygiëne, orde en netheid’, Werkgroep IZ, Werkgroep Linnen, Werkgroep Melkkeuken, 
Werkgroep Rollend materiaal, Werkgroep Sterilisatie, Werkgroep Veiligheid/Milieu, 
Werkgroep Vervoer, Werkgroep Wondzorg, Workshop Rusthuizen en infectiebeleid 
(campus Aalst, campus Geraardsbergen en “campus Vollezele”). (AV) Er is een groot 
aantal permanente werkgroepen waarbij het TZHH is bij betrokken. Een rationalisering is 
aanbevolen om het realistisch en haalbaar te houden. (Aanb) 

 
• Naast de permanente werkgroepen nam het TZHH in 2010 deel aan een aantal tijdelijke 

werkgroepen: de werkgroep intraveneuze katheters, afval, onderhoud CDAD en 
Mortuarium. (AV) 

 
• Andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden op het gebied van ziekenhuishygiëne 

zijn er met: Belgian Infection Control Society (BICS), Belgian Antibiotic Policy Coordination 
Committee (BAPCOC) en de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Deze samenwerking richt 
zich vooral op kennisdeling en op het afstemmen van richtlijnen. Het TZHH werkt actief 
mee aan de nieuwe richtlijn over bouwen en verbouwen van de HGR en neemt actief deel 
aan het regionaal platform ZHH Oost-Vlaanderen. (AV) 

 
• Het comité ziekenhuishygiëne (CZH) kwam 8 keer samen in 2009. De participatiegraad 

aan het CZH varieert per samenkomst tussen 16% en 46%. In 2010 zijn daarom het 
aantal samenkomsten van het CZH beperkt tot een wettelijk minimum van 4 x per jaar. 
(AV) De zeer lage participatiegraad van de hoofdgeneesheer, het hoofd van het 
verpleegkundig departement en de artsen aan het CZH is niet bevorderlijk voor het 
ziekenhuispreventiebeleid binnen het ziekenhuis en de operationele werking van het 
TZHH. Om ervoor te zorgen dat het TZHH toekomt aan infectieziektebeheersing is actieve 
deelname en betrokkenheid van alle leden van het CZH essentieel. Het CZH heeft een 
ondersteunende en adviserende rol naar het TZHH toe. Het is daarom noodzakelijk dat 
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alle departementen hierin vertegenwoordigd zijn, zodat preventie van infecties gedragen 
wordt door alle geledingen in het ziekenhuis. (Aanb) 

 
• Er is geen algemeen strategisch plan ziekenhuishygiëne beschikbaar. (NC) Het algemeen 

strategisch plan is een meerjarenplan waarin de lange termijnvisie i.v.m. 
ziekenhuishygiëne wordt weergegeven. Aan deze visie zijn strategische doelstellingen 
gekoppeld aan lange termijnprojecten. 

 
• Het CZH besprak en keurde in 2010 volgende verslagen goed: het jaarlijks beleidsplan 

2009, het jaarlijks activiteitenverslag 2009, het jaarlijks werkingsverslag 2009. (AV)  Er 
was wel een conceptversie van het jaarlijks activiteitenverslag van ziekenhuishygiëne 
2010 maar het was nog niet in een stadium om gebruikt te worden voor evaluatie bij deze 
audit. (AV) Het is aan te raden dat het TZHH haar activiteiten zodanig organiseert dat ook 
de rapportering en opvolging van de verschillende aspecten van ziekenhuishygiëne tijdig 
bijgestuurd kunnen worden in functie van de resultaten. (Aanb) 

 
• Er is geen register met beslissingen van het CZH aanwezig. (NC) Er is wel een overzicht 

van de agendapunten van het CZH aanwezig. 
 

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nam op 9 juli 2008 onderstaand standpunt 
in ten aanzien van het door het KB opgelegde ‘register van beslissingen’ (KB 26 april 2007 
en KB 19 juni 2007 art. 13°1). Dit standpunt kan op elk moment aangepast worden door 
het agentschap Zorg en Gezondheid. Een dergelijk register omvat bijvoorbeeld 
onderstaande gegevens: · 

Datum 
comité 

Thema Beslissing Verwijzing (bv. naar 
procedure, 
verslag…) 

    

    

Dit register is een bondige en overzichtelijke samenvatting van de genomen beslissingen 
tijdens de vergaderingen van het CZH. Het register kan m.a.w. gemaakt worden aan de 
hand van de verslagen van het CZH. De vorm van dit register dient ook toe te laten om bv. 
op trefwoord te zoeken zonder alle verslagen te moeten doornemen. 
Dit register kan enerzijds een hulp zijn voor de opvolging van de genomen beslissingen en 
anderzijds voor de rapportage in het jaarlijks activiteitenverslag ZHH. (Aanb) 

 
• Het CZH heeft ook nog andere taken. Zo coördineert het CZH de toewijzing van 

opdrachten op het vlak van controle van technieken van sterilisatie, AB-beleid, opstellen 
van het reglement van inwendige orde voor de operatieafdelingen, bevallingsafdelingen en 
risicodiensten, het uitwerken van richtlijnen voor en het houden van toezicht op de 
methoden van wassen en verdeling van linnen, hygiëne in de bereiding en distributie van 
voeding in de (melk)keuken en het verzamelen van ziekenhuisafval. (AV) 

 
• Het ziekenhuis deed mee aan de Nationale Campagne Handhygiëne van de voorbije 

jaren. Ook nu doet men terug mee op alle campussen. (AV) 
 

• Het TZHH opteert om momenteel niet te werken met referentieverpleegkundigen ZHH op 
de afdelingen. (AV) Zoals vermeld in de omzendbrief van het FOD (19/07/2007) en om het 
ziekenhuishygiënebeleid te optimaliseren is het aan te raden om een netwerk van 
referentieverpleegkundigen ZHH uit te bouwen. Deze referentieverpleegkundige is een 
gemotiveerde contactpersoon op niveau van de verpleegeenheid die: 
o correcte informatie zal doorgeven aan zijn/haar collega’s; 
o een correcte evaluatie van de noden zal realiseren met rapportage aan het team 

voor ziekenhuishygiëne en de collega’s zal motiveren. 
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Om de implementatie van het ziekenhuishygiënebeleid op alle campussen vlotter te laten 
verlopen en het draagvlak te vergroten kan het TZHH instaan voor het regelmatig overleg 
en het bijscholen van referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne. (Aanb) 

 
• De antibioticatherapiebeleidsgroep (ABTBG) bestaat uit een multidisciplinair team. De 

artsen zijn zo gekozen dat ze verschillende disciplines vertegenwoordigen. In 2009 kwam 
de ABTBG 10 x samen, in 2010 4x. (AV) 

 
• Er is een therapeutisch formularium dat aangepast wordt aan de resistentieprofielen van 

het ziekenhuis. Het is te raadplegen via intranet. (AV) Aanpassingen aan het formularium 
gebeuren na samenkomst met de ABTBG door de apotheker. (SP) 

 
• Elke woensdagmiddag neemt de arts ZHH deel aan het stafoverleg infectieziekten op IZ. 

(AV) De aanwezigheid van een microbioloog op dit overleg zou nog een meerwaarde 
betekenen. (Aanb) 

 
• Er is een jaarverslag antibiotica voor 2009 opgemaakt. (AV) 

 
• Het antibioticaverbruik wordt jaarlijks voor bepaalde antibiotica geanalyseerd per 

artsenspecialisme en per verpleegeenheid. (AV) 
 

• Er bestaat een motivatie voorschrift voor restrictie antibiotica. Op het einde van deze 
maand zal de mogelijkheid bestaan om dit restrictievoorschrift in te vullen via intranet. 
(SP) 

 
• In het ziekenhuis gebeurt de continue registratie van volgende ziekenhuisinfecties: MRSA, 

Clostridium difficile, multiresistente enterobacteriaceae. Daarnaast worden ook de 
septicemieën over heel het ziekenhuis opgevolgd gedurende de eerste 3 maanden van 
ieder jaar. Het TZHH is momenteel bezig om de postoperatieve wondinfecties in kaart te 
brengen. Aan de hand van deze resultaten zal het TZHH een care-bundel uitschrijven. 
(AV) 

 
 

Middelen 
 

• Het is van essentieel belang voor ziekenhuishygiëne dat het TZHH een procedure bouwen 
en verbouwen opstelt, eventueel in samenwerking en in overleg met de verantwoordelijke 
van de technische dienst. (NC) We adviseren om in deze procedure op te nemen dat het 
TZHH de bevoegdheid heeft om werken stil te leggen indien de preventieve maatregelen 
niet gerespecteerd worden of onvoldoende blijken te zijn. (Aanb) 
Voor de opvolging van werken door het TZHH kan het nuttig zijn om een 
meldingsformulier voor bouw- en /of verbouwingsactiviteiten met risico voor patiënten uit 
te werken. Afhankelijk van wat de technische dienst heeft ingevuld, kan er dan zo nodig ad 
hoc een vergadering belegd worden. (Aanb) 
We adviseren een intern reglement voor werken met derden op te stellen. De externe 
aannemer dient deze gelezen, begrepen en goedgekeurd te hebben. (Aanb) 

 
• De procedures van ZHH zijn terug te vinden op intranet. Ze zijn voorzien van een 

opmaakdatum en een revisiedatum. (AV) De herziening van de procedures gebeurt om de 
5 jaar. Indien er een nieuwe richtlijn bv. van de HGR verschijnt, dient deze binnen een 
redelijke termijn de vorige richtlijn te vervangen. Dit geldt hier voor de procedure 
handhygiëne. (TK) 

 
• Voor de preventie van zorginfecties is het aan te bevelen om de algemene 

voorzorgsmaatregelen (incl. persoonlijke beschermingsmiddelen) op te nemen in een 
aparte procedure die losstaat van de isolatiemaatregelen. In de regelgeving wordt dit 
onderscheid ook gemaakt. (Aanb) We raden aan om duidelijke indicaties te voorzien bij 
persoonlijke beschermingsmiddelen. (Aanb) 
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De richtlijn i.v.m. isolatiemaatregelen geeft duidelijk de soorten isolaties weer als de te 
nemen bijkomende maatregelen. (AV) 

 
• Om een blijvende aandacht voor ZHH bij het personeel te behouden kan dit gebeuren 

door op regelmatige basis de resultaten van het verbruik van handalcohol uit te zetten 
t.o.v. de MRSA-infecties en Clostridium difficile voor heel het ziekenhuis, per campus en 
per verpleegafdeling. Ook de resultaten van de nationale campagne handhygiëne aan 
iedere verpleegeenheid bezorgen en deze bespreken, waarbij telkens de verbeterpunten 
voor remediëring opgenomen worden in een actieplan, kan hiervoor nuttig zijn. (Aanb) 

 
• De procedure voor meldingsplichtige infectieziekten werd aan de nieuwe wetgeving 

aangepast en is terug te vinden op intranet. (AV) Sommige ziekten zijn al bij een 
vermoeden meldingsplichtig (bv. meningokokkeninfectie, mazelen…) of worden 
radiologisch of anatomopathologisch (bv. TBC) vastgesteld. We raden aan dit ook in de 
procedure op te nemen zodat er tijdig preventieve maatregelen kunnen genomen worden. 
De informatie hierover is eveneens een belangrijk onderdeel in de 
infectieziektebeheersing binnen het ziekenhuis alsook daar buiten. (Aanb) 

 
 

Medewerkers 
 

• Er worden 2x per jaar inscholingscursussen ZHH voor nieuwe personeelsleden 
(verpleegkundigen en poetspersoneel) georganiseerd. (AV) We raden aan om de 
inscholingscursussen i.v.m. handhygiëne en ZHH te verruimen naar alle beroepsgroepen 
inclusief de vrijwilligers met patiëntencontact. (Aanb) 

 
• Er worden op regelmatige tijdstippen bijscholingen i.v.m. ziekenhuishygiëne voor alle 

beroepsgroepen georganiseerd. (AV) Er is wel een verplichting om de bijscholingen van 
ziekenhuishygiëne te volgen, doch er bestaat geen opvolgingssysteem. Een deel van de 
personeelsleden ontloopt dan ook deze bijscholingen. (TK) Om dit in goede banen te 
kunnen leiden, dient het TZHH hierbij ondersteund te worden door de administratieve of 
vormingsdienst. (Aanb) 

 
• Een ander kanaal waar het TZHH ook informatie i.v.m. ziekenhuishygiëne kon 

verspreiden, was de hoofdverpleegkundigenvergaderingen per campus. Sinds enkele tijd 
wordt het TZHH hierop niet meer uitgenodigd. (AV) We raden aan dat het TZHH op de 
hoofdverpleegkundigenvergaderingen per campus terug vertegenwoordigd wordt omdat 
de hoofdverpleegkundigen een essentiële schakel zijn tussen het TZHH en de werkvloer 
voor wat betreft de preventie van infectieziekten evenals het opvolgen van de 
bijscholingen van hun personeelsleden. (Aanb) 

 
 

Processen 
 

Handhygiëne 
 

• Tijdens de audit werden er op de rondgang op campus Geraardsbergen op 3 afdelingen 5 
medewerkers (4 artsen, 1 logistieke hulp) gezien met juwelen of een schort met lange 
mouwen. Op de geauditeerde afdelingen van campus Aalst werden er artsen gezien met 
een schort met lange mouwen. De strikte naleving van de procedure handhygiëne is voor 
het TZHH al jaren een aandachtspunt. Aan de directie, de hoofdgeneesheer en het hoofd 
van het verpleegkundig departement vragen we om samen met het TZHH blijvend 
stappen te ondernemen naar de strikte toepassing van deze procedure. (TK) De directie 
en de hoofdgeneesheer kunnen het TZHH hierin ook ondersteunen door in het 
arbeidsreglement en het algemeen medisch reglement voor de artsen, de naleving i.v.m. 
richtlijnen ZHH op te nemen. (Aanb) 

 
• Er is een procedure handhygiëne aanwezig in het ziekenhuis. Deze is niet altijd duidelijk 

en de indicaties zijn niet conform de richtlijnen van de HGR 8349, januari 2009. (TK) In de 
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procedure van het ziekenhuis is het expliciet verbod op het dragen van juwelen, 
kunstnagels… nogal vrijblijvend opgenomen. (TK) 

 
• Alle patiëntenkamers zijn voorzien van alcoholgel, ook op de gang is er alcoholgel 

aanwezig. (AV) 
 

• In de ruimten uitsluitend toegankelijk voor personeelsleden, zoals afdelingskeuken, 
verpleegpost, spoelruimte en de reine utility, zijn volgende zaken niet altijd samen 
aanwezig: alcoholgel, vloeibare zeep, wegwerphanddoeken en een reminder. Om een 
correcte handhygiëne ook in deze ruimten te kunnen toepassen, raden wij aan om deze 
zaken ook hier te voorzien. (Aanb) Ook zouden alle rolhanddoeken vervangen moeten 
worden door wegwerphanddoeken in een houder. (TK) Op een verpleegafdeling op 
campus Aalst was het doseersysteem met ontsmettingsmiddel nog niet geïnstalleerd. Op 
een andere verpleegafdeling werden de vuile perfusiestaanders ter hoogte van de vuile 
utility geplaatst en na het afwassen kwamen de perfusiestaanders terecht in de vuile 
utility. Op de geauditeerde verpleegafdelingen is er een gebrek aan praktisch ingerichte 
opbergruimten. We raden aan dat het TZHH samen met en per verpleegafdeling bekijkt 
hoe de opbergruimte verruimd en praktischer georganiseerd kan worden, zodat de vuile 
en propere zone beter kan gerespecteerd worden. (Aanb) 

 
 

MRSA 
 

• Er bestaat een gedeeltelijk herkenningssysteem bij opname van ex-MRSA patiënten: 
wanneer iemand is opgenomen, wordt door het labo via een vlagsysteem aan de 
verpleegeenheden gemeld dat het om een ex-MRSA patiënt gaat. (AV) Het 
herkenningssysteem zou ook moeten toegankelijk zijn voor de spoed en de 
opnamedienst. (TK) 

 
• De richtlijn voor de beheersing en preventie van overdracht van MRSA in Belgische 

ziekenhuizen (GOSPIZ) vermeldt dat alle (zowel gekoloniseerde als geïnfecteerde) 
MRSA-patiënten, met eventueel uitzondering van patiënten met neusdragerschap, dienen 
verzorgd te worden in een individuele kamer of, indien het om meerdere patiënten gaat, in 
een gemeenschappelijke kamer. Patiënten met MRSA-dragerschap worden in dit 
ziekenhuis niet geïsoleerd. De isolatiemaatregelen, nodig om MRSA overdracht naar 
anderen effectief te beperken, zijn niet conform de richtlijn opgesteld door de GOSPIZ. 
(TK) In de richtlijn van de CDC (2007, Guidelines for isolation precautions: preventing of 
transmission of infectious agents in healthcare settings) wordt nog steeds de 
decontaminatie en isolatie van dragers van MRSA aangeraden. Door de Cross-over studie 
van 2008 door het AZ St-Jan te Brugge en de ULB Erasmus Anderlecht hebben zij hun 
MRSA-beleid aangepast: MRSA is niet gevaarlijker dan andere Stafylokokken, maar 
overdracht naar andere afgezwakte patiënten moet worden voorkomen. Screening dient te 
gebeuren bij: patiënten met een positieve cultuur, MRSA-patiënten na decontaminatie, 
gekende MRSA-dragers die terug worden opgenomen, medepatiënten in dezelfde kamer 
van een MRSA-drager, alle patiënten op de afdeling in geval van een MRSA-epidemie. 
Het systematisch screenen van personeel voor MRSA is zinloos, tenzij bij epidemische 
situaties. 

 
• Het dekolonisatieschema is niet standaard opgenomen in het verpleegkundig dossier en 

wordt door de uitvoerende verpleegkundige in het verpleegdossier bij het 
medicatieschema geschreven. Wij raden aan om dit schema te standaardiseren en op een 
apart formulier vooraan in het verpleegdossier te steken zodat het overzichtelijker en 
gebruiksvriendelijker is voor de gezondheidswerkers. (Aanb) 

 
• Bij transfer en/of ontslag uit het ziekenhuis bestaat respectievelijk een transfer- en een 

ontslagdocument. (SP) 
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Resultaten 
 

• De procedures ZHH zijn beschikbaar op intranet en in een papieren versie. De 
aangesproken verpleegkundigen prefereerden het gebruik van de papieren versie 
(campus Geraardsbergen). Het gebruik van de computer schrikt hen af. Toekomstgericht 
zullen de verpleegkundigen meer en meer de computer moeten gebruiken (nabije 
toekomst introductie elektronisch verpleegkundig dossier). We vragen dat hieraan 
voldoende aandacht wordt besteed. (Aanb) 

 
• Er zijn documenten aanwezig die de bacteriologische controles van het extern 

wasprocédé aantonen. (AV) Er zijn echter geen documenten aanwezig over het interne 
wasprocédé (fixatiemateriaal, poetsdoeken…). (TK) 

 
• Tijdens de verzorging is er niet altijd een strikte scheiding tussen vuil en proper materiaal. 

Zo lag bv. proper linnen uit de verpakking op de kar voor vuil linnen en afval die op de 
gang stond (campus Geraardsbergen). (TK) 

 
• Zowel op de campus Aalst als op de campus Geraardsbergen zijn er geen kamers met 

sas beschikbaar. Dit geeft problemen als de zorgverleners eerst de handen moeten 
wassen met water en zeep en daarna ontsmetten alvorens de kamer te verlaten bv. bij 
isolatie van een CDAD. In de procedure CDAD heeft het TZHH een oplossing geboden: 
vloeibare zeep en wegwerphanddoekjes dienen voorzien te worden t.h.v. de lavabo van 
de patiënt. Deze toepassing is echter niet gekend bij de ondervraagde verpleegkundigen: 
de handen worden eerst ontsmet, pas daarna worden de handen gewassen in de 
verpleegpost. (TK) 

 
• Op de campus Geraardsbergen werd er tijdens de audit 2 verpleegkundigen gezien met 

blauwe handschoenen aan, die van her naar der (verpleegpost, opslagruimte) liepen om 
gegevens te controleren, of vergeten zaken mee te nemen, alvorens de patiëntenkamer te 
betreden. (TK) 

 
• Op campus Aalst was de vloerbekleding in de hoeken van de verpleegafdelingen 

zichtbaar bevuild. (TK) Er loopt een doorlichting van het poetsgebeuren binnen het 
ziekenhuis en in functie daarvan zal de standaard poetsprocedure aangepast worden. De 
huidige standaard poetsprocedure was wel aanwezig op campus Geraardsbergen maar 
ontbrak op campus Aalst. (TK) 

 
• Er is een procedure opgesteld voor het bewaren van voedsel. Op de geauditeerde 

afdelingen van campus Aalst is er op de koelkast die voorbehouden is voor het voedsel 
van de patiënten een papieren blad aangebracht waarop de temperatuur van de koelkast 
dagelijks op genoteerd moet worden. Op een aantal verpleegafdelingen is men vergeten 
één of meerdere dagen na elkaar de temperatuur te controleren. Daarnaast wordt aan een 
overschrijding van de maximale bewaartemperatuur geen gevolg gegeven. (TK) We raden 
aan om een oplossing uit te werken om ervoor te zorgen dat de temperatuurcontrole 
gebeurt en dat er gevolg wordt gegeven aan koude keten incidenten. Voor de campussen 
waar het voedsel van de patiënten en het personeel in eenzelfde koelkast bewaard wordt, 
raden we aan om een aangepaste oplossing uit te werken. (Aanb) 

 
• Op pediatrie wordt voedsel van patiënten (melkfles van een reeds ontslagen kind) samen 

met medicatie en vaccins bewaard. (NC) 
 
 

7.6 Legionellabeheersing 
 

Algemeen: 
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• Het ziekenhuis beschikt over een beheersplan uit 2004. Het beheersplan werd aangepast 
in april 2011. (AV) 

 
• Het ziekenhuis plant enkele renovaties en enkele nieuwe gebouwen. (AV) 

 
• Het ziekenhuis maakt enkel gebruik van leidingwater. (AV) De brandleidingen staan op 

een circuit gescheiden door een terugslagklep. (AV) 
 

• Er zijn geen koeltorens aanwezig. Klimaatregelingssystemen met 
luchtvochtigheidsbehandeling zijn aanwezig, maar zijn van het stoominjectie-type. Er zijn 
tandartsunits aanwezig. (AV) 

 
• Er wordt gebruik gemaakt van een goedgekeurde alternatieve beheersmaatregel nl. 

Ecodis®. Deze werd geplaatst op het warmwatercircuit (hoge druk) voor de 
waterverzachters. (AV) Er wordt niet afgeweken van de temperatuurseisen. (AV) 

 
• Er is een gebouwbeheersysteem aanwezig. (AV) 

 

Beheersplan, risicoanalyse en register 

• Het beheersplan werd opgemaakt in eigen beheer. (AV) 
 

• Het ziekenhuis beschikt over digitale plannen. (AV) 
 

• De technische beschrijving van de installatie wordt kort weergegeven. Deze informatie 
moet aangevuld worden met meer details over de deelcircuits tussen de verschillende 
gebouwen en de opbouw binnen de gebouwen zelf. Er moet duidelijk worden aangegeven 
welke gedeelten gerenoveerd zijn en welke niet. (TK) 

 
• De installatie wordt wekelijks automatisch opgestookt tot 70°C gedurende 1 uur. (AV) 

 
• Er bestaat een opsomming van alle tappunten. (AV) Bij elk tappunten moet worden 

aangegeven of het aerosolvormend is en de gebruiksfrequentie. Dit ontbreekt. (TK) 
 

• Een doorgedreven risicoanalyse ontbreekt in het beheersplan. In de risicoanalyse moeten 
de risicopunten op vlak van transport, temperatuur en gebruiksfrequentie bepaald worden. 
(NC) Op basis van deze risicoanalyse moeten preventiemaatregelen opgesomd worden, 
deze ontbreken momenteel in het beheersplan. (NC) 

 
• De douches worden maandelijks gespoeld. Dit is te weinig. Bij stilstand van een week is er 

al een verhoogd risico op legionellagroei. Een wekelijkse spoeling van de douches is 
daarom aangewezen. (TK) 

 
• Er zijn tandartsunits aanwezig, maar dit staat niet vermeld in het beheersplan. (NC) 

 
• Er zijn geen koeltorens aanwezig in het ziekenhuis. Dit kan best vermeld worden in het 

beheersplan. (TK) 
 

• Een aantal procedures moeten uitgeschreven worden: preventie van brandwonden, (NC) 
procedure thermische shockdesinfectie, (TK) procedure spoelen tappunten, (TK) 
procedure onderhoud installatie. (TK) 

 
• Er worden jaarlijks 12 stalen genomen, uitgebreid met 2 extra staalnamemomenten voor 

de bevallingsbaden. De opsomming van deze staalnamepunten en reden van selectie 
moeten opgenomen worden in het beheersplan en moet voortkomen uit de risicoanalyse. 
(TK) 
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• Er wordt gebruik gemaakt van het Ecodis®-toestel. De temperatuur van het warmwater 
wordt niet verlaagd. Het beheersplan bevat wel de vermelding van de plaatsing van het 
toestel, maar het werd niet aangepast aan de specificiteit van dit toestel. (NC) 

 
• Het register wordt nauwgezet aangevuld met alle maatregelen die werden genomen. Het 

is een overzichtelijke lijst. (AV) Ook de structurele maatregelen moeten opgenomen 
worden. (TK) 
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8 Resultaten 

 
 

8.1 Toegankelijkheid 
• Ereloonsupplementen kunnen gevraagd worden in eenpersoonskamers door zowel 

geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen. Deze supplementen zijn maximaal 
100%. Niet-geconventioneerde artsen die voltijds in het ziekenhuis werken en minstens ¾ 
van hun raadplegingen in het ziekenhuis houden, mogen een supplement van 50% 
rekenen bij patiënten die bijzondere eisen stellen, na advies van de medische raad. (AV) 

 
• Voor rooming-in wordt een kamersupplement van 12,50 euro gevraagd voor één 

overnachting (inclusief linnen en maaltijden). Rooming-in op een tweepersoonskamer en 
in een kinderbox is gratis. (AV) 

 

8.2 Patiëntgeoriënteerde zorg 
• Op het vlak van kindvriendelijkheid deed het ziekenhuis de laatste jaren inspanningen: er 

werd een centraal thema gekozen.. Ouders kunnen bij hun bewust kind blijven op de 
pediatrische afdeling, in de recovery en bij onderzoeken. (AV) Ouders worden echter 
slechts bij uitzondering toegelaten tot bij inductie. (NC) 

 
• Voor oncologische patiënten zorgde men op de drie campussen voor specifieke 

psychologische ondersteuning en een aanbod van comfortzorgen (pedicure, 
schoonheidsconsulente, pruikadvies). Op de campus Aalst is er daarnaast nog een 
praatcafé, sessies van “look good, feel better”, en sessies welnesstherapie). (SP) 

 
• De aandacht voor het informeren en betrekken van patiënten en familie is aanwezig: (SP) 

o Er zijn tal van informatiebrochures aanwezig voor patiënten op de afdelingen (ASZ 
Aspect, Infohoek over dementie op campus Geraardsbergen, brochures over 
vallen…). 

o Er worden thema avonden georganiseerd (“mag ik eens wat vragen” in 
samenwerking met huisartsen, praatcafé dementie…). 

o Op een aantal afdelingen worden educatiesessies georganiseerd (bv. Joint care, 
infoavonden op materniteit, informatieavonden op PAAZ over alcoholverslaving). 

 
 

8.3 Continuïteit van zorg 
• Het dossier is niet steeds volledig ingevuld. (TK) 

o Gegevens betreffende fixatie ontbreken. 
o Medische gegevens zijn erg beperkt ter beschikking van de verpleegkundigen. De 

medische gegevens in het CPD of uit de briefing zijn uiterst beperkt. 
o Communicatie vanuit het PST verloopt via de mail naar de arts. Deze gegevens en 

verslagen maken geen deel uit van het individueel patiëntendossier. 
 

• Verpleegkundigen hebben niet steeds zicht op toegediende zorgen door andere 
disciplines (bv. behandeling en evolutie kinesitherapie, verslag psycholoog, verslag 
sociale dienst advies). (TK) 

 
• Het verpleegdossier wordt niet (steeds) meegenomen tijdens de zorg. Men gebruikt 

overzichtsbladen (briefingbladen) om de gegevens te noteren, wat een risico inhoudt op 
verlies van gegevens of overschrijffouten. (TK) 
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• Verpleegkundigen schrijven de medicatie over op het medicatieschema. Dit schema wordt 
dan elke dag door de arts ondertekend ter controle en goedkeuring. Bij controle van de 
medicatieschema’s blijkt dat dit niet consequent gebeurt door de artsen. (NC) 

 
• Doordat de zaalronde soms met de hoofdverpleegkundige alleen gebeurt, dient zij nadien 

de verantwoordelijke verpleegkundige te briefen over de wijzigingen. Deze werkwijze kan 
natuurlijk in vraag gesteld worden in het kader van patiëntentoewijzing maar ook van het 
doorgeven van informatie (meerdere keren doorvertellen verhoogt de kans op fouten). 
(TK) 

 
 

8.4 Samenwerking 
• Zoals men eveneens heeft opgenomen in de missie is het noodzakelijk om op heel wat 

terreinen samen te werken. Op het vlak van de ziekenhuizen gaat het om samenwerking 
op het vlak van: 

- Algemene samenwerking: raamovereenkomst met het UZ Gent en het UZ Brussel. 
- Pijn: met het multidisciplinair referentiecentrum voor chronische pijn van het UZ Gent; 
- P*-functie (MIC/NIC): met het UZ Gent en UZ Brussel 
- Diagnostiek wiegendood: met het UZ Brussel 
- Reproductieve geneeskunde: met het UZ Brussel (enkel campus Aalst) 
- Oncologie: met het AZ Oudenaarde, het UZ Gent en het AZ Jan Palfijn Gent (enkel 

campus Wetteren) en het UZ Brussel (enkel campus Aalst en Geraardsbergen) 
- Radiotherapie: associatie met het UZ Brussel 
- Gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker: met het UZ Brussel 
- Centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie: CAD van het UZ Gent 

op campus Aalst en Geraardsbergen 
- Sp-palliatieve zorgen: met het UZ Brussel 
- Medische urgentiegroep: associatie met het O.L.Vrouwziekenhuis Aalst 
- Labo klinische biologie: associatie met het AZ Oudenaarde 
- Psychiatrische zorg: met het psychiatrisch ziekenhuis “Zoete Nood Gods” (Lede) 
- Samenwerkingsprotocol betreffende agressie: met verschillende ziekenhuizen uit de 

regio 
Op het vlak van thuiszorg zijn er samenwerkingsakkoorden met LOTUS (psychiatrische 
thuiszorg), met het SIT (inzake palliatieve thuiszorg) en met Thuiszorg (inzake het project 
ontslagmanagement). Met verschillende woon-zorgcentra zijn er afspraken via de externe 
liaison geriatrie. Tenslotte valt de samenwerkingsovereenkomst met het Praatcafé 
Dementie Brakel-Geraardsbergen-Liede-Ninove te vermelden. 
(AV) 

 
 

8.5 Cijfers 
• Ten opzichte van de 583 erkende bedden telt het ziekenhuis op 1/7/2010 603 

verantwoorde bedden, als volgt verdeeld: (AV) 
 

C D G M A Sp E Totaal 
174 174 142 35 30 26 22 603 

 
• De bezettingsgraad van het ziekenhuis bedroeg in 2010 80%, als volgt verdeeld: (AV) 

 
C D G M A Sp E IZ Totaal 

72,05 78,69 105,62 48,32 93,31 89,66 65,35 74,16 80 
 

De gemiddelde ligduur daalde tot 6,67 dagen en was als volgt verdeeld over de diensten: 
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C D G M A Sp E IZ Totaal 
4,85 5,70 18,09 4,43 14,47 31,87 3,03 6,52 6,67 

 

• In 2010 realiseerde het ziekenhuis 24951 klassieke opnames (exclusief neonatologie) 
(+4,66% t.o.v. 2006, 171560 ligdagen) en 29188 dagopnames (+63,42% t.o.v. 2006). Er 
waren te Aalst 1094 geboorten en te Geraardsbergen 368. (AV) 

 
• De hiernavolgende kwaliteitsindicatoren met betrekking tot de periode 2000-2006 werden 

door het agentschap Zorg en Gezondheid teruggekoppeld naar het ziekenhuis en 
besproken. 

o Ziekenhuissterfte voor de leeftijdsgroep 45-64 jaar: Het ziekenhuis scoort over 
de hele lijn hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Bij dossieranalyse bleek 
echter dat 22 van de 121 patiënten verkeerdelijk werden meegeteld. Het is niet 
duidelijk of de herberekening betere resultaten zou opleveren. Dit is niet 
gebeurd. 

o Ziekenhuissterfte na chirurgische ingreep met laag sterfterisico leeftijdsgroep 
45-64 jaar: in 2000 en 2001 scoort het ziekenhuis hoger dan het Vlaams 
gemiddelde. Vanaf 2002 is er een daling, tot 0 de daarop volgende jaren. 

o Ziekenhuissterfte van patiënten met een medische APR-DRG met laag 
sterfterisico leeftijdsgroep 45-64 jaar: de cijfers in de tabel en de grafiek 
verschillen. In 2006 is er echter een duidelijk stijging, zowel in absolute cijfers 
als procentueel. Dit werd niet verder opgevolgd door het ziekenhuis. 

o Ziekenhuissterfte van patiënten met een medische APR-DRG met matig 
sterfterisico leeftijdsgroep 45-64 jaar: Het ziekenhuis beweert dat de cijfers 
verkeerd zijn en dat 9 patiënten op Sp-palliatief gelegen hebben. Sp-palliatieve 
patiënten mogen echter enkel worden uitgesloten indien zij overlijden op deze 
dienst en indien zij uitsluitend op deze dienst verbleven tijdens de 
ziekenhuisopname. Het is niet duidelijk of dit hier het geval was. Ook een 
eventuele herberekening op basis van andere cijfers gebeurde niet. 

o Ziekenhuissterfte binnen 24 uur na ongeplande opname: in 2002 en 2004 
scoorde het ASZ boven het gemiddelde, in 2005 en 2006 er onder. 

o Ziekenhuissterfte binnen 24 uur na geplande opname: in 2003 is er een 
duidelijke stijging, die door het ziekenhuis wordt toegeschreven aan een 
slechte registratie van geplande en ongeplande opnames. Het is echter 
onduidelijk of er in 2003 iets aan de registratie is veranderd. Verder wijst men 
opnieuw naar dossiers van patiënten die op Sp-palliatief zijn overleden. Het is 
niet duidelijk of zij effectief mochten geëxcludeerd worden en een 
herberekening gebeurde niet. 

o Ziekenhuissterfte bij pasgeborenen, geboren in het ziekenhuis: sinds 2003 
scoort het ASZ duidelijk lager dan het gemiddelde. 

o Ziekenhuissterfte van patiënten met pneumonie die niet in het ziekenhuis is 
ontstaan: het ziekenhuis bevestigt dat het sterftecijfers sommige jaren hoger is 
dan het gemiddelde, en andere jaren lager. Een dossieranalyse is niet 
gebeurd, evenmin is er interne opvolging. 

o Ziekenhuissterfte van patiënten met heelkundige APR-DRG met matig 
sterfterisico: hier gebeurde een analyse van 2006 waarbij het ziekenhuis hoger 
scoorde dan het gemiddelde. Volgens het ziekenhuis is bij de berekening een 
verkeerd aantal gebruikt in de noemer, waardoor de sterfte (2 patiënten) 
procentueel veel hoger was dan in de realiteit. De registraties bleken niet 
correct. Er is echter niet nagegaan of dit ook zo was in de andere jaren waarin 
het ziekenhuis boven het gemiddelde scoorde. 

o Ziekenhuissterfte van patiënten met heelkundige APR-DRG met hoog 
sterfterisico: ook hier betwist men de gebruikte cijfers. Anderzijds bleek 2004 
een uitschieter ten opzichte van de andere jaren. Het ziekenhuis heeft dit niet 
apart onderzocht. 

o Ziekenhuissterfte van patiënten met heelkundige APR-DRG met extreem 
sterfterisico: ook hier bleken de geregistreerde cijfers niet correct. 

o Ziekenhuissterfte van patiënten met medische APR-DRG met hoog 
sterfterisico: de geregistreerde cijfers blijken niet correct te zijn. 
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o Ziekenhuissterfte van patiënten met medische APR-DRG met extreem 
sterfterisico: idem 

o Percentage autopsies bij pasgeborenen, geboren in het ziekenhuis: het ASZ 
scoort 0% voor autopsies. 

o Ziekenhuissterfte van patiënten met CVA voor de leeftijdsgroep 45-64 jaar: de 
cijfers worden betwist: het zou gaan om 9 i.p.v. 11 patiënten. Desondanks blijft 
men een duidelijke stijging zien in 2006. Een dossieranalyse naar de oorzaken 
blijft aangewezen, maar gebeurde niet. 

o Ziekenhuissterfte van patiënten met CVA voor de leeftijdsgroep 65-79 jaar: het 
ASZ scoort in alle jaren, behalve in 2002 en 2006 hoger dan het gemiddelde 
Vlaamse ziekenhuis. Verdere dossieranalyse is aangewezen om de oorzaken 
te vinden en aan te pakken, maar dit gebeurde niet. 

o Ziekenhuissterfte van patiënten met acuut myocardinfarct voor de 
leeftijdsgroep 45-64 jaar: behalve in 2004 scoort het ASZ hoger dan het 
gemiddelde Vlaamse ziekenhuis, zelfs met gecorrigeerde cijfers. Ook hier werd 
niet gezocht naar mogelijke oorzaken. 

o Ziekenhuissterfte van patiënten met acuut myocardinfarct voor de 
leeftijdsgroep 65-79 jaar: hier scoort het ASZ beter dan het gemiddelde van de 
Vlaamse ziekenhuizen. 

o Ongeplande heropname binnen de 7 dagen na ontslag: het ASZ volgt de 
evolutie van het gemiddelde Vlaamse ziekenhuis. 

o Relatief aandeel keizersneden in het totaal aantal bevallingen: het ASZ volgt 
de evolutie van het gemiddelde Vlaamse ziekenhuis. 

o Gemiddelde verblijfsduur na niet-gecompliceerde vaginale bevalling: het 
ziekenhuis scoort op alle campussen hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Men 
vermoedt dat de cijfers veranderd zijn sinds de sluiting van de materniteit in 
Wetteren Dit is enkel een vermoeden, dit werd niet cijfermatig bevestigd. 

o Gemiddelde verblijfsduur na hysterectomie voor de leeftijdsgroep 45-64 jaar in 
laagste twee klassen van ziekte-ernst: ook hier had men een hogere ligduur. 
Opnieuw wijt men dat aan de hoge ligduur op de campus Wetteren, maar uit 
de cijfers blijkt dat de ligduur op de andere campussen ook hoger was dan het 
Vlaamse gemiddelde (5,5 dagen in 2006). Een verder analyse gebeurde niet. 

o Gemiddelde verblijfsduur van patiënten na CVA voor de leeftijdsgroep 45-64 
jaar: de gemiddelde verblijfsduur in het ASZ is hoger in 2004 en 2006. Een 
analyse dringt zich ook hier op, maar gebeurde niet. 

o Gemiddelde verblijfsduur van patiënten na CVA voor de leeftijdsgroep 65-79 
jaar: de gemiddelde verblijfsduur in het ASZ is hoger in 2004 en 2006. Een 
analyse dringt zich ook hier op, maar gebeurde niet. 

o Gemiddelde verblijfsduur van patiënten na acuut myocardinfarct voor de 
leeftijdsgroep 45-64 jaar: de gemiddelde verblijfsduur was telkens hoger dan 
het Vlaamse gemiddelde. Het ziekenhuis maakte een opsplitsing per campus. 
Voor Aalst bleek het te gaan om 4,9 ligdagen, voor Wetteren om 8,5 ligdagen 
en voor Geraardsbergen om 5,6 ligdagen. Het Vlaams gemiddelde in 2006 
was 4,5. Een grondige analyse en aanpak van verbeteracties is duidelijk 
aangewezen, maar gebeurde niet. 

o Gemiddelde verblijfsduur van patiënten na heupfractuur: de gemiddelde 
verblijfsduur was telkens beduidend lager dan het Vlaamse gemiddelde. 

o Aandeel cataractoperaties in daghospitalisatie voor de leeftijdsgroep 65-79 jaar 
in de laagste twee klassen van ziekte-ernst: het ASZ volgt de stijgende trend 
en scoort zelfs beter dan het gemiddelde van de databank. 

o Aandeel varicectomies in daghospitalisatie voor de leeftijdsgroep 25-64 jaar: 
waar het ASZ tussen 2000 en 2003 sterk afweek van het gemiddelde is er 
daarna een positieve evolutie merkbaar, waarbij het ASZ in 2006 het 
gemiddelde haalt. 

o Aandeel patiënten met arthroscopie van de knie in dagbehandeling: het ASZ 
heeft sinds 2003 een groter aandeel dan het Vlaamse gemiddelde. 

o Aandeel patiënten die een ingreep als gevolg van een liesbreuk ondergaat in 
dagbehandeling: ook hier heeft het ASZ vanaf 2003 een groter aandeel dan 
het Vlaamse gemiddelde. 
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o Aandeel patiënten met tonsillectomie of/en adenotomie in dagbehandeling: hier 
zien we een stijging vanaf 2003 en in 2005 en 2006 een afvlakking van de 
curven tot gelijk aan het gemiddelde van de databank. 

o Aandeel vrouwelijke patiënten met heelkundige sterilisatie in dagbehandeling: 
ondanks een stijging blijft het ASZ onder het gemiddelde van de Vlaamse 
ziekenhuizen. De gynaecologen zullen hierover worden aangesproken. 

Conclusie: hoewel het ASZ op verschillende indicatoren een afwijkende score 
vertoont, is er maar een beperkte analyse gebeurd, die meestal niet verder ging 
dan een controle op de gebruikte cijfers. Klinische oorzaken van afwijkingen 
werden niet gedetecteerd of aangepakt. Het ASZ gebruikte de aangeleverde 
cijfergegevens niet voor verbeteracties op het vlak van klinische performantie. (TK) 
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9 Zorg voor kinderen en neonati 

 
 

Situering 
 

• Gehospitaliseerde kinderen worden in de regel opgenomen op de kinderafdeling op de 
campus Aalst (of N* voor neonati van de campus Aalst en de campus Geraardsbergen). 

 
• Daghospitalisaties van kinderen gebeuren grotendeels op de kinderafdeling en op het 

algemeen dagziekenhuis van de campus Aalst. Ook op de campus Wetteren en 
Geraardsbergen zijn er dagopnames van kinderen. Te Geraardsbergen waren er op het 
moment van het bezoek geen kinderen opgenomen. 

 
• Er werd gesproken met het medisch diensthoofd, met een pediater, met het 

verpleegkundig diensthoofd van de campus Geraardsbergen, met de 
hoofdverpleegkundigen van de kinderafdeling en van de neonatologieafdeling van de 
campus Aalst, de hoofdverpleegkundige van de neonatologieafdeling van de campus 
Geraardsbergen, de hoofdverpleegkundige van het daghospitaal op campus 
Geraardsbergen en met een vroedvrouw. 

 
• Naast het bezoek aan de kinderafdeling en de neonatologie-eenheden (campus Aalst en 

campus Geraardsbergen), was zorg voor kinderen ook een aandachtspunt bij de audit van 
de operatiekwartieren, de functie intensieve zorgen en de verpleegafdelingen op 
verschillende campussen. 
Er werden 4 dossiers ingekeken. 

 
 

Beleid en strategie 
 

• Het ziekenhuis beschikt over een protocol kindvriendelijk ziekenhuis dat het Charter van 
het gehospitaliseerde kind van de European Association for Children in Hospital als 
uitgangspunt neemt voor de organisatie van de opvang en zorg voor ambulante en 
gehospitaliseerde kinderen. (AV) Dit protocol gaat enkel over de campus Aalst en is niet 
ziekenhuisbreed opgesteld en uitgewerkt. (TK) 
Door de werkgroep ‘Kind aangenaam ziekenhuis’ werden een aantal kindvriendelijke 
aanpassingen (kindvriendelijk menu, veiligheid…) in het ziekenhuis doorgevoerd en staan 
er enkele initiatieven op til (ontwikkelen website, herkenbaar figuurtje…). Met een aantal 
diensten waar kinderen terecht komen (spoedgevallendienst, medische beeldvorming en 
OK) van de campus Aalst en de campus Geraardsbergen werden enkele afspraken 
gemaakt om op een kindvriendelijke manier te werken. (AV) 
De inhoud van het overleg van de werkgroep Kind aangenaam ziekenhuis gaat de laatste 
maanden over de bouwplannen van de nieuwe kinderafdeling op de campus Aalst. (AV) 

 
• De zorgorganisatie voor kinderen voldoet niet aan alle wettelijke voorschriften van het 

zorgprogramma voor kinderen (NC) of aan het handvest Kind en Ziekenhuis: (TK) 
o Het zorgtraject voor kinderen verloopt niet volledig gescheiden van het 

zorgtraject van volwassen patiënten: (NC) 
 Zo verblijven kinderen en volwassenen in dezelfde ruimte bij het 

ontwaken na een ingreep in het OK van de campus Aalst en de 
campus Geraardsbergen. 

 Bij overbezetting worden kinderen voor een dagopname opgenomen 
op de materniteit. In 2010 waren dit 109 dagopnames van kinderen op 
de campus te Aalst en 1 op de campus te Geraardsbergen. 5 kinderen 
kwamen terecht voor een dagopname op de chirurgieafdeling van de 
campus Geraardsbergen. 
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 Er werden in 2010 46 kinderen opgenomen voor hospitalisatie op 
volwassenafdelingen (inclusief Materniteit). 

o Ouders kunnen in praktijk niet steeds bij hun bewuste kind blijven: (NC) 
 Ouders worden gewoonlijk op geen van de operatiekwartieren 

toegelaten tot bij inductie. 
o Er is een pediatrisch pijnprotocol, maar dit wordt niet ziekenhuisbreed 

toegepast. (TK) 
o Ouders, kinderen en medewerkers worden onvoldoende ingelicht over de 

kindvriendelijke zorg in het ziekenhuis. (TK) 
 In de onthaalbrochure van de kinderafdeling of op de website van het 

ziekenhuis wordt niet vermeld dat één van de ouders steeds bij het 
(bewuste) kind mag blijven. 

 In de onthaalbrochure staat vermeld dat ouders “bij de meeste 
onderzoeken” bij hun kind mogen blijven. 

 In het protocol staat vermeld dat geplande heelkundige ingrepen op 
kinderen voor de chirurgie op volwassenen wordt uitgevoerd. Dit is niet 
opgenomen in het RIO van het operatiekwartier voor wat betreft de 
dagingrepen (voorrang op volwassenen en voorrang op kinderen in 
klassieke hospitalisatie). 

 Uit gesprek blijkt dat rooming-in (zonder maaltijd) in een 
tweepersoonskamer of in een kinderbox gratis is. Dit wordt nergens 
vermeld. 

o De infrastructuur is onvoldoende afgestemd op de doelgroep (zie verder). (TK) 
 

• Rooming-in wordt op alle kamers van de kinderafdeling toegelaten. Dit kan kosteloos in 
een tweepersoonskamer of een kinderbox (zonder maaltijd) of betalend (12,50 euro 
inclusief linnen en maaltijden). (AV) Aanbeveling om in de onthaalbrochure te vermelden 
dat rooming-in kosteloos en zonder maaltijden mogelijk is. (Aanb) 

 
• Men beschikt over een medisch jaarverslag kindergeneeskunde ASZ 2010 en een 

medisch beleidsplan met SWOT-analyse opgesteld in 2009 en een strategiekaart met 
initiatieven M, N* en E. (AV) 

 
• Er is een reglement van inwendige orde neonatologie dat werd goedgekeurd (oktober 

2010) door de werkgroep kraamafdeling en het comité ziekenhuishygiëne dat afspraken 
(voorzorgsmaatregelen, isolatie, materialen, schoonmaak) omschrijft voor de neonatologie 
van de campus Aalst en de campus Geraardsbergen. (AV) 

 
• In verband met overleg zijn er volgende verbetermogelijkheden: (TK) 

o Systematische gestructureerde overlegmomenten met betrokken diensten van alle 
campussen (OK, medische beeldvorming, spoedgevallendienst) om het 
kindvriendelijk beleid verder op te volgen zijn er niet. (Aanb) De inhoud van het 
overleg van de werkgroep ‘Kind aangenaam ziekenhuis’ gaat de laatste maanden 
over de bouwplannen van de nieuwe kinderafdeling op de campus Aalst. (AV) 

o Op de kinderafdeling gebeuren de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen niet 
systematisch en gestructureerd. Criteria voor een overleg zijn er niet. 

o SPE-cijfers, maternale en perinatale sterfte worden besproken met de 
gynaecologen en vroedvrouwen. Kinderartsen zijn hier niet bij betrokken. 

o Er is geen gestructureerd overleg met niet-pediaters die kinderen opnemen. 
o Er is geen overleg tussen kinderartsen en verpleegkundigen over het jaarverslag 

en het beleidsplan. 
 
 

Middelen 
 

• De kinderdagafdeling van het Stedelijk Algemeen Ziekenhuis Aalst bevindt zich op de 7de 
verdieping. De kinderafdeling beschikt over 24 opgestelde bedden verdeeld over 22 
kamers. De consultatieruimten en de wachtzaal bevinden zich aansluitend aan de 
kinderafdeling. (AV) 
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• De architectuur van de kinderafdeling kent volgende verbetermogelijkheden: (TK) 

o De kinderafdeling is niet afgesloten. 
o De berging, keuken en utility zijn niet afgesloten. 
o Een kar met onderhoudsproducten stond onbewaakt op de gang. 
o De accommodatie voor rooming-in is beperkt: indien een ouder blijft overnachten in 

een kinderbox, plaatst men een bed bij in de kleine ruimte. Toegang tot de kamer 
is dan niet mogelijk. Tussen de boxen en de gang zijn geen gordijnen waardoor er 
geen privacy is. 

o De badkamer is weinig kindvriendelijk. 
o De vloer in een eenpersoonskamer was beschadigd. 
o De speelruimte is beperkt en niet voorzien van een lavabo. De temperatuur kan in 

de zomermaanden hoog oplopen. 
o Het reanimatiemateriaal in de onderzoekskamer is niet afgesloten. 

 
• Bloednames en andere onderzoeken worden uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal 

waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het verblijf in een 
ziekenhuiskamer. (SP) 

 
• De N* afdeling van de campus Aalst beschikt over 3 isolatieboxen, 6 couveuses en twee 

verwarmde bedjes. (AV) Er werden volgende infrastructurele problemen vastgesteld: (TK) 
o De afdeling is niet afgesloten, 
o De ruimte is beperkt. Rond elke plaats is er onvoldoende ruimte om toe te laten dat 

ouders en zorgverstrekkers op elk moment rechtstreeks contact kunnen hebben 
met de baby. 

 
• De N* afdeling van de campus Geraardsbergen beschikt over 3 couveuses. Op het 

moment van de audit was er geen patiënt opgenomen. (AV) 
Er werden volgende infrastructurele problemen vastgesteld: (TK) 

o De afdeling is niet toegankelijk met een bed 
o Borstvoeding kan op de neonatologieafdeling gegeven worden (AV) of in de ruimte 

met het bad voor onderwaterbevallingen dat zich in het verloskwartier bevindt. Het 
bad doet geen dienst meer. 

 
• De kinderkamer op het gemengd daghospitaal op de campus Geraardsbergen is ruim, 

maakt een gezellige en speelse indruk. Iedere positie wordt gekenmerkt door een andere 
kleurtint op de muur. Er is heel wat speelgoed aanwezig, aangepast aan verschillende 
leeftijdsgroepen. (SP) 

 
• Op het operatiekwartier zijn er weinig aanpassingen voor kinderen. Er is wel een aparte 

kar met materiaal voor kinderen (kleine intubatietubes, kleine mondmaskers…), maar 
noch in de wachtzaal, noch in de onthaalruimte, noch in de ontwaakruimte zijn er 
specifieke infrastructurele aanpassingen (bv. video, centraal thema, speelgoed…). (TK) 

 
 

Medewerkers 
 

• Men beschikt in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst over 5 pediaters. Allen zijn 
neonatoloog. (AV) Op de campus Aalst zijn er 3 voltijdse kinderartsen, op de campus 
Geraardsbergen is er één voltijdse pediater en op de campus te Wetteren is er een 
halftijdse pediater. 
Op het moment van de audit zijn er geen studenten geneeskunde of ASO’s. (AV) 

 
• Consultaties gaan door op de campus Aalst, op de campus te Geraardsbergen en in 

Lessen. (AV) 
 

• De personeelsequipe van de kinderafdeling bestaat uit: (AV) 
o 12,7 VTE pediatrische verpleegkundigen waaronder 1 VTE hoofdverpleegkundige 
o 2,3 VTE verpleegkundige bachelors 
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o 1 VTE gegradueerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5 
o 1 VTE vroedvrouw 
o 0,5 VTE verzorgend personeel 
o 0,5 VTE spelbegeleiding 
o 0,5 VTE kinderpsycholoog 
o 0,8 VTE vrijwilligers 

Men doet geen beroep op de mobiele equipe. (AV) 
 

• In de onthaalbrochure van de kinderafdeling staat vermeld: ‘ook onze vrijwilligers nemen 
een deel van de zorg voor hun rekening’. Uit gesprek blijkt dat vrijwilligers, indien er geen 
ouder bij het kind aanwezig is, helpen bij o.a. de maaltijdbedeling, het begeleiden van 
oudere kinderen (zonder infuus) naar de badkamer en het brengen van kinderen naar 
onderzoeken, bv. consultatie ORL, radiotherapie. 
Men moet er wel over waken dat vrijwilligers geen verpleegkundige taken uitvoeren. 
(Aanb) 

 
• De equipe voor N* van de campus Aalst bestaat uit: 

o Een equipe die enkel op N* werkt: 
 0,5 VTE pediatrische verpleegkundige 
 3,5 VTE verpleegkundige bachelor 

o Een equipe die zowel op materniteit als op N* tewerkgesteld kan worden: 
 2 VTE pediatrische verpleegkundigen 
 4,1 VTE vroedvrouwen 

7,5 VTE verpleegkundigen hiervan hebben een bijkomende opleiding of ervaring in de 
neonatologie. Normatief moeten er 6 VTE verpleegkundige bachelors in de pediatrie of 
vroedvrouwen zijn, met bijzondere ervaring in de neonatologie. (AV) 

 
• De equipe voor N* van de campus Geraardsbergen bestaat uit: 

o Een equipe die zowel op materniteit, N* en het verloskwartier tewerkgesteld kan 
worden: 

 16,9 VTE vroedvrouwen 
 1 VTE verpleegkundige bachelor (vaste nachtdienst) 

o 1 VTE pediatrisch verpleegkundige die op materniteit of de neonatologieafdeling 
tewerkgesteld wordt. 

Hiervan hebben er 3 (2VTE) een bijkomende opleiding of ervaring in de neonatologie. 
Normatief moeten er 6 VTE verpleegkundige bachelors in de pediatrie of vroedvrouwen 
aangeduid zijn voor de N*-eenheid, met bijzondere ervaring in de neonatologie. (NC) 
Men doet geen beroep op de mobiele equipe. (AV) 

 
 

Processen 
 

• De kinderartsen van de campus Aalst toeren dagelijks bij hun eigen patiënten in 
aanwezigheid van de hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke verpleegkundige. 
Voor zondagen en feestdagen is er een wachtdienst (3 kinderartsen van campus Aalst) 
uitgewerkt voor alle patiënten (M, N* en E). Wekelijks worden door alle kinderartsen alle 
kinderen besproken. (AV) 

 
• Er is een pediater op de campus Geraardsbergen. Geplande sectio’s en ingrepen bij 

kinderen gaan steeds door in de voormiddag en na overleg met hem, teneinde de 
aanwezigheid van een pediater op de campus te garanderen. Bij afwezigheid wordt hij 
vervangen door de pediater van de campus Wetteren. (AV) De wachtdienst is niet 
schriftelijk opgesteld en bij dringende situaties (bv. dringende sectio) kan deze niet snel 
genoeg ter plaatse komen. (NC) 

 
• Eind 2010 werd door het medisch diensthoofd campusoverschrijdende reanimatielessen 

bij pasgeborenen op de materniteiten gegeven. In 2009 werden reanimatielessen gegeven 
op de kinderafdeling vanuit de spoedafdeling. (AV) 
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• Op de campus Geraardsbergen toert elke gynaecoloog bij zijn patiënten samen met de 
hoofdverpleegkundige. Notities, opdrachten en medicatievoorschriften worden genoteerd 
in een toermap. De hoofdverpleegkundige brieft de wijzigingen door aan de 
verantwoordelijke verpleegkundige die dit in het verpleegdossier noteert. Bij nazicht was 
noch in de toermap, noch in het verpleegkundig dossier een handtekening van een arts bij 
de medische orders terug te vinden. (NC) De medicatiebestelbon bestemd voor de 
apotheek wordt wel afgetekend. (AV) 

 
• Het protocol vermoeden van kindermishandeling werd in maart 2011 geüpdatet door de 

kinderpsycholoog. Tijdens een middagzitting (3 kinderartsen van campus Aalst) werd dit 
besproken met de artsen en tijdens een teamvergadering met de verpleegkundigen. Dit 
protocol is ook bekend op de spoedgevallendiensten en op de afdeling orthopedie. (SP) 

 
• Door een verpleegkundige pijnspecialist werd een protocol perioperatief analgesiebeleid 

bij kinderen opgesteld. De procedure werd geviseerd door de anesthesisten en 
kinderartsen van de campus Aalst. In 2009 werd dit protocol op een teamvergadering op 
de kinderafdeling uitgelegd. (AV) In het operatiekwartier was dit protocol niet gekend en 
werd het niet gevolgd. (TK) Aanbeveling om de procedure aan te vullen met instructies 
voor het dossier: frequentie van pijnmeting, observaties… (Aanb) 

 
 

Resultaten 
 

• Er werden 2255 kinderen gehospitaliseerd in het ASZ Aalst in 2010. Hiervan kwamen er 
1881 op de kinderafdeling terecht. De bezettingsgraad van de kinderafdeling was 51 %. 
Het aantal opnames met pediater als behandelend arts was 1786. Het aantal met een 
niet-pediater als behandelend arts was 143. (AV) 

 
• Er waren in totaal 1671 daghospitalisaties van kinderen in 2010, hiervan kwam 46,44% op 

de kinderafdeling terecht en 40,16% op de gemengde dagziekenhuizen. Kinderen worden 
voor een dagopname soms opgenomen op de materniteit. In 2010 waren dit 109 
dagopnames van kinderen op de campus te Aalst. Op de campus Geraardsbergen 
werden 320 kinderen opgenomen op het daghospitaal, 1 op de materniteit en 5 op de 
chirurgieafdeling. (AV) 

 
• In 2010 werden er 6855 kinderen gezien op de spoedgevallendienst, waarvan 3988 op de 

campus Aalst, 2050 op de campus Geraardsbergen en 817 op de campus Wetteren. 
Hiervan werden er 1018 doorverwezen naar de kinderafdeling. (AV) 

 
• Er werden 29 neonati verwezen naar de PICU-afdeling van het UZ Brussel of het UZ 

Gent. (AV) 
 

• In 2010 waren er 161 opnames op N* van de campus Aalst en 104 op de campus 
Geraardsbergen. (AV) 

 
• Het perinatale sterftecijfer bedroeg 4 in 2010 op de campus te Aalst. (AV) 

 
• In 2010 verbleef bij 81% van de kinderen opgenomen op een kinderafdeling een ouder. 

(AV) Dit werd berekend a.d.h.v. een MVG periode waar rooming-in wordt geregistreerd. 
 

• Cijfers van het aantal kinderen die in het OK tot bij inductie door een ouder begeleid 
worden, schat men op minder dan 5% (enkel bij kinderen van personeelsleden en bij 
gehandicapten). De cijfers van aanwezigheid van ouders bij het ontwaken, schat men 
hoger dan 90%. (AV) 
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10 Zorg voor psychiatrische patiënten 

 
 

Situering 
 

• Het ziekenhuis beschikt enkel op zijn campus te Aalst over een zorgaanbod voor 
psychiatrische patiënten met de PAAZ-eenheid (30 bedden). 
Daarnaast worden psychiatrische patiënten zeer beperkt in aantal en in tijd opgenomen op 
andere, niet-PAAZ afdelingen. 
Er is liaisonpsychiatrie en er worden consultaties gehouden. Er is geen dagopvang binnen 
het ziekenhuis. In de toekomst zou men wel willen uitbreiden en een aanbod van 
daghospitalisatie voorzien voor psychiatrische patiënten gezien de nood vanuit de PAAZ 
maar ook binnen de regio Aalst en opnamevermijdend zou kunnen werken. Hiervoor is al 
een aanvraag ingediend bij de directie. 

 
• Er worden geen ECT‘s uitgevoerd. 

 
• De afdeling PAAZ werd bezocht tijdens de audit. Er werd gesproken met de 

hoofdverpleegkundige. Zorg voor psychiatrische patiënten was een aandachtspunt bij het 
bezoek aan de niet-psychiatrische verpleegafdelingen en tijdens het bezoek aan IZ. 

 
• Er werden in totaal op PAAZ 2 patiëntendossiers en 2 isolatiefiches ingekeken. Fixatie en 

afzondering worden besproken in het hoofdstuk vrijheidsberovende maatregelen. 
 
 

Beleid en strategie 
 

• Binnen het kwaliteitshandboek van de PAAZ-dienst is de missie en visie specifiek 
uitgeschreven voor de dienst. Als missie wordt vooropgesteld dat men ernaar streeft om 
de best mogelijke individuele zorg te bieden aan de patiënten en dit in de meest optimale 
omstandigheden. 
Als kernwaarden kiest men dan voor 5 waarden die men wil nastreven en ontwikkelen in 
het belang van de patiënt: patiëntgerichtheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, 
transparantie en openheid in communicatie, ruimte en creativiteit, samenwerken en samen 
leren. 

 
De toekomstvisie is verwoord in 12 leidende gedachten, deze geven aan wat men wil 
worden en waar men naar toe wenst te evolueren. 
Men wil bijdragen tot een financieel gezonde instelling (1), waar de zorg voor de patiënten 
centraal staat (2), waar enthousiaste, spontane en creatieve mensen (3), samen (4) 
optimaliseren van de hulpvraag (5) en zorg (6), waar de juiste uitrusting en infrastructuur 
een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de patiënten (7), waar het fijn en 
aangenaam is om te werken (8), waar veel sfeer vanuit gaat (9), waar eenvoud in de 
werking wordt nagestreefd (10), waar een mentaliteit heerst om het steeds beter te doen 
(11), waar tenslotte regelmatig wordt stilgestaan of men nog zinvol en goed bezig is (12). 
(AV) 

 
• Binnen het kwaliteitshandboek of in een beleidstekst zouden afspraken tussen 

psychiaters, de wachtregeling, opname- en exclusiecriteria voor de PAAZ afdeling, de 
liaison psychiatrie en criteria voor opnames via spoed volgens de beschikbaarheid van 
een bed op PAAZ, eveneens een plaats kunnen krijgen. (TK) Verbeterpunten voor een 
ziekenhuisbreed beleid situeren zich ook op vlak van afspraken rond het bijvragen van de 
liaisonpsychiater, psychiatrische zorgprocedures voor spoed (Aalst) en een 
ziekenhuisbreed suïcidepreventieplan. (TK) 
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• In het kader van de missie-visie van het ASZ werd er een SWOT-analyse opgemaakt voor 
de dienst. Hieruit blijkt de grootste verandering te zijn dat er sinds de verhuis heel wat 
energie gestoken moet worden in praktische-ondersteunende zaken maar eveneens in 
therapeutisch-inhoudelijke aspecten. 
In de loop van 2011 is men eveneens gestart met een intercollegiale toetsing met de 
hoofdverpleegkundigen van de PAAZ-afdelingen van verschillende ziekenhuizen in de 
regio (O.L.Vrouwziekenhuis campus Aalst en Asse, AZ Sint-Blasius Dendermonde, AZ 
Sint-Maria Halle). 

 
• Er zijn geen formele afspraken over de opvang van geriatrische patiënten met 

psychiatrische problematiek. (Aanb) Deze patiënten kunnen zowel op geriatrie als op 
psychiatrie opgenomen worden naargelang welke pathologie er overheerst; de andere 
discipline wordt dan in consult gevraagd. 

 
• Ontslag van de patiënt wordt in de loop van de hospitalisatie al opgestart om ervoor te 

zorgen dat de patiënt in de best mogelijke omstandigheden het ziekenhuis kan verlaten. 
Er kan op dit moment nazorg of verder behandelingsadvies aangeboden worden. De 
psychiater maakt een observatieverslag dat overgemaakt wordt aan de huisarts en/of aan 
een andere behandelende arts of therapeut. (AV) 

 
• Er is een groeiende aandacht voor het bewaken van de kwaliteit van zorg op PAAZ. (AV) 

Er is een summier jaarverslag voor de PAAZ. De kwaliteit van zorg en een beleidsplan zou 
deze groeiende aandacht nog meer kunnen stofferen en onderbouwen. (Aanb) 

 
• Er is veel aandacht voor overleg binnen de PAAZ. (SP) Er is meer en doelgerichter 

overleg, artsen wonen naast de wekelijkse teamvergaderingen, regelmatig ook een 
briefing bij waarbij er kort op de bal kan gespeeld worden. Nieuw is ook dat er nu 
rechtstreeks genoteerd wordt in het elektronisch patiëntendossier zodat iedereen 
(multidisciplinair) het beleid, de houding en werkpunten voor een bepaalde patiënt, kan 
meevolgen. 
Daarnaast is er sinds de opstart van de PAAZ contact gezocht met externe spelers binnen 
de geestelijke gezondheidszorg om tot goede doorverwijskanalen te komen en anderzijds 
de expertise van de verschillende spelers binnen de hulpverlening optimaal te benutten. 

 
• Er zijn meerdere multidisciplinaire overlegmomenten per week, afhankelijk van de 

hospitaliserende psychiater. Binnen het elektronisch dossier is hiervan een neerslag terug 
te vinden. (AV) De PAAZ-vergadering (met deelname van psychiaters, psychologen, 
sociale assistenten, ergotherapeuten, kinesisten, verpleegkundigen) gaat om de twee 
maanden Vooral overlegstructuren op het gebied van afstemming van het zorgbeleid voor 
psychiatrische patiënten binnen het ziekenhuis kennen ruimte voor verbetering (bv. 
overleg tussen PAAZ en IZ en het inhoudelijke overleg met spoed over IPEO en 
psychiatrische patiënten). (TK) 

 
• Personeelsleden die slachtoffer zijn van een ingrijpende gebeurtenis (suïcide, agressie…) 

kunnen beroep doen op de psychologe van de dienst. Indien het aangewezen is, kan er 
eveneens beroep gedaan worden op psychologen die niet verbonden zijn aan de afdeling. 
Eenmaal per maand wordt er een intervisiemoment georganiseerd onder de leiding van de 
psychologe. Ad hoc kunnen er extra momenten van intervisie worden georganiseerd. (SP) 

 
 

Middelen 
 

• De PAAZ is op het moment van de audit nog een gedeeltelijke bouwwerf. Een aantal 
lokalen werden succesvol gerenoveerd of zijn nieuwbouw en ogen aangenaam. Een 
aantal is men nog aan het verbouwen (oud gedeelte geriatrie). Dit geeft toch enkele 
(tijdelijke) aandachtspunten: 

o Isolatiekamer bevindt zich net buiten de deuren van de afdeling, (TK) planning 
is om deze deur te verplaatsen zodat deze kamer mee geïntegreerd wordt in 
de afdeling; 
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o De verbouwingen geven toch enige vorm van overlast (lawaai, koude, vuil…); 
(Aanb) 

o Men beschikt (nog niet) over een tuin; 
o Het rooklokaal geeft geurhinder. Op het moment dat men opnieuw over een 

eigen tuin beschikt, zal men de rookkamer sluiten en een rookplaats voorzien 
in de buitenlucht; 

o De veiligheid van patiënten kan niet volledig gegarandeerd worden. Zo is er 
een risico voor verhanging. (TK) We bevelen aan om de inrichting van de 
psychiatrische afdeling specifiek te screenen op veiligheid. (Aanb) 

 
• Het patiëntendossier op PAAZ is een eigen specifiek dossier (PSYDOS®). Dit is een 

overzichtelijk dossier dat multidisciplinair opgebouwd is. De verslagen van de 
multidisciplinaire patiëntenbesprekingen zijn er in opgenomen, doelstellingen en 
evaluaties worden er in neergeschreven, ook de arts maakt zijn notities in dit dossier. Een 
volgende stap binnen het dossier is het integreren van een elektronisch 
medicatievoorschrift. Aangezien men op korte termijn binnen het gehele ziekenhuis wil 
starten ment een elektronisch patiëntendossier en een elektronisch medicatievoorschrift, 
is het belangrijk om te onderzoeken of beide systemen met elkaar kunnen 
‘communiceren’. (Aanb) 

 
• Alle patiëntenkamers hebben eigen sanitair met zowel douche als toilet op de kamer. Op 

de tweepersoonskamer heeft men 1 lavabo voor twee patiënten. (AV) 
 

• Volgende knelpunten werden vastgesteld i.v.m. de isolatiekamer: 
o Men beschikt in de isolatiekamer niet over brand- en scheurvrij linnen. (TK) 
o Er is een oproepsysteem voorzien voor de patiënt in de isolatiekamer. Vanuit 

een gefixeerde positie (5-punts) is deze bel niet bereikbaar voor de patiënt. 
(NC) 

 
 

Medewerkers 
 

• Er zijn 2 psychiaters werkzaam. (AV) Vanaf 01/09/2011 zal een 3de psychiater toegevoegd 
worden aan het medisch team. 

 
• De personeelsequipe van PAAZ bestaat uit: (AV) 

o 12,2 VTE psychiatrisch verpleegkundigen (4,6 VTE verpleegkundige bachelors 
inclusief hoofdverpleegkundige en 7,6 VTE gegradueerde verpleegkundigen 
kwalificatieniveau 5) 

o 2 VTE ziekenhuisverpleegkundigen (waarvan 1,5 VTE verpleegkundige 
bachelors en 0,5 VTE gegradueerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5) 

o 0,5 VTE bachelor sociaal verpleegkundige 
o 1,4 VTE psycholoog 
o 1,5 VTE ergotherapeut 
o 0,5 VTE kinesist 
o 0,6 VTE sociaal assistent 

 
• De nachtpermanentie van de psychiatrische afdeling bestaat uit 2 verpleegkundigen. In 

geval van agressie kan er beroep gedaan worden op bijkomende verpleegkundigen (bv. 
spoedgevallen…). (AV) 

 
 

Processen 
 

• In het algemeen wordt op de afdeling de nadruk gelegd op een individueel beleid voor elke 
patiënt. Er wordt veel tijd besteed aan overleg in de zoektocht naar het gepaste beleid. 
Nadien wordt er een te volgen lijn uitgestippeld met (indien nodig) taken uit te voeren door 
het multidisciplinaire team (sociale dienst, psychologische testen, individuele gesprekken 
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met de psycholoog, taken voor de individuele begeleider, specifieke observaties, vrije tijd 
uitwerken door ergotherapeut…). (SP) 

 
• Wekelijks houden de psychiaters consultaties op de afdeling. Elke arts heeft 2 momenten. 

Afspraken dienen individueel vastgelegd worden. Bij noodsituaties of extra dringende 
vragen kan men uitzonderlijk ook bij hen terecht. In het weekend en op feestdagen wordt 
de wachtdienst ingevuld door de eigen psychiaters in samenwerking met de psychiaters 
verbonden aan het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem. (AV) 

 
• De zorg op de PAAZ is weinig gestructureerd volgens patiëntengroepen. (Aanb) Er is 

enkel een specifiek aanbod voor alcoholverslaafden: er is een specifieke brochure voor de 
patiënt, voor de familie of belangrijke derden en daarnaast worden infosessies AA en 
SOS-N op de afdeling zelf gegeven. Psycho-educatie rond alcohol en de effecten op het 
lichaam en rond craving worden gegeven door verpleegkundigen. 

 
• Verpleegkundigen worden ingeschakeld in de therapie van de patiënt als persoonlijke 

begeleider. Er zijn erg uitgebreide observaties en notities over de gevoerde gesprekken 
terug te vinden in het patiëntendossier. (SP) In het vorige auditrapport werd aangehaald 
dat er een beperktheid was in de werking naar mannelijke patiënten. Hiervoor heeft men 
het aanbod wel uitgebreid en evaluatie leert dat er geen klachten zijn over het aanbod en 
dat men het huidige aanbod zeker ruim genoeg vindt. (AV) 

 
• De psycholoog wordt ingeschakeld voor individuele gesprekken, groepsgesprekken 

worden door verpleegkundigen of de psycholoog begeleid. Psycho-educatiesessies 
worden ook in groep georganiseerd. (AV) 

 
• Er zijn onvoldoende afspraken rond het bijvragen van de liaisonpsychiater of de 

psycholoog op de niet-PAAZ-afdelingen. (TK) Dit is in praktijk zeer verschillend 
naargelang de afdeling of de behandelende arts. De medewerkers op deze afdelingen 
hebben geen vorming gekregen m.b.t. psychiatrische ziektebeelden. 
Op het moment van de audit lag er op de afdeling pneumologie een psychiatrische patiënt 
met als primaire aandoening een longaandoening. Voor deze patiënt had men de 
psychiater al in consult gevraagd. Hiervan was notitie terug te vinden in het dossier. (AV) 

 
• Er is geen ziekenhuisbreed suïcidepreventiebeleid. (TK) Op spoed wordt het suïciderisico 

bij pogers geschat door de spoedartsen aan de hand van het IPEO meetinstrument. 
Bedoeling is dat men op de PAAZ ook met IPEO zou werken. Om dit te implementeren 
heeft men er voor gekozen om een verantwoordelijke IPEO uit te nodigen om op een 
PAAZ-vergadering een toelichting te komen geven. (AV) 
Voor de PAAZ is er afzonderlijke procedure PAAZ: suïcidepreventie – suïcide. Deze 
bespreekt zowel de suïcidale ideaties, de pogingen, de geslaagde suïcide als het werken 
met een non-suïcidecontract. 

 
• De procedure van verhoogde waakzaamheid op de PAAZ is erg algemeen uitgeschreven 

in termen van “risicopatiënt”. Er zijn geen verschillende niveaus beschreven; de frequentie 
en manieren van toezicht worden niet vermeld. 

 
• Er bestaat een beperkt uitgewerkt agressiepreventiebeleid. Dit is voornamelijk gebaseerd 

op het crisisontwikkelingsmodel. Dit beleid heeft nog heeft wat groeikansen (bv. qua 
preventie of verder uitwerken van het crisisontwikkelingsmodel). De laatste vorming 
omtrent omgaan met agressie was in 2009 en ging specifiek over verbale agressie. 

 
• Psychiatrische patiënten opgenomen op niet-psychiatrische afdelingen krijgen 

onvoldoende een kwaliteitsvolle zorg: (TK) 
o Patiënten krijgen geen multidisciplinaire behandeling. Een psycholoog wordt 

niet systematisch betrokken bij de zorg. Patiënten kunnen geen beroep doen 
op het therapie-aanbod zoals patiënten opgenomen op psychiatrische 
afdelingen. 
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o Er is geen preferentiële afdeling voorzien, men kan op meerdere afdelingen 
terecht komen (neurologie, pneumologie, orthopedie, vaatheelkunde, 
gastrologie…). 

o De afdelingen zijn infrastructureel en qua werking niet aangepast voor de 
opvang van deze patiëntengroep (geen apart gesprekslokaal, geen screening 
suïciderisico, geen aangepaste vorming…). 

 
• Voor het registreren van de observaties in de isolatiekamer is er een apart tabblad binnen 

het elektronisch dossier. Hierbij kan men specifiek aanduiden of de observatie bekomen is 
op basis van cameratoezicht of toezicht aan/in de kamer zelf. (SP) Het is wel belangrijk 
om de observatie uit te breiden en meer te specifiëren (bv. meerdere uren enkel “slaapt” 
noteren is niet voldoende). Ook het slechts om het uur controleren van de patiënt is, in de 
optiek dat isoleren een zeer ingrijpende gebeurtenis is, een te ruime tijdspanne. (TK) 

 
• Men experimenteert momenteel met een systeem waarbij sommige patiënten die 

ontslagen worden via email nog contact kunnen nemen met de psychologe van de 
afdeling. Dit wordt positief geëvalueerd. Men wil onderzoeken of men dit systeem kan 
uitbreiden zodat de patiënt via deze weg ook contact kan nemen met de verpleging. 
Hierbij dient men wel de impact te onderzoeken op de al aanwezige werkdruk. (Aanb) 

 
• Op de afdeling heeft men een aantal specifieke informatiebrochures ter beschikking voor 

zowel de patiënt als voor de familie (of andere derden). (AV) In deze brochure heeft men 
een lijst opgenomen van de meest courante hulpgroepen. (SP) 

 
 

Resultaten 
 

• In 2010 werden 757 patiënten opgenomen op de PAAZ afdeling. De gemiddelde bezetting 
was er 92%, met een gemiddelde verblijfsduur van 14 dagen. Er werden geen kinderen 
(minimumleeftijd 15 jaar) op de psychiatrische afdeling opgenomen. In totaal werden er 12 
minderjarigen opgenomen (allen 16 & 17-jarigen). (AV) 
Er werden 42 (5,5%) psychiatrische patiënten opgenomen op niet-PAAZ afdelingen. 

 
• Er bestaan geen cijfers over het aantal psychiatrische liaisonconsulten binnen het 

ziekenhuis. (AV) 
 

• In 2010 gebeurden er op de PAAZ 42 afzonderingen (6,6% van het totaal aantal 
opgenomen patiënten). De isolatiekamer was 130 dagen in gebruik. Volgens de 
aangeleverde cijfers ging men in 10 gevallen over tot fixatie. De gemiddelde verblijfsduur 
van een isolatie was niet bekend; wel waren er 36 isolaties van minder dan 24u en 18 van 
meer dan 24u. (AV) 
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11 Zorg voor chirurgische patiënten 
 

Situering 
 

• Het ASZ heeft 4 operatiekwartieren: 
o Op de eerste verdieping op campus Aalst is er een operatiekwartier met 7 

zalen en een recovery met 9 posities. 
o Op -1 is er polyvalente zaal voor kleine ingrepen en plaats om 5 patiënten op 

te nemen. Dit operatiekwartier wordt momenteel uitgebreid met 2 zalen en 
bijkomende patiëntenkamers, om een deel van de activiteit van de campus 
Wetteren te kunnen integreren op de campus Aalst. 

o Op de campus Wetteren is er op dit moment een operatiekwartier met 3 zalen 
en een recovery met 6 posities. 

o Op de campus Geraardsbergen telt het operatiekwartier 4 zalen, de recovery 
heeft 5 posities. 

 
• Chirurgische patiënten in daghospitalisatie komen terecht 

o Op campus Aalst in het gemengd daghospitaal op de 4de verdieping dat 21 
plaatsen telt. 

o Op campus Aalst in de 5 bedden op -1 nabij de polyvalente zaal. 
o Op campus Geraardsbergen in het gemengd (chirurgisch – niet-chirurgisch – 

oncologisch – pediatrisch) daghospitaal dat 22 plaatsen telt (4 zetels, 14 
bedden en 4 kinderbedden in de kinderkamer) 

o Op campus Wetteren in het gemengd daghospitaal dat 13 plaatsen telt. 

• Tijdens de audit werden 2 operatiekwartieren (het grootste op campus Aalst + dat op 
campus Geraardsbergen) en de gemengde dagziekenhuizen op de campussen Aalst en 
Geraardsbergen bezocht. 

 
• Er werd gesproken met het medisch diensthoofd en met de hoofdverpleegkundigen van 

het OK, en met de hoofdverpleegkundigen van de daghospitalen. Er werden 4 operatieve 
fiches ingekeken. 

 
 

Beleid en strategie 
 

• Bij planning van een ingreep krijgt de patiënt de nodige documenten mee voor 
preoperatieve oppuntstelling (vragenlijst, vraag tot bijkomende technische onderzoeken). 
In de praktijk blijken de patiënten niet steeds alle gevraagde documenten bij zich te 
hebben op het moment van opname, of blijken ze niet alle informatie gelezen of begrepen 
te hebben (bv. betreffende het nuchter zijn of het stoppen van bepaalde medicatie). De 
patiënt krijgt dan in laatste instantie een vragenlijst om in te vullen, en die moet dan door 
de anesthesist op het operatiekwartier nog bekeken worden, maar normaal gezien stelt 
men hiervoor nooit ingrepen uit. Wel kan een ingreep bij een niet nuchtere patiënt 
verschoven worden naar een later tijdstip dezelfde dag. Dergelijke werkwijze verstoort de 
planning soms en houdt een aantal risico’s in. (TK) Men dient te onderzoeken waar er zich 
knelpunten bevinden en hiervoor verbeteracties op touw te zetten. Ook het inbouwen van 
een check op een vroeger tijdstip in het proces moet ervoor zorgen dat tekorten niet pas in 
het operatiekwartier worden vastgesteld. (Aanb) 

 
• Er zijn campusoverschrijdende initiatieven: (SP) 

o Er is een campusoverschrijdende OK-stuurgroep die 4 keer per jaar 
bijeenkomt, onder meer voor de toewijzing van de zalen, het toezicht op de 
toepassing van het OK-reglement en de integratie van de activiteit van 
Wetteren op campus Aalst. 

o Het reglement van inwendige orde dateert van eind 2009 en is 
campusoverschrijdend opgesteld. 
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o Er is een beperkte uitwisseling van personeel. 

• Er werd een “surgical safety checklist” op basis van de WHO-checklist opgesteld en 
aangepast aan de eigen situatie, getest op het operatiekwartier te Aalst. Momenteel wacht 
men op de evaluatie van deze testfase. (AV) 
Er zouden nog bijkomende checklists kunnen ontwikkeld worden om andere onderdelen 
van het chirurgisch proces beter te controleren (bv. check identificatiearmbandje voor 
vertrek naar OK, check aanwezigheid preoperatieve onderzoeken, check aanwezigheid 
alle benodigde instrumentensets…). (Aanb) 

 
• Er is geen ziekenhuisbreed postoperatief pijnbeleid ontwikkeld voor volwassenen. Voor 

kinderen is er een perioperatief pijnprotocol, maar dit is niet gekend op de werkvloer. (TK) 
Wel heeft men op het postoperatieve luik van de operatiefiche een beperkte keuze 
voorzien qua pijnstillende medicatie, maar de keuze zelf hangt af van de anesthesist. Ook 
kan men afwijken van de voorziene selectie. 
Het werken met standaard protocols betekent een vereenvoudiging waarbij sneller kan 
ingespeeld worden op de individuele pijn, wat de patiënt ten goede zou komen. 

 
 

Middelen 
 

• Het operatiekwartier te Aalst heeft een kleine onthaalruimte die permanent bemand is. De 
patiënt wordt verbed en naar de (voorbereidingsruimte van de) zaal gereden. Zalen en 
voorbereidingsruimten zijn (met uitzondering van de cardiochirurgiezaal) zoveel mogelijk 
uniform ingericht, wat de kans op fouten vermindert. In de zalen kan men het medisch 
dossier oproepen evenals radiologische beelden. Voor de monitoring van de patiënten 
beschikken de anesthesisten over een eigen beeldscherm. Naar hygiëne toe wordt vuil 
materiaal afgevoerd naar een aparte gang en in de zaal staat al het materiaal op karretjes 
teneinde een optimale reiniging van de ruimte toe te laten. (AV) 
In de recovery worden twee posities voorbehouden voor kinderen en hun ouders, maar 
deze posities zijn van elkaar en van de rest van de zaal afgescheiden door middel van 
gordijnen, zodat een auditieve afscherming niet mogelijk is. (NC) 

 
In Geraardsbergen is er een kleine verbeddingsruimte. Van daar worden de patiënten 
naar de voorbereidingsruimte van een van de eerste drie zalen gereden. Deze zijn 
volgens dezelfde principes als in Aalst opgebouwd, alleen zijn hier geen doorgeefkasten. 
De vierde zaal wordt gebruikt voor tandextracties en coloscopieën en wordt vanuit de 
gang tussen het operatiekwartier en de CSA betreden. De scrubbak bevindt zich in de 
zaal. Later dit jaar wil men de zaal veranderen zodat ze toegankelijk wordt met een 
operatietafel vanuit het OK en waarbij de waterpunten verwijderd zullen worden. (AV) 
In de recovery zijn alle posities van elkaar gescheiden door gordijnen, zodat ook hier een 
auditieve afscheiding van kinderen en volwassenen niet mogelijk is. (NC) 

 
Beide operatiekwartieren kampen met een gebrek aan bergruimte, waardoor materiaal in 
de gangen staat opgeslagen (artroscopietorens, C-bogen, tandartsmateriaal…). (TK) 

 
• Er is ziekenhuisbreed een aparte peroperatieve fiche ontwikkeld waarop naast de 

parameters ook ruimte is voor enkele anamnestische aandachtspunten en postoperatieve 
orders. (AV) 

 
• Men beschikt over eenzelfde elektronisch plannings- en /of opvolgsysteem op de drie 

campi. (AV). 
 
 

Medewerkers 
 

• Er zijn 13 anesthesisten te Aalst, 4 te Geraardsbergen en 3 (2VTE) te Wetteren. (AV) 
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• De equipe te Aalst staat in voor beide operatiekwartieren en bestaat, naast de 
hoofdverpleegkundigen (2 VTE) uit: 

o 27,5 VTE verpleegkundige bachelors voor het OK en 2,3 VTE voor recovery 
o 11,3 VTE gegradueerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5 voor het OK en 

3,1 voor recovery. 
o 2 VTE logistiek assistent. 
o 0,5 VTE administratieve ondersteuning 
o 3 VTE medische techniciens. 's Nachts en in het weekend zijn er steeds 2 

verpleegkundigen van wacht. 
o 2 chirurgen hebben een verpleegkundige in privé-dienst die instrumenteert 

tijdens de ingrepen (orthopedie en vaatheelkunde). Zij worden uitgenodigd 
voor bijscholing en wonen deze ook regelmatig bij. (AV) 

De equipe op campus Geraardsbergen bestaat, naast de hoofdverpleegkundigen (2 VTE) 
uit: 

o 9,2 VTE verpleegkundige bachelors voor het OK en 1 VTE voor recovery 
o 2,6 VTE gegradueerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5 voor het OK en 

1,8 voor recovery. 
o 1 VTE logistiek assistent. ‘s Nachts en in het weekend zijn er steeds 2 

verpleegkundigen van wacht. (AV) 
Op campus Wetteren bestaat de equipe 

o voor het operatiekwartier uit 1 VTE hoofdverpleegkundige, 4,9 VTE 
verpleegkundige bachelors en 6,6 VTE gegradueerde verpleegkundigen 
kwalificatieniveau 5; 

o voor de recovery uit 1,3 VTE verpleegkundige bachelors; 
o voor de CSA uit 1 VTE verpleegkundige bachelors en 0,8 VTE gegradueerde 

verpleegkundigen kwalificatieniveau 5. 
o Daarnaast zijn er nog 3,3 VTE in de ondersteunende equipe. 

• Het personeel van de dagziekenhuizen ziet er als volgt uit: (AV) 
o Te Aalst: 

 2 VTE hoofdverpleegkundigen 
 10,8 VTE verpleegkundige bachelors (waarvan 0,8 VTE de functie van 

medisch secretaresse vervult) 
 4 VTE gegradueerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5 

o Te Geraardsbergen 
 1 VTE hoofdverpleegkundige 
 3,1 VTE verpleegkundige bachelors 
 2,1 gegradueerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5 
 0,8 VTE administratieve ondersteuning 
 1 VTE logistieke ondersteuning 

 
• Het aantal uren vorming van zowel het OK-personeel als van de medewerkers op de 

dagziekenhuizen verschilt sterk van verpleegkundige tot verpleegkundige waarbij 
sommigen jaarlijks een beperkt aantal uren volgen. Soms bestaat deze vorming uitsluitend 
uit het bijwonen van de dienstvergaderingen. (TK) 
Qua inscholing van nieuwe medewerkers beschikken de meeste afdelingen niet over een 
dienstspecifieke inscholing, evenmin over een stappenplan dat aangeeft wat tegen 
wanneer moet gekend zijn. (TK) 

 
 

Processen 
 

• Via het plannings- en opvolgprogramma heeft men informatie over de operatietijden per 
chirurg kunnen vastleggen. Deze worden nu gebruikt bij het plannen van ingrepen. 
Desalniettemin stelt men vast dat het programma nog regelmatig uitloopt, waardoor 
sommige patiënten langdurig moeten wachten vooraleer zij aan de beurt komen en 
waardoor sommige patiënten pas laattijdig kunnen terugkeren naar de afdelingen, wat de 
organisatie van de zorg bemoeilijkt. (TK) Dit uitlopen van de programma’s blijkt niet alleen 
veroorzaakt te worden door urgenties, maar ook door artsen die moedwillig andere 
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snijtijden opgeven of andere ingrepen inplannen dan diegene die men uiteindelijk wil 
uitvoeren, om binnen de voorziene operatietijden te blijven. Om hier paal en perk aan te 
stellen heeft men een aantal strafmaatregelingen ontwikkeld: deze gaan van het berispen 
van de chirurg in kwestie tot het afnemen van operatietijd. (SP) 

 
• Men heeft aandacht voor de vereenvoudiging van logistieke processen: zo werkt men met 

een aantal custom packs (campusoverschrijdend) en wil men dit aantal nog uitbreiden. 
(SP) Wel zou men op nog meer plaatsen kunnen werken met een First-in-First-out 
systeem en met barcodes voor alle materialen, zodat nog meer processen kunnen 
toevertrouwd worden aan logistieke medewerkers. (Aanb) 

 
• Voor de narcotische medicatie werken de anesthesisten met gepersonaliseerde 

medicatiekoffers. Dit laat een sluitend stockbeheer toe. (SP) 
 

• Voor totale heup en totale knieprothese hanteert men de Joint Care®-methode. Dit 
voorziet in een gestandaardiseerd patiëntentraject met preoperatieve informatiesessies in 
groep, een gelijktijdige opname van de patiënten en een revalidatie in groep, hetgeen een 
specifieke dynamiek creëert die het revalidatieproces bevordert. (SP) 

 
• Uit registratiegegevens blijkt dat de wachttijden op de daghospitalen kunnen oplopen, 

zowel pre- (soms > 3 uur) als postoperatief. Nog te weinig artsen werken met gespreide 
opnames. Ook komen de meeste artsen maar één keer per dag langs op de 
daghospitalen om hun patiënten te ontslaan. Het uitvoeren van meerdere rondes zou de 
wachttijden kunnen beperken en bijdragen aan de patiënttevredenheid en aan het 
efficiënter gebruiken van de bedcapaciteit. Anderzijds moeten dergelijke rondes dan goed 
voorbereid worden, zodat ze de normale afwikkeling van het operatieprogramma niet 
hinderen. (Aanb) 

 
• Voor het onderhoud van de apparatuur beschikt men op de campus Aalst en 

Geraardsbergen over een eigen biotechnische ploeg die het onderhoud doet van de 
toestellen waarvoor geen onderhoudscontracten zijn afgesloten. Op die manier kan men 
vaak snel herstellingen uitvoeren. (SP) 

 
 

Resultaten 
 

• De daghospitalen beschikken over een kwaliteitshandboek dat een beeld geeft van de 
werkwijze en naast activiteitsgegevens ook indicatoren bevat die een beeld geven van de 
kwaliteit van zorg (o.a. resultaten van de tevredenheidsenquêtes). (SP) 
Het gedeelte met resultaten, dat in feite een soort jaarverslag is, kan nog beter uitgewerkt 
worden, net als het beleidsplan waarbij een aantal verbeterpunten gekozen worden. Deze 
worden niet SMART, maar in vrij algemene termen geformuleerd, wat een strikte 
opvolging bemoeilijkt. (Aanb) 

 
• Er waren in 2010 op de campus Aalst 12490 dagopnames op het daghospitaal, waarvan 

4990 chirurgisch. In het totaal waren er 20703 dagopnames, waarvan 9213 chirurgische 
en 1081 opnames van kinderen, te Aalst worden deze opgenomen op de kinderafdeling in 
speciaal daarvoor voorziene kamers. 
Te Geraardsbergen waren er 5088 dagopnames, waarvan 2792 chirurgische en 320 
opnames van kinderen. 
Te Wetteren telde men 3994 dagopnames, waarvan 3139 chirurgische (inclusief 
infiltraties). Er werden 324 kinderen jonger dan 15 opgenomen. (AV) 

 
• Er werden op campus Aalst geen patiënten buiten de openingsuren van het daghospitaal 

ontslagen (wanneer men problemen vermoedt, neemt men de patiënten meteen op op 
een gewone verblijfafdeling), en er waren 12 onvoorziene overnachtingen. 
Te Geraardsbergen werden er 150 patiënten buiten de openingsuren ontslagen en er 
waren 84 onvoorziene overnachtingen. 
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Te Wetteren telde men 204 ontslagen buiten de openingsuren van het daghospitaal en 46 
onvoorziene overnachtingen. (AV) 
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12 Zorg voor oncologische patiënten 

 

Situering 
 

• Op de campus Aalst is in de kelderverdieping eind 2010 een dienst radiotherapie 
opgestart in associatie met het UZ Brussel. 

 
• Er werd gesproken met het diensthoofd radiotherapie en de hoofdverpleegkundigen van 

het gemengd daghospitaal op de campussen Aalst en Geraardsbergen en de 
hoofdverpleegkundige van de afdeling gastro-enterologie. 
Er werden 2 dossiers ingekeken. 

 
• Het gebruik van cytostatica was ook een aandachtspunt bij het bezoek aan de apotheek. 

 

Beleid en strategie 
 

• Men streeft naar een intense samenwerking tussen en integratie van de twee 
vestigingsplaatsen. Dagelijks start men de dag met een videoconferentie waarbij alle 
patiënten die men zal zien overloopt. Hierbij worden op beide sites de radiologische 
beelden (waarop de planning staat aangeduid) geprojecteerd, terwijl men op een tweede 
scherm de equipe op de andere site ziet. 
Verder zorgt men voor een rotatie van het personeel over de twee sites heen, zowel qua 
verpleegkundigen, artsen, fysici en ingenieurs. Op die manier wil men een uniforme 
werking verkrijgen en kennis van alle toestellen. (SP) 

 
• Er zijn verschillende MOC-vergaderingen binnen het ASZ: er is een algemene MOC op 

elke campus, en daarnaast is er een MOC gynaecologie/borstkanker, een MOC 
pneumologie, een MOC gastro-enterologie, een MOC urologie/dermatologie, een MOK 
NKO en een MOC hematologie. (AV) 

 
• De toediening van chemotherapie (3313 toedieningen) is geconcentreerd op de 

gemengde dagziekenhuizen, op elk van de drie campussen (Aalst: 95%, Geraardsbergen: 
98%, Wetteren: 100%). (SP) 

 
 

Middelen 
 

• Op de dagziekenhuizen is telkens een extravasatiekit aanwezig. Deze bevatten al het 
noodzakelijke materiaal en worden regelmatig gecontroleerd op volledigheid en 
vervaldata. (AV) 
Op de hospitalisatieafdelingen te Aalst waar zo’n 5% van de chemotherapie wordt 
toegediend, is er geen extravasatiekit. Bij problemen moet men de kit van de dagkliniek 
halen. Hierdoor kan kostbare tijd verloren gaan. (TK) 
Ingeval morsen van chemotherapie bestaat er geen uitgeschreven procedure. Men 
beweert dat men dan een aantal personen moet contacteren (apotheek, 
ziekenhuishygiëne, behandelende arts) en dat men de algemene richtlijnen van het VVRO 
(Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie & Oncologie) zou volgen, maar dit is 
weinig duidelijk. (TK) 
Voor het transport van cytostatica wordt gewerkt met gesloten transportboxen, waarbinnen 
de cytostatica zelf nog in een verpakking zitten. Voor de toediening van de producten 
maakt men gebruikt van een gesloten systeem. (AV) 

 
• Voor de radiotherapie beschikt men over twee lineaire versnellers: een Elekta® Infinity en 

een Elekta® Compaq. Het tweede toestel is een gewone lineaire versneller van 8 MeV. Dit 
toestel wordt momenteel nog niet gebruikt, aangezien het andere toestel meer 
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mogelijkheden biedt en volstaat voor het huidige volume aan patiënten. In de Elekta® 
Infinity zit een CT-scanner ingebouwd: dit laat toe zeer precieze beelden te maken van de 
patiënt in de positie waarin de bestraling zal plaatsvinden (IMRT: image guided radio 
therapy). Zo kan men heel exact de doelvolumes aflijnen en kan men een kleinere marge 
rond de tumoren nemen (en daardoor dus minder weefsel nodeloos bestralen). Door de 
aanwezigheid van een ronddraaiende bestralingsbron kan men de tumoren vanuit alle 
richtingen bestralen en spaart men maximaal de gezonde weefsels (volume modulated arc 
therapy). (SP) 
De elektronische systemen, waarbij de doelvolumes op de CT-beelden afgetekend worden 
en waarbij deze digitale beelden door de toestellen gebruikt worden om de bestraling te 
geven, maken uiteraard een simulator overbodig. Dergelijke toestellen (die hooguit nog 
een educatieve waarde hebben) zijn tegenwoordig niet meer te verkrijgen. 
Men beschikt evenmin over een apart toestel voor brachytherapie, omdat de aanwezige 
moderne toestellen een dusdanig breed indicatiegebied hebben dat, in tegenstelling met 
de vroegere toestellen, quasi volledig overlapt met dat van brachytherapie, waardoor het 
geen zin heeft hiervoor een apart toestel aan te schaffen. (AV) 

 
Men beschikt over een eigen equipe van ingenieurs die instaan voor het onderhoud en de 
herstellingen aan de toestellen. Hiertoe heeft men ook een voorraad aan vervangstukken. 
(SP) 

 
 

Medewerkers 
 

• Equipe dagziekenhuizen: zie chirurgische patiënten. (AV) 
 

• Voor de begeleiding van oncologische patiënten kan men beroep doen op de PST’s op elk 
van de campussen. Op iedere campus is er een psychologe beschikbaar. (AV) 

 
• Al 3 verpleegkundigen op de afdeling pneumologie hebben de opleiding tot oncologisch 

verpleegkundige gevolgd. Ook in 2012 start er opnieuw iemand met deze opleiding. (AV) 
 
 

Processen 
 

• Men werkt met gespreide opnames (per 2 patiënten), zodat men na de intake en de 
bloedname in de apotheek de chemotherapieproducten kan klaarmaken, waardoor men 
op de afdeling snel kan starten met de toediening. (AV) 

 
 

Resultaten 
 

• Er wordt veel aandacht besteed aan patiëntgeöriënteerde zorg. (SP) Naast de vele 
aandacht die gaat naar het correct en volledig informeren van patiënten zijn er ook een 
aantal initiatieven rond comfortzorgen uitgewerkt. Zo werd in samenwerking met de 
Vlaamse Liga tegen Kanker een praatcafé opgestart en komen er vrijwilligers langs bij de 
patiënten. Via de Stichting tegen Kanker kan men op de drie campussen het programma 
“Look good, feel better” aanbieden. Tenslotte is er de samenwerking met een 
zelfhulpgroep “leven zoals voorheen” voor vrouwen en mannen met borstkanker. Ook is er 
op de campus Aalst een aanbod van wellness-sessies. 

 
• Best worden, naast een aantal activiteitsgegevens (aantal patiënten, bezetting, verdeling 

volgens leeftijd en geslacht…) meer indicatoren geregistreerd die een beeld geven van de 
kwaliteit van de zorg (registratie extravasaties, complicaties, tevredenheid van de 
patiënten, resultaten van 5FU-oppervlaktestaalnames, toegankelijkheid en snelheid van 
de zorg (waarbij men gaat kijken hoe snel de patiënt een eerste gesprek krijgt en hoe snel 
de volledige therapie wordt afgerond), voorschrijffouten, toedieningsfouten, ziektevrije 
overleving, globale overleving, afwijkingen van het oncologisch handboek, attractiviteit 
binnen de regio…). (Aanb) 
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• In 2010 waren er 989 MOC-besprekingen. Men schat dat 5% van de nieuwe patiënten 
geen MOC-bespreking krijgt. (AV) 
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13 Zorg voor kritieke patiënten 

 
 

13.1 Spoedgevallen 
Situering 

 
• Ten gevolge van ziekte van de auditor kon de geplande audit van de spoedgevallendienst 

met plaatsbezoek op de campus Aalst, niet doorgaan. De spoedgevallendienst(en) zullen 
later het voorwerp zijn van een apart bezoek. 

 
 

13.2 Intensieve zorgen 
Situering 

 
• Het ASZ Aalst beschikt over 18 erkende bedden voor de functie intensieve zorgen, alle op 

campus Aalst. 
o 12 bedden staan opgesteld op de IZ-eenheid. 
o 6 bedden staan voorlopig niet opgesteld. 

• Kritieke patiënten worden daarnaast ook opgenomen op volgende afdelingen in het 
ziekenhuis: 

o Op campus Aalst in een CCU met 7 bedden. 
o Op campus Aalst in een midcare/stroke unit met 4 bedden 
o Op campus Geraardsbergen in een medium care afdeling met 6 bedden. 
o In recovery en spoed op campus Aalst en campus Geraardsbergen. 

• Er werd tijdens de audit een bezoek gebracht aan de IZ-eenheid te Aalst. 
 

Beleid en strategie 
 

• De eenheid voor intensieve zorgen beschikt over een duidelijke overbezettingsprocedure 
en over een volledig en gedetailleerd reglement van inwendige orde (RIO). (SP) Het 
reglement werd niet formeel goedgekeurd door directie en/of medische raad. (TK) 

 
• De functie IZ beschikt niet over een specifieke evaluatie van de eigen werking (bv. een 

SWOT-analyse) om het beleid te helpen sturen. De ziekenhuisbrede evaluatie van het 
consulting bureau werd wel besproken door de verpleegkundige leidinggevenden van de 
kritieke diensten met het diensthoofd (middenkader). We bevelen aan om bij dit soort 
oefeningen de insteek van de artsen een meer prominente plaats te geven. (Aanb) 

 
• Op IZ is er een goede overlegcultuur. Van dit gestructureerde overleg wordt verslaggeving 

verzorgd. (SP) Drie maal per jaar is er medisch verpleegkundig overleg met de 
hoofdverpleegkundige en de intensivisten. Het medisch diensthoofd woont de trimestriële 
teamvergaderingen van de verpleegkundigen bij. Daarnaast is er een systematisch 
wekelijks “klein overleg” dat eveneens multidisciplinair is opgevat en waarin snel kan 
gereageerd worden op dagdagelijkse problemen. Artsen vergaderen onderling drie à vier 
maal per jaar. 

 
• Het beleid inzake zorg voor kritieke patiënten kent een aantal knelpunten. (TK) 

Uit gesprekken en uit registraties van activiteitencijfers (bv. ligduur, 
bezettingspercentages) blijkt een tekort aan bedcapaciteit voor de opvang van kritieke 
patiënten. 
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o De eenheden kampen met een hoge bedbezetting; regelmatig (op 
piekmomenten) zijn alle kritieke bedden ingenomen. 

o Men houdt zich niet steeds aan de expliciete en impliciete opnamecriteria. 
o Wegens plaatsgebrek op de eenheid IZ moeten soms patiënten sneller dan 

voorzien getransfereerd worden naar een verpleegafdeling. Men selecteert dan 
de “minst intensieve” patiënt. Er wordt vastgesteld dat in periodes van 
ontslagen bij hoge beddendruk het aantal heropnames stijgt. 

o Men dient door de hoge beddendruk op IZ soms ’s nachts een patiënt te 
verhuizen naar een andere afdeling. 

o Omgekeerd vertragen doorstromingsproblemen naar de verpleegafdelingen 
(bv. pneumologie) soms het ontslag van een patiënt uit IZ, waardoor een 
intensief bed bezet blijft door een patiënt met een medium care zorgprofiel. 

o Het gebeurt dat operaties moeten uitgesteld worden wegens 
onbeschikbaarheid van een intensief bed. 

o Recovery en spoed dienen soms te bufferen voor een intensieve patiënt tot 
een IZ-bed vrij komt. Dit leidt zelden tot een overnachting op de bufferafdeling. 

o Patiënten met een medium care zorgprofiel worden geregeld opgenomen in 
een IZ-bed als een midcare afdeling vol ligt of gesloten is (bv. vaatheelkunde). 

 
• De organisatie van de opvang van intensieve patiënten op campus Geraardsbergen biedt 

geen duidelijke garanties voor een optimale behandeling van alle high care patiënten. (TK) 
Kritieke patiënten kunnen via verschillende kanalen op deze site binnenkomen voor 
opname in de medium care afdeling, die de facto als een intensieve zorgen eenheid 
functioneert. Campus Geraardsbergen heeft een erkende gespecialiseerde spoed- en 
MUG-functie. Daarnaast is hier ook heel wat chirurgische en verloskundige activiteit. 

o Het RIO en de opnamecriteria laten de opname van patiënten met een high 
care zorgprofiel toe. 

o Er zijn geen expliciete transfercriteria naar een erkende functie intensieve 
zorgen (bv. naar IZ op campus Aalst). 

o De verantwoordelijke arts voor deze afdeling is intensivist. Naast de 
anesthesisten kunnen ongeveer alle medische disciplines op eigen naam 
patiënten opnemen. De wachtdienst wordt ook per discipline geregeld 
(oproepbaar). 

o Er bestaat geen structurele samenwerking tussen de eenheden voor opvang 
van kritieke patiënten van de twee campi. De artsen van de verschillende sites 
werken per campus, los van elkaar, en bespreken ad hoc een bepaalde casus 
als daar behoefte aan gevoeld wordt. 

 
• Om tegemoet te komen aan de vastgestelde noden voor de opvang van kritieke patiënten, 

en in het kader van de toenemende activiteiten, bestaan binnen het ziekenhuis een aantal 
pistes die een oplossing zouden kunnen bieden. De huidige IZ-eenheid op campus Aalst 
zou uitgebreid worden tot 18 bedden. Men plant hiervoor een nieuwbouw die men wil 
starten in 2012 om ongeveer twee jaar later in gebruik genomen te worden. Op campus 
Geraardsbergen wenst men een volwaardige IZ-eenheid van 6 bedden te installeren. (AV) 
Men dient proactief rekening te houden met de noodzakelijke verpleegkundige bestaffing. 
Ook op medisch vlak zal men campusoverschrijdend en interdisciplinair dienen af te 
stemmen, zodat een coherent beleid bekomen wordt op vlak van de opvang en 
behandeling van kritieke/intensieve patiënten. (Aanb) 

 
 

Middelen 
 

• De IZ-eenheid telt 12 bedden waarvan er zes in individuele kamers staan opgesteld en de 
overige zes in een zaal. De laatste renovatie dateert van 2004. (AV) 
Architectonisch beantwoordt de afdeling niet aan de huidige verwachtingen voor een IZ- 
eenheid: (TK) 

o Er is slechts één kamer met sas. (NC) 
o De posities in de zaal zijn gescheiden door gordijnen, die meestal open staan 

(ook tijdens bezoek) om toezicht toe te laten. Deze opstelling biedt geen 
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respect voor de privacy en vormt een verhoogd risico op het vlak van hygiëne 
(bv. transmissie van micro-organismen). 

o Er is geen visuele controle mogelijk op alle posities. 
o De krappe ruimte rond de posities biedt onvoldoende plaats om efficiënt en 

veilig te kunnen werken. 
o Er is een gebrek aan bergruimte, waardoor materiaal en apparatuur in de 

gangen moet opgeslagen worden. 
o Zes posities hebben geen rechtstreeks daglicht. 
o Er is geen sanitair voor bezoekers. Hiervoor kan men terecht op een andere 

verdieping. 
o Er is geen aparte gespreksruimte. Hiervoor wordt het bureau gebruikt, dat ook 

al door de artsen en de hoofdverpleegkundige gebruikt wordt. 
 

• Men werkt met drie verschillende soorten beademingstoestellen. We bevelen aan, om het 
foutenrisico te verminderen, de apparatuur zo veel mogelijk te uniformiseren. Hiervoor 
wordt best een langetermijnvisie ontwikkeld op vlak van investeringsbeleid, in onderlinge 
afstemming met andere kritieke diensten. (Aanb) 

 
• Er zijn Vanas®kasten geplaatst op de eenheid IZ, maar deze zijn nog niet functioneel op 

moment van bezoek. (AV) 
 

• Door plaatsgebrek gebeurt stockage van allerlei gebruiksmateriaal op de gangen en in de 
zaal. (TK) Na ingebruikname van de nieuwe medicatiekasten zal ruimte vrijkomen om het 
materiaal te herschikken. 

 
• Er is voorzien in het systematisch nazicht van de apparatuur. Voor de 

beademingstoestellen gebeurt dit via een onderhoudscontract met de firma. Voor de 
overige apparatuur is er een cyclisch onderhoud door de eigen biotechnische dienst. (AV) 

 
 

Medewerkers 
 

• De medische behandeling op IZ wordt verzekerd door anesthesisten. Hiervan zijn er drie 
met een bijkomende beroepstitel als intensivist en een anesthesist zonder bijkomende 
BBT die de vaste stafleden zijn voor IZ. (AV) Op moment van de inspectie is één staflid 
langdurig afwezig, zodat men over 3 VTE artsen kan beschikken. De medische 
permanentie ’s nachts en tijdens het weekend wordt gewaarborgd door een beurtrol van 
de andere anesthesisten, terwijl steeds een IZ-staflid telefonisch consulteerbaar is. De 
overdracht gebeurt telkens tijdens een gezamenlijke zaalronde ’s ochtends en ’s avonds. 
Een oproepbare achterwacht voor anesthesie (in functie van OK-activiteit) wordt ook 
voorzien. 
Deze organisatie van de medische permanentie garandeert op elk moment de beste 
behandeling voor de intensieve patiënten, maar door de krappe medische bestaffing 
veroorzaakt dit een hoge werklast voor de intensivisten. We bevelen aan om de 
verhouding tussen bestaffing en werklast kritisch te evalueren en indien nodig bij te sturen. 
(Aanb) 

 
• Op de medium care afdeling van campus Geraardsbergen kunnen artsen van 

verschillende disciplines patiënten opnemen en onder eigen naam behandelen. Men dient 
per discipline te voorzien in een wachtdienst buiten de normale werkuren. De 
anesthesisten behandelen in principe de postoperatieve patiënten. Deze groep 
anesthesisten werkt onafhankelijk van de groep anesthesisten van campus Aalst. (AV) 
Gezien de soms zware zorgprofielen van patiënten die worden opgenomen op deze 
afdeling en de zeer heterogene pathologie, kan er een risico bestaan op vlak van 
continuïteit van zorg en is er niet steeds een garantie op de meest optimale behandeling 
van de kritieke patiënten. (TK) 

 
• Op de IZ-eenheid is er een waarnemende hoofdverpleegkundige. Zij nam recent deze 

functie op. Ze volgde een kaderopleiding. (AV) 
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• Er zijn 30 verpleegkundige bachelors (28,4 VTE) die quasi allemaal een BBT hebben of 

gelijkgesteld zijn door ervaring. Daarnaast zijn er 2 gegradueerde verpleegkundigen 
kwalificatieniveau 5 (1,5 VTE) en een voltijdse logistieke medewerker, maar deze is voor 
langere tijd afwezig op het moment van de audit. (AV) Een kinesitherapeut (1 VTE) werd 
vast toegewezen aan de functie IZ. (SP) 
’s Nachts worden drie verpleegkundigen ingezet. Voor 12 bedden is een permanentie van 
4 verpleegkundigen, waarvan minstens de helft met BBT, vereist. (NC) Een bijkomende 
verpleegkundige van de afdeling vaatheelkunde kan in principe ’s nachts opgeroepen 
worden bij hoge werkdruk, maar in de praktijk gebeurt dit nooit. 
Ondanks het feit dat er normatief voldoende personeel is, blijkt er sprake te zijn van een 
relatief personeeltekort. (TK) 

o Er is onvoldoende aandacht voor taakuitzuivering. Een groot aantal administratieve 
taken wordt opgenomen door verpleegkundigen. IZ-verpleegkundigen dienen hun 
afdeling te verlaten voor andere taken, zoals het transfereren van patiënten naar 
een verpleegafdeling, transport naar labo en apotheek. 

o De equipe heeft 1199 overuren (0,76 VTE) en men dient rekening te houden met 
10 ADV-dagen per maand. 

o De mobiele equipe is niet specifiek opgeleid voor een IZ-dienst en kan daardoor 
niet ingezet worden. 

o Men overweegt om in de zomer een aantal bedden te sluiten wegens de krappe 
bestaffing. 

We bevelen aan om de zorgzwaarte met een specifiek en gevalideerd instrument (bv. 
TISS, NASS…) te objectiveren en de bestaffing te laten overeenstemmen met de 
werkelijke werklast. (Aanb) 

 
• Er wordt op IZ belang gehecht aan de specifieke competentie van medewerkers. IZ 

beschikt over een specifiek inscholingsprogramma. Relevante vorming wordt nooit 
geweigerd omwille van krappe bestaffing. Het ziekenhuis stimuleert het behalen en 
behouden van een BBT, zodat de meeste IZ-verpleegkundigen deze titel hebben 
verworven. (SP) 

 
 

Processen 
 

• Er wordt op IZ gewerkt met doorgedreven patiëntentoewijzing. (SP) 
 

• Een klinisch apotheker is toegewezen aan de eenheid IZ. (SP) Deze is verantwoordelijk 
voor de VANAS®kasten en voor het gehele medicatiedistributieproces op de afdeling. De 
klinisch apotheker volgt alle medicatie van alle patiënten op de eenheid. 

 
• Patiëntengegevens zijn versnipperd aanwezig. (TK) In MEDDOS® worden de medische 

gegevens uitgebreid opgeschreven. Verpleegkundigen hebben geen toegang tot deze 
gegevens. De artsen schrijven de medische orders van de zaalronde op het 
verpleegdossier. Ook de consulterende geneesheren noteren hun verslag in het 
verpleegdossier. Daarnaast gebruikt men een mapje met een aantal medische gegevens 
en met resultaten van onderzoeken (labo, medische beeldvorming). Er wordt frequent 
mondeling gebrieft tussen arts en verpleegkundige. De verpleegkundigen en paramedici 
kunnen steeds beschikken over de noodzakelijke medische informatie over de patiënten. 
Het verpleegkundig dossier gaat integraal mee met de patiënt bij transfer. Psycholoog en 
sociale dienst laten een schriftelijke neerslag na in het patiëntendossier. (AV) Kinesisten 
hebben een eigen dossier dat apart bewaard wordt, zodat de andere medewerkers daar 
geen direct zicht op hebben. Ze duiden in het patiëntendossier enkel aan dat ze de patiënt 
gezien hebben. Er is wel mondeling overleg. 
We bevelen aan om een geïntegreerd multidisciplinair patiëntendossier na te streven dat 
door alle zorgactoren gebruikt wordt, zodat alle noodzakelijke informatie snel en 
gemakkelijk beschikbaar is. (Aanb) 
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• Men gebruikt de procedures op het intranet quasi niet op IZ. De medewerkers gebruiken 
de papieren procedures uit de map of volgen de gekende gewoontes, waardoor de kans 
bestaat dat deze niet geactualiseerd zijn of dat niet de juiste werkwijze gevolgd wordt. 
(TK) 

 
• De (papieren) procedure voor fixatie wordt soms geraadpleegd, maar meestal niet. (TK) 

Bij risico op autoextubatie bv. worden alleen de polsen vastgelegd in combinatie met 
opstaande bedhekkens, maar deze werkwijze staat niet in de ziekenhuisbrede procedure. 
Opstaande bedsponden worden niet als fixatiemaatregel beschouwd. Er wordt geen 
verhoogd toezicht toegepast bij gefixeerde patiënten. Men gebruikt geen specifiek 
fixatiedocument. 

 
• In de wachtzaal is in rode letters geafficheerd dat kinderen onder de 12 jaar niet op 

bezoek mogen komen. Dit is in tegenspraak met de onthaalbrochure. We bevelen aan om 
de communicatie eensluidend te maken en kinderen duidelijk dit recht toe te kennen. Best 
wordt voorzien in een specifieke begeleiding. (Aanb) 

 
• Interne MUG-oproepen worden op campus Aalst beantwoord door de gespecialiseerde 

spoed. (AV) 
 

• Patiënten worden op IZ niet gestructureerd multidisciplinair besproken. (Aanb) Er zijn ’s 
morgens en ’s avonds zaalrondes van de behandelende intensivist met de inslapende 
wachtarts, waarbij ook de hoofdverpleegkundige aansluit bij de eerste toer. Er is verder 
enkel individueel ad hoc overleg van de behandelende arts met andere zorgactoren 
(paramedisch, andere specialisten, …) als de nood zich aandient. 

 
• Er zijn medische samenwerkingsprotocols opgesteld die kritieke patiënten volgens hun 

pathologie toewijzen aan specialismes. Zo is het steeds duidelijk wie de medische 
eindverantwoordelijkheid draagt voor een bepaalde patiënt. Een patiënt die opgenomen is 
op IZ, wordt steeds behandeld door een staflid van IZ. (SP) 

 
• Er is geen referentieverpleegkundige geriatrie op IZ. Deze functie werd waargenomen 

door de hoofdverpleegkundige die langdurig afwezig is. Men weet niet of alle 75-plussers 
gescreend worden op een geriatrisch zorgprofiel. De interne liaison geriatrie komt niet op 
de dienst. De geriater komt in consult op vraag van de intensivist. De meerwaarde van een 
geriatrische insteek wordt onderkend, maar wordt niet op gestructureerde wijze benut. 
(NC) 

 
• Er worden geen kinderen opgenomen op de eenheid voor intensieve zorgen. (AV) 

 
• Het personeel van de eenheid IZ is actief binnen het GIFT-project (orgaandonaties). (AV) 

 

Resultaten 
 

• In 2010 werden 1183 patiënten opgenomen op de eenheid IZ. Het bezettingspercentage 
bedroeg gemiddeld 75%. Het sterftecijfer was 84. 
In de medium care van campus Geraardsbergen werden 795 patiënten opgenomen in 
2010, waarvan 157 postoperatieve. Er waren 32 overlijdens. Het bezettingscijfer werd niet 
meegedeeld. 
De stroke unit op campus Aalst nam 411 patiënten op in 2010. Er overleden 7 mensen. De 
gemiddelde bezetting bedroeg 73%. 
1073 personen werden in 2010 opgenomen op de CCU van campus Aalst. Hiervan 
overleden er 22. De bezettingsgraad bedroeg gemiddeld 89%. (AV) 
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14 Zorg voor geriatrische patiënten 

 
 

Situering 
 

• Het zorgprogramma geriatrie binnen het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te Aalst omvat 
sinds 2007 de volgende deelaspecten: 

 
o Geriatrische consultaties gaan door op campus Aalst en Geraardsbergen. 

o Het geriatrische dagziekenhuis situeert zich op de campus Aalst en is dagelijks 
geopend van 8u tot 17u. Verwijzing gebeurt door de huisarts, een specialist of 
de interne liaison geriatrie. Er is vooral een diagnostisch aanbod (54%) en een 
therapeutisch aanbod (23 %). De geheugenkliniek maakt 24% van de 
patiëntencontacten uit. Het aanbod van de valkliniek is nog beperkt (2%). In 
2010 waren er in totaal 1105 patiëntencontacten. 

 
o De dienst geriatrie beschikt in totaal over 114 erkende bedden geriatrie. Deze 

staan opgesteld op vier verpleegeenheden, verdeeld over de drie campi. 
 De verpleegeenheid geriatrie links en geriatrie rechts op campus Aalst zijn 

acute afdelingen en tellen elk 30 bedden. 
 Op campus Geraardsbergen bevindt zich een afdeling acute geriatrie met 

30 bedden. 
 Op campus Wetteren heeft de afdeling geriatrie met 24 bedden eerder een 

subacuut karakter. 
 

o De interne liaison is actief op nagenoeg alle afdelingen. 
Referentieverpleegkundigen zijn aangeduid op nagenoeg alle afdelingen. 

 
o De externe liaison is opgestart. Er zijn 6 ontslagmanagers (samen 5 VTE) 

aangeduid binnen het zorgprogramma. Zij hebben een campusgebonden 
werking. 

 
• Tijdens de audit werd er gesproken met het medisch diensthoofd geriatrie op campus 

Aalst, de geriater op campus Wetteren, de verpleegkundige coördinator van het 
zorgprogramma geriatrie, de IL verpleegkundige op campus Aalst, Geraardsbergen en 
Wetteren, de ontslagmanager op campus Aalst en op campus Wetteren, 
(hoofd)verpleegkundigen van de afdelingen geriatrie op campus Aalst, Geraardsbergen en 
Wetteren en de ergotherapeuten op campus Aalst en campus Wetteren. 
Bij het bezoek aan hospitalisatieafdelingen en IZ was de opvang van geriatrische 
patiënten een aandachtspunt. 

 
 

Beleid en strategie 
 

• De visie op geriatrische zorg is weergegeven in de missie en visie. Daarnaast is er een 
geriatrisch (kwaliteits)handboek uitgewerkt, maar dit geeft niet steeds een beeld van de 
effectieve werking van de dienst (ontslagmanagement, samenstelling IL…). Wel zijn hierin 
de resultaten van projecten en kwaliteitsparameters opgenomen. (SP) Er is een 
jaarverslag en beleidsplan geriatrie. (AV) De doelstellingen zijn niet SMART uitgewerkt. 
(Aanb) 

 
• Er is onvoldoende aandacht voor gestructureerd overleg binnen het zorgprogramma 

geriatrie. (TK) 
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o Er is geen gestructureerd overleg met de directie van het ziekenhuis. Het 
jaarverslag en beleidsplan worden niet besproken. Overleg met directie gaat 
enkel ad hoc door bij vragen of problemen. 

o Er is geen (campusoverschrijdend) multidisciplinair beleidsmatig overleg. 
Paramedici en psycholoog worden onvoldoende betrokken bij beleidsmatige 
beslissingen binnen het zorgprogramma geriatrie. Zij zijn niet aanwezig op 
beleidsmatig overleg. Zij werden niet betrokken bij de opmaak van het 
jaarverslag en beleidsplan. 

o De geriaters die verbonden zijn aan de campus van Aalst overleggen 
maandelijks. (SP) Campusoverschrijdend overleg tussen de geriaters stopte 
na december 2007. We bevelen aan om dit terug op te starten en gemaakte 
afspraken op te nemen in de verslaggeving. (Aanb) 

o Er is enkel ad hoc overleg tussen de hoofdverpleegkundigen van de 
geriatrische afdelingen. In 2010 ging dit eenmaal door. 

 
• 10 jaar na de fusie is er nog steeds een sterke campusgebonden werking binnen het 

zorgprogramma geriatrie. Er is onvoldoende aandacht voor overleg, samenwerking, 
afstemming en continuïteit. (TK) 

o Men spreekt van de andere campi als “andere ziekenhuizen”. 
o De verpleegkundige coördinator van het zorgprogramma is nooit aanwezig op 

de andere campi. 
o De aanwezigheid van de medische coördinator is beperkt op de campus 

Geraardsbergen (1x/jaar) en eerder van praktische aard op de campus 
Wetteren (bv. verbouwing). De nieuwe, sinds oktober 2009 ad interim geriater 
op campus Wetteren, was niet op de hoogte wie de medisch coördinator was 
en heeft nog nooit rechtstreeks overleg gehad met haar op campus Wetteren. 
De medisch coördinator was niet op de hoogte van het feit dat er sinds 2008 
geen geriatrische consultaties meer doorgaan op campus Wetteren. 

o De artsen werken niet campusoverschrijdend. Ook toen de geriater in 
Wetteren wegens ziekte afwezig was van maart 2008 tot oktober 2009, 
gebeurde de medische opvolging van de patiënten niet door één van de 
andere aanwezige geriaters binnen het ziekenhuis. De campusgebonden 
gastro-enterologen en pneumologen hielden tijdens deze periode toezicht. Er 
is geen gezamenlijke wachtdienst. 

o De werking op de verschillende geriatrische afdelingen is niet op elkaar 
afgestemd. Men heeft geen zicht op de werking van de andere geriatrie- 
afdelingen. Zo weet men bv. niet van elkaar welke schalen er gebruikt worden 
om te screenen op depressie en is het protocol van ontslag van een 
hoogrisicopatiënt naar een thuissituatie niet gekend op de andere campi. Bij 
transfers wordt niet meteen een ontslagbrief geschreven, waardoor de 
informatie over de ergo- en kinesitherapie pas later op de andere dienst 
aankomt. De pictogrammen i.v.m. transfers en mobiliteit worden enkel gebruikt 
op campus Geraardsbergen. 

o Binnen de interne liaison worden verschillende screeningsinstrumenten 
gebruikt. 

 
Recent zijn er een aantal initiatieven genomen om de werking op elkaar af te stemmen. 
Men werkte voor de interne liaison campusoverschrijdend een flowchart uit voor uniforme, 
multidisciplinair opgevatte zorgpaden waarvan er momenteel al een aantal in ontwikkeling 
zijn. De interne liaison verpleegkundigen van de 3 campi overleggen maandelijks. 
Daarnaast is er een initiatief rond malnutritie waarbij er maandelijks campusoverschrijdend 
overleg georganiseerd wordt. 
Voor 2011 is er een campusoverschrijdend congres gepland voor huisartsen, CRA’s, 
thuiszorgdiensten en verpleegkundigen uit eigen en omliggende ziekenhuizen en 
rustoorden. (SP) 

 
• De doelgroep van het zorgprogramma is niet volledig gedefinieerd in afstemming met 

andere disciplines en vertaald in objectieve opnamecriteria. (TK) We bevelen aan om 
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verdere mogelijkheden tot ziekenhuisbrede samenwerking met andere medische 
disciplines te onderzoeken. (Aanb) 

o Op spoed zijn opnamecriteria uitgeschreven voor de geriatrische afdelingen 
(definitie geriatrische patiënt, gekoppeld aan een aantal diagnoses en het 
gebruik van GRP). (SP) In praktijk gebeurt de screening op een geriatrisch 
profiel niet steeds (in 5 van de 5 gecontroleerde dossiers zat er geen screening 
op het moment van de audit). Voor patiënten met een geriatrisch profiel die 
verwezen zijn naar andere disciplines (bv. orthopedie) zijn er enkel impliciet 
een aantal geldende richtlijnen. De afspraken worden best neergeschreven in 
een samenwerkingsovereenkomst zodat deze duidelijk zijn voor alle 
(spoed)artsen en onnodige transfers voor patiënten vermeden worden. (Aanb) 

o Zowel geriaters als neurologen staan in voor de diagnostiek van dementie. 
Beiden werken verschillend (bv. inzet neuropsycholoog) en er is geen 
samenwerking (bv. geheugenkliniek). Soms zijn er wel doorverwijzingen op 
basis van leeftijd en wordt de neuropsychologe van de dienst neurologie in 
consult gevraagd. 

o Naast de patiëntgebonden contacten (doorverwijzingen naar PAAZ, 
psychiatrische consulten op de afdeling geriatrie) is er geen structureel overleg 
tussen de geriatrie en psychiatrie aangaande de opvang van geriatrische 
patiënten met een psychiatrische pathologie. 

o Er is op campus Aalst een samenwerking met de endocrinologen waarbij er 
gezamenlijke consultaties doorgaan voor geriatrische patiënten met diabetes. 
(SP) 

o Er is geen differentiatie tussen de verschillende geriatrische afdelingen. Er zijn 
geen specifieke opnamecriteria of een specifiek aangepaste afdeling voor 
dementerende bejaarden. 

 
• De bekendmaking van deelaspecten van het zorgconcept gebeurde naar eigen 

medewerkers binnen het ziekenhuis (voorstelling op medische raad, 
hoofdverpleegkundigenvergadering en bij de opstart van de interne liaison, 
multidisciplinair handboek op intranet …). 
Naar verwijzers gebeurde dit vooral via avondlezingen. 
Bekendmaking aan de patiënten en hun familieleden gebeurt beperkt via folders 
(geriatrisch dagziekenhuis, IL, afdelingen). Het multidisciplinair handboek is ter 
beschikking voor inzage op de verpleegafdeling maar dit wordt nergens vermeld voor 
patiënten en familie. (TK) De informatie op de website is niet up to date. Zo wordt de 
vorige geriater van campus Wetteren nog steeds vermeld en worden nog consultatie-uren 
weergegeven terwijl deze niet meer doorgaan op campus Wetteren sinds april 2008. 

 
• De directie verspreidde informatie naar de huisartsen over de evolutie van de campus 

Wetteren naar een subacute en meer revalidatiegerichte campus. Men merkt dat het 
verwijspatroon vanuit de huisartsen deze strategie niet volgt. (TK) Op de afdeling geriatrie 
stijgen het laatste jaar het aantal rechtstreekse opnames opnieuw (282 rechtstreekse 
opnames in 2010 = 62%). Men dient de huisartsen duidelijk te informeren over de 
gemaakte keuzes en desnoods andere acties te ondernemen zodat het verwijspatroon in 
overeenstemming is met het aanbod. 

 
 

Middelen 
 

• De geriatrische afdeling links op campus Aalst is niet volledig aangepast aan de 
doelgroep. Volgende infrastructurele tekortkomingen werden opgemerkt (TK): 

o In sommige sanitaire cellen is het oproepsysteem moeilijk bereikbaar voor 
patiënten die zich aan de lavabo bevinden. 

o De eet- en dagzaal doet ook dienst als ergotherapielokaal en als 
vergaderruimte (multidisciplinaire besprekingen) waardoor ze niet steeds 
beschikbaar is voor patiënten. 

o De eetzaal is onvoldoende groot om alle patiënten samen te laten eten. 
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o Men beschikt in de kinesitherapiezaal niet over een oefentrap. Hierdoor is men 
genoodzaakt om de trappenhal te gebruiken, wat een groter risico op letsels bij 
vallen inhoudt. 

o Men kampt met een gebrek aan bergruimte op de afdeling zelf. 
o De aanduiding van de lokalen is niet aangepast aan de doelgroep (geen 

pictogrammen, geen aanduiding van dienstlokalen…). 
We bevelen aan om, in het kader van revalidatiemogelijkheden vanaf dag 0, een 
fixatiearm beleid, valpreventie en ROT (Realiteits Oriëntatie Training), bij de plannen voor 
nieuwbouw na te gaan welke infrastructurele ondersteuning noodzakelijk is voor de 
doelgroep (bv. aandacht voor extra (nacht)verlichting, doorloopmogelijkheid voor onrustige 
patiënten, aanduiding lokalen en dagindeling, scheiding rust- en activiteitenruimten, 
werken met kleuren en contrasten, deels gesloten afdeling, ruimtes voor activatie en 
mogelijkheid tot groepstherapie, ruimtes voor aangepaste therapie voor cognitief zwakke 
patiënten… (Aanb) 

 
• Op alle afdelingen geriatrie zijn er, op het gebied van het aanwezige materiaal, 

aanpassingen in functie van de doelgroep (aangepaste spiegels, handgrepen, transfers 
ondersteunende materialen zoals actieve en passieve tilliften en voldoende glijzeilen, en 
een bladderscan op proef). De afdelingen zijn beveiligd tegen wegloopgedrag (deur met 
cijferslot). Daarnaast beschikt men over een detectiesysteem (armbandjes) voor patiënten 
met wegloopgedrag. (SP) 

 
• De afdeling geriatrie op campus Wetteren werd recent gerenoveerd. Het is een ruime 

afdeling met veel daglicht en aandacht voor ergonomie (tilliften in elke kamer via rail aan 
plafond). (SP) 

 
 

Medewerkers 
 

• Er zijn binnen het zorgprogramma vijf geriaters tewerkgesteld (samen 4,5 VTE). Er is geen 
subspecialisatie binnen de groep van geriaters. Het medisch diensthoofd geriatrie is 
tevens medisch coördinator van het zorgprogramma geriatrie. De geriaters zijn 
toegewezen aan een vaste geriatrische afdeling. De geriater in Wetteren is 0,5 VTE ad 
interim en werkt daarnaast nog in het ziekenhuis in Lokeren. Deze regeling is toegestaan 
tot oktober 2011; de mogelijkheid tot vaste aanstelling werd besproken met de 
hoofdgeneesheer maar er werd nog niets beslist. Een van de andere geriaters verlaat het 
ziekenhuis vanaf augustus 2011. Vervanging is voorzien. (AV) 

 
• Mede door de wisseling van 2 geriaters op korte termijn wordt er een hoge werkdruk 

ervaren binnen de groep van geriaters. Hierdoor vielen een aantal initiatieven stil of 
werden andere niet opgestart (bijwonen MOC, samenwerking met neurologie voor de 
geheugenkliniek, opstart dienst ortho-geriatrie, campusoverschrijdend overleg tussen 
geriaters…). Men dient te onderzoeken in welke mate de werkbelasting kan verminderd 
worden door een o.a. meer campusoverschrijdende en gestructureerde werking, 
delegeren van deeltaken en verantwoordelijkheden… (Aanb) 

 
• Op campus Aalst is er een aparte wachtdienst voor geriatrie voorzien. (SP) Op de andere 

campi gebeurt de wachtdienst voor geriatrie in samenwerking met andere disciplines 
(gastro-enterologie en pneumologie). (AV) 

 
• De verpleegkundig coördinator van het zorgprogramma geriatrie is ook 

hoofdverpleegkundige van de afdeling geriatrie links op campus Aalst Zij is in het bezit van 
de bijzondere beroepstitel gespecialiseerde verpleegkundige in de geriatrie en heeft 
praktijkervaring in de opvang van geriatrische patiënten. (AV) 

 
• Referentieverpleegkundigen werden waar mogelijk gekozen op basis van interesse. 

Driemaandelijks wordt er een bijscholing georganiseerd voor de 
referentieverpleegkundigen. (SP) 
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• Er is binnen het zorgprogramma geriatrie voorzien in de functie van ontslagmanager. 
Deze taak wordt verdeeld over zes medewerkers. Allen beschikken over een opleiding 
ontslagmanagement (AV) 

 
• Best beschikt men voor de interne liaison minimaal over een team van 4 voltijdse 

equivalenten (afhankelijk van het jaarlijks in het ziekenhuis opgenomen aantal 
theoretische patiënten) en wordt het team samengesteld uit een verpleegkundige, een 
ergotherapeut, een logopediste, een diëtiste en een psycholoog. 

o Men beschikt binnen het team op campus Aalst over 1 VTE verpleegkundige, 
0,5 VTE ergotherapeut, 0,2 VTE kinesist en 0,3 VTE sociaal verpleegkundige. 
De verpleegkundige van de IL was tijdens het gesprek niet op de hoogte van 
de namen van de collega’s van de andere disciplines. Er zijn geen psycholoog, 
diëtiste en logopedist opgenomen binnen het interne liaisonteam. Zij vervullen 
enkel een consultfunctie. 

o Men beschikt binnen het team op campus Wetteren over 0,5 VTE 
verpleegkundige. In praktijk staat ze ook in voor de sociale dienstverlening op 
de afdeling geriatrie en orthopedie en is de tijd die ze kan besteden aan IL 
minder dan 0,5 VTE (naar schatting 40%) Er zijn geen ergotherapeut, 
psycholoog, diëtiste en logopedist opgenomen binnen het interne liaisonteam. 
Zij vervullen enkel een consultfunctie. 

o Men beschikt binnen het team op campus Geraardsbergen over 0,5 VTE 
verpleegkundige. Er zijn geen ergotherapeut, psycholoog, diëtiste en 
logopedist opgenomen binnen het interne liaisonteam. Zij vervullen enkel een 
consultfunctie. 

Er is maar 3 VTE binnen de equipe van het IL ziekenhuisbreed. (TK) Er zijn geen 
psycholoog, diëtiste en logopedist opgenomen binnen het interne liaisonteam. (TK) Omdat 
de inzet van de kinesitherapeut op campus Aalst en de inzet van kinesist, logopediste en 
psycholoog op campus Wetteren enkel kan na toestemming van de behandelende arts, 
kan men niet garanderen dat alle opgenomen patiënten beroep kunnen doen op deze 
expertise. (TK) 
Gezien de doelgroep binnen het zorgprogramma geriatrie is het belangrijk dat alle 
zorgverstrekkers die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt minstens affiniteit hebben 
met de specifieke geriatrische problemen en bij voorkeur ervaring / opleiding hebben met 
de opvang van geriatrische patiënten. Door (wisselende) paramedici in te schakelen vanuit 
andere afdelingen (bij IL) is het niet duidelijk in welke mate dit steeds gegarandeerd is. 

. 
• Voor de afdeling geriatrie links dient men voor het aantal opgestelde bedden (30) te 

beschikken over een team van 17,7 VTE. Men beschikt over 24,7 VTE. 
Meer specifiek dient men te beschikken over 12,25 VTE verpleegkundigen, waarvan 5 
VTE verpleegkundigen met BBT/ BBB in de geriatrie, 3,75 VTE verzorgend personeel en 
1,7 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Men beschikt over 16,6 VTE 
verpleegkundigen, waarvan 3 VTE met BBT/ BBB, 6,6 VTE zorgkundigen en 1,5 VTE 
ergotherapeut. De aanvraag voor een BBT werd gedaan voor 2 bijkomende 
verpleegkundigen en 2 anderen starten hun opleiding in het najaar van 2011. (AV) 
Er is een normatief tekort van 0,2 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. (NC) 

 
• Voor de afdeling geriatrie op campus Geraardsbergen dient men voor het aantal 

opgestelde bedden (30) te beschikken over een team van 17,66 VTE. Men beschikt over 
20,1 VTE. Meer specifiek dient men te beschikken over 12,25 VTE verpleegkundigen, 
waarvan 5 VTE verpleegkundigen met BBT/ BBB in de geriatrie, 3,75 VTE verzorgend 
personeel en 1,7 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Men beschikt over 9,8 
VTE verpleegkundigen, waarvan 0 VTE met BBT/ BBB, 8,3 VTE zorgkundigen en 1 VTE 
ergotherapeut. (AV) De aanvraag voor een BBT werd gedaan voor 4 verpleegkundigen. Er 
is een normatief tekort van 0,7 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. (NC) Er is 
een normatief tekort van 2,45 VTE verpleegkundigen. (NC) Er is een kwalitatief tekort van 
1 VTE verpleegkundig met BBT. (NC) 

 
• Voor de afdeling geriatrie op campus Wetteren dient men voor het aantal opgestelde 

bedden (24) te beschikken over een team van 14,13 VTE. Men beschikt over 17,5 VTE. 
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Meer specifiek dient men te beschikken over 10 VTE verpleegkundigen, waarvan 4 VTE 
verpleegkundigen met BBT/ BBB in de geriatrie, 2,8 VTE verzorgend personeel en 1,33 
VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Men beschikt over 14,5 VTE 
verpleegkundigen, waarvan 3,6 VTE met BBT/ BBB, 2 VTE zorgkundigen en 1 VTE 
ergotherapeut. (AV) Er is een normatief tekort van 0,3 VTE ergotherapeut, logopedist of 
psycholoog. (NC) Er is een kwalitatief tekort van 0,4 VTE verpleegkundigen met BBT. 
(NC) 

 
• Er is een beperkt dienstspecifiek inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers. 

Daarnaast heeft men een brochure over de werking van de dienst. (AV) Het 
inscholingsprogramma kan nog verder uitgewerkt worden. (Aanb) 

 
 

Processen 
 

• Binnen de interne liaison (IL) streeft men naar een gestructureerde manier van werken. 
(SP) 
De recent ontwikkelde flowchart legt de nadruk op casefinding door de interne liaison 
verpleegkundige en een verdere uitdieping en/of opvolging aan de hand van een aantal 
gedefinieerde zorgpaden (cognitie, delier, val, pijn, depressie, malnutritie, ADL en IADL). 
Een aantal zorgpaden zijn momenteel in ontwikkeling binnen campusoverschrijdende en 
multidisciplinair samengestelde werkgroepen. (SP) 

 
Voor het screenen van 75-plussers op een geriatrisch zorgprofiel hanteert men sinds dit 
jaar het GRP-meetinstrument (Geriatrisch Risico Profiel). ISAR werd verlaten omwille van 
teveel vals positieven. (AV) 
Binnen de huidige werking van de IL zijn nog verbetermogelijkheden: niet alle geriatrische 
patiënten krijgen aangepaste zorg (multidisciplinaire aanpak, activatie en functionele 
revalidatie vanaf dag 1). (TK) 

o Niet alle 75-plussers worden gescreend op een geriatrisch profiel. De interne 
liaison is niet actief op IZ op campus Aalst. Op de afdeling gastro-enterologie op 
campus Aalst waren op moment van de audit vijf 75-plussers opgenomen; geen 
enkele patiënt was gescreend op een geriatrisch profiel. Op de afdeling 3G op 
campus Geraardsbergen had men geen zicht op welke patiënten gevolgd werden 
door de IL. 

o Er is op het moment van de audit geen referentieverpleegkundige op IZ Aalst, het 
dagziekenhuis te Wetteren en te Geraardsbergen en op de afdeling 5G in 
Geraardsbergen. (NC) 

o Aangezien het bijvragen van andere disciplines (bv. psycholoog, 
kinesitherapeut…) soms deel uitmaakt van het advies (toestemming van de 
behandelende arts vereist) en niet steeds wordt opgevolgd, is er geen garantie dat 
de patiënt beroep kan doen op de expertise van alle disciplines die wettelijk gezien 
deel uitmaken van het team. 

o Niet alle behandelende artsen zijn overtuigd van de meerwaarde van het IL team 
en lezen de verslagen niet of geven systematisch geen gevolg aan de adviezen. 
Het aantal liaisonpatiënten wordt niet per afdeling geregistreerd en 
teruggekoppeld. (Aanb) 

o Patiënten die gevolgd worden door de IL worden niet multidisciplinair besproken op 
campus Aalst en campus Wetteren. Er is enkel overleg tussen de geriater en de 
interne liaisonverpleegkundige. Andere disciplines worden apart aangesproken 
door de verpleegkundige. 

o We bevelen aan om de werking van de IL inhoudelijk toe te lichten op het 
inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers. (Aanb) 

 
• Op de geriatrieafdelingen werkt men met patiëntentoewijzing. We bevelen aan om dit 

doorgedreven te organiseren en de verantwoordelijke verpleegkundigen ook te betrekken 
bij de zaalrondes en het multidisciplinair overleg. (Aanb) 

 
• Er is op de geriatrische afdelingen een sterke cultuur van multidisciplinair werken. (SP) 
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o Projectmatig (vallen, voeding) zijn paramedici betrokken bij de uitwerking van 
richtlijnen en zorgpaden door de deelname aan multidisciplinaire werkgroepen (val, 
nutritie). 

o Op geriatrie gaan er wekelijks multidisciplinaire patiëntenbesprekingen door. Er is 
verslaggeving in het dossier. Daarnaast zijn de ergotherapeuten en de arts 
aanwezig op de dagelijkse ochtendbriefing op de afdeling geriatrie op campus 
Aalst. 

o Patiënten die zich aandienen op het geriatrisch dagziekenhuis voor 
geheugenkliniek of valkliniek, worden multidisciplinair besproken door de 
betrokken disciplines. 

o Patiënten die gevolgd worden door de interne liaison worden multidisciplinair 
besproken op de campus Geraardsbergen. Referentieverpleegkundigen en 
behandelende artsen worden hierbij niet betrokken. (Aanb) 

o Het aanbod binnen de ergotherapie is erg ruim (Wii op campus Aalst, 
valpreventiespel op campus Wetteren, aromatherapie, ROT-training, cognitieve 
therapie…). De ergotherapeuten op campus Aalst doen dagelijks een gezamenlijke 
“positioneringstoer”. Aandachtspunten i.v.m. transfers worden vermeld op het 
briefingblad. Pictogrammen aan het hoofdeinde van het bed (zoals gebruikt op 
campus Geraardsbergen) kunnen hierbij extra ondersteunend werken zodat elk lid 
van het team dezelfde richtlijnen volgt. (Aanb) 

o Logopedisten schrijven duidelijke richtlijnen uit i.v.m. slikstoornissen en bijvoeding. 
Deze worden wekelijks geactualiseerd in het verpleegdossier. 

o De diëtiste is dagelijks aanwezig op de afdeling en geeft voedingsadviezen. 
o Verschillende disciplines (verpleegkundigen, logopedist, ergotherapeut, kinesist) 

die bij de zorg voor de patiënt betrokken zijn, noteren nauwgezet. (SP) Een verslag 
van de wekelijkse multidisciplinaire patiëntenbesprekingen bevindt zich in het 
verpleegdossier van de patiënt, met een beperkt overzicht van de verschillende 
disciplines (uitgezonderd psycholoog). 

 
Ruimte voor verbetering situeert zich op volgende gebieden: (TK) 

o Niet alle betrokken disciplines zijn steeds aanwezig op de multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen. Op de campus Geraardsbergen zijn de ontslagmanager en 
de logopedist niet aanwezig. Op de campus Aalst is de logopediste niet aanwezig. 

o Patiënten die gevolgd worden door de interne liaison worden op campus Aalst en 
campus Wetteren niet multidisciplinair besproken (enkel door verpleegkundige met 
de geriater). Niet alle wettelijk opgesomde disciplines maken deel uit van het 
interne liaisonteam. (TK) 

o De kinesist geeft dagelijks enkel in de voormiddag therapie (tenzij een extra 
therapiemoment in de namiddag expliciet wordt aangevraagd) op campus Aalst en 
Wetteren. Er wordt geen groepstherapie aangeboden. Hij is niet betrokken bij 
testen in het kader van valpreventie (Tinetti en stand and go worden afgenomen 
door de ergotherapeut op campus Wetteren). 

o Geriatrische patiënten kunnen onvoldoende beroep doen op de expertise van een 
psycholoog. De psycholoog is niet toegewezen aan de geriatrische afdelingen en 
maakt geen deel uit van het pluridisciplinaire team. (NC) 

 Op geriatrie links, campus Aalst, was de psycholoog op het moment van 
de audit bij geen enkele patiënt bij gevraagd. Zo werd opgemerkt dat bij 
een patiënt met depressie (vermeld bij opname, verslag van de 
multidisciplinaire bespreking en observaties ergotherapeut) er geen 
psycholoog was bij gevraagd. Op de afdeling geriatrie in Wetteren was 
slechts bij 1 patiënt de psycholoog bijgevraagd (van bij opname). Op 
moment van de audit (1 maand later) had men geen zicht op het verslag of 
notities en waren er geen afspraken in verband met de noodzaak tot 
opvolgsessies. De beschikbaarheid op campus Wetteren is erg laag (0,5 
VTE voor de volledige campus en toegewezen aan PST, dagziekenhuis en 
oncologie). 

 Cognitieve testen en depressieschalen worden afgenomen door de 
ergotherapeut, wat een zware werkbelasting meebrengt. 
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 Er is geen psycholoog aanwezig op de multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen. 

 Er is geen psycholoog binnen het team van de IL. (TK) Uit gesprek blijkt 
dat er in praktijk bij deze patiënten nooit rechtstreeks een psycholoog 
wordt bijgevraagd. Men heeft geen zicht op de opvolging van het advies 
om de psycholoog bij te vragen. 

o Ondanks de vele inspanningen ondersteunt het patiëntendossier op campus Aalst 
en Geraardsbergen de multidisciplinaire werking niet optimaal: gegevens zijn 
versnipperd aanwezig (verspreid over verschillende eigen dossiers). Hierdoor moet 
men soms verschillende dossiers raadplegen om de evolutie van een patiënt na te 
gaan (bv. ADL scores). Het verslag van de multidisciplinaire patiëntenbespreking 
wordt op campus Geraardsbergen bewaard in een apart map. Een elektronisch 
dossier waarin alle disciplines kunnen noteren, zoals al beschikbaar op campus 
Wetteren, zou hierbij een meerwaarde kunnen bieden. Het multidisciplinaire 
dossier op campus Wetteren wordt nog niet optimaal benut (sociale dienst, 
psycholoog en diëtist noteren hier niet in en ook het verslag van de 
multidisciplinaire besprekingen wordt hierin niet opgemaakt). (Aanb) 

 
• In het kader van het opsporen van malnutritie worden alle patiënten op geriatrie als 

risicopatiënten op ondervoeding beschouwd. Bij opname wordt de MSTP-score genoteerd. 
De diëtiste is dagelijks aanwezig op de afdeling en werkt de individuele voedingsschema’s 
uit. Wijzigingen in de voeding (gemixt, gemalen, diëten…) worden rechtstreeks 
doorgegeven naar de keuken via een voedingslijst. Ergotherapeuten houden dagelijks een 
voedingsbilan bij. Wekelijks worden patiënten gewogen. De logopedisten schrijven 
duidelijke richtlijnen uit i.v.m. slikstoornissen en bijvoeding. Deze worden op campus Aalst 
wekelijks geactualiseerd in het verpleegdossier. Recent werd op campus Aalst een 
brochure ontwikkeld die wordt meegegeven bij ontslag, waarin de individuele 
aandachtspunten genoteerd worden. (SP) 

 
• Er is een valprotocol uitgewerkt, waarbij men een multifactoriële evaluatie door 

verschillende disciplines beschrijft. Op de geriatrische afdeling op Aalst worden alle 
patiënten gescreend op valrisico en voert de ergotherapeut een valevaluatie uit. Ook voor 
de niet-risicopatiënten hanteert men algemene richtlijnen (o.a. richtlijnen op posters in de 
gangen) en geeft men een folder “hoe kan ik vallen voorkomen? “ mee. (SP) De screening 
op valrisico wordt uitgevoerd door de IL-verpleegkundige bij patiënten op een niet- 
geriatrische afdeling. De valevaluatie gebeurt op alle campi door ergotherapeuten. Op 
campus Wetteren krijgen niet alle patiënten een valevaluatie door de werkbelasting van de 
ergotherapeute. De kinesisten zijn niet betrokken bij de valevaluatie. (TK) 

 
• Men slaagt er op sommige afdelingen onvoldoende in om het psychosociale klimaat 

optimaal te organiseren. (TK) 
o Men slaagt er onvoldoende in om de patiënten dagkledij te laten dragen (4/30 

patiënten op moment van de audit op geriatrie links, campus Aalst en 7/24 
patiënten op campus Wetteren). Het belang van dagkledij (ROT, activatie) wordt 
onvoldoende benadrukt aan de familie. Het wordt niet vermeld in de 
onthaalbrochure en in de gang spreekt men op een poster enkel van “om een 
huiselijke sfeer te bevorderen…”. (Aanb) 

o Op campus Geraardsbergen is er veel aandacht voor het dragen van dagkledij. 
Op moment van de audit droegen alle patiënten, uitgezonderd de bedlegerige 
patiënten (4/30) dagkledij. (SP) 

o De eetzaal op campus Aalst is te klein om alle patiënten samen te laten eten. Op 
moment van de audit aten 10 patiënten (van de 60) samen, wat het maximaal 
aantal was gezien de beperkte ruimte. 

o Op campus Wetteren is er veel aandacht om patiënten samen te laten eten. Op 
moment van de audit aten 14/24 patiënten samen. 

o Realiteit- en oriëntatietraining gebeuren 24/24 (aanspreken, klok en kalender op 
kamers, …) maar infrastructurele aanpassingen in het kader van ROT (duidelijke 
signalisatie van lokalen, scheiding van rust en actieve ruimtes…) ontbreken. 
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o Voor patiënten met een zwakke cognitieve score (bv. dementerenden) is er geen 
structureel ingebouwde aangepaste therapie voorzien. Gezien het aandeel van 
patiënten met een dementieproblematiek is dit aangewezen (op het moment van 
de audit 14/30 aanwezige patiënten op geriatrie links). 

 
• Ontslag wordt van bij opname voorbereid. De sociaal verpleegkundige wordt direct 

betrokken bij de zorg. Er is op campus Aalst een protocol uitgeschreven voor ontslag van 
hoog-risicopatiënten naar een thuissituatie, waarbij men patiënten includeert aan de hand 
van een aantal objectieve criteria. De ontslagbrief is multidisciplinair geïntegreerd 
opgebouwd en bevat alle noodzakelijke informatie om de continuïteit te verzekeren. De 
gegeven therapie en de status bij ontslag wordt kort geschetst. Waar nodig wordt 
uitgebreidere informatie gegeven. (SP) 

 
Ruimte voor verbetering situeert zich op volgende gebieden: (Aanb) 

o Thuisbezoeken ter voorbereiding van het ontslag gebeuren nooit op campus 
Aalst en Wetteren. 

o Testweekends gebeuren op campus Aalst en Wetteren nooit. 
o Zorgoverleg bij complexe thuiszorg werd het afgelopen jaar naar schatting op 

geriatrie links (campus Aalst) een viertal keer georganiseerd; op campus 
Wetteren een 20-tal keer. Slechts in 1 op de 3 keer slaagt men erin om de 
huisarts aanwezig te laten zijn. 

o Men heeft geen zicht op het percentage heropnames. 
o In het kwaliteitshandboek staat beschreven dat de sociale dienst verwittigd wordt 

om regelingen te treffen wanneer de arts beslist dat de patiënt ontslagklaar is. 
 
 

Resultaten 
 

• In 2009 werden in totaal 4397 75-plussers opgenomen in het ziekenhuis. Hiervan werden 
2429 patiënten (55%) opgenomen op de geriatrische afdelingen (1395 patiënten op 
campus Aalst). (AV) 

 
• De gemiddelde bedbezetting op de geriatrische afdelingen voor 2010 was 100%. 

90% van de opnames op de geriatrische afdelingen gebeuren via de 
spoedgevallendiensten. Er waren weinig overnames via de interne liaisonwerking. (AV) 

o Voor de twee afdelingen samen op campus Aalst was de gemiddelde 
bedbezetting 102,95%. De gemiddelde ligduur bedroeg 17 dagen. Er waren 86 % 
(geriatrie links) en 98% (geriatrie rechts) rechtstreekse opnames. 

o Op campus Wetteren was de gemiddelde bedbezetting 100,05%. De gemiddelde 
ligduur bedroeg 18,8 dagen. Er waren 61% rechtstreekse opnames. 

o Op campus Geraardsbergen was de gemiddelde bedbezetting 98,01%. De 
gemiddelde ligduur bedroeg 17,54 dagen. Er waren 57% rechtstreekse opnames. 

 
• Niet alle 75-plussers worden gescreend op een geriatrisch profiel. (NC) Van de 4397 

opgenomen 75-plussers werden er 3626 gescreend. Exacte cijfers over het aantal 
gescreende patiënten op niet G-afdelingen en het aantal positieve scores zijn niet gekend. 
(Aanb) Patiënten op spoed worden niet steeds gescreend. Van de 3626 gescreende 
patiënten werden er 598 patiënten gevolgd door de interne liaison. 15% van de adviezen 
houdt een overname op de afdeling geriatrie in. (AV) 

 
• In 2010 waren er in het geriatrisch dagziekenhuis 1105 consulten. Er worden hoofdzakelijk 

diagnostische consulten uitgevoerd (54% van de patiëntencontacten). (AV) 
 

• Op de afdelingen zijn heel wat folders beschikbaar over specifieke problematieken (fixatie, 
vallen, hulpmiddelen, ondervoeding…). Daarnaast is er nog een afdelingsbrochure en een 
brochure over de interne liaisonwerking. (SP) 
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