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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 toegelicht en afgegeven op maandag 
04/04/2011.  

Er wordt een periode van 25 kalenderdagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de 
bevindingen in het auditrapport d.m.v. een gemotiveerde reactienota te formuleren. 

Facultatief wordt de mogelijkheid van een slotbespreking geboden waar de opmerkingen die 
doorgegeven werden in de reactienota kunnen toegelicht worden. Deze slotbespreking is 
gepland op vrijdag 17/06/2011, om 10 u in het Ellipsgebouw (Koning Albert II-laan 35 te 1030 
Brussel), in het lokaal 00.02. 
 

1.1 Toepassingsgebieden 
1. Kwaliteit van zorg 

 
- Toetsing van de federale erkenningsnormen; 
- Evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. het kwaliteitsdecreet. 
- Tijdens de audit wordt een referentiekader gehanteerd dat bekend gemaakt werd aan 

het ziekenhuis en te vinden is op volgende weblink: 
 

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

 
2. Infectieziektepreventie en medisch milieukundige aspecten: deze vaststellingen worden 

gedaan door het Toezicht Volksgezondheid. 
 
 

  

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 

doorheen het ziekenhuis in verband met:  
- standaardvoorzorgsmaatregelen ter preventie van 

overdracht van besmettelijke kiemen;  
- isolatie van besmette patiënten ter indijking van 

overdracht van besmettelijke ziekten;  
- surveillance van ziekenhuisinfecties aan de hand van 

indicatoren die toelaten hun incidentie in de instelling te 
volgen en bij te sturen. 

- Opzetten van een epidemiebeleid.  
- Opvolgen van de hygiëneaspecten bij ziekenhuisactiviteiten 

zoals:  
- het 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 het kader van een 
samenwerkingsplatform op het gebied van 
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. 
- Uitwerken van richtlijnen voor en houden van toezicht 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 5 soorten vaststellingen: 

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

Aanbevelingen (Aanb) 

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

 Non-conformiteiten (NC) 

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

Tekortkomingen (TK) 
Dit zijn net als de non-conformiteiten aspecten waarvoor het ziekenhuis onvoldoende scoort, 
maar de auditoren baseren zich hiervoor niet op erkenningsnormen. Gezien het agentschap 
Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan dienen ook 
deze tekortkomingen te worden gelezen als een "voorstel van tekortkoming". Het agentschap 
Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen.  

Het agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis van deze informatie de definitieve 
kwalificatie van de vaststellingen alsook, met betrekking tot sommige non-conformiteiten, de 
uiterlijke termijnen bepalen tegen wanneer de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de 
opmerkingen. Indien er geen termijn aan gekoppeld werd, dient de non-conformiteit 
weggewerkt te worden tegen de volgende audit. 

Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds opgevolgd worden. 

 

1.3 Auditproces 
Ter voorbereiding van de audit werd door het ziekenhuis een zelfevaluatie gemaakt aan de 
hand van zelfevaluatieinstrumenten 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, dagziekenhuis, apotheek, centrale sterilisatie, materniteit – N*, 
zorgprogramma voor kinderen, zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, 
ziekenhuishygiëne, psychiatrische afdeling, palliatieve functie, palliatieve afdeling, 
revalidatieafdelingen, 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 kwaliteithandboek.  
 
Op 15/03/2011 vond aan de hand van deze documentatie een risicoanalyse plaats door het 
auditteam van Zorginspectie (“preaudit”).  
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De audit vond plaats op volgende data: 

18/03/2011 Audit 

24/03/2011 Audit 

31/03/2011 Opmaak verslag 

04/04/2011 Presentatie voorlopig verslag 

Tijdens de auditgesprekken werd dieper ingegaan op de informatie die tijdens de 
voorbereidende fase bekomen werd. Deze informatie was niet enkel afkomstig uit de 
zelfevaluaties, de aangeleverde documenten en de voorstelling door het ziekenhuis, maar ook 
uit vorige auditverslagen, uit het bij de overheid ingediende zorgstrategisch plan, de website 
van het ziekenhuis… 

Er werden 49,5 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er 
gesprekken met 3 directieleden, 5 middenkader en/of stafleden, 7 artsen waarvan 5 medische 
diensthoofden, team ziekenhuishygiëne, 25 verpleegkundigen waarvan 13 
hoofdverpleegkundigen, 1 apotheker, 1 psycholoog, 2 kinesitherapeuten, 2 ergotherapeuten, 1 
ambulancier, 2 medewerkers CSA.  

Volgende verpleegafdelingen werden tijdens de audit bezocht: 

• Op campus Watersportbaan: OK, CSA, IZ, Sp-cardiopulmonair, CCU, neurologie, Sp-
psychogeriatrie, B4, G4, A5, A3, C3, daghospitaal, eenheid 33/3 

• Op campus Koningin Fabiolalaan: OK, CSA, geneesmiddelendepot, PAAZ, C/D-
afdeling 

 
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 enkele zorgtrajecten voor specifieke patiëntengroepen. De 
zorg voor kinderen, psychiatrische, chirurgische, kritieke en geriatrische patiënten komt 
achtereenvolgens aan bod. Bij elk zorgtraject kan u, na een korte situering (d.i. neutrale 
informatie als algemene vaststelling), terugvinden hoe de aspecten beleid en strategie, 
resultaten, middelen, medewerkers en processen 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 Observator Zorginspectie 
XXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 
XXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 
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1.5 Auditplan 
 
Zorginspectie 

 
Vrijdag 18/03/2011 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

09:00 
09:30 

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

09:30 
11:00 

Site 1 

Zorg voor 
chirur-
gische 
patiënten: 
operatie- 
kwartier, 
dag- en 
klassieke 
hospita-
lisatie 

Zorg voor 
kritieke 
patiënten: 
spoed  

Medicatie
beleid 

Zorg voor 
kinderen 

Zorg voor 
kritieke 
patiënten: 
intensieve 
zorg 

Medicatie-
beleid 

11:00 
13:00 

Verpleeg-
afdeling 

Verpleeg-
afdeling 

Verpleeg-
afdeling 

Verpleeg-
afdeling 

Verpleeg-
afdeling 

13:00 
14:00  

Middagmaal 

14:00 
16:30 

Site 2 

Zorg voor 
chirur-
gische 
patiënten: 
operatie- 
kwartier, 
dag- en 
klassieke 
hospita-
lisatie 

Overleg auditoren 

 

 

 

  Donderdag 24/03/2011 
 XXX XXX XXX XXX XXX 

09:00 
11:00 

Verpleeg-
afdeling 

Zorg voor 
geriatrische 
patiënten 

Lerende omgeving: 
kwaliteitsbeleid en 
patiëntveiligheid 

Zorg voor 
psychiatrische 

patiënten 

Zorg voor 
psychia-
trische 

patiënten 
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11:00 
13:00 

Algemeen 
beleid 

Medisch 
beleid 

Verpleeg-
afdeling 

Personeelsbeleid 
en VTO 

Verpleeg-
afdeling 

Verpleeg-
afdeling 

13:00 
14:00 

Middagmaal 

14:00 
16:30 

Overleg auditoren 

 

 
 
 

 
  Maandag 04/04/2011 

  Presentatie van het voorlopig auditrapport in het ziekenhuis 

09:00 
10:30 

Overleg auditoren 

10:30 
12:30 

Presentatie van het voorlopige verslag 

12:30 
14:00 

Mogelijkheid tot nabespreking 

 
 
 
Agentschap Zorg en Gezondheid – Toezicht Volksgezondheid, team 

infectieziektebeheersing 
 

Vrijdag 18/03/2011 
 XXX 

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  

13:00 
14:00  

Middagmaal 

14:00 
16:00 

Gesprek met team ziekenhuishygiëne  
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2 Situering van de instelling 
 

Inrichtende macht  

Het AZ Jan Palfijn Gent is een autonome verzorgingsinstelling (AV) met de vorm van een 
openbaar bestuur, in overeenstemming met hoofdstuk 12 van de wet op de Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn. 

 

Raad van Bestuur 

Voorzitter XXX 

 

Directiecomité 

Bestuurder-directeur XXX 

Hoofdgeneesheer XXX 

Verpleegkundig directeur (wnd.) XXX 

Financieel directeur (wnd.) XXX 

Algemeen administratief directeur XXX 

Projectcoördinator XXX 

 

Ontstaan 

In 1998 werd te Gent de fusie gerealiseerd van De Bijloke met het Institut Moderne tot een 
nieuwe autonome verzorgingsinstelling (AV) met de vorm van een openbaar bestuur. Zo 
ontstond het pluralistisch grootstedelijk ziekenhuis AZ Jan Palfijn te Gent met 526 bedden, 
verdeeld over twee campi. 

Huidige situatie 

Naam Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn 

Adres Henri Dunantlaan 5 

Gemeente 9000 Gent 

Telefoon 09/ 224 71 11 

Fax 09/ 224 70 42 

Website www.janpalfijn.be   

e-mail info@janpalfijngent.be  

Erkenningsnummer 713 

http://www.janpalfijn.be/
mailto:info@janpalfijngent.be
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Momenteel heeft het ziekenhuis een erkenning voor: 
 

 C D G E M A Sp-
pall 

Sp TOTAAL 

Site 1 
Watersportbaan 

104 94 122 21 38   Sp cardio 29 
Sp neuro 27 
Sp psychoger 23 

458 

Site 2 
Koningin 
Fabiolalaan 

20 12    30 
(d+n) 

6  68 

         526 
 

- Functie ziekenhuisapotheek 
- Functie palliatieve zorgen 
- Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg (Site 1)  
- Functie medische urgentiegroep (Site 1) in associatie met AZ St.-Lucas Gent. 
- Functie eerste opvang spoed (Site 2) 
- Functie intensieve zorgen 5C + 5D (Site 1) 
- Functie chirurgische daghospitalisatie (Site 1 + Site 2) 
- Functie niet-chirurgische daghospitalisatie (Site 1) 
- Functie lokale neonatale zorg (N*) (Site 1) 
- Functie ziekenhuisbloedbank (Site 1) 
- Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt (Site 1 + Site 2) 
- Zorgprogramma voor kinderen (Site 1) 
- Zorgprogramma cardiale pathologie A/P (Site 1) en A (Site 2) 
- Zorgprogramma voor oncologie (Site 1) 
- Zorgprogramma oncologische basiszorg (Site 2) 
- Gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker (Site 1) 
- Zorgprogramma reproductieve geneeskunde B (Site 1) 
- Medisch-technische dienst beeldvorming met CT-scan (Site 1) 
- Medisch-technische dienst beeldvorming met MRT (Site 1) 
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3 Leiderschap 
 

3.1 Beleidsorganen 
 

• De algemene vergadering en de raad van bestuur werd samengesteld zoals de statuten 
dit voorschrijven. De raad van bestuur telt 13 stemgerechtigde leden (8 van OCMW, 2 van 
vzw Institut Moderne, 2 ziekenhuisartsen en de bestuurder-directeur van het ziekenhuis) 
naast 10 niet-stemgerechtigde leden (vertegenwoordiger college burgemeester en 
schepenen, OCMW-secretaris, 6 leden van de ziekenhuisdirectie en 2 deskundigen voor 
het OCMW). Begin 2011 werd de projectcoördinator toegevoegd als permanent lid. De 
raad van bestuur komt vier maal per jaar samen. (AV)  

 
• Het directiecomité telt zes leden: de bestuurder-directeur, de algemeen administratief 

directeur, de directeur HRM, de financiële directeur, de hoofdgeneesheer en de directeur 
verpleging. Begin 2011 werd de projectcoördinator toegevoegd als permanent lid. Het 
directiecomité heeft beleidsvoorbereidende, coördinerende en uitvoerende taken. Ze 
vergaderen maandelijks formeel. 
Daarnaast overlegt en bestuurt men ook binnen een informeel directiecomité dat zich 
bezighoudt met de dagelijkse werking van het ziekenhuis. Dit orgaan is samengesteld uit 
de bestuurder-directeur, de leden van het directiecomité, de projectcoördinator en het 
hoofd van de personeelsdienst. Het is een vergadering van stafmedewerkers met haar 
directie. Sinds eind 2010 is het informeel directiecomité samengesteld uit dezelfde leden 
als het directiecomité. Stafmedewerkers zijn aanwezig op uitnodiging. Het informeel 
directiecomité vergadert in de regel wekelijks. (AV) 
 

• De bestuursopdracht van de raad van bestuur is voor een deel gedelegeerd aan het 
managementcomité dat over belangrijke bevoegdheden beschikt. Dit orgaan is de feitelijke 
bestuurder van het ziekenhuis en werd samengesteld uit leden van het directiecomité en 
bestuursleden die een sterk mandaat meekregen van de volledige RvB. Het 
managementcomité vergadert maandelijks. (SP)  Het managementcomité wordt 
voorgezeten door de bestuurder-directeur. 
 

• Er is voldoende overleg tussen de directie en de medische raad aangaande financiële 
stromen in het ziekenhuis. De financiële commissie komt 4 maal per jaar samen. Het 
POC, waarin ook de financiële directeur zetelt, kwam in 2010 zeven keer samen. (AV) 

 
• Er bestaat een commissie (werkgroep) medisch beleid welke samengesteld is uit de 

bestuurder-directeur, de hoofdgeneesheer, de voorzitter en de secretaris van de huidige 
medische raad, de voorzitter en de secretaris van de vorige medische raad, de 
afgevaardigde van de artsen in het managementcomité, het diensthoofd van heelkunde en 
het diensthoofd van verloskunde. Deze commissie vergadert om de twee weken. De 
werkgroep houdt zich vooral bezig met het uitwerken en uitvoeren van het medische 
beleid, oorspronkelijk in het kader van het zorgstrategisch plan. Artsen zijn op deze wijze 
betrokken bij het beleid van het ziekenhuis aan de top. Dit orgaan bevordert ook het 
vertrouwen tussen de directie en het artsenkorps. (SP) 
Doorstroming van hun activiteiten tot op de werkvloer kan nu een belangrijke opdracht 
worden. (Aanb) 
 

• Tussen de apotheek en het management bestaat alleen informeel overleg. Als er zich een 
probleem aandient, wordt ad hoc door de waarnemende hoofdapotheker en de betrokken 
directieleden naar een oplossing gezocht. Gezien de belangrijke impact van de 
apotheekwerking op het beleid van het ziekenhuis, adviseren wij om een gestructureerd 
overleg te organiseren tussen apotheek en directie. Afspraken kunnen dan ook 
gemakkelijker vastgelegd worden en een grotere slagkracht krijgen. (Aanb) 
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• De medische raad telt 11 leden. Ze vergaderden 11 maal in 2010. De hoofdgeneesheer 

wordt niet uitgenodigd op de vergaderingen. De verslagen zijn ter beschikking van het 
beheer en van alle artsen. De medische raad is vooral betrokken bij het beleid via de 
werkgroep medisch beleid en via het POC. (AV) 
 

• Er bestaat voor een aantal beleidsorganen een taakomschrijving (bv. raad van bestuur, 
directiecomité, managementcomité, …). We bevelen aan om voor alle beleidsorganen en 
–functies duidelijke taken en verantwoordelijkheden te omschrijven. (Aanb) 

 
 
 

3.2 Organisatiestructuur 
 
• Het organogram van het ziekenhuis geeft geen correct beeld van de organisatiestructuur 

zoals ze in de realiteit is. (TK) Het organogram werd opgemaakt in het kader van het 
zorgstrategisch plan. Sindsdien wordt elke functiecreatie en/of invulling hieraan getoetst.  
Het geheel dient nog onderhandeld met de vakorganisaties. Het personeelsbehoeftenplan 
wordt nog uitgewerkt. 
Er wordt een adjunct-hoofdgeneesheer vermeld die in de realiteit niet bestaat.  Het 
organogram toont een mengeling van de klassieke departementele structuur (zoals ze 
concreet aanwezig is in het ziekenhuis) en een gekantelde structuur onder vorm van 
programmaclusters. Dit laatste blijkt eerder nog een concept te zijn dat slechts op enkele 
diensten, alleen verpleegkundig, opgestart werd.  
Het organogram is hierdoor niet transparant wat betreft de aansturing van de diensten. 
Men spreekt van clusters met een aansturing door een medisch en verpleegkundige 
zorgcoördinator (of manager). In praktijk zijn er enkel verpleegkundige coördinatoren 
(dienstchef genoemd) en zijn er per dienst medische diensthoofden verantwoordelijk voor 
de aansturing, zonder overkoepelende aansturing per cluster. 

 
• Het medische departement is in haar dagelijkse werking onduidelijk gestructureerd. Er is 

onvoldoende systematisch formeel overleg betreffende het medische beleid tussen de 
disciplines en diensten. (TK) 
Er zijn wel talrijke andere overlegmomenten zijn waarbij vele diensthoofden aanwezig zijn, 
bv. commissie medisch beleid, permanent overleg comité, financiële commissie, algemene 
vergadering… Vele onderwerpen welke het onderwerp zouden zijn van een bespreking 
tijdens een vergadering geneesherendiensthoofden zijn al besproken met betrokkene 
collega’s binnen deze talrijke andere vergaderingen. Binnen de commissie medisch beleid 
alleen zijn al 7 verschillende erkende disciplines vertegenwoordigd. Deze commissie 
vergadert twee maal per maand.  
De geneesheren-diensthoofden kwamen in 2010 en in 2011 telkens slechts 1 keer samen. 
De medische diensthoofden zijn benoemd voor onbepaalde duur. Sommige medische 
diensthoofden geven onvoldoende invulling aan deze functie. Zo werd bv. bijna nergens 
het medische reglement uitgewerkt op dienstniveau, is er te weinig formeel overleg met 
andere disciplines en departementen, zijn afspraken en organisatie vaak louter 
verpleegkundig vastgelegd terwijl dit voor het medische luik ad hoc gebeurt, is er quasi 
nergens een medisch beleidsplan of jaarverslag met een evaluatie van de kwaliteit van de 
medische zorg, …  
We bevelen aan om de benoeming van medische diensthoofden een meerwaarde te 
geven door een competentieprofiel uit te schrijven en artsen op deze sleutelposities te 
coachen en opleiding (bv. in management) voor hen te voorzien. Hierbij is het ook 
essentieel voor alle leidinggevende functies (bv. hoofdgeneesheer, medisch diensthoofd, 
…) een functiebeschrijving op te maken zodat hun taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Afspraken worden best formeel vastgelegd. (Aanb) 
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4 Beleid en strategie 
 

4.1 Beleidscyclus 
 
• De fundamenten van het nieuwe management werden onderbouwd door verschillende 

initiatieven sinds 2006. Zo gebeurden er verschillende interne audits en deed men een 
SWOT-analyse in het kader van de ontwikkeling van het zorgstrategische plan. (AV)  
De beleidsnota 2007-2012 plant zowel een modernisering van de infrastructuur als een 
meer efficiënte werking. 
Missie en visie werden geactualiseerd in 2010. 
De strategische en tactisch-operationele doelstellingen staan gedetailleerd beschreven in 
uitvoeringsnota’s. (SP) 
Algemeen: Het AZ Jan Palfijn Gent wil voor iedereen, zonder uitsluiting, een kwalitatieve, 
toegankelijke, medisch-specialistische zorgverlening aanbieden in multidisciplinair 
verband, en dit aan een aanvaardbare en verantwoorde prijs en in samenwerking met 
andere zorgverleners.  
Concreet: Het AZ Jan Palfijn Gent zal evolueren naar een patiëntgestuurde kwalitatieve 
zorgverlening, toegankelijk voor een brede doelgroep. Medewerkers worden op alle 
niveaus meer verantwoordelijk en dit met speciale aandacht voor een rationele inzet van 
mensen en middelen. 
“Door het actief benutten en verder ontplooien van competenties zal management in 
betrokkenheid ontwikkeld worden. Het AZ Jan Palfijn Gent zal inspelen op actuele en 
toekomstige behoeften in de gezondheidszorg vanuit een pluralistische ingesteldheid. 
Medewerkers en zorgverleners worden betrokken bij het verhogen van het 
kwaliteitsbewustzijn door een betere kwaliteitscontrole en het creëren van een positieve 
en communicatieve bedrijfscultuur.”  
Waarden: 

o Respect 
o Openheid en transparantie 
o Continuïteit en resultaatgerichtheid 
o Steeds verbeteren  

 
 
• Op 09 juli 2010 diende het ziekenhuis voor de eerste keer een ZSP (zorgstrategisch plan) 

in. Een infrastructuurplan is hierop geënt. Het medische beleidsplan werd geïntegreerd in 
het ZSP. (AV) 
Doelstelling is om uiteindelijk alle ziekenhuisactiviteiten te centraliseren op campus site 
Watersportbaan.  
Het AZ Jan Palfijn wil de rol vervullen van tweedelijnsziekenhuis voor de regio Gent, met 
alle basispathologie en enkele ‘centres of excellence’: bv. IVF, orthopedie, foniatrisch 
centrum, moeder- en kindzorg, gastro-enterologie. 
Verder stelt het ziekenhuis als gewenst zorgaanbod: 

o Klassieke subspecialisaties binnen alle kenletters 
o Volwaardig oncologisch aanbod 
o Gediversifieerd Sp-aanbod, revalidatie, fysische geneeskunde en reumatologie 
o Diversificatie geriatrisch zorgaanbod 
o Verdere ontwikkeling dagbehandeling 
o Blijvende progressie in bestaande topexpertise 
o Oprichten stroke-unit, CAD, hartfalenkliniek, kinderpsychiatrie, medisch 

sportcentrum 
o Uitbreiding aanbod endocrinologie  
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• Hoewel er de laatste vijf jaren grote vooruitgang geboekt werd op vlak van financiële 
stabiliteit en moderne (bedrijfsmatige) beleidsvoering, situeert de winst zich vooral op vlak 
van het algemene beleid. Op de werkvloer waar de zorg verstrekt wordt, werd deze 
vernieuwing nog niet voldoende geïmplementeerd. Ook de veranderingen voor het 
medische en verpleegkundige departement zijn op dienstniveau weinig zichtbaar sinds de 
vorige visitatie. Missie, visie, strategische en operationele doelstellingen werden 
ontwikkeld door de top van het ziekenhuismanagement (vooral leden van RvB en 
directiecomité). Bij het recente beleidsproces gaat er te weinig aandacht naar de 
beleidsmatige noden, wensen, behoeften en verlangens van de zorgverleners en naar de 
afstemming van dit beleid met de ondersteunende diensten. (TK) 
Nadat eerst een basis wordt getoetst aan een breed draagvlak worden gebeurlijke 
veranderingen telkens aan de volledige doelgroep gecommuniceerd. 

o Er wordt op dienst / afdelingsniveau niet gewerkt met jaarverslagen en 
beleidsplannen. Hoofdverpleegkundigen worden niet ondersteund in het opstellen 
hiervan (sjablonen, terugkoppeling van beleidsgegevens en kwaliteitsparameters, 
coaching).  

o Een groot aantal leidinggevende functies (bv. hoofdverpleegkundigen, 
directieleden, verantwoordelijke apotheek, …) zijn sinds vele jaren “waarnemend” 
ingevuld. 

o In het verpleegkundig jaarverslag ontbreken een aantal elementen zoals bepaald 
in het betreffende KB van 27 april 2007. (NC)   

o Er is onvoldoende gestructureerd overleg tussen de medische diensthoofden. 
o Er is onvoldoende afstemming en structurele samenwerking tussen de artsen 

onderling, zowel interdisciplinair als binnen bepaalde disciplines (associaties, 
harmonisering procedures, financiële solidariteit, …) 

o Het medisch reglement werd bijna nergens uitgewerkt op dienstniveau 
o Artsen zijn op verschillende diensten te weinig of niet betrokken bij een 

multidisciplinaire aanpak, zowel organisatorisch als op vlak van behandeling van 
patiënten. 

o Sommige afdelingen hebben recent een (kwaliteits)handboek ontwikkeld waarin de 
visie, opnamecriteria en de werking vermeld zijn. (SP) Op sommige afdelingen 
neemt men een start in het stellen van doelstellingen. Deze zijn niet steeds 
SMART uitgeschreven.  

o De voorgestelde gekantelde structuur en clustervorming bestaat enkel als concept. 
Op afdelingsniveau is nauwelijks sprake van functionele programmaclusters. Ofwel 
bestaat niets op dit vlak, ofwel is het een louter verpleegkundige aangelegenheid. 

o Er gaat onvoldoende gestructureerd overleg door tussen hoofdverpleegkundigen 
en hun zorgcoördinator.  

o Er is niet op alle afdelingen een gestructureerd overleg tussen de 
verpleegkundigen en het medisch diensthoofd. 

o Er blijkt uit gesprekken en documenten (bv. SWOT’s, verslaggeving van 
dienstvergaderingen) een probleem op vlak van medewerkertevredenheid 
(belangrijk personeelsverloop).  

o Op de werkvloer zijn medewerkers niet op de hoogte van de timing en details van 
eventuele geplande initiatieven (bv. het infrastructuurplan).  Deze plannen zijn 
overigens nog volop in ontwikkeling en worden concreet in nauw overleg met de 
potentiële gebruikers op dienstniveau. Zodra goedkeuring verkregen wordt, zowel 
stedenbouwkundig, als vergunningsgewijze vanwege het Agentschap kan correcte 
en volledige communicatie naar de ganse organisatie verzorgd worden. 

 
 

• Er is geen medisch jaarverslag voor het AZ Jan Palfijn. Er werd geen ziekenhuisbrede 
zelfevaluatie, SWOT of externe evaluatie opgemaakt met het oog op ontwikkeling van 
medisch beleid en strategie. Er werd geen globale sterktezwakte analyse opgemaakt van 
de klinische performantie. (TK) 

Binnen het ziekenhuis gebeurt een geregelde opvolging van o.m. de MKG indicatoren, de 
SPE cijfers, IVF performantie, kankerregistratie, …. We vinden het belangrijk om voor de 
klinische SWOT de beschikbare gegevensverzameling uit te breiden met eigen indicatoren, 
vastgestelde feiten, literatuur- en evidencebased gegevens, zodat vanuit een ruime waaier 
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aan klinische gegevens gericht een sterkte-zwakte analyse kan opgemaakt worden. 
Tevens is het belangrijk dat alle disciplines een voldoende groot aandeel hebben in 
enerzijds deze gegevensverzameling en anderzijds  in de analyse ervan. 
 

• Het jaarverslag van het AZ Jan Palfijn (2009) geeft een overzicht van de belangrijkste 
realisaties en toekomstprojecten. Er worden ook een aantal kerncijfers (activiteiten) in 
besproken. Dit jaarverslag is meer dan een marketing- en communicatiemiddel, maar 
geeft ook een beeld van de werking en de visie van het ziekenhuis. Dit jaarverslag is 
beschikbaar via de website. (SP)  
Het jaarverslag is onvolledig (TK) en dient aangevuld te worden met andere waardevolle 
gegevens: bv. een bespreking van een aantal kwaliteitsindicatoren, een medisch 
jaarverslag dat naast enkele (succesvolle) projecten ook meer globaal de klinische 
performantie analyseert en kadert, meer aandacht voor de verwezenlijkingen van 
paramedici en verpleegkundigen onder vorm van een jaarverslag dat geïntegreerd is.  
Door de medische diensten en zorgprogramma’s worden er geen jaarverslagen 
opgemaakt, ook niet waar dat tot de wettelijke vereisten behoort (KB’s van 15 februari 
1999, 25 november 1997, 10 februari 2008). (NC) Er bestaan wel een aantal verslagen, 
zoals bv. IVF, transfusiecomité, antibioticabeleid, ziekenhuishygiëne, ZP Geriatrie.  (SP) 
 
 

• De medische raad maakt jaarlijks de begroting op in verband met de medische 
investeringen. Deze moet worden goedgekeurd door de bestuurders. We bevelen aan om 
medische investeringen voor een langere periode in te plannen (drie à vijf jaar). (Aanb)  

 
 
 
 
 

4.2 Lerende omgeving 
Beleid en strategie 

 
• De 2 kwaliteitscoördinatoren zijn recent in dienst (december 2009 en december 2010). Tot 

deze tijd heeft kwaliteit 3 à 4 jaar geen nieuwe initiatieven gekend en werd kwaliteit mee 
opgenomen door de ziekenhuishygiënist. Gedurende het laatste jaar wordt kwaliteit terug 
structureler aangepakt en worden verschillende initiatieven opgestart en verder uitgewerkt. 
(AV) 
 

• In verschillende overleg- en bestuursorganen wordt er gewerkt aan kwaliteit. Daarvan zijn 
de belangrijkste: (AV) 
o De kwaliteitscel, bestaande uit de 2 kwaliteitscoördinatoren, houdt zich bezig met de 

organisatie, coördinatie en praktische uitwerking van het kwaliteitsbeleid. 
o De beleidscel kwaliteit, bestaande uit het directiecomité aangevuld met de 

kwaliteitscoördinatoren, houdt zich bezig met het sturende- en beleidsmatige overleg 
rond kwaliteit. Deze beleidscel kwaliteit komt ongeveer 4 keer/jaar samen.  

o Indien nodig kunnen de kwaliteitscoördinatoren ook uitgenodigd worden op het 
directiecomité voor bijkomende informatieoverdracht van bepaalde kwaliteitsaspecten. 

 
 
• Kwaliteitsbeleid is onvoldoende organisatiebeleid. (TK) 

o Het beleid rond kwaliteit en verbetercultuur is onvoldoende uitgeschreven en 
vertaald naar de eigenheid van het ziekenhuis.(o.a. rol van projectwerking, rol 
van het werken met afdelingskwaliteitshandboeken, rol van zorgpaden, …) 
Kwaliteit is onvoldoende geïntegreerd in de beleidscyclus. 

o De beleidscel is slechts 3 maal samengekomen in 2010, wat onvoldoende is 
om als sturingsorgaan voor het kwaliteitsbeleid te kunnen fungeren. 

o Kwaliteitsbeleid is nog te vaak te eng geïnterpreteerd als een taak voor de 
kwaliteitscoördinatoren en is onvoldoende ingebed in de structuur van het 
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ziekenhuis. Zo krijgt de beleidscel, als belangrijk beslissingsorgaan, nergens 
een plaats in de bestaande organogrammen van het ziekenhuis.  
Het team kwaliteit heeft onvoldoende inbreng in het beleid en sturing van het 
ziekenhuis. 

o Er is geen ziekenhuisbreed kader waarbinnen kwaliteit de nodige aandacht en 
gedragenheid krijgt. Nu zijn de kwaliteitsinitiatieven nog te veel losstaande en 
individuele verbeteracties. Het is belangrijk om alle belangrijke actoren binnen 
het ziekenhuis, die een taak te vervullen hebben in de verbetercyclus, op een 
systematische wijze samen te brengen. Hierbij is een duidelijke link en overleg 
met directie nodig. (o.a. onvoldoende gedragenheid vanuit de beleidscel, geen 
werkgroep patiëntveiligheid, onvoldoende inbreng van verpleegkundig 
directeur en van apotheker) 

o Er is op afdelingsniveau onvoldoende een verbetercultuur zichtbaar. Men heeft 
geen/onvoldoende zicht op cijfers. Op (een aantal) afdelingen zijn er geen 
verbeterprojecten lopende, zijn er geen jaarverslagen of beleidsplannen. 
Sommige knelpunten zijn al lang (soms jaren) gekend en worden niet opgelost. 

o Er is onvoldoende betrokkenheid van de artsen bij het kwaliteitsbeleid. 
 
Sommige kwaliteitsinitiatieven zijn goed geconcipieerd en hebben geleid tot tastbare 
verbeteringen in de zorg (bv. werkgroep kindvriendelijkheid met verschillende 
verbeteracties, project incidentenmelding, …). (AV) 

 
• Het ziekenhuis koos voor Kwadrant als kwaliteitsmanagementsysteem. (AV)  

 
• Binnen het ziekenhuis heeft projectwerking recent een prominentere plaats gekregen. Er 

is een structuur van projectmanagement uitgewerkt, dat beschikbaar is via het intranet. 
(SP)  

 
• Sinds 2010 werd een ziekenhuisbreed elektronisch incidentenmeldingsysteem 

geïnstalleerd ‘missen is menselijk’. Hiernaast heeft men ook een 
incidentenmeldingsysteem specifiek voor diefstal, agressie, beschadiging en verlies in en 
rond het ziekenhuis. 
Voor 2010 verliep de incidentenmelding via papierenformulieren. Er waren in 2009 764 
meldingen. Feedback gebeurt door de kwaliteitscoördinatoren per melding en per afdeling. 
Verbeteracties werden doorgevoerd. Momenteel beschikt men nog niet over een globaal 
feedbackrapport. De elektronische versie zal een globaal feedbackrapport voor 2011 wel 
mogelijk maken. (AV) 
 

 
Processen 
 
• Men is begin dit jaar gestart met interne audits op de afdelingen (al 8 afdelingen bezocht). 

De kwaliteitscoördinatoren gaan via een standaard checklist de afdelingen bezoeken en 
nakijken op verschillende aspecten qua infrastructuur, kwaliteit, veiligheid, medicatie, 
dossier, …. Van de vaststellingen wordt een verslag gemaakt en bezorgd aan de 
hoofdverpleegkundige, de dienstchef en de verpleegkundige directeur. Men is momenteel 
ook aan het bekijken op welke manier de opvolging van verbeteracties zo optimaal 
mogelijk kan gebeuren. (SP) 

 
• Het kwaliteitshandboek is onvolledig opgemaakt: (TK) 

o Het kwaliteitshandboek geeft geen beschrijving van de volgende noodzakelijke 
stappen onder de 4 verplichte domeinen: gegevensverzameling, analyse van deze 
gegevens, oplijsting van de knelpunten en risico’s, de gemotiveerde selectie van 
een verbeteractie en de smart geformuleerde doelstellingen.  

o Het kwaliteitshandboek geeft ook geen beschrijving van de 
verbeterdoelstellingen/projecten en hun resultaten.  

 
• Binnen het kwaliteitsdecreet werden de voorbije jaren een aantal doelstellingen uitgewerkt: 

(AV) 
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o de periodieke evaluatie van de klinische performantie: project klinische 
farmacie, project valpreventie, project armoede.  

o de periodieke evaluatie van de operationele performantie: incidentenmelding 
en het project Clostridium difficile.  

o de periodieke evaluatie door de gebruikers: werkgroep kindvriendelijk 
ziekenhuis. 

o de periodieke evaluatie door de medewerkers: dit onderzoek is nog lopende. 
Verbeteracties zullen dit jaar geselecteerd worden.  

 
• Er werd geen ziekenhuisbrede klinische zelfevaluatie, SWOT of externe evaluatie 

opgemaakt met het oog op ontwikkeling van medisch beleid en strategie. Er werd geen 
globale sterktezwakte analyse opgemaakt van de klinische performantie. (TK)  
Binnen het ziekenhuis gebeurt een geregelde opvolging van o.m. de globale MKG 
indicatoren, de SPE cijfers, IVF performantie, kankerregistratie, …. We vinden het 
belangrijk om voor de klinische SWOT de beschikbare gegevensverzameling uit te breiden 
met eigen indicatoren, vastgestelde feiten, literatuur- en evidencebased gegevens, zodat 
vanuit een ruime waaier aan klinische gegevens gericht een sterkte-zwakte analyse kan 
opgemaakt worden. Tevens is het belangrijk dat alle disciplines een voldoende groot 
aandeel hebben in enerzijds deze gegevensverzameling en anderzijds  in de analyse 
ervan.  
De link tussen de gekozen klinische verbeterdoelstellingen binnen het kwaliteitshandboek 
en de beknopte algemene SWOT is niet duidelijk.  
De gekozen ‘klinische’ verbeterprojecten zijn niet steeds klinisch van opzet (o.a. project 
armoede). (TK) 

 
• Binnen het kwaliteitsbeleid zijn een aantal verbeterprojecten niet of laattijdig kunnen 

opstarten, waardoor niet in alle 4 de domeinen resultaten voorgelegd kunnen worden. 
(TK) 
 

• We bevelen aan om ook de artsen specifiek te bevragen naar noden en behoeften binnen 
het domein van de zelfevaluatie door de medewerkers. (Aanb) 

 
• Wegens een lage respons heeft men, sinds 2010 de algemene patiëntenbevraging 

herwerkt en een nieuw systeem (afdelingsbussen en een herwerkte inhoud van de 
formulieren) ingevoerd. In de recente toekomst is men van plan deze informatie op maat 
van de verschillende afdelingen terug te koppelen zodat ook op dit niveau verbeteracties 
opgestart kunnen worden. (AV)  

 
 
Resultaten 
 
• Een vijftal jaar geleden werkte het ziekenhuis met boordtabellen. Deze werkwijze werd 

verlaten. Momenteel is de beslissing genomen deze boordtabellen opnieuw in te voeren 
en de afdelingen te voorzien van deze cijfergegevens. Men dient nog te beslissen op 
directieniveau welke cijfergegevens/indicatoren al dan niet geselecteerd zullen worden in 
deze boordtabellen. (AV) 
 

• We bevelen aan rond nieuwe initiatieven en projecten ( ziekenhuisbreed) specifieke 
opleidingen te voorzien, o.a. specifieke opleiding projectmanagement, melden en 
analyseren van incidenten, kwaliteitsmanagement op afdelingsniveau, opmaken 
beleidsplannen en jaarverslagen, … (Aanb) 
 

• Er is onvoldoende aandacht voor het bewaken van de kwaliteit van zorg op 
afdelingsniveau. (TK) Beleidsgegevens worden onvoldoende teruggekoppeld. Men doet 
zelf nagenoeg geen registraties buiten de verplichte onderwerpen. Gegevens die 
voorhanden zijn, zijn erg beperkt of worden niet geanalyseerd en besproken om het 
gevoerde beleid bij te sturen. De weinige jaarverslagen beperken zich tot 
activiteitsgegevens en bevatten geen gegevens die een beeld kunnen geven van de 
kwaliteit. (AV) 



19 
Auditverslag AZ Jan Palfijn, Gent, E713, maart 2011  
 

 
• Nagenoeg elke afdeling beschikt over een kwaliteitshandboek. (SP) We bevelen aan deze 

handboeken meer te gebruiken als een actief instrument in het beleid van de afdeling. Zo 
zouden doelstellingen (korte en lange termijn) en verbeterprojecten hier een plaats kunnen 
in vinden. (Aanb) 

 

4.3 Formele afspraken 
• De algemene regeling, het medisch reglement en de financiële regeling dateren van 

tijdens de fusie (in 1997 opgesteld). Men dient deze kerndocumenten te actualiseren 
zodat ze een weergave zijn van de gewijzigde reële toestand, van de nieuwe visie en van 
het moderne beleid (bv. responsabilisering van artsen). (Aanb) 

 
• Het medische reglement werd op dienstniveau enkel uitgewerkt op het operatiekwartier. 

Het medische reglement wordt best voor alle diensten specifiek verder uitgewerkt door de 
medische diensthoofden. Hierin kunnen bv. afspraken vermeld worden betreffende 
zaalrondes en interprofessioneel overleg. 
Dit kan voorzien worden in het medisch reglement en men kan dit faciliteren door een 
sjabloon ter beschikking te stellen. (Aanb) 

 
• Er is geen reglement inwendige orde voor de dienst spoedgevallen. (TK) Het medisch 

reglement werd niet verder uitgewerkt op dienstniveau. Er zijn geen neergeschreven 
afspraken over de oproepbaarheid van specialisten, de permanentie voor spoed, … 

 
• Er zijn op sommige afdelingen geen afspraken rond zaalrondes. (TK) Sommige artsen 

toeren hun eigen patiënten op niet steeds vast afgesproken uren, soms zeer laat (tot 20 
uur). Dit bemoeilijkt de organisatie van de zorg. Doordat artsen soms alleen toeren, houdt 
dit risico’s in naar doorstromen van gegevens wanneer wijzigingen doorgevoerd moeten 
worden.  

 
• Er bestaat geen suïcidepreventieplan op ziekenhuisniveau. (TK)  
 
• Niet van alle verpleegkundige en medische dienstvergaderingen worden 

vergaderverslagen opgemaakt. Gemaakte afspraken kunnen zo niet opgevolgd noch 
gecommuniceerd worden. (TK) 
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5 Middelen 
 

5.1 Infrastructuur  
 
• Qua brandveiligheid beschikt het AZ Jan Palfijn voor beide sites over geldige attesten van 

de burgemeester dd. April 2007. (AV) 
 
• Het ziekenhuisgebouw van site 1 dateert van 1982. Renovaties zijn dringend nodig en 

verbouwingen werden gepland. Er bestaat hiertoe een uitgewerkt infrastructuurplan dat 
opgemaakt is op basis van het zorgstrategische plan. (AV) 
Men wil uiteindelijk op site 2 geen acute activiteiten meer overhouden maar alleen nog 
(eventueel) een polikliniek met medische beeldvorming die artsen als dienstverlening aan 
ambulante patiënten kunnen aanbieden. 
De aanvang van deze werken wordt momenteel opgehouden door het ontbreken van een 
bouwvergunning, vanuit de provincie. De volledige verbouwing wil men starten in januari 
2012 om deze af te ronden eind 2013. 
In een eerste fase wil men renovaties doorvoeren met FOD-middelen. Het gaat om een 
uitbreiding van het OK met vier zalen op de site 1, waarbij men het OK op site 2 zal 
kunnen sluiten. Daarnaast zal men eigen middelen inzetten, met vooral een substantiële 
bijdrage van de artsen, en ook nog een VIPA-budget. 
We bevelen aan om dringend concrete informatie betreffende deze planning aan alle 
personeelsleden te communiceren. (Aanb)  Deze plannen zijn overigens nog volop in 
ontwikkeling en worden concreet in nauw overleg met de potentiële gebruikers op 
dienstniveau  Zodra goedkeuring verkregen wordt, zowel stedenbouwkundig, als 
vergunningsgewijze vanwege het Agentschap kan correcte en volledige communicatie 
naar de ganse organisatie verzorgd worden. 
 
 

• Volgende infrastructurele tekortkomingen werden vastgesteld: (TK) 
o De veiligheid van patiënten kan niet gegarandeerd worden.  

 De poetsproducten zijn niet op alle afdelingen veilig opgeborgen.  
 Er is niet op alle afdelingen een oproepsysteem beschikbaar voor de 

patiënt die zich aan de lavabo of in de douche bevindt.  
 De PAAZ afdeling en de afdeling neurologie zijn niet gescreend op 

noch aangepast in functie van suïciderisico.  
 De isolatiecellen voldoen niet op vlak van veiligheid.  

o Afdelingen zijn niet steeds aangepast aan de doelgroep: 
 Sp-psychogeriatrie en de G-afdelingen zijn niet aangepast voor de 

opvang van geriatrische patiënten met psychiatrische problematiek, en 
in het bijzonder voor de opvang van patiënten met dementie.  

 De infrastructuur van de PAAZ-afdeling laat onvoldoende toezicht op 
patiënten toe. De infrastructuur garandeert onvoldoende de veiligheid 
van het personeel.  

 De gespecialiseerde spoedgevallen beschikt niet over de infrastructuur 
om gelijktijdig twee kritieke patiënten op te vangen. (NC) 

o De privacy van de patiënten kan niet steeds gegarandeerd worden. (bv. spoed, 
IZ, Sp-psychogeriatrie, kinderafdeling, neonatologie), Door het gebrek aan 
gespreksruimtes gaan gesprekken met de arts en de familie soms door op 
meerpersoonskamers of ongeschikte ruimtes zoals de keuken. Tijdens de 
audit werd de pathologie van patiënten hoorbaar besproken in de 
therapieruimte, in bijzijn van andere patiënten.  

o Er is op de meeste afdelingen geen bedpannenwasser. (NC) 
o Herstellen van materialen of ruimtes laat soms erg lang op zich wachten. Zo 

werden er twee douches gezien die al gedurende lange tijd “buiten gebruik” 
gesteld waren en liet de herstelling van het aangepaste bad op de afdeling 
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psychogeriatrie lang (> 6 maand) op zich wachten waardoor het systematisch 
baden van patiënten verlaten werd.  

o Hygiënische normen (goede afwasbaarheid, geen onnodige leidingen, …) 
worden niet gerespecteerd. Op verschillende afdelingen werden defecten in 
muren en vloerbekleding opgemerkt (gaten, loskomen, …).  

o De badkamers op verschillende afdelingen zijn erg verouderd en bevinden zich 
buiten de afdeling.  

o Gemeenschappelijke patiëntentoiletten zijn niet steeds rolstoeltoegankelijk en 
er is niet steeds een oproepsysteem. Er wordt niet steeds voldaan aan de 
voorwaarden voor een goede handhygiëne.  

o Sommige afdelingen zijn de laatste 30 jaar niet meer gerenoveerd en zijn 
slecht onderhouden. 

o Niet alle patiënten kunnen beschikken over een eigen lavabo. In 
meerpersoonskamers moet sanitair vaak gedeeld worden. 

o Op sommige kamers (bv. afdeling 22/6) ondervinden patiënten last van tocht 
omdat de raamkaders (aluminium) niet goed afgedicht zijn. 
 

• Er is geen structurele opvolging bekend op gebruikersniveau van het onderhoud, calibratie 
van alle medische toestellen. (TK) Voor het onderhoud van een aantal toestellen 
(beademingstoestellen op spoed ) zijn er onderhoudscontracten met de firma afgesloten. 
Het onderhoud en controle van spuitpompen zou door de technische dienst gebeuren, 
maar hier heeft de hoofdverpleegkundige geen zicht op. Over een aantal toestellen is er 
onduidelijkheid (bv. monitors) en gebeurt er enkel nazicht bij defecten.  
 
 
 

 

5.2 Patiëntendossier 
 

• Het patiëntendossier bestaat uit verschillende delen die niet steeds voldoende 
geïntegreerd zijn. De verschillende zorgverstrekkers noteren soms op afzonderlijke niet 
gelinkte dossierdelen. Het patiëntendossier wordt niet steeds nauwkeurig ingevuld. Het is 
soms zeer moeilijk voor een zorgverlener om snel over alle nodige gegevens van de 
patiënt te beschikken. (TK)  
Men maakt voor eenzelfde patiënt zowel gebruik van elektronische gegevens als van 
papieren documenten. Men heeft een aantal applicaties binnen het Infohos systeem 
ingevoerd, waaronder Meddos® (van Infohos) als medisch dossier, maar men slaagde er 
niet in dit ziekenhuisbreed te implementeren. Er is grote vooruitgang geboekt in de 
implementatie van het elektronisch medisch dossier en daar zal de komende jaren verder 
aan gewerkt worden. 

o Het gebruik van Meddos® is sterk wisselend per eenheid/discipline of individuele 
arts. Sommige specialisten zijn niet overtuigd van de kwaliteit en nut van dit 
elektronische dossier en verkiezen het gebruik van een papieren medisch dossier. 
Het medische luik van Meddos wordt op de afdelingen niet geconsulteerd door de 
verpleegkundigen omdat ze geen toegang hebben (enkel de 
hoofdverpleegkundige). 

o Op sommige afdelingen gebruiken verpleegkundigen naast het papieren 
verpleegkundige dossier ook een elektronisch dossier van Infohos voor 
verpleegkundige en paramedische informatie. 

o Op sommige afdelingen wordt een briefingblad of een toerblad gebruikt dat als 
basis dient om daarna het verpleegkundige luik van het patiëntendossier in te 
vullen. Het overschrijven loopt soms vertraging op of gebeurt onvolledig door 
tijdsgebrek. 

o Op sommige afdelingen is het patiëntendossier ontdubbeld, waarbij het grootste 
gedeelte met o.a. resultaten van technische onderzoeken, apart bewaard wordt in 
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mappen en er daarnaast een dunner dossier gehanteerd wordt voor dagelijks 
gebruik. Sommige zorgverstrekkers zullen toch verkiezen om hun bevindingen toe 
te voegen aan het “gearchiveerde” dikke dossier dat zelden geconsulteerd wordt 
door de verpleegkundigen. 

o Paramedici schrijven soms op het (elektronische) briefingblad, soms op een eigen 
apart papieren dossier. Op sommige afdelingen houden de kinesisten geen eigen 
dossier bij en zijn de nota’s in de briefing te beperkt om de evolutie van de patiënt 
weer te geven. Therapeuten noteren nagenoeg nooit in het multidisciplinaire 
dossier op PAAZ. 

o Het eigen dossier van de sociale dienst bevindt zich niet op de afdeling.  
o Psychologen noteren in een eigen dossier dat niet toegankelijk is voor 

verpleegkundigen of in Meddos® waartoe men geen toegang heeft.  
o Verpleegkundige dossiers zijn niet steeds beschikbaar op de afdeling waar de 

patiënt verblijft. Tijdens de MVG registratie worden dossiers voor een tweetal uren 
meegenomen voor de registratie.  

o Aangevraagde onderzoeken worden niet steeds ondertekend door een arts. 
o Medische gegevens zijn zeer wisselend ingevuld. Sommige disciplines / artsen (bv. 

geriaters) noteren zeer uitgebreid. Andere disciplines (bv. neuropsychiaters) 
noteren niet of zeer summier. In een ingekeken dossier van een patiënt die 14 
dagen was opgenomen op psychogeriatrie, was geen enkele notitie terug te 
vinden. In een dossier van een patiënt die 2 maanden was opgenomen, was er 
buiten 2 erg beperkte (elektronische) notities, verder geen enkele medische notitie 
terug te vinden. Medische dossiers bevatten niet steeds behandelplannen en –
doelstellingen. 

o Gegevens (reden, evaluatie, middel, ...) betreffende fixatie ontbreken vaak.  
o Anamneses zijn niet steeds volledig ingevuld op het dossier. Gegevens over 

thuissituatie, allergieën en voorgeschiedenis ontbreken vaak. 
 
• Op PAAZ en psychogeriatrie is er een multidisciplinair dossier in gebruik (Meddos® op 

PAAZ, “briefing” op psychogeriatrie). (SP)  
De mogelijkheden van dit instrument worden niet ten volle benut. (TK) Therapeuten, 
sociaal assistenten en kinesisten noteren op beide afdelingen nauwelijks in het dossier. 
Verslagen van multidisciplinaire patiëntenbesprekingen worden niet opgenomen in het 
dossier.  
 

• Op de kinderafdeling wordt het verpleegkundige papieren dossier op de kamer gebruikt. 
(SP) 
 

• Er is geen globaal centraal medisch dossier van de patiënten. Papieren patiëntendossiers 
worden bewaard in een archief in de kelder. De elektronische Meddosgegevens worden 
bewaard op de server. Dossiers van zorg voor ambulante patiënten worden niet centraal 
bewaard maar blijven meestal op de consultatie. Spoeddossiers worden bewaard in een 
archief op spoed. (TK)  
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6 Medewerkers 
 

6.1 Personeelsbeleid 
 

• Er zijn op moment van de audit 487,22 VTE mensen actief binnen het zorgdepartement 
van het ziekenhuis. Hiervan zijn er 384,5 VTE verpleegkundigen, waarvan 258,87 VTE 
bachelors. 31% van het verplegend personeel werkt voltijds. (AV)  
 

• Er is sinds begin dit jaar een functie HR-manager ingevuld. Vroeger bestond enkel de 
functie diensthoofd personeelsdienst, wat louter administratief werd ingevuld. Voor de 
functie HR-manager is expliciet gekozen voor een duidelijke link met het (personeels)beleid 
van het ziekenhuis. (AV) 
 

• Momenteel zijn onderhandelingen lopende over de personeelsstatuten (o.a. 
gelijkschakeling wat betreft extra vergoedingen voor WE en avond werk, …). (AV) 
 

• Functioneringsgesprekken gaan niet systematisch door. Op de meeste afdelingen worden 
enkel informeel en ad hoc (bij problemen) functioneringsgesprekken gevoerd. (TK) Er 
wordt wel een evaluatiegesprek georganiseerd in geval van problemen of bij nieuwe 
medewerkers. (AV) 
Het ziekenhuis is thans het personeelsstatuut aan het onderhandelen met de 
vakorganisaties.  Alle vereisten van een modern personeelsmanagement en 
overeenkomstig de onderrichtingen van de bevoegde overheid (functioneringsgesprek, 
evaluatiegesprek, enz.) en overeenkomstig de onderrichtingen van de bevoegde overheid, 
worden hierin opgenomen.  Zodra het ziekenhuis gerechtigd is deze gesprekken formeel te 
mogen voeren, overeenkomstig een procedureel goedgekeurd personeelsstatuut, zal dit 
gebeuren.  De afwikkeling van dit statuut mag verwacht worden in de eerstvolgende 
weken. 
Alle vrijwilligers werkzaam binnen het ziekenhuis hebben een functieomschrijving en een 
functioneringsgesprek gehad. (SP)  
Recent (28/03/2011) werd een evaluatiereglement uitgewerkt voor het ziekenhuis. (SP) 
 

• Momenteel zijn er voor de algemene functies gebrevetteerde, gegradueerde 
verpleegkundigen, zorgkundigen en voor de specifieke functies kinesist en ergotherapeut 
op PAAZ functieomschrijvingen uitgewerkt (zowel een korte als een uitgebreide versie). 
(AV) We bevelen aan om in tweede instantie deze algemene functieomschrijvingen 
voldoende te differentiëren naar de afdelingsspecifieke functies die opgenomen worden en 
te koppelen aan competentieprofielen. (Aanb) Er zijn geen functieomschrijvingen voor de 
loopwaak en supervisor. (TK)  
 

• De procedure disfunctioneren is opgenomen in het arbeidsreglement en in de statuten, 
welke momenteel in onderhandeling zijn. (AV) Op de afdelingen is de procedure 
disfunctioneren niet gekend. (TK) 

 
• Er zijn maandelijkse exitgesprekken gepland door de arbeidspsychologen van de HR. 

Hiervan gebeurt een schriftelijke rapportage naar de directie (rapport is opgesplitst in 
doelgroep, hoofdredenen per doelgroep, ontslagregeling, …). (SP) Momenteel is er geen 
duidelijke link uitgewerkt tussen de knelpunten opgelijst uit de exitgesprekken en de 
vastgestelde vormingsnoden (bv. leidinggeven, conflicthantering, …). Dit is een 
doelstelling die men in de nabije toekomst wil realiseren. (AV) 
 

• Het ziekenhuis maakt gebruik van privépersoneel (voornamelijk instrumentisten). Er is een 
check van het privépersoneel op basis van hun CV, diploma’s, vorming en ervaring. (AV) 
Er is geen verdere controle op kennis van ziekenhuisprocedures, deelname 
dienstvergaderingen, ... (Aanb)  
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Er is een checklist met de namen van al wie dient langs te komen: stagiairs, 
instrumentisten, interims, assistenten… Zodat ze op de hoogte gebracht kunnen worden 
van de regels inzake microbiologie-ziekenhuishygiëne en antibioticabeleid. 
 

• Paramedici werken in het ziekenhuis zowel in loondienst als op zelfstandige basis. De 
aansturing van al deze paramedici gebeurt door het hoofd kinesitherapie en in tweede 
instantie door de directie nursing. (AV) 

 
• Het ziekenhuis maakt systematisch gebruik van interimkrachten. In principe beperkt men 

het werken met interimkrachten zoveel mogelijk (o.a. door inzet van de mobiele equipe) en 
probeert men steeds dezelfde interim op dezelfde dienst/afdeling te plaatsen (o.a. op 
spoed). In praktijk blijkt dit echter niet te verwezenlijken voor alle afdelingen. Een aantal 
afdelingen heeft dan ook heel regelmatig nieuwe interims werkzaam op de afdeling. Een 
medewerker op één afdeling verklaarde dat deze interimverpleegkundigen soms als enige 
verpleegkundige de eindverantwoordelijkheid over een afdeling kunnen krijgen, wat een 
risico kan inhouden naar kennis van procedures en specifieke werkwijzen binnen de 
afdeling. Hier werd ook vermeld dat deze interimverpleegkundige op hun afdeling soms 
wegwijs gemaakt wordt door zorgkundigen. 
We adviseren om deze organisatie door te lichten om zeker te zijn van de correcte naleving 
van de gemaakte afspraken.  (Aanb) 
 

• Het ziekenhuis kiest voor het werken met vaste nachten. De afspraak (sinds 2010) is er 
naar te streven om 2 keer in de maand deze personeelsleden ook overdag in te plannen, 
maar in praktijk gebeurt dit niet steeds. (Aanb)  

 
• Tweemaal per jaar voorziet men in een verplichte vorming hef- en tiltechnieken. (SP)  

 
• Opvang van personeel na traumatische gebeurtenissen wordt actief aangeboden. (SP) Het 

aanbod is gekend op de afdelingen op de site Watersportbaan en men doet hierop beroep. 
Ondersteuning door een psycholoog kan op eenvoudige vraag van het personeelslid. 
Zowel groepsbegeleiding als individuele begeleiding (één of meerdere sessies) zijn 
mogelijk. In de toekomst wil men ook een wachtregeling voorzien onder de 
arbeidpsychologen om ook in het weekend personeel na een traumatische ervaring te 
kunnen opvangen. We bevelen aan om dit aanbod ook uit te breiden of bekend te maken 
op de site Fabiolalaan. (Aanb) 
 

• Intervisies worden niet systematisch georganiseerd (o.a. spoed, PAAZ). Uit SWOT’s blijkt 
er onvoldoende aandacht voor besprekingen van incidenten en traumatische, emotionele 
gebeurtenissen. Op sommige afdelingen is er een bespreking van incidenten op de staf 
(multidisciplinair), maar zijn niet alle betrokken medewerkers hierbij aanwezig. Na het 
uitvoeren van euthanasie is er niet steeds een begeleide nabespreking voor de betrokken 
medewerkers. (Aanb) 

 
• Er werd pas laattijdig (eind 2010) een medewerkertevredenheidsenquête afgenomen bij 

alle medewerkers. (TK) De resultaten werden in eerste instantie beknopt naar de directie 
teruggekoppeld (maart 2011). Feedback wordt voorzien ziekenhuisbreed en op maat naar 
de afdelingen toe. Verbeterpunten zullen in de loop van het jaar opgesteld worden. (AV) 

 
• Het beleid dat hoofdverpleegkundigen meer en meer als managers van hun afdeling 

worden gezien, wordt in de praktijk bemoeilijkt doordat: (TK) 
o de hoofdverpleegkundigen geen of heel beperkt beleidsinfo teruggekoppeld 

krijgen (o.a. bestaffingscijfers en verbruik van linnen en keuken). De 
hoofdverpleegkundige dient zelf activiteitsgegevens en uren vorming (van de 
mensen met BBT) bij te houden.  

o de opleidingen voor de hoofdverpleegkundigen in verband met het managen 
van een afdeling beperkt zijn tot roosteren en planning. Er zijn plannen om 
interne coaching voor leidinggevenden op te starten evenals een coaching 
voor het afnemen /begeleiden van functioneringsgesprekken. 
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o de patiëntentevredenheidsresultaten niet teruggekoppeld worden naar de 
hoofdverpleegkundigen, enkel naar de directie. 

o de hoofdverpleegkundigen te weinig betrokken worden bij het beleid van hun 
afdeling (o.a. via beleidsplannen, jaarverslagen, doelstellingen, …) 

o enkele hoofdverpleegkundigen systematisch mee in de zorg moeten staan 
wegens personeelstekorten. 

 
Maandelijks houdt de directie een vergadering op het beleidsniveau met de 
hoofdverpleegkundigen en diensthoofden, en dagelijks wordt met de 
hoofdverpleegkundigen overlegd omtrent de werkbelasting, bestaffing en planning.  
Alle vormingen en -vorminsuren worden ook centraal bijgehouden, aangevraagd en 
aan goedkeuring onderworpen.  De terugkoppeling van de tevredenheidenquête staat 
nog te gebeuren.   

 
• Er werd een minimumbestaffing per afdeling bepaald, maar het is voor sommige 

hoofdverpleegkundigen niet duidelijk met welke criteria rekening werd gehouden om deze 
te bepalen en ze wordt niet steeds besproken en geëvalueerd. 
Er wordt geen meetinstrument gehanteerd om de zorgzwaarte te bepalen. (Aanb) Men 
gebruikt enkel het eigen instrument ‘de bijstaffingsindex’. (AV) Elke dag is er ’s morgens 
een kort overleg (hoofdverpleegkundigen, verpleegkundig directeur en dienstchefs) waarbij 
algemene zaken worden doorgegeven en de bestaffing op de diensten wordt overlopen. 
(AV) 
 

• Er is op heel wat afdelingen een perceptie van hoge werkdruk bij de verpleegkundigen.  
We bevelen aan om objectief te meten wat de werkdruk is op de eenheid IZ, PAAZ en Sp-
psychogeriatrie en om de bestaffing hierop af te stemmen. Tegelijkertijd dient men de 
redenen van het grote personeelsverloop (exits, mutaties, bestaffingstekorten, 
ontevredenheid, waarnemende functies, …) te analyseren en bijkomende initiatieven te 
ontwikkelen in het kader van recrutering en retentie van medewerkers. (Aanb) 

 
• Er is aandacht voor taakuitzuivering. Zwangere personeelsleden worden op de diensten 

(tijdelijk) ingeschakeld als administratieve kracht. Er is voorzien in aparte personeelsleden 
voor logistieke taken en transport van patiënten. (AV) 
 

• Er is onvoldoende aandacht voor differentiatie op de werkvloer. Een aantal opmerkingen 
kan hierbij gemaakt worden: (TK) 

o Er wordt gewerkt met tal van referentieverpleegkundigen (geriatrie, 
medicatiebeheer, …). De toegewezen personen zijn niet steeds gekend op de 
afdelingen (bv. op spoed). Zij worden niet vrijgesteld voor hun taken.  

o De verschillende functies op spoed (MUG, triage, …) zijn niet uitgeschreven in 
functie en competentieprofielen.  

o Er is momenteel nog geen actieve screening op high potentials. (Aanb)  

• Op basis van het aantal bedden, dient men te beschikken over een mobiele equipe van 
11,2 VTE, waarvan 7,84 VTE verpleegkundigen en 3,36 VTE zorgkundigen. De mobiele 
equipe bestaat uit 10,9 VTE, waarvan 6 VTE verpleegkundigen en 4,9 VTE zorgkundigen. 
Dit is een kwalitatief tekort van 1,84 VTE aan verpleegkundigen. (NC) Eerstdaags wordt 
de mobiele equipe aangevuld met 2 nieuwe verpleegkundigen (in maart en april). 
De mobiele equipe wordt ingezet om structurele tekorten tijdelijk op te vangen (bv. IZ, 
psychogeriatrie) (NC) en ook voor “onmiddellijke vervanging” (ziekte, ongeplande 
afwezigheid). (AV)  
Ook kritieke diensten kunnen beroep doen op de mobiele equipe (3 VTE). (SP) 

 
• Op sommige afdelingen worden te veel stagiairs tegelijk ingezet, wat een adequate 

supervisie door gekwalificeerd personeel moeilijk maakt. (TK) 
 
 

 



26 
Auditverslag AZ Jan Palfijn, Gent, E713, maart 2011  
 

6.2 Artsen 
• In het ziekenhuis werken 130 artsen. Er zijn 3 ASO’s die hun basisopleiding heelkunde 

(eerste en tweedejaars) doorlopen. (AV) 
 
• De meeste specialisten werken individueel; er is geen mentaliteit tot associëren, zodat 

samenwerking soms beperkt wordt tot het invullen van het wachtrooster. We bevelen aan 
om deze werkorganisatie voor het medische departement ziekenhuisbreed te herbekijken 
in functie van de nieuwe bedrijfscultuur en het zorgstrategisch plan. (Aanb) 
 

• De hoofdgeneesheer is voltijds werkzaam in het AZ Jan Palfijn Gent, waar hij ook actief is 
als directeur van het klinisch laboratorium. Een tijdsregistratie waarbij onderscheid kan 
gemaakt worden tussen werkzaamheden als klinisch bioloog enerzijds en 
hoofdgeneesheer anderzijds wordt niet bijgehouden. De hoofdgeneesheer wordt niet 
ondersteund door stafmedewerkers en heeft geen adjunct. Hij kan desgevallend wel 
beroep doen op medewerkers van de administratieve dienst. (AV) 
 

• Voor een aantal specialisten (gynaecoloog, reumatoloog, geriater, medisch oncoloog, 
oftalmologisch chirurg) staan al langer dan zes maanden vacatures open. We bevelen aan 
om initiatieven te nemen die de attractiviteit van het ziekenhuis verhogen (bv. solidariteit 
en samenwerkingsverbanden binnen disciplines en interdisciplinair, mogelijkheid tot 
subspecialisatie, …). (Aanb)  

 
• De hoofdgeneesheer heeft geen globaal overzicht van alle vorming die de 

ziekenhuisartsen genieten. Aanvragen tot congresverlof en vorming in het kader van 
accreditatie worden wel bijgehouden. We bevelen aan om per arts individuele 
vormingsplannen op te maken, met linken naar hun functiebeschrijving, zodat eventueel 
kan gestimuleerd worden waar nodig (bv. managementopleiding voor medische 
diensthoofden, …). (Aanb)  
Er gebeuren geen functioneringsgesprekken met artsen, maar wel exitgesprekken bij 
ontslag. We bevelen aan om de eventuele meerwaarde te bekijken als de 
hoofdgeneesheer een meer coachende rol zou kunnen opnemen. (Aanb) 

 
• Er is geen specifieke opvang voorzien voor artsen na crisissituaties. We bevelen aan om 

een aanbod te voorzien voor psychologische ondersteuning indien artsen traumatiserende 
ervaringen meemaken. (Aanb) 
 
 

6.3 Vorming, training en opleiding (VTO) 
Situering   
 
• Er werd gesproken met de verpleegkundige directeur en met de HR-manager. 

Op de verschillende afdelingen was vorming een aandachtspunt. 
 
 
Beleid en strategie 
 
• Binnen het ziekenhuis wordt vorming, training en opleiding toevertrouwd aan de 

vormingscel (o.a. administratief diensthoofd, hoofd technische dienst, arbeidspsycholoog, 
…). Deze cel komt wekelijks samen en staat in voor het ontwerp van het strategisch 
vormingsbeleidsplan, zij beoordeelt de aanvragen en beheert het budget. Ook de 
administratieve afhandeling rust bij de vormingscel. (AV) 
 

• Momenteel worden alle gevolgde opleidingen, vormingen en bijscholingen bijgehouden in 
de individuele personeelsdossiers, deze zijn opvraagbaar door het personeelslid. (AV) 
Hoofdverpleegkundigen kunnen deze gegevens ook opvragen, maar doen dit in praktijk 
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zelden of niet. (AV) 
De doelstelling is om tegen 2011-2012 alle vormingsgegevens te integreren in een 
centraal dossier, wat de mogelijkheden naar terugkoppeling en opmaken van 
jaarverslagen ten goede komt. (Aanb) 
 

• Er is momenteel geen uitgewerkt vormingsbeleid en geen reglement met 
vormingsafspraken en modaliteiten rond tussenkomst bij vorming. Er is geen transparantie 
over de (objectieve) criteria die gebruikt worden om vorming toe te staan of te weigeren. 
(TK) Dit zorgt op sommige afdelingen voor ontevredenheid bij personeel en spanningen 
binnen het team.  
Het vormingsbeleidsplan is in ontwerp en wordt in de loop van 2011 verder uitgewerkt 
(doelstelling september) in samenwerking met HR. 
We bevelen aan om dit beleid volledig en transparant uit te schrijven en hierbij o.a. 
aandacht te hebben voor afspraken rond registratie, opvolging van het aantal gevolgde 
uren, melden van intern georganiseerde vormingen, voorwaarden en afspraken behalen 
BBT, vergoedingen, … (Aanb) Er is een uitgebreide vormingsbrochure (aanbod) 
opgemaakt en externe vorming wordt gepromoot. (SP) 

 
• Het ziekenhuis faciliteert het behalen en behouden van de BBT (uren en financieel). (AV) 

 
• Er wordt geen streefdoel gehanteerd voor het aantal uren vorming per jaar. Heel wat 

medewerkers kunnen geen of zeer weinig (<5u) uren vorming aantonen. (TK)  
De hoofdverpleegkundigen hebben geen zicht op de uren en onderwerpen betreffende 
vorming van hun medewerkers. Er is enkel opvolging in het kader van het behoud van de 
BBT’s.  
Hoofdverpleegkundigen kunnen de vormingsbehoeften en –noden van hun medewerkers 
niet overzien en hebben geen basis om de vorming te sturen of eventueel medewerkers 
extra te stimuleren. (Aanb) 
 

• Niet alle verpleegkundigen die chemotherapie toedienen hebben een bijzondere 
beroepsbekwaamheid in de oncologie of hebben minstens 5 jaar ervaring met verzorging 
van oncologische patiënten (bv. afdeling A5). (NC)  

• Er is verder niet op alle oncologische afdelingen voldoende aandacht voor continue 
vorming van het personeel i.v.m. oncologie (voornamelijk personeel zonder BBT). (TK) 
Niet alle verpleegkundigen die patiënten met oncologische aandoeningen verzorgen 
hebben een opleiding in palliatieve zorgen gevolgd. (TK) 

 
 
 
Middelen 
 
• Er is geen exact ziekenhuisbreed vormingsbudget bepaald. We bevelen aan om na te 

gaan welke voordelen een decentraal 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 (1 VTE) door een 

verpleegkundig staflid. (AV)  
 
• De leden van de vormingscel zijn tevens meter en peter van een aantal diensten. Niet alle 

afdelingen werken volgens het meter/peterprincipe. Mentoren hebben geen specifieke 
mentorenopleiding genoten. (Aanb) Tegen de zomermaanden wil men op alle afdelingen 
het systeem van meters en peters ingevoerd hebben. (AV) 
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• Voor de opvang van studenten werkt men met stagementoren op de afdelingen. (AV) 
 
 
Processen 
 
• Het inscholen van nieuwe medewerkers verloopt via een onthaaldag en 5 

inscholingsnamiddagen. Het programma ligt vast en er is voorzien in PowerPoints over de 
verschillende thema’s. In 2009 ging drie maal een onthaaldag door. (AV) 
 

• De meeste afdelingen hebben geen afdelingsspecifiek inscholingsplan opgemaakt. (TK)  
 
• Op sommige diensten/afdelingen is het inlooptraject te beperkt.  

o Zo wordt op spoed de inscholing als volgt ingevuld: 14 dagen dubbellopen, na 
twee maanden zelfstandig uitoefenen van de triagefunctie en na 6 maanden op 
spoed en 5 ritten samen wordt zelfstandig de MUG functie opgenomen. 

o Op IZ is de inscholing voltooid na 3 maanden. 
Gezien de specificiteit en de mate van expertise die van deze verpleegkundigen verwacht 
wordt, dient de termijn van inscholing en de hieraan gelinkte zelfstandige uitoefening van 
taken geherevalueerd en formeel uitgewerkt te worden. (TK) 

 
 

6.4 Bestaffing 
• Er zijn normatieve personeelstekorten op volgende afdelingen / functies: (NC) 

o 1,09 VTE verpleegkundigen op IZ.  
o 1 VTE verpleegkundigen op Sp-psychogeriatrie. 
o 1,78 VTE personeel op 4B (geriatrie) 
o 1,45 VTE personeel voor de IL geriatrie 
 
De bestaffing wordt ook dagelijks afgestemd op de bedbezetting. (SP)  

 
• Er zijn kwalitatieve personeelstekorten op volgende afdelingen: (NC) 

o 0,65 VTE verpleegkundige bachelors op het daghospitaal C2 van site 1.  
o Minder dan de helft van de verpleegkundigen op IZ beschikt over de BBT in de 

intensieve en urgente zorgen. Twee verpleegkundigen zijn gestart met deze 
opleiding. 

o 3.12 VTE bachelors in de verpleging op Sp-psychogeriatrie. Dit tekort wordt 
versterkt door een specifieke onderkwalificatie (geen BBT in de geriatrie of de 
geestelijke gezondheidszorg). 

 
• Er zijn knelpunten ivm de verpleegkundige permanenties op volgende afdelingen/ functies: 

o Er kan op IZ niet steeds de opstelling van 1 op 2 verpleegkundigen met BBT 
gerealiseerd worden. (NC)  

 
 
• Op sommige afdelingen is er een hoge werkdruk t.o.v. de bestaffing: (TK) 

o Op verschillende afdelingen springen de hoofdverpleegkundigen systematisch bij 
in de zorg  

o Er zijn voorbeelden van annulatie van geplande vorming wegens onderbestaffing. 
Slechts een beperkt aantal medewerkers kan op hetzelfde moment vorming 
volgen, waarbij de prioriteit steeds gaat naar degenen die opleiding vragen in het 
kader van de BBT. 

o Op verschillende afdelingen wordt de mobiele equipe gedurende langere perioden 
ingeschakeld wegens structurele tekorten en worden interimverpleegkundigen 
systematisch ingeschakeld in de zorg. 

o Verpleegkundigen moeten soms extra taken opnemen buiten de afdelingstaken  
o Sommige afdelingen/diensten kampen met heel wat overuren en ADV-dagen 
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o Geregeld worden afdelingen of bedden gesloten door een tekort aan bestaffing, 
wat problemen naar doorstroming geeft op spoed. Op het moment van de audit 
worden omwille van personeelstekort bv. 24 G-bedden (afdeling 22/4) niet 
uitgebaat. 

o Op sommige functies (IZ, spoed, …) zijn er heel wat overuren die niet kunnen 
opgenomen worden.  

o Verlofaanvragen moeten soms geweigerd worden omwille van personeelstekort en 
bestaffingsproblemen. 

o Op sommige afdelingen dienen personeelsleden nog extra taken op te nemen, 
waardoor ze niet aanwezig zijn op de afdeling (bv. interventie brandalarm door 
personeel van IZ), waardoor de minimumpermanentie niet gegarandeerd kan 
worden. (NC)  

o Functioneringsgesprekken of intervisies gaan niet door wegens tijdsgebrek.  
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7 Processen 
 

7.1 Organisatie van zorg 
• Door het sluiten van bedden en afdelingen, komen patiëntenpopulaties verspreid terecht op 

andere afdelingen. Dit resulteert voor het verplegend personeel in: 
o Een grote groep artsen die patiënten opneemt op de afdelingen 
o Een grote verscheidenheid in pathologieën waarbij het personeel niet steeds 

de nodige expertise of opleiding bezit (bv. geen BBT, geen ervaring in 
oncologie, …).  

o De wekelijkse multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met de artsen komen in 
het gedrang  

Deze werkwijze kan risico’s inhouden voor de kwaliteit van zorg en voor de 
patiëntveiligheid. (TK) 

• Er zijn geen afspraken over de toewijzing van pathologiegroepen aan bepaalde disciplines. 
Op de meeste afdelingen en diensten ontbreken opname- en exclusiecriteria. We bevelen 
aan om via interdisciplinair overleg te komen tot afspraken en deze formeel vast te leggen, 
bv. in SLA’s en in opname- en doorverwijscriteria die onderling zijn afgestemd. (Aanb) 
 

• De opvang van kritieke patiënten is niet optimaal georganiseerd. Hierdoor is er geen 
garantie dat kritieke patiënten steeds de meest optimale zorg (effectief, tijdig, efficiënt, 
aangepast, veilig) krijgen. (TK) 

o Er is onvoldoende afstemming tussen alle artsen die kritieke patiënten verzorgen. 
o Er zijn geen opname- en ontslagcriteria voor IZ en midcare. 
o Er is een gebrek aan bedcapaciteit voor de opvang van kritieke patiënten. 
o Er zijn doorstromingsproblemen van IZ naar de verpleegafdelingen. Hierdoor 

ontstaan wachttijden op spoed, op recovery en IZ, en een risico van sneller ontslag 
van patiënten met een kritiek profiel naar de afdelingen die niet noodzakelijk 
hiervoor zijn aangepast qua infrastructuur of ervaring van medewerkers. 

o Er is geen formele procedure overbezetting van de kritieke diensten. 
o Een opnamestop wordt niet in de praktijk gebracht. 
o Er is geen formele afstemming met andere Gentse ziekenhuizen over de 

doorverwijzing van kritieke patiënten bij overbezetting of opnamestop. 
 
• Men kiest binnen het ziekenhuis in principe voor patiëntentoewijzing. Dit is niet op alle 

afdelingen doorgedreven. Op de werkvloer zien we vaak kantverpleging, waarbij 1 
verpleegkundige samen met verzorgenden en studenten instaat voor de zorg van de 
toegewezen patiënten. Op sommige afdelingen werkt men nog voor een groot deel met 
taakverpleegkunde (medicatie, bloeddruk, wondzorg, algemene verzorging). (AV) 
Medicatietoediening is op verschillende afdelingen gekoppeld aan patiëntentoewijzing. 
(SP) Zaalrondes gebeuren soms met de hoofdverpleegkundigen ipv met de 
verantwoordelijke verpleegkundige. (Aanb)  
 

• Men hanteert geen minimale nurse to patiënt ratio’s. Verpleegkundigen krijgen in het 
systeem van patiëntentoewijzing op de verpleegafdelingen de verantwoordelijkheid over 
meer dan 10 patiënten toegewezen. (AV) 
 

• Zorgplanning gebeurt niet steeds nauwgezet en de uitgevoerde handelingen worden niet 
steeds genoteerd. (TK) 

o Katheterzorg wordt niet steeds gepland en/of uitgevoerd. Er is geen protocol voor 
het herprikken van perifere katheters en dit wordt ook niet opgenomen in de 
zorgplanning. Bij nazicht van dossiers blijkt dat het vervangen van infuusleidingen 
niet gepland wordt, niettegenstaande de geldende richtlijn.  

o Zorgplanning wordt op sommige afdelingen niet opgeschreven voor de volgende 
dag. 
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o De patiënt wordt zelden betrokken bij de planning van de zorg. 
Zorgplanning is een belangrijk gegeven in de continuïteit van zorgverlening. Het is 
aangewezen om de zorg per dag, op de kamer en in overleg met de patiënt te plannen. Dit 
maakt het mogelijk om zelfzorg en betrokkenheid in het eigen genezingsproces te 
stimuleren. Afspraken tussen patiënt en zorgverlener, gebaseerd op verpleegkundige 
observaties, worden in het patiëntendossier weergegeven in de vorm van geplande zorg 
voor de dag nadien. Dit is de basis waarop de (collega) verpleegkundige zich zal baseren 
om, daags nadien, deze afspraken na te komen. 

 
• Door het werken met briefingbladen en parameterbladen worden gegevens betreffende 

patiënten niet steeds rechtstreeks in het dossier genoteerd waardoor er risico’s zijn op 
verlies van gegevens en overschrijffouten. (TK) 
 

• Niet op alle afdelingen is de zorg voor patiënten voldoende multidisciplinair afgestemd met 
alle betrokken disciplines. (TK) 

o Op sommige afdelingen gaan er geen multidisciplinaire patiëntenbesprekingen 
door. 

o Op sommige afdelingen gaan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen door met 
systematische afwezigheid van de arts. 

o Verantwoordelijke verpleegkundigen (in het kader van patiëntentoewijzing) zijn niet 
steeds betrokken bij de multidisciplinaire besprekingen  

o Op sommige afdelingen waarbij de zorg voor de patiëntendoelgroep een sterke 
multidisciplinaire aanpak vereist, is de zorg niet steeds optimaal georganiseerd. Op 
de afdeling neurologie –psychiatrie is de psycholoog onvoldoende betrokken in de 
zorg. Zo waren er tijdens de audit 2 patiënten opgenomen met een (acuut) zwaar 
functieverlies. Bij geen van deze patiënten was een psycholoog betrokken in de 
zorg. Deze patiënten maken nochtans een rouwproces door, en sommigen van 
hen ervaren hierover zelfs depressieve gevoelens. Ook voor de familie van deze 
patiënten is psychologische bijstand geen overbodige luxe. Ook bij de 6 patiënten 
met psychiatrische problematiek was de psycholoog niet betrokken en was er geen 
aanbod van therapie.)  

o Op de afdeling Sp-psychogeriatrie is de psycholoog vast verbonden aan de 
afdeling. Door de beperkte inschakeling (0.4 VTE) is het echter niet mogelijk om bij 
elke patiënt een intakegesprek te doen.  

 

7.2 Procedurebeheer 
• Er moet dringend een sluitende procedure ontwikkeld en ingevoerd worden voor de 

stockcontrole van de narcotica. Op sommige afdelingen is de stock systematisch niet in 
orde (bv. spoed) en wordt ook niet gecontroleerd. Er zijn binnen het ziekenhuis repetitieve 
verdwijningen van narcotische medicatie geregistreerd die niet hebben geleid tot een 
sluitend controlesysteem. (TK) De verantwoordelijke van de apotheek dient hierin blijvend 
een actieve rol op te nemen.  
 

• Er is niet steeds overeenstemming tussen de artsen van een zelfde discipline (bv. protocol 
voor spoed, orthopedie, cardiologie, …) over wat de behandelwijze is bij een bepaalde 
pathologie. (TK)  
Deze verschillen in werkwijze binnen het ziekenhuis verhogen het risico op fouten omdat 
de zorg complexer wordt voor de medewerkers. Dit heeft ook implicaties op niveau van de 
medische materiaalcommissie, die zo moeilijk kan streven naar standaardisering en 
efficiënte aanwending van middelen. Ook op vlak van farmacotherapie, worden 
verschillende behandelingen voor eenzelfde aandoening genoteerd. 
Afwijkingen van de afgesproken gestandaardiseerde werkwijzen kunnen toegestaan 
worden in het kader van de therapeutische vrijheid omwille van individuele 
patiëntgebonden redenen. 
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• De kwaliteitscoördinator staat in voor de organisatie van het beheer van de procedures. 
Men is bezig met het digitaliseren van de ziekenhuisprocedures en nog niet alle 
procedures vonden een plaats op dit platform (op intranet). Het beheer van de procedures 
bevat een systeem met vervaldatum, zodat de procedures steeds geactualiseerd kunnen 
blijven. (AV) 

 
• We bevelen aan om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de huisartsen om de 

klinische paden en transmurale zorgpaden beter gecoördineerd te ontwikkelen in 
consensus tussen de Gentse ziekenhuizen. (Aanb)  

 
• Er is geen ziekenhuisbreed suïcidepreventiebeleid. (TK)  
 
 
 

7.3 Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Fixatie 

Situering 

• Men beschikt in het Jan Palfijnziekenhuis over een ziekenhuisbrede procedure (flowchart) 
“fixatie bij onveilig gedrag van patiënten”.  

 
• Er werden tijdens de audit 7 fixatiedossiers ingekeken tijdens de rondgang op verschillende 

afdelingen.  
 

Beleid en strategie 

 
• Er is geen fixatie arme visie uitgeschreven. (AV) De procedure geeft wel deels een 

fixatiearme visie weer:  
o De indicatie is omschreven als “patiënt met onveilig gedrag”, maar dat is breed 

interpreteerbaar. Er worden geen tegenindicaties gegeven. (Aanb) 
o Er worden drie voorwaarden gesteld om tot fixatie over te gaan (drie 

observaties in het dossier over onveilig gedrag; alternatieven zijn nagegaan en 
de DOS-schaal werd afgenomen en toont een score van 3 of meer). (SP) 

o De aandacht voor alternatieven is verwarrend, aangezien er bij de voorbeelden 
die men geeft, fixatiemiddelen worden opgesomd (voorzettafel, halve deur, …) 
Beter omschrijft men deze als een minder ingrijpende maatregel, zodat de 
noodzaak van een verhoogd toezicht niet wegvalt.  

o Er is aandacht voor verwardheid bij patiënten door het gebruik van de DOS-
schaal te integreren in de procedure. (SP) We bevelen aan om ook aandacht 
te hebben voor ander onderliggende oorzaken bij probleemgedrag en een link 
naar valpreventie te voorzien. (Aanb) 

o De betrokkenheid van de arts wordt gevraagd na de beslissing tot fixatie. (TK) 
Best betrekt men de arts bij de beslissing tot fixatie gezien fixatie een 
handeling is met medische verantwoordelijkheid en beslissingsbekwaamheid 
van een patiënt berust op een klinisch oordeel van de arts. Men vraagt een 
teamvergadering binnen de 24 uur, waardoor de multidisciplinaire aanpak 
gestimuleerd wordt. 

o Toegestane maatregelen zijn beperkt en opgesomd.  
o Verhoogd toezicht tijdens de maatregel is niet gedetailleerd uitgeschreven 

(frequentie toezicht, door wie, welke onderwerpen)  
o De onderwerpen voor rapportage in het verpleegdossier en het proces van 

evaluatie zijn duidelijk omschreven (elke shift, controle DOS score)  
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• Er zijn initiatieven en materialen voorhanden die een fixatiearm beleid ondersteunen of die 
aandacht voor fixatie binnen het ziekenhuis aangeven. (SP) 

o Bij het aangekochte materiaal is er aandacht voor een fixatie arm beleid. (bedden 
met een zeer lage stand, bedsponden in twee delen, …). 

o Er is een valprotocol uitgewerkt. Valrisico wordt gescreend aan de hand van de 
stratify score. (AV) Op Sp psychogeriatrie tracht men een traject uit te werken dat 
nauwer aansluit bij de doelgroep.  

o Een aantal afdelingen kunnen beveiligd worden in het kader van wegloopgedrag 
Agressie incidenten worden geregistreerd en opgevolgd.  

o Men heeft aandacht voor de vroegtijdige opsporing van delier aan de hand van een 
objectieve score (DOS schaal) 

o Er is een duidelijk opnamebeleid voor patiënten met dementie op de afdeling Sp-
psychogeriatrie 

 
• 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 de nieuwbouw mogelijk (vb. doorloopmogelijkheden voor onrustige 
en verwarde patiënten, duidelijke aanduiding van de lokalen, scheiden en duidelijk 
aangeven van rust en activiteitsruimtes, (automatische) verlichting, gebruik van 
kleuren, contrastrijke omgeving, ruime kamers, binnentuin, aangepaste 
therapiemogelijkheden voor patiënten met cognitieve stoornissen /dementie, …)  

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 …  

o Systematische screening van patiënten op valrisico, gevolgd door een 
multidisciplinaire en multifactoriële valevaluatie.  

o Het gebruik van een apart formulier voor verhoogd toezicht 
 

 

Middelen 

• Er is op sommige afdelingen veel fixatiemateriaal aanwezig (Zweedse gordels) (TK). Men 
werkt niet met vooraf samengestelde fixatiesets. Zweedse gordels zijn niet in verschillende 
maten beschikbaar, ondanks de voorwaarden voor veilig gebruik in de procedure. (TK) De 
verantwoordelijkheid over de volledigheid en de intactheid van de sets is niet toegewezen 
aan een materiaalverantwoordelijke. Reiniging gebeurt na gebruik via de linnendienst 
(aparte container).  

• Op de kinderafdeling maakt men soms gebruik van veiligheidsvestjes in spijlenbedden in 
boxen. dit is niet opgenomen in de procedure. (TK) 

• Er zijn niet voor alle gebruikte fixatiematerialen gebruiksaanwijzingen voorhanden (enkel 
voor de Zweedse gordel). (TK)  

• Materialen zijn niet gelinkt aan indicaties / tegenindicaties. (TK) We bevelen aan om 
minstens voor alle materialen tegenindicaties te bepalen. (Aanb) 

• Niet alle materialen / handelingen die een vrijheidsbeperking inhouden, worden beschouwd 
als fixatie. Op sommige afdelingen worden voorzettafels en bedsponden niet steeds 
aangegeven als fixatie. Ook in de procedure worden voorzettafels en voorzetdeuren 
aangegeven als alternatief voor fixatie ipv minder ingrijpende fixatiemaatregel. (TK) 
Men maakt gebruik van medicamenteuze therapie bij verwardheid. Chemische 
dwangmaatregelen worden enkel genoteerd op het medicatieschema, maar niet 
beschouwd als fixatie.  
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Medewerkers 

• Kennis en cultuurwijziging zijn belangrijke aspecten bij het toepassen van een fixatiearm 
beleid. Momenteel dateert de laatste (algemene) bijscholing van 1 jaar geleden.  

o Enkel de procedure was onderwerp van vorming.  
o Fixatie is momenteel geen onderdeel van het inscholingstraject.  

Belangrijk is dat alle zorgverstrekkers die betrokken worden bij fixatie van patiënten 
(artsen, ASO’s, (nacht)verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, …) voldoende 
frequent systematische bijscholing krijgen op het gebied van 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 is niet steeds gekend of wordt niet steeds gevolgd. (TK) 
o Op IZ is men van oordeel dat de ziekenhuisbrede procedure niet van toepassing is 

op hun dienst.  
o Op cardiologie/CCU worden naar schatting een tweetal patiënten per week 

gefixeerd. De beslissing wordt genomen door een verpleegkundige die steeds de 
arts op de hoogte brengt. Men gebruikt de DOS-score voor de opvolging. Er wordt 
geen schriftelijke procedure geraadpleegd. Er zijn geen onderwerpen of frequentie 
bekend voor verhoogd toezicht.  

o Op Sp-cardiopulmonair wordt geen specifieke procedure gevolgd en er is geen 
kennis van eventueel verhoogd toezicht. Ze voegen een apart blad toe met de 
DOS-schaal, maar hebben geen andere onderwerpen of wijze van noteren in het 
patiëntendossier. 

o Er is nagenoeg op geen enkele afdeling voldaan aan de drie voorwaarden die men 
stelt vooraleer tot fixatie te kunnen overgaan. Slechts in 1 dossier waren er 
alternatieven gedocumenteerd (Sp psychogeriatrie).  

o De beslissing tot fixeren wordt niet steeds besproken in team. (4/7 gecontroleerde 
dossiers) Artsen worden meestal niet betrokken bij de beslissing. Soms worden ze 
ook niet gewaarschuwd. Op IZ stelt de arts de vrijheidsbeperking vaak vast tijdens 
de zaalronde. 

o Het verhoogde toezicht wordt niet beschreven. In geen enkel ingekeken dossier 
waren de frequentie en de onderwerpen voor observatie bepaald. In geen enkel 
dossier kon er een verhoogd toezicht aangetoond worden. Soms was er bv. geen 
enkele observatie, of geen observaties gedurende de nacht.  

o Meestal zijn de start en het gebruikte middel wel genoteerd in het dossier (6/7), 
maar wordt de reden niet steeds genoteerd (5/7).  

o Het overleg in team was in geen enkel ingekeken dossier genoteerd, terwijl het op 
sommige afdelingen dagelijks op de zaalronde besproken wordt. 

o Overleg met de patiënt en de familie was in geen enkel dossier gedocumenteerd 
en had vaak ook niet plaatsgevonden. Ook de huisarts wordt niet gewaarschuwd.  

o Evaluatie in team wordt niet gedocumenteerd. Enkel de DOS-schaal wordt (op 
sommige diensten) nauwgezet ingevuld en men hanteert deze om de graad van 
verwardheid te evalueren en de mate van fixatie aan te passen (bv. op IZ, CCU en 
op Sp-psychogeriatrie).  

 
• Op een aantal afdelingen werd opgemerkt dat er weinig gefixeerd werd, dat er een 

tolerante houding van het personeel is t.o.v. afwijkend gedrag en aandacht voor (beperkte) 
alternatieven. (SP)  

o Op sommige afdelingen merken we op dat patiënten losgemaakt worden op 
moment dat bezoek aanwezig is of dat ze onder verhoogd toezicht werden 
geplaatst (ruime bezoekuren familie, toezicht tijdens therapie).  

o Patiënten die storend gedrag vertonen, worden verhuisd naar een 
eenpersoonskamer.  

o Op een aantal afdelingen tracht men zo weinig mogelijk te fixeren (op moment van 
audit was geen gefixeerde patiënt aanwezig). 
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o Op Sp-psychogeriatrie en geriatrieafdelingen heeft men veel aandacht voor het 
toepassen van minder ingrijpende maatregelen (bv. halve deur).  

o Op PAAZ en op spoed wordt tijdens de isolaties nagenoeg nooit gefixeerd.  
 

• Op sommige afdelingen wordt er frequent gefixeerd: (AV)  
o Er wordt regelmatig gefixeerd op IZ. Beademde patiënten worden systematisch 

gefixeerd met tweepuntsfixatie ter preventie van autoëxtubatie. (TK) Een 
fixatiemaatregel dient steeds individueel beoordeeld te worden. Delirium (tgv 
intoxicatie) en verwardheid zijn andere indicaties voor fixatie.  

o Bij nazicht van dossiers en uit gesprek blijkt valpreventie een vaak voorkomende 
reden voor fixatie. (TK) 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).  

 
 
• Het correct gebruik van fixatiemiddelen is een knelpunt. Door onvoldoende aandacht voor 

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

o Bij gefixeerde patiënten werd bij nazicht soms onvoldoende aandacht gegeven aan 
de mobiliteit van de patiënt (losmaken, rondlopen, inschakelen kinesist).  

o Er wordt onvoldoende aandacht geschonken aan het veilig toepassen van de 
maatregel. In de procedure wordt een opbouwende ‘graad van ernst’ gehanteerd 
bij het gebruik van de Zweedse gordel, beginnend met enkel de lendengordel (hier 
vijfpuntsfixatie genoemd). In praktijk wordt deze techniek ook toegepast op alle 
bezochte afdelingen. Op sommige afdelingen is er bv. geen materiaal voor 
bijkomende fixatiepunten (geen pols- en enkelbanden). Het gebruik van een 
lendengordel zonder bijkomende fixatiepunten houdt een reëel risico in op 
verhanging wanneer niet voldaan wordt aan een verhoogd / continu toezicht. (TK) 
Er 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 het gebruik van een lendengordel merkten we op dat men meestal de 
bedhekkens in hoogstand plaatst (steeds op IZ, CCU en Sp-cardiopulmonair), in 
tegenspraak met de procedure. 

o Bedhekkens worden frequent gebruikt bij onrustige patiënten. Soms wordt een 
plankje tussen de twee delen van de sponden geplaatst. Hierdoor vergroot de kans 
op ernstige letsels bij vallen wanneer de patiënt over de bedsponden kruipt.  

o Men maakt niet steeds gebruik van aangepast materiaal zoals bv. een driehoek-
lendengordel om onderuitschuiven in een zetel te vermijden.  
 

• We bevelen aan om aandacht te hebben voor de ervaring en na het beëindigen van de 
maatregel een evaluatie of gesprek te houden met de betrokkenen (personeel, patiënt en 
familie). (Aanb) 
 

Resultaten 

 
• Momenteel worden fixatiemaatregelen nog niet systematisch geregistreerd (aantal, reden, 

tijdstip, duur …). We bevelen aan om deze onderwerpen op alle afdelingen te registreren 
en jaarlijks te analyseren om het beleid bij te sturen met gerichte verbeteracties. (Aanb).  

 

Afzondering als dwangmaatregel (isolatie) 

Situering 

• Binnen het ziekenhuis is er een procedure “isoleren van patiënten in de 
afzonderingskamer”.  
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• Er is een afzonderingskamer op spoed en op PAAZ. Beide afzonderingskamers werden 

bekeken tijdens de audit.  
 

• Tijdens de audit werden de afzonderingsregistraties van 2010 op spoed en PAAZ 
ingekeken, 2 observatiebladen op PAAZ en 4 dossiers opgevraagd op spoed, waarvan 2 
ingekeken. 

 
 

Beleid en strategie 

• De procedure is degelijk uitgewerkt met een duidelijke betrokkenheid van de arts. (SP) 
Verbetermogelijkheden situeren zich vooral op vlak van de indicatie (controleverlies is 
beperkt, maar breed interpreteerbaar), het gebrek aan tegenindicaties, het verhoogde 
toezicht, de beperkte duur van de maatregel en de evaluatie van de maatregel. Deze zijn 
niet uitgeschreven. (TK)  
 

• We bevelen aan om de registratiegegevens i.v.m. afzondering uit te breiden (bv. herkomst 
patiënt) en te gebruiken voor de evaluatie van het gevoerde afzonderingsbeleid (bv. tijdstip 
van afzondering, evaluatie van noodzaak fixatie, …). (Aanb)  
 
 

Middelen 

• Men beschikt op spoed over een isolatiecel met sas, maar deze kan de veiligheid van de 
patiënt en de medewerkers niet voldoende waarborgen. (NC) Men gebruikt geen scheur- 
en brandvrij linnen; er is geen oproepsysteem; er zijn loshangende elementen (licht) 
waaraan men zich kan bezeren. Men heeft geen zicht op de volledige kamer vlak voor het 
betreden van de kamer (geen kijkgat in de deur). Ook het comfort van de patiënt is niet 
gegarandeerd. De verluchting is erg luidruchtig; er is enkel een matras op de grond en er is 
geen sanitair aanwezig. Er is geen geluidsisolatie. (TK) Er is geen klok en ook geen 
natuurlijk daglicht. (Aanb) 
 

• In de afzonderingskamer op PAAZ werd volgende knelpunten vastgesteld i.v.m. 
infrastructuur: (TK) Men maakt geen gebruik van scheurvrij en brandvrij linnen. (NC) Er is 
onvoldoende verluchting en geen klimaatregeling voor afkoeling tijdens de zomermaanden. 
Er is geen douche voorzien. Er is geen daglicht.  

 

 

Medewerkers 

• Medewerkers van PAAZ en spoed kregen geen specifieke bijscholing rond isolatie. Niet 
alle betrokkenen kregen vorming rond het omgaan met agressie en probleemgedrag. (TK) 
 

 

Processen 

• Op spoedgevallen worden niet alle noodzakelijke en verplichte gegevens op het 
registratieformulier genoteerd. (NC)  

o De isolaties zijn niet genummerd per jaar.  
o De gemiddelde duur kon niet achterhaald worden bij gebrek aan gegevens (het 

einduur is niet steeds genoteerd in het register).  
o De handtekening van de arts ontbrak op 8/10 gecontroleerde formulieren en de 

handtekening van de verpleegkundige ontbrak op 6/10 gecontroleerde formulieren.  
o De reden voor isolatie werd niet steeds vermeld (1/10 gecontroleerde isolaties)  
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o Er zijn niet steeds aandachtspunten door de arts genoteerd. (TK)  
o Bij 2 patiënten op spoed kon er geen bijhorend patiëntendossier teruggevonden 

worden. De isolatiemaatregel wordt niet steeds vermeld in de brief aan de huisarts.  
 

• Op PAAZ worden niet alle noodzakelijke en verplichte gegevens op het registratieformulier 
genoteerd. (NC)  

o In het register zijn de isolaties niet genummerd per jaar.  
o De gemiddelde duur van een isolatie kon niet achterhaald worden omdat begin en 

einduur niet steeds genoteerd worden bij intermittente isolaties bij patiënten (bij 1 
patiënt gedurende twee maanden, waarbij enkel het beginuur van de eerste keer 
en het einduur van de laatste genoteerd werd). Dit geeft een vertekend beeld van 
de geregistreerde cijfers (aantal, duur).  

o Isolaties met open deur worden niet genoteerd in het register. (TK) 
o Fixatie wordt niet steeds vermeld op het registratieformulier (1 gecontroleerd 

formulier). (TK) 
o Patiënten in de isolatiekamer zijn soms van andere afdelingen. Het aandeel 

hiervan kan niet achterhaald worden uit de registratie. (Aanb) 
 

 
• In het afzonderingsprotocol zijn niet alle aspecten duidelijk omschreven Er is geen 

frequentie van toezicht vooropgesteld. Volgens de procedure dienen afspraken in overleg 
met de arts gemaakt te worden. Uit de steekproef van de isolatiefiches op spoed en PAAZ 
bleek dat er niet steeds notities werden gemaakt met de vooropgestelde frequentie van 
toezicht en dat er uit de notities niet op te maken is of observaties gebeurden via het 
cameratoezicht of in de isolatiekamer. (TK). In de zorgnotities worden onvoldoende 
specifieke gegevens genoteerd (bv. temperatuur en vochttoediening bij psychose op 
spoed). Op sommige formulieren was er gedurende een hele nacht geen enkele observatie 
genoteerd.  

 

Resultaten 

• In 2010 waren er op spoed 31 isolaties. Isolaties gaan nooit gepaard met fixatie. Uit 
gesprek blijkt de meest voorkomende reden intoxicatie te zijn. De gemiddelde duur kon niet 
achterhaald worden bij gebrek aan gegevens.  
 

• In 2010 waren er op PAAZ 28 isolaties. 1 isolatie ging gepaard met fixatie, maar dit werd 
niet vermeld op het registratieformulier. De gemiddelde duur van een isolatie kon niet 
achterhaald worden omdat begin en einduur niet steeds genoteerd worden bij intermittente 
isolaties bij patiënten (bij 1 patiënt werd gedurende een isolatie van twee maanden, enkel 
het beginuur van de eerste keer en het einduur van de laatste keer genoteerd). Dit geeft 
een vertekend beeld van de geregistreerde cijfers (aantal, duur). (TK) In het register zijn de 
isolaties niet genummerd per jaar. (TK) Patiënten in de isolatiekamer zijn soms van andere 
afdelingen. Het aandeel hiervan kan niet afgeleid worden uit de registratiegegevens. (TK) 

 
 

7.4 Medicatiedistributie 
Situering 

 
• Er is één apotheek binnen het AZ Jan Palfijn te Gent, welke medicatie voor de twee sites 

levert.  
 
• De apotheek is geopend tijdens de weekdagen van 8u30 tot 18u30 en op zaterdag van 

13u00 tot 17u30. Buiten de openingsuren is er een apotheker van wacht aangesteld. 
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• Medicatie werd niet enkel met de apothekers besproken, maar was ook een 
aandachtspunt op de verschillende verpleegafdelingen. 

 
 
Beleid en strategie 

 
• De apotheek heeft onvoldoende slagkracht en impact op het ziekenhuisbeleid: (TK) 

o Het diensthoofd van de apotheek is geen lid van het directiecomité. (AV) 
o Het diensthoofd van de apotheek beroept zich op informele contacten met 

verschillende directieleden al naargelang het onderwerp. Medische 
aangelegenheden worden informeel besproken met de hoofdgeneesheer. 

o Het diensthoofd van de apotheek is onvoldoende (formeel en systematisch) 
betrokken bij de kwaliteitscel 

o Het diensthoofd van de apotheek is niet (formeel en systematisch) betrokken bij 
het comité/werkgroep patiëntveiligheid. Deze werkgroep komt momenteel niet 
meer samen. 

o Het diensthoofd van de apotheek heeft geen overlegmomenten met de algemene 
directeur/directie van het ziekenhuis. Een afdoend communicatie- en overlegkanaal 
met de directie dient geïnstalleerd te worden.  

 
• We bevelen aan de overlegmomenten binnen en met de apotheek meer te formaliseren 

en te systematiseren met verslaggeving. (Aanb) 
 

• De apothekers hebben geen volledig zicht op het medicatieschema van de patiënt. (TK) 
Met de invoering van het elektronisch patiëntendossier zou dit verholpen kunnen worden. 

 
• Er is recent (2010) een ziekenhuisbrede analyse gebeurd aan de hand van vragenlijsten 

over de medicatiedistributie op de verschillende afdelingen/diensten en dit van 
voorschrijven tot toediening. Deze gegevens werden verwerkt in een hernieuwde 
procedure geneesmiddelendistributie. (AV)  
Sinds 2008 zijn er in het ziekenhuis externe consultants werkzaam. Zij hebben de logistiek 
en de facturatie van de medicatie doorgelicht binnen de apotheek en het ziekenhuis. De 
apotheker heeft tot op heden nog geen feedback hier rond verkregen. (TK)  

 
 
Medewerkers 
 
• Binnen de apotheek maakt men gebruik van subspecialisaties. (SP) 

 
• De bestaffing van de apotheek is de laatste jaren afgenomen (± 1 VTE minder). De 

bestaffing beperkte in het verleden het aantal op te starten verbeterprojecten en andere 
kwaliteitsinitiatieven. 
We bevelen aan de bestaffing in evenwicht te houden met de werklast. (Aanb) 
 

• De apotheek beschikt niet over dienstspecifieke inscholingsplannen. (AV) 
 
Middelen 
 
• De apotheek beschikt over 590,84 m² en is te klein volgens het aantal (526) bedden ( 

norm = 1,2 m² /bed). (NC) De oppervlakte voldoet niet voor een kwaliteitsvolle werking en 
organisatie van de medicatiebedeling in het ziekenhuis: 

o De ruimte voor de steriele bereidingen beschikt niet over een sas 
o De ruimte voor de cytostatica bereidingen beschikt niet over een sas.  
o Er is geen persoonlijk bureau voor de hoofdapotheker 
o Bureauruimtes worden geïnstalleerd op plaatsen die hiervoor niet geschikt zijn 
o De gangen binnen de apotheek worden benut als opslagplaatsen. Overal staan 

kartonnen dozen en materiaal op de grond, op bureaus, op de kasten. 
o De apotheek stockeert ook een gedeelte van de steriele setjes die de CSA 

verdeelt.  
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o De stock aanvullen voor de distributieruimte kost extra werk aangezien de 
voorziene plaatsen klein zijn.  

Er zijn plannen om de apotheek te verbouwen (binnen het VIPA-dossier). De 
hoofdapotheker werd bij de plannen betrokken. (AV) 
 

• Er staan geen elektronische kasten opgesteld in het ziekenhuis; er is wel één mobiele 
noodkast aanwezig op spoed. (AV) Deze noodkast is vrij toegankelijk, zonder enige vorm 
van controle (sleutel ligt bovenop de kast). We bevelen aan om hier duidelijke richtlijnen 
rond toegang uit te werken en af te spreken met de hoofdverpleegkundige van de dienst 
waar deze noodkast staat opgesteld. (Aanb) 

 
Processen 
 
• Men werkt met een combinatie van decentrale geneesmiddelenvoorraden en individuele 

aflevering op de verschillende campi. (AV) 
Naast de individuele geneesmiddelenbevoorrading op basis van individuele voorschriften, 
werkt men ook met herbevoorrading van dienstvoorraden op basis van 
medicatienaschriften (50% naschriften ten opzichte van het totale aantal voorschriften). 
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)  

 
• Verpleegkundigen maken (soms) medicatievoorschriften op. (TK) Er worden naar 

schatting 16% ongetekende voorschriften afgeleverd in de apotheek. Deze voorschriften 
worden terug naar de afdelingen/artsen gestuurd ter autorisatie, vooraleer medicatie 
vanuit de apotheek geleverd wordt. (AV)  

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

o Het medicatievoorschrift wordt niet steeds door een arts ondertekend. (NC)  
o Op sommige afdelingen wordt medicatie voorgeschreven op basis van mondelinge 

orders van de arts. De voorschriften worden niet steeds ondertekend door een arts.  
o Medicatieschema’s: 

o Medicatieschema’s zijn vaak niet getekend door de arts.  
o Voor “zo nodig” medicatie (bv. Perfusalgan®) zijn soms te weinig 

specifieke instructies ter beschikking van de verpleegkundige. Er zijn 
geen geschreven staande orders en in het medicatieschema ontbreekt 
de indicatie, de maximale dosis, het interval tussen twee giften, enz… 
(TK)  

o Er werden niet geparafeerde (door verpleegkundige) medicatiegiften 
gevonden in de medicatieschema’s, na het moment van toediening. Er 
kon niet achterhaald worden of deze medicatie al dan niet was 
gegeven. 

o wijzigingen in de therapie en stopzetten van medicatie worden dikwijls 
niet ondertekend door een arts.  

o Er werd in een medicatieschema vastgesteld dat medicatie was 
stopgezet op basis van een notitie van een verpleegkundige. Er was 
geen reden van stopzetting terug te vinden en de handtekening van de 
arts ontbrak. 

o Toegediende medicatie wordt niet steeds afgetekend op het 
medicatieschema in het dossier.  

o Perfusies en parenterale medicatie wordt afgetekend op een apart 
(overgeschreven) schema.  

o Verschillende afdelingen gaan ervan uit dat de controle op vervaldata 
gebeurt door de apotheek. De controle wordt niet sluitend 
georganiseerd.  

o Er werd tijdens de audit vervallen medicatie opgemerkt op neurologie 
(Lysanxia®), …..  

o De medicatie in de urgentiekoffer voor de interne MUG wordt niet 
systematisch nagekeken op vervaldatum. Op moment van de audit 
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waren er 5 verschillende medicaties vervallen (10 ampullen in totaal; 5 
verschillende soorten medicatie).  

o De stockcontrole van de narcotica is niet sluitend (op IZ, spoed …). De sleutel van 
deze medicatiekast hangt op IZ vlak naast het slot in een ruimte zonder toezicht. 
Men kan eventuele verdwijning van medicatie op deze manier nooit traceren.  
Op spoed klopte geen enkele effectieve stock met de theoretische stock voor de 
nagekeken medicatie (Dipidolor®, Morfine® en M+®). De theoretische stock was 
niet steeds (juist) vermeld op de formulieren. Niet alle medicatie IN was vermeld op 
naam. Er is 1 sleutel van de kast met verdovende medicatie die los in de 
verpleegpost ligt. Er valt niet sluitend te achterhalen wie de medicatie eruit neemt.  

o De procedure betreffende temperatuursbewaking van de koelkasten waarin de 
medicatie bewaard wordt, is niet gekend (bv. grenswaarden temperatuur). Op de 
afdeling neurologie waren er gedurende anderhalve maand geen waarden 
genoteerd. Alle waarden die voor de maand maart en februari genoteerd waren, 
overschreden de grenswaarden (23 waarden). Er waren geen acties ondernomen. 
Er zijn geen richtlijnen gekend ivm de medicatie die zich in de koelkast bevindt 
wanneer de grenswaarden overschreden worden.  

o Medicatie wordt klaargezet voor 24u in een lade van het bureau voor het bed van 
elke individuele patiënt. 
Medicatie wordt op sommige afdelingen vooraf klaargezet in medicatie(potjes), 
hierop staat geen naam van de patiënt genoteerd, enkel het kamernummer en kant 
(deur of raam). Medicatie wordt klaargezet en/of geprepareerd aan de vensterbank 
in het volle zonlicht. 

o Op flacons van medicatie met beperkte houdbaarheidsdatum staat niet steeds een 
openingsdatum vermeld.  

o KCl wordt op bepaalde afdelingen bewaard in de afdelingsvoorraad (tot 40 flacons)  
o Er is geen aandacht voor de risico’s van look alikes en sound alikes (bv. NaCl en 

KCl 20 Meq staan vlak naast elkaar)  
o In enkele afdelingsvoorraden werden losse medicatie uit blister en halve pillen 

aangetroffen. Dit maakt het onmogelijk om deze nog te identificeren.  
o De keuze van de medicatie is niet uniform uitgewerkt door de verschillende 

geriaters. 
 

• Troeven in de medicatiedistributie: (SP) 
o Medicatie wordt meestal door de intensivisten eigenhandig voorgeschreven op het 

medicatieschema. Hierdoor neemt de arts de volle verantwoordelijkheid en worden 
overschrijffouten vermeden.  

o Er zijn speciale karren ter beschikking waar de medicatie op naam van de patiënt 
bewaard wordt. Deze bevatten ook de patiëntendossiers voor de controle van de 
medicatie. Deze gebeurt vlak voor toediening.  

o Toediening van medicatie is gekoppeld aan de patiëntentoewijzing.  
o Niet toegediende medicatie krijgt op het medicatieschema een rondje. Op 

neurologie was de reden voor het niet toedienen steeds te achterhalen.  
o Alle medicatie wordt door de geriaters eigenhandig voorgeschreven. Het 

doorgedrukt dubbele voorschrift wordt in het medicatieschema geplakt.  
o Op Sp-psychogeriatrie draagt de verpleegkundige die medicatie toedient een 

fluovestje met opschrift “niet storen, ik deel medicatie uit” wat het risico op fouten 
door onderbrekingen vermindert. 

o Voor de narcotische medicatie werken de anesthesisten op site 1 met 
gepersonaliseerde medicatiekoffers. Dit laat een sluitend stockbeheer toe. (SP) 

 
• Op het vlak van cytostaticabeleid werden volgende vaststellingen gedaan: 

o Niet alle verpleegkundigen die chemotherapie toedienen hebben een bijzondere 
beroepsbekwaamheid in de oncologie of hebben minstens 5 jaar ervaring met 
verzorging van oncologische patiënten. (NC) 

o Er is onvoldoende aandacht voor continue vorming van het personeel i.v.m. 
oncologie ook voor personeelsleden zonder BBT is er onvoldoende aandacht voor 
vorming i.v.m. oncologie. (TK) Slechts heel recent werden de verschillen in 
opleiding (en BBT) in vraag gesteld in het ziekenhuis. (AV) 
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o Het ziekenhuis werkte tot voor kort met 2 soorten cytostaticavoorschriften, een 
voorgedrukt voorschrift (per schema wordt een voorgedrukt voorschrift gebruikt) en 
een blanco voorschrift met doordruk. In kader van de uniformisering en met het 
oog op meer duidelijkheid van het voorschrift werd voor de meest voorkomende 
cytostaticakuren van gastro-enterologie een voorgedrukt voorschrift gemaakt en 
sinds begin maart tevens voor de andere disciplines. (AV)  

o Deze voorschriften (zowel de oude als de nieuwe) bevatten geen ingebouwde 
elektronische controles op fouten. (TK) We bevelen aan om elektronische 
chemotherapievoorschriften met ingebouwde controles ziekenhuisbreed in te 
voeren. (Aanb) 

o De bereiding van de chemotherapie gebeurt door de assistenten onder 
rechtstreeks toezicht van een apotheker. Er is tevens communicatie mogelijk vanuit 
de LAF-kast met de apotheker tijdens het toezicht. (AV)  

o Chemotherapie wordt toegediend op verschillende locaties: o.a. op het 
dagziekenhuis, dienst pneumologie, polikliniek urologie en zelden (tiental keer) op 
een andere dienst. (AV) Op de afdeling Sp-cardiopulmonair wordt soms 
chemotherapie toegediend. Het gaat meestal om patiënten van pneumologie of 
van medische oncologie. Geen enkele verpleegkundige was specifiek opgeleid 
betreffende het hanteren en toedienen van cytostatica.  

o Men beschikt over 3 extravasatiekits, één op dagziekenhuis, één op de dienst 
pneumologie en één binnen de apotheek. (AV) De morskits zijn geïntegreerd in de 
extravasatiekits. (AV) Niet alle afdelingen waar chemotherapie wordt toegediend 
beschikken over een extravasatiekit en een morskit (bv. Sp-cardiopulmonair). De 
extravasatiekit is niet verzegeld, waardoor men niet te allen tijde zeker kan zijn van 
de juiste en volledige samenstelling. (TK) De apotheek staat in voor het beheer 
van de extravasatiekit en de aanvulling ervan bij gebruik. (AV) 

o Er werden vanuit apotheek verschillende procedures opgemaakt rond cytostatica. 
Deze procedures zijn terug te vinden op intranet maar in de praktijk kan het 
verplegend personeel deze procedures niet gemakkelijk terugvinden. (AV) 

Oncologische behandelingen worden best gecentraliseerd op afdelingen waar de 
infrastructuur en het materiaal hiervoor aangepast zijn en waar personeel kan worden 
ingezet met specifieke vorming op vlak van chemotherapie. 
 

• Men beschikt niet over een volledige procedure voor controle van de vervaldata van 
medicatie. Verschillende afdelingen gaan ervan uit dat de controle op vervaldata gebeurt 
door de apotheek. De apotheek gaat uit van een zelfcontrole door de verschillende 
afdelingen al dan niet aangevuld door een extra controle vanuit apotheek (wanneer tijd) 
voor de verblijfsafdelingen. (AV) Het systeem is niet sluitend: op sommige afdelingen werd 
vervallen medicatie aangetroffen. (TK) 

 
• De procedure voor het beheer en de controle van de stock van de narcotische analgetica 

dient herbekeken te worden. Op verschillende afdelingen klopte de theoretische stock niet 
met de effectieve stock narcotische analgetica. Op verschillende plaatsen in het 
ziekenhuis viel op dat de toegang tot de narcotische analgetica niet sluitend genoeg was 
uitgewerkt. Een duidelijke procedure en sluitende controle dienen uitgewerkt te worden 
door de apotheker in samenspraak met de afdelingen. (TK) 
 

• Er werd recent een formele procedure rond temperatuursregistratie en -controle van 
koelkasten op verpleegafdelingen uitgewerkt. (AV) Het systeem is niet sluitend: op 
sommige afdelingen wordt er niet geregistreerd en/of weet men niet welke maatregelen er 
moeten genomen worden bij het overschrijden van de grenswaarden. (TK) 
 

• Er liepen al verschillende initiatieven op het gebied van klinische farmacie binnen het 
ziekenhuis, voornamelijk op de geriatrie, intensieve zorgen en globaal betreffende het 
antibioticabeleid. In 2007 en in 2009 werden projectvoorstellen klinische farmacie 
ingediend bij het FOD, deze werden echter niet weerhouden. Momenteel is de klinische 
farmacie beperkt tot een sporadisch overleg rond medicatie met de betrokken artsen, 
naast de verdere opvolging van het antibioticabeleid binnen het ziekenhuis. (AV) We 
bevelen aan de klinische farmacie een duidelijke plaats te geven in het ziekenhuis. (Aanb) 
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• De apotheek beschikt niet over een specifiek informatiekanaal naar de afdelingen. (Aanb) 

De apotheker neemt wel deel aan de vergaderingen van de hoofdverpleegkundigen en 
aan de vergaderingen van de dienstchefs verpleging, maar in de praktijk gebeurt dit heel 
weinig. De apotheek beroept zich op informele contacten met hoofdverpleegkundigen en 
met de dienstchef verpleging, welke informatie naar de afdelingen doorspelen. (AV) 

 
• Incidenten worden binnen de apotheek niet geregistreerd en geanalyseerd. (TK) We 

bevelen aan de apotheker te betrekken bij het nieuw incidentenmeldingsysteem van het 
ziekenhuis (comité patiëntveiligheid, specifieke werkgroepen, …). (Aanb)  
 

• Er is een systematische jaarlijkse analyse van het geneesmiddelenverbruik per 
geneesmiddelenklasse, per discipline en per arts. Om het verbruik per arts weer te geven 
worden de artsen per discipline gegroepeerd. Het verbruik per individuele arts is 
elektronisch consulteerbaar in de apotheek onder de vorm van een draaitabel. Er is een 
uitgebreid jaarverslag (2009) opgemaakt met de verschillende deelrubrieken in bijlage 
(o.a. antibiotica, evolutie forfait, inventaris, …). (SP) 

 
 
 
 
 
Resultaten 
 
• Er werd een SWOT-analyse opgemaakt door twee apothekers in kader van een opleiding. 

Deze SWOT-analyse zal naderhand hernomen worden met alle betrokkenen van de 
dienst apotheek. (AV) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een ziekenhuisformularium. Er wordt naar schatting 8% 

specialiteiten afgeleverd buiten het ziekenhuisformularium. (AV) Er bestaat een lijst van 
medisch materiaal waarbinnen aangekocht wordt. (AV) 
 

• 59 % van de aangekochte medicatie wordt in unitdose aangekocht. (AV)  
 

• De apotheek heeft heel recent een kwaliteitshandboek opgemaakt. (AV)  
 

 

7.5 Sterilisatie- en desinfectieprocessen 

Situering  
• Er zijn twee sterilisatieafdelingen (1 op elke campus), die allebei bezocht werden. De CSA 

van site 1 is iedere werkdag open van 7:30 uur tot 22:00 uur en heeft wachtdiensten. Op 
site 2 is de CSA open van 8:00 uur tot 19:00 uur, buiten deze uren is er geen wachtdienst. 
 

• De hoofdverpleegkundigen van de beide operatiekwartieren staan ook aan het hoofd van 
de CSA. Op site 1 is er daarnaast een verantwoordelijke voor sterilisatie, maar zij was op 
het moment van de audit al voor langere tijd afwezig. Vandaar dat de gesprekken gevoerd 
werden met de hoofdverpleegkundigen van het operatiekwartier en met enkele aanwezige 
medewerkers. 

 
 
Beleid en strategie 
 
• De CSA’s beschikken over een eigen kwaliteitshandboek, net als de meeste afdelingen in 

het ziekenhuis. Dit handboek beschrijft de organisatiestructuur, de missie en visie, de 
vorming, de hygiënische toegangsvoorwaarden, een aantal algemene procedures, … 
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Daarnaast beschikt men over een aantal handboeken waarin beschreven staat hoe de 
sets moeten worden samengesteld. Vaak zijn deze voorzien van fotografisch materiaal. 
(AV) 

 
• Er zijn plannen om het operatiekwartier en de CSA op site 1 uit te breiden en de 

chirurgische en CSA-activiteiten naar daar over te brengen. (AV) 
 
• Er is een beknopt jaarverslag / beleidsplan. Het valt op dat de meeste doelstellingen van 

2010 op het moment van de audit nog niet gerealiseerd zijn (verbouwingen, opleiding 
nieuwe personeelsleden, traceersysteem, elektronische Bowie en Dicktest, wassysteem 
voor het Da Vinci-toestel, nieuwe procedure leeninstrumentarium, alternatief voor 
glutaaraldehyde). (TK) Het is onduidelijk hoe men de doelstellingen bepaalt, welke 
actieplannen men hieraan koppelt en hoe men de realisaties opvolgt. Wil men in de 
toekomst meer garanties inbouwen dat gewenste doelstellingen gerealiseerd worden, dan 
zal men op meer regelmatige basis formele controlepunten moeten inbouwen. De huidige 
vergaderfrequentie (2x/jaar) is hiervoor ontoereikend. (Aanb)  
Daarnaast valt het op dat men geen idee heeft over de eigen activiteitsgegevens (aantal 
gesteriliseerde sets, of aantal STE). (TK) Om medewerkers bij het beleid van het 
ziekenhuis te betrekken en de functie van hoofdverpleegkundige meer te oriënteren naar 
een managementopdracht, is het nodig op geregelde tijdstippen beleidsinformatie terug te 
koppelen en de hoofdverpleegkundigen/verantwoordelijken mee een beleid te laten 
uitstippelen en op te laten volgen, kaderend binnen de strategische doelstellingen en visie 
van het ziekenhuis.  

 
• De laatste jaren is de relatie met de apotheek formeel uitgebouwd. (AV) 

o Twee keer per jaar is er formeel overleg met verslaggeving, waarbij de 
verantwoordelijke van de CSA, de twee hoofdverpleegkundigen van de 
operatiekwartieren, de verantwoordelijke apotheker, de verpleegkundige 
ziekenhuishygiënist en de directeur nursing aanwezig zijn. 

o 4 keer per jaar is er overleg via het comité ziekenhuishygiëne. 
o De hoofdverpleegkundige van het operatiekwartier op site 1 en de 

verantwoordelijke apotheker volgden het voorbije jaar samen de basisopleiding 
sterilisatie.  

 
• Er is geen systematische (bv. jaarlijks, na herstelling) externe onafhankelijke validatie van 

de autoclaven. (TK)  
 
• Op het operatiekwartier van site 1 wordt er chirurgisch materiaal gedesinfecteerd door 

middel van glutaaraldehyde. Er kan geen garantie geboden worden dat het materiaal 
hierdoor op voldoende wijze gedesinfecteerd wordt. Het proces zelf houdt meerdere 
risico’s in ten aanzien van patiënten en personeel: (NC) 

 
- Er wordt geen logboek bijgehouden, noch van de materialen die op deze wijze 

gedesinfecteerd worden, noch van de frequentie. Ook het resultaat van de teststrook 
registreert men niet. 

- Er is geen zicht op de reiniging van de apparatuur. 
- Er is geen controle op de onderdompelingstijden. 
- Er is geen toezicht op het proces door de apotheker. 
- Er is geen tracering van het materiaal tot op het niveau van de patiënt. 
- Er is nergens voorzien in een adequate afzuiging van de schadelijke gassen, waardoor 

zowel het personeel als de patiënten blootgesteld worden aan deze giftige stof.  
- De bakken staan opgesteld op twee losse karretjes, een in de gang en een in de 

berging/doorgang naar zaal 7. Er is geen aanduiding dat het om gevaarlijke producten 
gaat, de bakken worden aan het oog onttrokken door inpakmateriaal. Bij het openen 
van de deur van de operatiezaal botst deze aan de ene kant tegen het karretje in de 
gang, wanneer de branddeuren sluiten botsen deze aan de andere kant tegen dit 
karretje. Dit vormt een risico op morsen van het product. Het karretje aan zaal 7 staat 
in een smalle doorgang en bemoeilijkt de passage. Ook dit vormt een risico op 
omstoten van het karretje en morsen van het product. 
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• De apotheek heeft maar gedeeltelijk zicht op de desinfectie van endoscopen. (TK) Op de 

polikliniek gastro-enterologie is er een Wassenburg®-toestel voor reiniging en desinfectie 
van de flexibele endoscopen. Ook de endoscopen van de poli pneumologie en de 
bronchoscoop van het operatiekwartier worden zo behandeld. Scopen van de NKO-artsen 
worden echter manueel gereinigd en in een alcoholisch bad gelegd. Op dit proces heeft 
men weinig zicht of controle.  

 
 
Middelen 
 
• De CSA op site 1 bestaat uit verschillende lokalen die los van elkaar liggen en verspreid 

zijn over 3 vleugels. (TK) 
o Er is een lokaal waar men het leeninstrumentarium verzamelt, linnen opslaat 

en kompressen verpakt. Dit lokaal bevindt zich halfweg een vroegere afdeling 
die nu als polikliniek gebruikt wordt. 

o Aan de andere kant van het ziekenhuis is er een ruimte die de rustruimte bevat 
van het personeel, het bureau van de verantwoordelijke en rekken met steriel 
materiaal. Er is geen fysieke scheiding van het steriel materiaal en de 
koffiehoek of het bureau. 

o De CSA zelf bestaat uit twee lokalen: een vuile zone en een propere zone. 
In de vuile zone is er een gedeelte voor manuele reiniging en ultrasoonbaden. 
Er zijn drie wasmachines van het doorgeeftype, maar geen van de drie 
machines laat een controle toe van het wasproces (geen glazen deuren). Het 
doorgeefluik naar de propere zone staat constant open, zodat de scheiding 
niet gerealiseerd wordt. Er wordt gebruik gemaakt van een aircotoestel dat 
voortdurend lucht blaast naar de wastafels en naar het doorgeefluik toe, zodat 
bevuilde aërosolen naar de propere ruimte geblazen worden. De 
ventilatieroosters in het plafond zijn quasi verstopt door het opgehoopte stof. 
De autoclaven zijn van het eendeurstype en zijn verouderd. Uit verslaggeving 
blijkt dat ze regelmatig defecten vertonen. Voor één van de drie autoclaven zijn 
er geen wisselstukken meer beschikbaar en bestaat de oorspronkelijke firma 
niet meer. De autoclaven werden nog nooit gevalideerd. 

o Via transportkarren gaat een deel van het materiaal naar de berging in de 
naastgelegen vleugel. Een ander deel gaat naar de steriele berging in het 
operatiekwartier. Het materiaal wordt er opgeslagen op planken, wat het verder 
uitdampen bemoeilijkt. Ook raken verpakkingen regelmatig beschadigd door 
het in en uit schuiven in de kasten. 

 
• De CSA op site 2 bevindt zich centraal in het operatiekwartier. Er is geen totale scheiding 

tussen vuile, reine en propere zone. Binnen- en buitendeuren blijven meestal open staan. 
(TK) 

 
• Op beide campussen is er sprake van een tekort aan materiaal. (TK) Op site 1 gaat het om 

materiaal van NKO, orthopedie en algemene chirurgie. Op site 2 gaat het om orthopedie en 
algemene heelkunde. 

 
 
Medewerkers 
 
• De equipe voor de CSA op site 1 bestaat op het moment van de audit uit 7,8 VTE 

medewerkers, en die voor site 2 uit 4,0 VTE. Een groot deel daarvan zijn zorgkundigen en 
verpleeghulpen. (AV) 
Er is geen verpleegkundige: de verantwoordelijke (een gegradueerd verpleegster) was op 
het moment van de audit langdurig afwezig en werd niet vervangen. (NC)  
Op beide sites maken de CSA-equipes deel uit van de OK-equipe en vallen zij in principe 
onder de respectieve hoofdverpleegkundigen. In de praktijk kan de hoofdverpleegkundige 
van het OK op site 1 onvoldoende toezicht uitoefenen; zij bevindt zich quasi uitsluitend in 
het operatiekwartier aan de andere kant van de gang. Op site 2 houdt de 
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hoofdverpleegkundige van het OK effectief toezicht, wat mogelijk is gezien de ligging van 
de CSA. 
Er is duidelijk sprake van bestaffingsmoeilijkheden. Verschillende personeelsleden 
verlieten de CSA de voorbije maanden, soms al na zeer korte tijd. Momenteel werken er 
enkele mensen in afwachting van hun overplaatsing naar een andere dienst (bv. OK, 
interne transportploeg) om de tekorten op te vangen. Verschillende mensen kwamen 
recent in dienst en zijn nog in opleiding. 
Men heeft echter geen goed zicht op de werkdruk (geen meting, geen 
activiteitsgegevens…). Hoewel men kampt met personeelstekorten, steriliseert men nog in 
het ziekenhuis nog linnen en kompressen. Hieraan besteedt 1 personeelslid een deel van 
haar tijd (verdelen en inpakken van kompressen…) en heeft men hiervoor een aparte 
ruimte nodig. We bevelen aan om de werkdruk in kaart te brengen en inspanningen te 
leveren om een voldoende grote en stabiele equipe te vormen in verhouding tot de 
objectief gemeten activiteiten. (Aanb) 

 
• Geen van de personeelsleden die momenteel instaan voor sterilisatieactiviteiten hebben 

een specifieke opleiding rond sterilisatie genoten. (TK) Recent volgden de 
verantwoordelijke van de apotheek en de hoofdverpleegkundige van het OK van site 1 de 
opleiding “medewerker centrale sterilisatie”, daarvoor volgde de verantwoordelijke CSA al 
deze opleiding. We raden aan om alle personeelsleden van de CSA deze opleiding te 
laten volgen. (Aanb) 

 
• Ondanks de hoge nood aan opleiding beschikt men niet over een dienstspecifieke 

inscholingshandleiding. (TK) Dergelijk document wordt best vertaald in een stappenplan 
(wat wanneer moet gekend zijn). (Aanb)  

 
 
Processen 
 
• De sterilisatie gebeurt niet op onberispelijke wijze. (NC)  

o Op geen van beide sites is er een volledige scheiding tussen vuile, propere en 
steriele zone. 
Op site 1 zijn er maar 2 zones op de CSA, maar staat het doorgeefluik constant 
open. Er zijn problemen met de koeling en de verluchting van de vuile zone, 
waardoor vuile luchtpartikels en aërosolen gemakkelijk de reine/steriele zone 
kunnen bereiken. Bovendien is er geen sas tussen de gang en de propere zone. Er 
is geen toegangscontrole en soms blijven de deuren naar de gang open staan. 
Op site 2 is er geen fysieke doorgang tussen vuile en reine zone, maar bevinden 
de twee zones zich in dezelfde ruimte. De binnendeur naar de autoclaafruimte 
staat constant open, net als de dubbele toegangsdeur naar de vuile zone. Aan de 
andere kant blijft de deur tussen de autoclaafruimte en het operatiekwartier ook 
regelmatig open staan, zodat er een luchtcirculatie van vuile naar propere en 
steriele zone mogelijk is.  

o Op site 2 wordt al het materiaal manueel gereinigd. Een manuele reiniging moet 
als inferieur beschouwd worden ten opzichte van een thermische/chemische 
gevalideerde reinigingsmethodiek. Er werd verder opgemerkt dat de 
personeelsleden bij het manueel reinigen niet steeds voldoende 
beschermingsmaterialen gebruiken, ook al waren die aanwezig (site 1 en 2: 
spatbril). 
Op site 1 is er geen goede controle van het automatisch wasproces mogelijk. Er 
wordt niet opgevolgd of er bij iedere wasbeurt voldoende zeep genomen wordt, of 
de wasarmen draaien… De toestellen laten dit ook niet voldoende toe (geen 
glazen deuren). 

o Men maakt gebruik van een operatierobot maar beschikt niet over een aangepaste 
wasmachine om de robotapparatuur op adequate wijze (machinaal) te reinigen. 
Het gaat immers om apparatuur met meerdere lumina, die moeilijk te reinigen en te 
steriliseren zijn, en waarvoor een manuele reiniging niet volstaat. 

o Er wordt geen traceringssysteem gebruikt. (TK) Op die manier kan men niet 
achterhalen welke sets onvoldoende gesteriliseerd werden indien achteraf 



46 
Auditverslag AZ Jan Palfijn, Gent, E713, maart 2011  
 

problemen worden vastgesteld. Een traceersysteem zou ook nuttige informatie 
kunnen aanleveren over materiaaltekorten, ontbrekende en defecte instrumenten, 
aantal gesteriliseerde sets, … 

o Een deel van het materiaal zit in containers. Het is onduidelijk hoe het onderhoud 
geregeld is van deze containers en of de autoclaveerprocessen wel leiden tot 
steriliteit als men gebruik maakt van containers. 

o De autoclaven op site 1 en site 2 zijn verouderd en vertonen de laatste jaren 
regelmatig defecten. Alle 5 de autoclaven zijn van het eendeurstype, waardoor een 
goede zonering niet mogelijk is. 

o De autoclaven zijn niet gevalideerd door een externe, onafhankelijke firma. 
o Er is een tekort aan materiaal voor verschillende disciplines, wat de sterilisatie 

onder druk zet. 
o De opslag van steriel materiaal gebeurt in rekken die een gevaar inhouden op 

beschadiging van het verpakkingsmateriaal. Bovendien kunnen de sets 
onvoldoende uitdampen, wat een risico vormt op decontaminatie. We raden aan te 
evolueren naar een systeem met manden. (Aanb) 
Een deel van het materiaal wordt opgeslagen in een ruimte die ook dienst doet als 
bureau en ontspanningsruimte (site 1). 

o Men maakt gebruik van linnen als afdekmateriaal wat nadelen heeft t.o.v. niet-
herbruikbare moderne verpakkingsmaterialen. 

o Geen van de medewerkers heeft een specifieke opleiding over sterilisatie gevolgd. 
 
 
 
Resultaten 
 
• We bevelen aan om meer cijfergegevens te genereren, zodat men gericht het beleid 

hierop kan afstellen. (Aanb) 
 
 

 
 

7.6 Infectieziektebeheersing 
 

Beleid en strategie 

• Het team ziekenhuishygiëne (TZHH) bestaat uit 1 verpleegkundige ziekenhuishygiëne 
(1 VTE) en 1 arts ziekenhuishygiëne (0,5 VTE). (AV)  

• Het TZHH is gehuisvest op de site Watersportbaan. Op regelmatige basis gaat ofwel 
de arts ZHH ofwel de verpleegkundige ZHH naar de andere kleinere site in de 
Fabiolalaan. (AV)  

• Het TZHH beperkt haar taken niet tot infectiecontrole in enge zin. Zo volgt het TZHH 
wondzorg, prikaccidenten, … van nabij op. (AV) 

• Het TZHH heeft in 2009 formeel 45 x vergaderd. Hiervan werd telkens een klein 
verslagje opgemaakt. Door de kleinschaligheid van het team, zijn daarnaast nog vaak 
informele overlegmomenten. (AV) 

• Er is een actieve deelname van het team ZHH aan het regionaal platform ZHH Oost-
Vlaanderen (PIOZ) (AV) 

• Het comité ziekenhuishygiëne (CZH) kwam in 2009 6x (4x gewoon CZH en 2X 
samengekomen omwille van H1N1) samen. (AV)  
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• Het CZH besprak en keurde in 2009 de volgende documenten goed. Het algemeen 
strategisch plan ZHH, het jaarlijkse beleidsplan ZHH, het jaarlijkse werkingsverslag van 
het TZHH en het jaarlijks activiteitenverslag ZHH. (AV) 

• Er is een register met beslissingen van het CZH aanwezig. (AV) Om het opzoeken van 
beslissingen te vergemakkelijken, raden wij aan dat een beslissing kan op gezocht 
worden via een kernwoord. (Aanb) 

 
• Het KB van 26 april 2007 geeft een opsomming welke personen er minimaal in het 

CZH moeten zitten. Er dienen ook 3 artsen ipv 2, aangewezen door de medische raad, 
aan het CZH deel te nemen. (NC) 

 
• Er zijn 3 referentieverpleegkundigen ZHH aanwezig in het ziekenhuis. Dit is een 

bewuste keuze van het TZHH daar er momenteel een groot tekort is aan personeel en 
het huidig verpleegkundig personeel nog extra zou belast worden. (AV) Zoals ook 
aanbevolen door de omzendbrief van het FOD (19/07/2007), raden wij toch aan om 
over te gaan naar referentieverpleegkundigen ZHH op elke afdeling, zodat 
ziekenhuishygiëne ziekenhuisbreed kan gedragen worden. (Aanb)  

• Het ziekenhuis deed mee aan de Nationale Campagne Handhygiëne van de voorbije 
jaren. (AV)  

• De antibioticabeleidsgroep (ABTBG) bestaat uit een multidisciplinair team en kwam 4x 
samen in 2010. (AV)  

• Er wordt jaarlijks een activiteitenrapport voor BAPCOC opgemaakt. (AV) 

• Er is een therapeutisch formularium aangepast aan de resistentieprofielen van het 
ziekenhuis. (AV) 

• Het antibioticaverbruik wordt geanalyseerd per specialiteit en per voorschrijvende arts. 
(SP) 

• In het ziekenhuis gebeuren registraties van volgende ziekenhuisinfecties: MRSA, 
Clostridium difficile, septicemieën en multiresistente enterobacteriaceae. (AV) 
Daarnaast fungeert het labo ook als peillabo en doet het labo mee aan studies van het 
WIV of op eigen initiatief. (SP) 

 

Middelen 

• Het TZHH wordt betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw en 
verbouwingswerken. (AV) Het TZHH heeft recent een procedure bouwen en 
verbouwen in het ziekenhuis uitgewerkt. (AV) 

• Het TZHH heeft de bevoegdheid om werken stil te leggen indien de preventieve 
maatregelen niet gerespecteerd worden of onvoldoende blijken te zijn. (SP) 

• We raden aan om de procedure bouwen en verbouwen te evalueren. Zo kan er een 
oplijsting gemaakt worden van de aanvragen voor het bouwen en het verbouwen, 
gekoppeld aan de gegeven adviezen en de genomen maatregelen met eventueel 
toetsing hiervan op de werkvloer. (Aanb)  

• De procedures van ziekenhuishygiëne zijn terug te vinden op intranet. Ze zijn voorzien 
van een versienummer, een revisiedatum, een geldigheidsduur en een trefwoord. Alle 
procedures ZHH hebben een uniforme structuur. (AV)  

• Op intranet zijn tevens ook alle verslagen, nieuwsbrieven ivm ZHH en AB-beleid terug 
te vinden. Er is een grote transparantie. (SP) 
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• 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 of worden radiologisch, anatoompathologisch vastgesteld. 
We raden aan dit ook in de procedure op te nemen zodat deze ook op tijd gemeld 
worden. (Aanb) 

• Het AB-formularium is raadpleegbaar op het intranet van het ziekenhuis. (SP)  

 

Medewerkers 

• De 3 referentieverpleegkundigen ZHH nemen enkel deel aan het CZH maar hebben 
hier naast geen andere bijeenkomsten. We raden aan om toch een paar keer per jaar 
een specifieke bijeenkomst voor de referentieverpleegkundigen ZHH te organiseren. 
Zo kunnen de specifieke problematieken besproken worden en is er meer 
betrokkenheid. (Aanb) 

• In 2009 is er 3x een onthaaldag voor nieuwe medewerkers georganiseerd. Tijdens 
deze bijscholing kwam ook ziekenhuishygiëne aan bod. (AV) Er is momenteel ook de 
verplichting bij nieuwkomers om langs te gaan bij TZHH zodat zij al vanaf de eerste 
werkdag op de hoogte zijn van het ZHH-beleid. (SP)  

 

Processen 

Handhygiëne 

• De voorwaarden om een goede handhygiëne te kunnen uitvoeren specifiek voor de 
artsen is opgenomen in een document en goedgekeurd en ondertekend door de 
medische raad. (SP) 

• Het ziekenhuis levert bijzondere inspanningen op het vlak van en correcte 
handhygiëne. (SP) Niet alle personeelsleden houden zich aan de afgesproken regels. 
Tijdens de audit werden er op de rondgang op 3 afdelingen 4 medewerkers (1 arts, 2 
verpleegkundigen en 1 poetsvrouw) gezien met juwelen of lange nagels. De strikte 
naleving van de procedure handhygiëne is voor het TZHH al jaren een aandachtspunt. 
We vragen om samen met de directie en de hoofdgeneesheer blijvend stappen te 
ondernemen naar de strikte toepassing van deze procedure. (TK)  

• Alle patiëntenkamers zijn voorzien van alcoholgel en een reminder. (AV)  

• In de ruimten, uitsluitend toegankelijk voor personeelsleden, zijn volgende zaken niet 
altijd samen aanwezig: alcoholgel, vloeibare zeep, wegwerphanddoeken en een 
geheugensteuntje. Om een correcte handhygiëne ook in deze ruimten te kunnen 
toepassen raden wij aan om deze zaken ook hier te voorzien. (Aanb) Er werd in een 
afdelingskeuken gebruik gemaakt van stoffen handdoeken voor het afdrogen van de 
handen. (TK)  

• Er gebeuren op regelmatige basis controles op de voorwaarden om een correcte 
handhygiëne toe te passen. (AV) 

 

MRSA 

• Er bestaat een herkenningsysteem bij opname van ex-MRSA patiënten. (AV) 

• Bij isolatiepatiënten wordt aan de kamerdeur een infofiche gehangen voor 
medewerkers en bezoekers. Er wordt gebruik gemaakt van de hygiënekaarten die 
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voorzien werden door de Vlaamse Overheid. (AV) Op elke hygiënekaart wordt discreet 
aan de achterzijde gedrukt om welke kiem het gaat, zo kan het personeel snel en 
correct weten welke kaart ze dienen te gebruiken. (SP) 

• De te screenen groep bij MRSA is duidelijk omschreven en er is de afspraak dat de 
dienst waar de patiënt ligt, screent. (AV) Elke ochtend kijkt de verpleegkundige ZHH na 
welke patiënten er dienen gescreend te worden. Hij waarschuwt op zijn beurt de 
betrokken diensten welke patiënten er moeten gescreend worden. Wanneer de 
verpleegkundige-ziekenhuishygiënist in verlof is dan is er een kleine daling in het 
screenen van patiënten. Het dient aan te bevelen om het screeningsbeleid nauw op te 
volgen (ook tijdens afwezigheden van de verpleegkundige –ziekenhuishygiënist) zodat 
er tijdig bijgestuurd kan worden daar waar nodig. (Aanb)  

• Dit probleem zal in de toekomst wel worden aangepakt door de invoer van een nieuw 
labo-ICT systeem. (AV) 

• Er is een MRSA-folder voor patiënt en bezoeker aanwezig op de afdeling. (AV) 

• In verband met de opvolging van MRSA+ patiënten en de communicatie binnen het 
ziekenhuis staat in de MRSA-richtlijnen (GOSPIZ) en in de MRSA-procedure van het 
ziekenhuis dat een dossier van een MRSA+ patiënt herkenbaar is aan de buitenzijde 
van een dossier d.m.v. gele etiketjes. De ondervraagde verpleegkundigen maken hier 
geen melding van. Ook de geziene MRSA-dossiers waren niet herkenbaar. (TK) 

• Het dekolonisatieschema is niet standaard opgenomen in het verpleegkundig dossier 
Bv. wassen met ontsmettende zeep wordt ingeschreven bij het toedienen van de zorg 
en soms zonder reden langer dan 5 dagen; het toedienen van neuszalf, … wordt 
opgenomen in het medicatieschema. Wij bevelen aan om dit schema te 
standaardiseren zodat het overzichtelijker en gebruiksvriendelijker is voor de 
zorgverstrekkers. (Aanb) 

• Er is een transferdocument aanwezig bij ontslag van een MRSA+ patiënt. Op dit 
document worden ook, indien gekend, de status van ESBL en Clostridium Difficile 
vermeld. (AV)  

• Het team ZHH heeft een eigen registratiesysteem voor MRSA ontwikkeld. De cijfers, 
nodig voor het WIV, kunnen vlot, correct en gemakkelijk berekend worden. Hierdoor 
heeft het TZHH ook een maandelijks overzicht. (SP) 

 

Resultaten 

• Er zijn documenten aanwezig, die de bacteriologische controles van het extern 
wasprocedé aantonen. (AV) Het wassen van o.a. huishoudelijk linnen (zoals moppen, 
stofdoeken, …) gebeurt in eigen beheer. Er zijn geen documenten van 
bacteriologische controles aanwezig van het intern wasgebeuren. (TK) 

• Alle personeelsleden worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de 
gedane controles of studies: bv. nosocomiale MRSA, de outcome na dekolonisatie, 
incidentie MRSA in verhouding met het verbruik van handontsmettingsalcohol, …. 
Soms wordt een studie gepubliceerd in een medisch tijdschrift bv. ‘The nose is not the 
only relevant MRSA screening site’, gepubliceerd in de European Society of clinical 
microbiology and infections diseases. (SP) Sommige resultaten worden besproken op 
hoofdverpleegkundigenvergadering of dienstvergadering op dienstniveau door de 
verpleegkundige ZHH. (AV) 
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8 Resultaten 
 

8.1 Toegankelijkheid 
• Men hecht veel belang aan de financiële toegankelijkheid. Zo werken alle artsen, los van 

hun al dan niet geconventioneerd zijn, voor activiteiten binnen het ziekenhuis aan de 
tarieven die in de conventie werden vastgelegd. Er worden alleen supplementen gevraagd 
bij opname in een eenpersoonskamer (op vraag van de patiënt) voor een beperkt aantal 
disciplines en deze supplementen kunnen nooit meer dan 100% bedragen. Op IZ en 
pediatrie worden nooit supplementen gevraagd. Betalingen kunnen gespreid worden en 
de sociale dienst kan een afbetalingsplan opmaken in geval van financiële problemen. 
(SP)  

 
• Rooming-in kan kosteloos (enkel overnachten met ontbijt) of betalend (22,7 EUR 

volpension in grote kamer) (AV) 
 

 

8.2 Patiëntgeoriënteerde zorg 
 

 
• Een belangrijk deel van de patiëntenpopulatie komt uit minder bevoorrechte socio-

economische milieus. De sociale dienst werkt sinds 2009 met het SOFIA-project. Deze 
dienst zorgt er voor dat kwetsbare bevolkingsgroepen kunnen rekenen op individueel 
sociaal en financieel advies. (SP)  
 

• Sinds mei 2005 loopt in samenwerking met het Universitair Psychologisch Centrum Kind 
en Adolescent, het project ‘psychotherapie voor kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen’. Dit werd opgestart omdat er regelmatig ouders met kinderen zich melden op de 
kinderafdeling/consultatie met somatische klachten die te herleiden zijn tot psychische 
klachten en/of opvoedingsproblemen. Een groot deel van die gezinnen heeft geen 
financiële draagkracht om therapeutische sessies te betalen. Het project beoogt de 
betaling van de kosten, zodat preventieve en curatieve (geestelijke) gezondheidszorg voor 
alle kinderen toegankelijk is. (SP) 

 
 

 

8.3 Continuïteit van zorg 
• Op campus Watersportbaan zijn er ’s nachts en in het weekend minstens twee inslapende 

artsen, namelijk de spoedarts en de wacht intensieve. Daarnaast is er een permanentie 
voor anesthesie die meestal ook inslaapt. Bij MUG-plicht is er een extra urgentiearts in het 
ziekenhuis aanwezig. (AV) 

 
• Het dossier is niet steeds volledig ingevuld. (TK) 

o Zorgplanning gebeurt soms niet of gebeurt soms voor een langere periode 
ineens. 

o Uitgevoerde zorgen worden niet steeds afgetekend. 
o Gegevens betreffende fixatie ontbreken.  

 
• Verpleegkundigen hebben niet steeds zicht op toegediende zorgen door andere 

disciplines (bv. behandeling en evolutie kinesitherapie, advies interne liaison geriatrie, …). 
(TK) 
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8.4 Samenwerking  
 

• Op sommige afdelingen is er onvoldoende aandacht voor beleidsmatig overleg tussen 
artsen en verpleegkundigen. (TK) 

 
• De samenwerking met andere Gentse ziekenhuizen verliep in het verleden niet steeds 

even vlot. De verschillende ziekenhuizen trokken een ander doelpubliek aan en verkregen 
een bepaalde reputatie. Er was soms sprake van een concurrentiële situatie en ook van 
conceptuele/ethische/politieke verschillen waardoor de samenwerking bemoeilijkt werd. 
De recent verworven sterkere positie van het AZ Jan Palfijn stelt dit ziekenhuis in staat om 
te onderhandelen als een gelijkwaardige partner. Men denkt tegenwoordig eerder in 
termen van complementariteit ipv competitie. Momenteel vlot de samenwerking vooral 
goed op niveau van bepaalde individuele medische disciplines en functies. (AV) 

o Binnen het Gents Ziekenhuis Overleg (GZO) wordt een efficiënte 
communicatie (o.a. via de portaalsite) tussen de vier Gentse ziekenhuizen 
onderling en de met de huisartsen nagestreefd.  

o Sinds 2008/2009 is er een samenwerkingsakkoord met het AZ Maria 
Middelares op vlak van bepaalde projecten binnen de disciplines cardiologie, 
nefrologie en gynaecologie/fertiliteit.  

o Met het UZ Gent wordt o.a. samengewerkt voor het zorgprogramma voor 
kinderen, oncologie, geriatrie, UPSI … 

o Met AZ St.-Lucas is er een associatieovereenkomst voor de uitbating van de 
MUG. 
 

• Er zijn talrijke functionele bindingen met voorzieningen uit de Gentse regio die zich bezig 
houden met ouderenopvang, revalidatie en gehandicaptenzorg. (AV) 
 

• Er bestaat geen echt overlegorgaan tussen het AZ Jan Palfijn en de huisartsen van Gent. 
Wel wordt getracht om jaarlijks een overlegvergadering te hebben met de HAVG, welke de 
huisartsen van Gent vertegenwoordigt. Het initiatief hiervoor wordt genomen door de 
medische raad van het ziekenhuis. Dit gebeurde niet in 2010 wegens een wissel van de 
medische raad. Informele contacten zijn er naargelang de nood. Twee projecten zijn 
daarbij centraal: de samenwerking op niveau van de huisartsen wachtposten en het 
telematicaproject GZO/regionale hub Gent. 
We bevelen aan om een overlegplatform met de huisartsenverenigingen op regelmatige 
basis samen te roepen. (Aanb) 
 

 
 

8.5 Cijfers 
 
• De bezettingsgraad van het ziekenhuis bedroeg de laatste vijf jaar steeds ongeveer 70% 

(in 2009 69,78%). (AV) 
 
Bezettingscijfers 2009: 
 

C D E M G A IZ Totaal 
62,31 68,11 59,14 66,24 64,08 89,72 88,79 69,78 

 
De bezetting van de vier SP-afdelingen (mee opgenomen in totaal van de bovenstaande 
tabel) lag tussen de 75% (Sp-cardiopulmonair) en 94% (Sp-psychogeriatrie). 
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Men kampt met een relatief laag aantal verantwoorde bedden. Soms worden er bedden 
gesloten omwille van infrastructuur (bv. vierpersoonskamers met onmogelijkheid om 
vrouwelijke en mannelijke patiënten samen te hospitaliseren) of omwille van 
bestaffingstekort. De lage socio-economische status van een belangrijk deel (>14% 
allochtonen, 26% sociale opnames, 27% zonder normale ziekteverzekering) van de 
patiënten zou ook de relatief langere ligduren kunnen verklaren. Deze subpopulaties 
maken ook minder gebruik van daghospitalisatie. 

 
• In 2010 realiseerde het ziekenhuis 13867 klassieke opnames (stabiel over de laatste vijf 

jaar) en 13235 dagopnames (stijging van 9150 in 2005). Er waren dat jaar 1500 
bevallingen. (AV) 
 

• Een aantal klinische indicatoren (MKG 2000-2006) werden teruggekoppeld naar het 
ziekenhuis in september 2010. Het ziekenhuis reageerde hier op in december 2010. Deze 
resultaten werden tijdens de audit kort overlopen om bijkomende verduidelijkingen te 
bekomen. De hoofdgeneesheer betreurt dat hij de gegevens niet zelf op voorhand kreeg. 
De belangrijkste reacties waren: 

o Het aandeel van daghospitalisaties stijgt vrij sterk sinds 2006, wat het 
ziekenhuis voor een aantal op dit vlak afwijkende indicatoren dichter bij de 
mediaan brengt. 

o Individuele dossiers werden niet steeds onderzocht bij afwijkende waarden en 
lage absolute aantallen. Men vindt het moeilijk om individuele dossiers na 
meer dan vijf jaar door te lichten en te linken aan de actuele situatie.  Dossiers 
worden wel grondig geanalyseerd als er een klacht binnenkomt.  

o De relatief oudere patiëntenpopulatie en hun lagere sociale klasse moeten een 
aantal afwijkingen verklaren. (bv. lager aandeel daghospitalisaties, hoger 
sterfterisico heelkundig en medisch). 

o De herkomst van de moeders verklaart volgens het ziekenhuis deels ook de 
hogere neonatale sterfte, samen met de proportie zwangerschappen met 
hoger risico na IVF. Het doorverwijsprotocol naar NIC van UZ Gent wordt niet 
steeds toegepast, soms wegens onbeschikbaarheid van bedden in het UZ en 
soms omdat men oordeelt dat men de neonaat even goed ter plaatse in AZ 
Jan Palfijn kan verzorgen. Details werden opgenomen in het hoofdstuk over 
zorgprogramma voor kinderen. 

o Er gebeuren autopsies op pasgeborenen. Als dit gevraagd wordt, wordt dit 
altijd positief geadviseerd door hoofdgeneesheer. Deze autopsies gebeuren 
door de dienst van Prof. Praet (APD UZ Gent), dewelke geregistreerd worden 
voor het UZ. Indien nodig kunnen er statistieken aangevraagd worden over de 
aantallen. 

o Sterilisatie (ligatuur) gebeurt vaak met een klassieke hospitalisatie wegens 
medicolegale redenen van de gynaecoloog. Hierdoor daalt de proportie van 
deze ingrepen in daghospitaal. 

o Het ziekenhuis geeft aan dat de teruggekoppelde gegevens te oud zijn en dat 
de werking anno 2011 niet meer dezelfde is als 5 jaar geleden. Dit bemoeilijkt 
de interpretatie, de analyse en de uitwerking van eventuele verbeteracties. 
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9  Zorg voor kinderen 
 

Situering 

 
•  Gehospitaliseerde kinderen worden in de regel opgenomen op de kinderafdeling E7 (of N* 

voor neonati). Daghospitalisaties van kinderen gebeuren grotendeels op de kinderafdeling, 
op het gemengd dagziekenhuis (site 1) en op hospitalisatieafdelingen (site 1 en site 2). 

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

van de kinderafdeling en van neonatologie.  
 
• Naast het bezoek aan de kinderafdeling en de neonatologie-eenheid, was zorg voor 

kinderen ook een aandachtspunt bij de audit van de operatiekwartieren, de 
spoedgevallendienst, IZ en de verpleegafdelingen op de verschillende campussen. 

 
• Er werden 6 dossiers ingekeken. 

 
 

 

Beleid en strategie 
 

• Het ziekenhuis beschikt over een protocol kindvriendelijk ziekenhuis dat het 
ziekenhuistraject op maat van het kind omschrijft. Momenteel loopt er een project 
kindvriendelijk ziekenhuis door vormgeving en kunst waarbij getracht wordt via 
architectuur en kunst het volledige ziekenhuis kindvriendelijk in te richten. (AV) Er zijn 
geen systematische gestructureerde overlegmomenten met betrokken diensten (OK, 
medische beeldvorming, spoedgevallendienst) om het kindvriendelijk beleid verder op te 
volgen. (TK) 
 

• De zorgorganisatie voor kinderen voldoet niet aan alle wettelijk voorschriften die 
omschreven zijn voor het zorgprogramma voor kinderen. (NC) 

o Ouders kunnen niet steeds bij hun (bewuste) kind blijven. Zo kunnen ouders in 
het operatiekwartier niet bij hun kind blijven tot inductie.  

o Het zorgtraject voor kinderen verloopt niet volledig gescheiden van het 
zorgtraject van volwassen patiënten: op de spoedgevallendienst, het gemengd 
dagziekenhuis en op volwassenafdelingen.  

o Kinderen worden niet steeds behandeld en verzorgd door personeel dat 
speciaal is opgeleid om kinderen te behandelen en te verzorgen. (gemengd 
dagziekenhuis, volwassenafdelingen) 

o Bij de opname op een hospitalisatieafdeling op site 2 is er geen pediater 
aanwezig. (TK) 

o Op het gemengd dagziekenhuis zijn er geen kindvriendelijke aanpassingen. 
(TK) 

 
• Ouders en kinderen worden onvoldoende ingelicht over hun rechten en kindvriendelijke 

zorg in het ziekenhuis. (TK) In de onthaalbrochure ‘welkom op de kinderafdeling’ en op de 
website staat vermeld dat ouders gevraagd wordt om bij onderzoeken het lokaal te 
verlaten. In de brochure ‘Jonas en Jana in het ziekenhuis’ staat vermeld dat ouders niet 
mee mogen tot bij inductie van hun kind. Op de spoedgevallendienst mogen kinderen 
steeds door één ouder begeleid worden, maar dit wordt niet actief gecommuniceerd. 
 

• Rooming-in wordt op alle kamers van de kinderafdeling toegelaten. Dit kan kosteloos 
(enkel ontbijt / kinderbox) of betalend (22,77 euro vol pension en grotere kamer). (AV) 
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Aanbeveling om in de onthaalbrochure te vermelden dat rooming-in kosteloos en zonder 
maaltijden mogelijk is. (Aanb) 

 
• De dienst beschikt niet over een multidisciplinair handboek zoals bedoeld in het KB 

betreffende het zorgprogramma voor kinderen. (NC) 
 
 
Middelen 

• De kinderdagafdeling met inbegrip van de dagopnamezaal (8 posities) van het AZ Jan 
Palfijn bevindt zich op de 7de verdieping. De kinderafdeling beschikt over 19 
eenpersoonskamers (11 boxen). De architectuur van de kinderafdeling is onveilig (NC) en 
verouderd: (TK) 

o De berging en vuile utility zijn niet afgesloten.  
o Een kar met onderhoudsproducten stond onbewaakt op de gang.  
o De spiegels in de badkamers zijn niet bruikbaar voor de kinderen of voor 

rolstoelpatiënten. 
o De accommodatie voor rooming-in is beperkt: indien een ouder blijft overnachten in 

een kinderbox, gebeurt dit op een stoel of legt men een matras op de grond. 
Toegang tot de kamer is dan niet mogelijk. Tussen de boxen zijn geen gordijnen 
waardoor er geen privacy is. 

o In de dagzaal beschikt niet elke positie over een oproepsysteem. Er is geen 
afscheiding mogelijk tussen de verschillende posities. 

 
• Bloednames en andere onderzoeken worden uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal 

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

 
• Men beschikt over een TV kanaal met specifieke informatie over het verzorgen van zieke 

kinderen in het Engels en het Nederlands. (SP)  
 

• Het patiëntendossier van de kinderafdeling is versnipperd en wordt soms onvolledig 
ingevuld: (TK) 

o Het verpleegkundig papieren dossier bestaat uit een verpleegdossier 
pediatrie (medicatieblad, basiszorgen, specifieke zorgen, 
observatieblad, ) dat op de kamer van de patiënt wordt bewaard en 
een dossier met de verpleegkundige anamnese dat zich in de 
verpleegpost bevindt. 

o Men beschikt over een elektronisch medisch dossier. 
Verpleegkundigen beschikken niet over een login en kunnen het 
dossier niet raadplegen.  

o De sociale dienst noteert in een aparte link van het elektronisch 
medisch dossier. Dit gedeelte is wel toegankelijk voor de 
verpleegkundigen. 

o Bij nazicht van 3 dossiers waren er geen notities van de 
spelbegeleiding of pijnobservaties terug te vinden. In één dossier 
waren van 1 dag de verpleegkundige zorgen niet ingevuld. De 
checklist voor ontslag wordt niet steeds gebruikt. In een dossier van 
een kind opgenomen voor een dagingreep was geen anamnese 
ingevuld. 
 

• Op de N* afdeling (8 posities) werden volgende infrastructurele problemen vastgesteld: 
(TK) 

o De ruimte is beperkt, bedjes en couveuses staan kort bij elkaar (op 
moment van de audit waren er 10 neonaten opgenomen)  

o De aparte ruimte voorzien voor het geven van borstvoeding wordt 
ingenomen door bedjes of couveuses indien er meer (maximum tot nu 
toe: 16) neonaten zijn opgenomen dan voorzien (8 posities) of wordt 
gebruikt als isolatiebox. 
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o de eenheid is moeilijk toegankelijk voor een moeder in bed.  
o de posities kunnen niet worden afgescheiden door middel van een 

gordijn. 
o er is weinig privacy voor het geven van borstvoeding of skin to skin 

contact. 
 
• Op neonatologie bestaat het dossier uit: (AV) 

o een elektronisch medisch dossier (Meddos) met o.a. bloedresultaten, 
RX-uitslagen, …Verpleegkundigen kunnen dit raadplegen.  

o een papieren medisch dossier met o.a. een kopie van het verloskundig 
dossier. 

o het verpleegkundig dossier bestaat uit een opname gedeelte (o.a. 
checklist opname en ontslag, anamnese, …) en een observatieblad per 
dag. Dit blad ligt bij het kind. 

 
 
 
Medewerkers 

• Men beschikt in het Jan Palfijn ziekenhuis over 6 voltijdse pediaters, allen gespecialiseerd 
in neonatologie. Op het moment van de audit is er een 6de en een 7de jaars arts in 
opleiding. (AV) 

 
• De personeelsequipe van de kinderafdeling bestaat op het moment van de audit uit (AV) 

o 8,35 VTE pediatrische verpleegkundigen met inbegrip van 1 VTE 
hoofdverpleegkundige 

o 1,67 VTE verzorgend personeel  
o 0,50 VTE spelbegeleiding  
o 0,50 VTE psychosociale begeleiding en 0,4 VTE sociaal assistent 

verbonden aan de afdeling 
o 0,75 VTE administratief medewerker 

De spelbegeleidster en de psychosociale begeleiding wordt uitgeoefend door eenzelfde 
persoon, een ergotherapeut. Zij staat ook in voor de briefing en begeleiding van de 
vrijwilligers (4) op de afdeling.  
In de winterperiode wordt de equipe uitgebreid met 1 VTE.  
Indien er tijdens de nacht meer dan 15 kinderen opgenomen zijn, schakelt men een 
interimverpleegkundige of –verzorgende in.  
 

• De vaste kernequipe voor N* bestaat uit: (AV) 
o 7,25 VTE vroedvrouwen van wie 1,6 VTE ook pediatrische 

verpleegkundige zijn en waaronder 1 hoofdvroedvrouw is 
o 0,5 VTE pediatrische verpleegkundigen, allen met een bijkomende 

opleiding of ervaring in de neonatologie. 
Daarnaast is er een groter team van vroedvrouwen dat volgens beurtrol werkt voor de 
afdelingen verloskwartier, materniteit en neonatologie. 
Indien er 9 of meer neonaten zijn opgenomen, is er dubbele bestaffing op 
neonatologie. 

 
• Er worden vrijwilligers ingeschakeld op neonatologie en pediatrie. Hiervoor zijn er 

afspraken opgesteld. Op vraag van de hoofdverpleegkundige kan één van de taken het 
geven van een flesje of badje zijn (uit afspraken bij vrijwilligerswerk op neonatologie en 
pediatrie). Vrijwilligers mogen geen verpleegkundige taken uitvoeren. (NC) 
 
 

 
 
Processen 
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• Er zijn geen specifieke criteria opgesteld wanneer de pediater op spoed wordt 
bijgevraagd. (Aanb) De pediater onderzoekt steeds elk kind waar hij wordt bijgevraagd, 
soms op spoed maar meestal (tijdens de kantooruren) in de consultatie. In praktijk worden 
61% van de ambulante kinderen met niet-traumatische pathologie niet op spoed gezien 
door de pediater. Alle kinderen die gehospitaliseerd worden met een niet-traumatische 
aandoening, zijn door de pediater gezien op spoed. 
 

• Er worden eerder zelden kinderen (<15j) opgenomen op de IZ-eenheid. Men raamt dat op 
de afdeling op één per jaar. Het reële cijfer (uit registratie) is 2 kinderen in 2010. Er is een 
samenwerkingsovereenkomst met het UZ Gent, waarbij kritieke pediatrische patiënten 
onmiddellijk zouden moeten worden doorverwezen naar het UZ. Men beschikt niet over 
uitgeschreven opname- of exclusiecriteria. Meestal wordt ad hoc beslist om “te intensieve” 
kinderen (er zijn geen duidelijke verwijscriteria neergeschreven) naar UZ Gent door te 
sturen. (Aanb) 
 

•  Recent werd door een pediater een pijnprotocol pediatrie en pijnprotocol neonataal 
opgesteld en werd hier bijscholing over gegeven. Ook het verpleegkundig dossier werd 
hierop afgestemd. (SP) Al van op de spoedgevallendienst wil men hierin in de toekomst de 
pijncontrole, medische orders op het gebied van pijnbestrijding en pijnopvolging noteren. 
Bij nazicht van 4 dossiers op de kinderafdeling werd niets teruggevonden i.v.m. 
pijnobservaties. (TK)  
Verder is er een ziekenhuisbreed postoperatief pijnbeleid ontwikkeld, zowel voor kinderen 
als voor volwassenen. Dit beleid is onder de vorm van enkele afvinkmogelijkheden terug 
te vinden op het postoperatieve orderblad. (SP) Ook het gebruik van pijnscores is 
ingeburgerd in het operatiekwartier. 
 

• De procedure vermoeden van kindermishandeling bevat de omschrijving van het proces 
van samenwerking en overleg. (AV) Aanbeveling om ook de aanpak, de signalen en de 
houding te beschrijven en hierover vorming te voorzien. (Aanb)  

 
• Op neonatologie worden ook intensieve neonaten opgenomen (in 2010 waren dit er 52, 

ingedeeld volgens therapie dus onafhankelijk van zwangerschapsduur en 
geboortegewicht). Men houdt zich niet steeds aan de criteria uit de 
samenwerkingsovereenkomst i.v.m. doorsturen van een neonaat naar de NICU van het 
UZ Gent. (TK)  
Dit wordt per patiënt bekeken. Als reden voor het niet doorverwijzen geeft men aan dat de 
kinderartsen, gynaecologen en vroedvrouwen over voldoende bijscholing beschikken (bv. 
EPLS, plaatsen longline, noodsectio’s, STAN, …). Men heeft voor de opname van deze 
patiënten een specifieke volgfiche opgesteld. Bij overbezetting van de NICU van het UZ 
Gent worden intensieve neonaten opgenomen op de N* van het AZ Jan Palfijn. In 2010 
was dit één casus. 

 
• Kinderartsen, spoedartsen, verpleegkundigen van de spoedgevallendienst en 60% van de 

verpleegkundigen van de kinderafdeling volgden een EPLS opleiding. (AV) 
 
• In verband met overleg zijn er volgende verbetermogelijkheden: (TK) 

 
o Multidisciplinaire patiëntenbesprekingen van kinderen opgenomen op 

de kinderafdeling gebeuren niet systematisch en gestructureerd. 
Criteria voor een overleg zijn er niet.  

o Wel is er wekelijks overleg met de verpleegkundige van Kind en Gezin, 
de sociale dienst en de hoofdverpleegkundige. (AV) Verslagen worden 
enkel gemaakt indien externen betrokken zijn.  

o Er is geen gestructureerd overleg met niet-pediaters die kinderen 
opnemen.  

o Er zijn geen systematische gestructureerde overlegmomenten met 
betrokken diensten (bv. OK, medische beeldvorming, spoedgevallen) 
om het kindvriendelijk beleid verder op te volgen. 
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• De werking van de spelbegeleiding is vatbaar voor verbeteringen: de spelbegeleiding, 
tevens psychosociale begeleiding, is niet aanwezig op de dagelijkse 
patiëntenbespreking/briefing en er is geen systematisch multidisciplinair overleg. Bij 
nazicht van 2 dossiers bleken er geen notities van de spelbegeleiding of psychosociale 
begeleiding in het dossier te staan. Bij kinderen opgenomen voor een dagingreep gaat de 
spelbegeleidster niet langs. (TK) 

 
• Kinderen opgenomen voor een dagingreep moeten, ondanks gespreide opnames en 

voorrang van kinderen in het operatieprogramma, soms tot 4u nuchter wachten voor hun 
ingreep. (TK)  

 
 
 
Resultaten 

 
• Er werden in 2010 1576 kinderen gehospitaliseerd in het AZ Jan Palfijn. Op site 1 waren 

dit er 1570, op site 2 waren dit er 6. (AV) 
 

• Er waren in 2010 1045 daghospitalisaties van kinderen, hiervan waren er 832 
dagopnames op de kinderafdeling (dagzaal). 27 kinderen werden wegens overbezetting 
opgenomen op een andere afdeling in het ziekenhuis (site 1). 186 kinderen werden 
behandeld in dagopname op site 2 (vnl. tandheelkunde). (AV)  

 
• In 2010 werden er 3891 kinderen gezien op de spoedgevallendienst (20% van het totale 

aantal patiënten op spoed). Hiervan werden er 672 opgenomen en werden er 3219 
ambulant behandeld. Van deze laatste werden er 168 (5%) gezien en ontslagen door een 
pediater. (AV) 

 
• In 2010 waren er 214 opnames op N*. (AV) 

 
• Het perinatale sterftecijfer bedroeg in 2009 14. Het deel “vroege neonati” is hierin sterk 

vertegenwoordigd. Het sterftepercentage van deze subpopulatie (0,28%) ligt ongeveer 
twee maal zo hoog als het Vlaamse gemiddelde (0,15%). Het perinatale sterftecijfer 
bedroeg in 2010 16 (5 vroeg neonataal en 11 foetaal). We adviseren om deze gegevens 
samen met andere gerelateerde data (bv. MZG) te analyseren met de betrokken actoren 
(o.a. vroedvrouwen, gynaecologen, pediater-neonatologen, hoofdgeneesheer). (Aanb) 
 

• In 2010 verbleef bij 65% van de kinderen opgenomen op een kinderafdeling een ouder. 
23% verbleef kosteloos, 42% betaalde 22,7 euro (inclusief 3 maaltijden en linnen). (AV) 
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10 Zorg voor psychiatrische patiënten 
 

Situering 

• AZ Jan Palfijn Gent beschikt over een zorgaanbod voor psychiatrische patiënten met de 
PAAZ eenheid op site Fabiolalaan en de voor seniorengerichte therapeutische afdeling 
psychiatrie met 30 Sp-psychogeriatrie bedden op site Watersportbaan. 
 

• Daarnaast worden psychiatrische patiënten ook opgenomen op andere, niet-PAAZ 
afdelingen, op site Watersportbaan. Vanuit spoed gebeurt dit hoofdzakelijk op IZ en de 
afdeling neurologie, vaak wanneer het somatische luik verder dient opgevolgd te worden.  
 

• Er is een aanbod voor liaisonpsychiatrie en consultaties. Er is geen dagopvang binnen het 
ziekenhuis. Er worden geen ECT‘s uitgevoerd. 

• De afdelingen PAAZ, psychogeriatrie en neurologie-psychiatrie werden bezocht. Er werd 
gesproken met hoofdverpleegkundigen, het medisch diensthoofd, een kinesist, een 
ergotherapeut, een psycholoog en verpleegkundigen. Zorg voor psychiatrische patiënten 
was een aandachtspunt bij het bezoek aan niet-psychiatrische verpleegafdelingen en 
tijdens het bezoek aan IZ en spoed. 

• Er werden op deze afdelingen 9 patiëntendossiers en alle isolatiefiches van 2010 (op 
PAAZ en op spoed) ingekeken. 

 

Beleid en strategie 

• Er is geen ziekenhuisbreed beleid uitgewerkt voor de zorg voor psychiatrische patiënten 
(opname- en exclusiecriteria voor niet-PAAZ afdelingen, samenwerking over specifieke 
patiëntengroepen, afspraken met spoed en IZ, suïcidepreventiebeleid). (TK)  
 

• De visie voor de PAAZ werd uitgeschreven in 2004, maar werd sindsdien niet grondig meer 
geactualiseerd. (Aanb) 
 

• Afspraken betreffende doorverwijzing van patiënten met een drugproblematiek werden 
neergeschreven in een “convenant psychiatrische diensten Gentse ziekenhuizen”. 
Daarnaast is er een goede samenwerking met de UPSI in het UZ Gent, waardoor een 
snelle doorverwijzing van op spoed mogelijk is. (SP) 

 
• De visie, het revalidatieconcept en de opnamecriteria voor de afdeling Sp-psychogeriatrie 

(personen vanaf 65 jaar met psychische en/of cognitieve stoornissen) zijn uitgeschreven in 
het handboek psychogeriatrie. Er werden ook exclusiecriteria bepaald. De doelgroep wordt 
weergegeven in de onthaalbrochure (66% personen met dementie). De opnameduur is 
beperkt tot zes maanden. Uit de SWOT vloeiden een aantal doelstellingen die (deels 
SMART geformuleerd) opgenomen werden in het handboek. (SP) 

 
• De opnamecriteria op Sp-psychogeriatrie worden bewaakt door de opnameprocedure die 

gekend is bij verwijzers (speciaal aanvraagformulier, bespreking met medisch diensthoofd 
en bij twijfel consult liaison psychiatrie…) (SP) Er zijn nagenoeg geen rechtstreekse 
opnames (15 in 2009) er zijn heel wat contacten met thuiszorginstanties en 
thuisvervangende instellingen. Personeel van de afdeling volgt regelmatig de opleidingen 
die georganiseerd worden door het expertisecentrum dementie. (SP) De psycholoog neemt 
deel aan transmurale overleggroepen. 
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• Op de afdeling psychogeriatrie is er een goede samenwerking met de geriaters. Alle 75 
plussers worden gescreend (score staat genoteerd in “briefing”). (AV) De IL is niet actief op 
de afdeling.  

 
• Maar de patiënten worden mee opgevolgd door de geriater wanneer deze in consult wordt 

gevraagd (7 patiënten op moment van de audit). De consulten worden goed 
gedocumenteerd in het medisch dossier. (SP) 

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

o Beleidsgegevens die binnen het ziekenhuis beschikbaar zijn, worden 
onvoldoende teruggekoppeld.  

o Gegevens die voorhanden zijn (bv, registratie betreffende isolaties, liaison 
psychiatrie) worden zeer beperkt geanalyseerd en besproken en gebruikt om 
het gevoerde beleid bij te sturen.  

o Er is geen jaarverslag voor PAAZ (dat een beeld geeft van de kwaliteit van 
zorg). Verbeterprojecten (bv. betere rapportering in dossier) en SMART-
doelstellingen zijn niet uitgeschreven in het summiere beleidsplan. 

o Incidenten worden besproken op de staf (intern) en met de hoofdgeneesheer 
maar dit geeft niet steeds aanleiding tot verbeteracties.  

 
• De verschillende disciplines van de PAAZ eenheid (therapeuten, verpleegkundigen, 

psychologen, sociale dienst) maakten ter voorbereiding van de audit een SWOT op. (SP) 
 
• De overlegstructuren betreffende afstemming van het zorgbeleid voor psychiatrische 

patiënten kennen ruimte voor verbetering: 
o Er is een maandelijkse stafvergadering waaraan de psychiater, psycholoog, 

ergotherapeut, kinesist, sociaal assistent, hoofdverpleegkundige en een 
verpleegkundige deelnemen. (SP) 

o Er is wekelijks campusoverschrijdend overleg tussen de artsen die 
hospitaliseren op de PAAZ en neurologie-psychiatrie (waaronder ook de 
psychiater die instaat voor de liaisonpsychiatrie in het ziekenhuis). (SP) We 
bevelen aan om verslaggeving op te maken zodat gemaakte afspraken kunnen 
opgevolgd worden. (Aanb) 

o Naast het overleg van de dienstchef met de hoofdverpleegkundigen binnen de 
cluster (3 à 4 maal per jaar), is er enkel ad hoc overleg tussen de 
hoofdverpleegkundige en de zorgcoördinator (dienstchef). (TK)  

o Er is geen overleg tussen PAAZ en de dienst spoedgevallen. (TK) 
o Er is geen gestructureerd overleg of afstemming tussen de PAAZ en de Sp 

psychogeriatrie. (TK) Het medisch diensthoofd op psychogeriatrie is niet 
betrokken bij het tweemaandelijks multidisciplinair beleidsmatig overleg. PAAZ 
en Sp-psychogeriatrie behoren niet tot dezelfde cluster, waardoor 
verschillende zorgcoördinatoren verantwoordelijk zijn voor de aansturing. 
(Aanb) 

 
 

Middelen 

• Volgende knelpunten werden vastgesteld i.v.m. de infrastructuur van de psychiatrische 
afdeling: (TK) 

o De inrichting van de afdeling, zoals de verschillende gangen en de verspreide 
ligging van patiëntenkamers en therapeutische lokalen, bemoeilijkt het toezicht 
op patiënten (bv. bij suïcidaliteit). 

o Sommige lokalen (beweging en gesprekslokaal van de psychologisch 
assistent) bevinden zich in een aparte, wat afgelegen gang, wat de veiligheid 
van het personeel niet kan garanderen. Uit veiligheidsoverwegingen dient men 
soms andere lokalen te gebruiken.  

o Er is geen zitruimte voor de patiënten, enkel een eetzaal. Deze is niet huiselijk 
ingericht.  
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o Het muzieklokaal en de isolatiecel zijn niet geluidswerend ingericht, wat voor 
overlast op nabijgelegen kamers of afdelingen (palliatieve) kan zorgen. 

o Er is een gebrek aan ruimte. De therapeutische lokalen zijn erg klein (muziek, 
beweging, ergo) en fitnesstoestellen staan opgesteld in de gang.  

o Men beschikt niet over een aangrenzende tuin of terras. (Aanb) 
o Behang op de kamers komt op verschillende plaatsen los van de muur. Een 

goede afwasbaarheid kan niet gegarandeerd worden.  
o De veiligheid van patiënten kan niet gegarandeerd worden. Zo zijn er 

risico’s voor verhanging (aan bedden, kapstokken, deurklinken). Bij isolaties 
met open deur, heeft de patiënt toegang tot de verpleegpost waar ook de 
medicatie bewaard wordt, aangezien de cel zich binnen de verpleegpost 
bevindt. In de eetzaal was een waterslang (spoelelement zonder afvoer) achter 
elektrische apparaten bevestigd. We bevelen aan om de inrichting van de 
psychiatrische afdeling specifiek te screenen op veiligheid. Het 
veiligheidsaspect dient specifieke aandacht te krijgen bij de inrichting van de 
toekomstige nieuwe psychiatrische afdeling. 

o Op drie van de gemeenschappelijke WC’s (bezoekers, personeel) waren de 
voorwaarden voor een goede handhygiëne niet vervuld. (TK) Er was geen 
zeep om de handen te wassen, er waren geen papieren handdoekjes of er 
werd gebruik gemaakt van een stoffen handdoek (personeel) 

o In de utility was er een sterke geurhinder.  
o In de douche voor personeel was er een gat in de muur. De douche was al 

geruime tijd “buiten gebruik”.  
De infrastructurele knelpunten zijn gekend. In de toekomst zal de eenheid in afwachting 
van de goedkeuring van het zorgstrategisch plan,  ondergebracht worden in een modulaire 
bouweenheid. 

 
• De afdeling Sp-psychogeriatrie is niet aangepast aan de doelgroep (geriatrische patiënten 

met psychiatrische problematiek), en in het bijzonder niet voor de opvang van patiënten 
met dementie. (TK) 

o De kamers zijn erg ruim, hebben allemaal hoog laag bedden (met zeer lage 
stand en bedsponden in twee delen). De sanitaire cellen zijn erg ruim, 
rolstoeltoegankelijk en hebben aangepaste spiegels, …). (SP) 

o De afdeling is erg verouderd en niet huiselijk ingericht. Er is erg weinig daglicht 
aanwezig doordat de gang langs beide zijden aan een andere afdeling grenst, 
wat een sombere indruk geeft en niet bevorderlijk is voor een normaal 
dag/nachtritme. De zitplaats is een zijstuk van de gang en zetels die op de 
gang geplaatst zijn.  

o Er zijn onvoldoende therapieruimtes en gespreksruimtes. Er zijn geen 
therapieruimtes voor sensorisch gerichte therapieën of relaxatietherapie. De 
gedeelde zaal voor kinesitherapie en ergotherapie is te klein. Er is geen 
oefentrap aanwezig in de zaal. Er is geen ruimte voor groepstherapie 
(lichaams- en bewegingstherapie). Men dient met de patiënten uit te wijken 
naar de ergozaal op een bovengelegen verdieping of naar de 
fysiotherapieruimte op het gelijkvloers.  

o Men werkt met een gesloten afdeling (beveiliging deuren), maar heeft geen 
doorloopmogelijkheden voor onrustige patiënten (met wegloopgedrag).  

o De aanwezige infrastructuur ondersteunt onvoldoende de vele inspanningen 
die het personeel doet in het kader van ROT (24-uurs ROT, foto’s van het 
team op de gang, foto’s van activiteiten, dagindeling, activatie door samen eten 
en het dragen van dagkledij, klok en kalender op de kamer, …) (SP) 

o Men werkt niet met kleuren en contrasten; er is geen scheiding tussen 
rustruimtes en activiteitsruimtes. De gebruikte pictogrammen blijken 
ontoereikend voor de doelgroep.  

o Door het gebrek aan gemeenschappelijke (rolstoeltoegankelijke) toiletten, 
worden de sanitaire cellen van kamers (met een deur naar de gang) 
opengesteld voor andere patiënten, wat de privacy van patiënten in het 
gedrang brengt. In het gemeenschappelijke toilet thv de therapieruimte is er 
geen oproepsysteem.  
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o Er is geen bedpannenwasser (NC)  
o De badkamer is buiten de afdeling gelegen. De herstelling van het aangepaste 

bad liet lang (> 6 maand) op zich wachten waardoor het systematisch baden 
van patiënten verlaten diende te worden.  
 

• In de afzonderingskamer op de PAAZ werden volgende knelpunten vastgesteld i.v.m. 
infrastructuur: (TK) 

o Men maakt geen gebruik van scheurvrij en brandvrij linnen. (NC) 
o Er is geen oproepsysteem. (NC) 
o Er is geen geluidsisolatie.  
o Er is geen klimaatregeling voor afkoeling tijdens de zomermaanden. Uit het 

register blijkt dat de temperatuur erg kan oplopen.  
o Er is geen douche voorzien, dit is nochtans nodig gezien de doelgroep en de 

verblijfsduur (psychose, gemiddelde duur van een afzondering langer dan een 
dag). 

o Er is geen daglicht in de kamer.  
 

• Op psychogeriatrie is er een multidisciplinair elektronisch dossier in gebruik (“briefing” op 
psychogeriatrie). (SP) Sociaal assistenten en kinesisten noteren nauwelijks in het dossier 
(bv. twee observaties bij een patiënt die gedurende meer dan een maand opgenomen 
was). (TK) Verslagen van multidisciplinaire patiëntenbesprekingen worden niet opgenomen 
in het dossier. Medische gegevens ontbreken in dossiers of zijn maar beperkt aanwezig. Bij 
nazicht van dossiers bleek er in een dossier van een patiënt die 3 maand opgenomen was 
slechts 2 summiere (en recente) notities terug te vinden. In een ander dossier was er geen 
enkele observatie (na 17 dagen opname). (NC)  

• Op de afdeling neurologie – psychiatrie (waar vaak patiënten met een problematiek van 
middelenmisbruik verblijven), staan deze opgesteld in de vuile utility die toegankelijk is voor 
onbevoegden. (TK) 

• Het patiëntendossier op PAAZ is nog onvoldoende geïntegreerd, wat onontbeerlijk is voor 
de multidisciplinaire zorg voor psychiatrische patiënten. (TK) Recent wordt er voor 
medische orders, opnamebrief naar verwijzer en observaties elektronisch gewerkt in 
Meddos® om patiëntengegevens te noteren. (SP) Verschillende disciplines noteren hier 
hun observaties (verpleegkundigen, psycholoog en therapeuten). De sociale dienst noteert 
in een eigen dossier waar de verpleegkundigen geen zicht op hebben. Er zijn geen linken 
met Meddos®. De verslagen van de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen zijn erg 
beperkt en op papier. Het verpleegkundig dossier (zorgplan, toegediende zorg, 
toezichtschema, …) en medicatiebeleid is op papier. Een specifiek multidisciplinair dossier 
zou de zorg verder kunnen ondersteunen. (Aanb) 

 

Medewerkers 

• Er zijn binnen Jan Palfijn 4 neuropsychiaters werkzaam. (AV) 

• De nachtpermanentie van de psychiatrische afdeling bestaat uit 2 verpleegkundigen. (AV) 

• De personeelsequipe van PAAZ bestaat uit: (AV) 
o 5.9 VTE psychiatrisch verpleegkundigen (waarvan 3.8 VTE gegradueerde 

verpleegkundigen, kwalificatieniveau 5 en 2.1 VTE bachelors)  
o 7.1 VTE ziekenhuisverpleegkundigen (inclusief hoofdverpleegkundige) 
o 1.3 VTE psycholoog 
o 1 VTE psychologisch assistent 
o 1.6 VTE ergotherapeut 
o 0.8 VTE kinesist  
o 1 VTE sociaal assistent 
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De hoofdverpleegkundige van de PAAZ is geen psychiatrisch verpleegkundige. (TK) 
 
De personeelsequipe op SP bedden gerontopsychiatrie bestaat uit:  

o 3.65 VTE verpleegkundige bachelors, waarvan 1.7 VTE verpleegkundigen met 
ervaring op geriatrie  

o 2.11 VTE gegradueerde verpleegkundigen (kwalificatieniveau 5), waarvan 0.5 
VTE psychiatrisch verpleegkundigen en 0.76 VTE (1 verpleegkundige) met een 
BBB in de geriatrie.  

o 7.74 VTE verzorgenden 
o 0.85 VTE logistieke medewerker 
o 1 VTE kinesist 
o 1 VTE ergotherapeut 
o 0.4 VTE psycholoog 
o De sociale verpleegkundige is aanwezig op het team (multidisciplinaire 

patiëntenbespreking) op maandagmiddag en wordt verder in consult gevraagd.  
 

De hoofdverpleegkundige is in het bezit van een master in de verpleging, met optie 
geriatrie, maar heeft geen BBT. (Aanb) Er is een sterke onderkwalificering wat betreft de 
verhouding bachelors / gegradueerde verpleegkundigen / verzorgenden. Er is een 
normatief tekort van 3.12 VTE verpleegkundige bachelors. (NC)  

Er is eveneens een onderkwalificering wat betreft de vereiste verpleegkundigen met een 
BBT in de geriatrie of BBT in de geestelijke gezondheidszorg (minstens 6.76 bachelors in 
de verpleging, bij voorkeur houder zijn van de BBT geriatrie of de geestelijke 
gezondheidszorg versus de effectief 1.26 VTE aanwezige verpleegkundigen). (TK)  

We bevelen aan om jaarlijks bijscholingen i.v.m. psychiatrische problematiek te voorzien. 
(Aanb) 

• Er is onvoldoende aandacht voor de opvang van personeel na emotionele gebeurtenissen. 
(TK) Er zijn geen systematische intervisies (gaan soms ad hoc door, geïntegreerd in 
overlegmomenten). Incidenten (bv. suïcide) worden besproken op de staf, maar niet alle 
betrokkenen zijn hierbij aanwezig.  

• Er zijn voor alle functies functieomschrijvingen of dagindelingen uitgeschreven. (AV) We 
bevelen aan om dit te koppelen aan competentieprofielen. (Aanb)  

• Er is onvoldoende aandacht voor permanente vorming. (TK) Er is weinig vorming op maat. 
De vorming over verslavingsproblematiek dateert van 3 jaar geleden, die over agressie 
dateert van 4 jaar geleden. Vormingen over omgaan met agressie gaan best jaarlijks door. 
Vorming rond psychiatrische urgenties ging niet door op spoed. Men dient voor alle 
psychiaters die ingeschakeld zijn in het wachtsysteem en voor de spoedartsen een 
opleiding te voorzien op het gebied van afzondering en fixatie.  

• De psycholoog op de afdeling Sp-psychogeriatrie volgde de opleiding referentiepersoon 
dementie (train the trainer opleiding). Intern werden al opleidingen hierover gegeven voor 
eigen personeel en voor personeel van de geriatrische afdelingen. (SP) 
 

Processen 

• Hoewel men stelt een open afdeling te zijn, is het een gesloten afdeling. (NC) Patiënten 
kunnen de afdeling niet verlaten (lift en deuren om de afdeling te verlaten zijn beveiligd).  
 

• De zorg op de PAAZ is weinig gestructureerd. (TK) 
o Er is een ruim therapieaanbod (beschreven op papier en volgens het aantal 

therapielokalen), maar in praktijk is het aanbod beperkt en kan de continuïteit niet 
gegarandeerd worden (bv. tijdens afwezigheid van personeel wegens ziekte, 
vorming, …). (TK) Dit blijkt ook uit verslagen. Tijdens de audit werd opgemerkt dat 
drie patiënten (van de 3 gecontroleerde schema’s) een zelfde therapieschema 
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hadden, waarbij 13/15 therapiemomenten werden ingevuld door “atelier” door de 
ergotherapeut en de 2 overige door gezelschapsspellen. De lichaamstherapeut 
was afwezig en werd niet vervangen. Tijdens de audit was er geen enkele 
therapeut aanwezig op de afdeling (er was een buitenactiviteit gepland met een 
aantal patiënten). De psycholoog wordt hoofdzakelijk ingeschakeld voor individuele 
gesprekken. Groepstherapieën gaan slechts beperkt door (30 sessies in 2010). 
Alle psychologische testen worden afgenomen door de psychologisch assistent. 
(SP)  

o Voor depressie en verslaving is er een protocol uitgeschreven, maar deze zijn 
beperkt tot opdrachten, een educatieve bundel en een bundeling van vragenlijsten. 
Het is bij beide protocols niet uitgewerkt wie welke rol / taken opneemt.  

o Psycho-educatiesessies (alcohol en depressie) worden door verschillende 
disciplines gegeven; de inhoud wordt op elkaar afgestemd. (SP) 

o Er is geen gezamenlijke visie uitgeschreven. Uit SWOT’s en het gesprek blijkt dat 
het gebrek aan een eenduidige visie binnen het team leidt tot interne 
spanningsvelden. (TK)  

o Er is weinig vorming voor het hele team over de aanpak van bepaalde 
problematiek.  

o Exclusiecriteria worden niet steeds strikt gerespecteerd waardoor er 
patiëntgebonden discussies zijn over behandeling (motivatie en het verdere verblijf 
van de patiënt). Dit resulteert soms in een onveiligheidsgevoel bij sommige leden.  

o Het is niet duidelijk hoe verpleegkundigen ingeschakeld worden in de therapie van 
de patiënt doordat toewijzing niet steeds mogelijk is door de beperkte bestaffing.  

 
• Ondanks de multidisciplinaire intake (SP) zijn er in het patiëntendossier niet steeds 

multidisciplinaire behandeldoelstellingen terug te vinden. (Aanb)  

• Er is geen ziekenhuisbreed suïcidepreventiebeleid. (TK)  

o Op spoed hanteert men geen nazorgtraject voor suïcidepogers. Risico op 
zelfdoding wordt niet steeds geëvalueerd door de psychiater of aan de hand 
van een gevalideerd instrument.  

o Op PAAZ hanteert men 1 niveau van verhoogde waakzaamheid. Er is geen 
protocol uitgeschreven. (TK) Er is bv geen duidelijkheid over de frequentie van 
toezicht (het bij aanvang vermelde “elk half uur” werd bij nazicht van de 
observatiebladen bijgesteld tot “elk uur”). In praktijk blijkt er ’s nachts vaak 
slechts om de 2 of 3 uur een controle plaats te vinden. Men stelt tijdens het 
gesprek dat, wanneer dit verhoogde toezicht niet voldoet, men patiënten 
doorverwijst naar UPSI Gent en dat suïciderisico geen indicatie is voor isolatie. 
Nochtans is suïciderisico in de procedure voor isolatie opgenomen als 
mogelijke indicatie en werd in het isolatieregister opgemerkt dat een patiënt 
omwille van deze reden geïsoleerd werd.  

 
• In het afzonderingsprotocol zijn niet alle aspecten duidelijk omschreven Er is geen 

frequentie van toezicht vooropgesteld. Volgens de procedure dienen afspraken in overleg 
met de arts gemaakt te worden. Uit de steekproef van de isolatiefiches op spoed en PAAZ 
bleek dat er niet steeds notities werden gemaakt met de vooropgestelde frequentie van 
toezicht en dat er uit de notities niet op te maken is of observaties gebeurden via het 
cameratoezicht of in de isolatiekamer. (TK) In de zorgnotities worden onvoldoende 
specifieke gegevens genoteerd (bv. temperatuur en vochttoediening bij psychose op 
spoed). Op sommige formulieren was er gedurende een hele nacht geen enkele observatie 
genoteerd.  

• Psychiatrische patiënten opgenomen op niet-psychiatrische afdelingen krijgen 
onvoldoende kwaliteitsvolle zorg: (TK) 

o Patiënten krijgen er geen multidisciplinaire behandeling. Er gebeuren geen 
multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Ze worden opgevolgd door de 
neuropsychiater, maar een psycholoog wordt niet systematisch betrokken bij 
de zorg (bij geen enkele van de zes patiënten op moment van de audit). 
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Patiënten kunnen geen beroep doen op het therapieaanbod zoals patiënten 
opgenomen op psychiatrische afdelingen. 

o Er zijn twee psychiatrische verpleegkundigen binnen de verpleegkundige 
equipe. (SP) De rest van het personeel op de afdeling kreeg geen specifieke 
opleiding op het gebied van de opvang van deze patiëntengroep 
(psychiatrische problematiek, omgaan met agressie, omgaan met 
probleemgedrag, …) en heeft onvoldoende kennis over psychiatrische 
aandoeningen (bv. bepalen van suïciderisico, observaties i.v.m. 
psychologische toestand, psychiatrische anamnese).  

o De afdeling is infrastructureel niet aangepast voor de opvang van deze 
patiëntengroep (geen apart gesprekslokaal, geen therapieruimtes, geen 
aangepaste omgeving voor suïciderisico, …) 

 
• Psychiatrische patiënten worden meestal op IZ opgenomen naar aanleiding van een (al 

dan niet intentionele) intoxicatie. De psychiater heeft de meerderheid van deze patiënten 
al gezien op spoed. Indien hij naar IZ gevraagd wordt, zal hij steeds in consult komen en 
notities (op papier) schrijven voor het patiëntendossier. (AV)  
 

• Op de afdeling Sp-psychogeriatrie is de psycholoog vast verbonden aan de afdeling en 
erg betrokken bij de zorg (13/22 patiënten op moment van de audit). Zij is tweemaal per 
week aanwezig op de dagelijkse briefing en op de wekelijkse patiëntenbespreking. Door 
de frequente aanwezigheid (bureau op de afdeling) is er daarnaast een nauwe informele 
samenwerking. Zij zorgt voor de intake van patiënten en heeft daarbij een uitgebreide 
verslaggeving (volgens vooropgestelde sjablonen). Wekelijks is er een gezamenlijke 
zaalronde van de psycholoog, de psychiater en de hoofdverpleegkundige. (SP) 

 
• We bevelen aan om een brandoefening te organiseren op de psychiatrische afdeling, met 

specifieke aandacht voor afspraken i.v.m. patiënten in afzondering. (Aanb) 
 
 

Resultaten 

• In 2010 werden 344 patiënten met een psychiatrische (hoofd- of neven-) diagnose 
opgenomen op niet-PAAZ afdelingen op site 1 in AZ Jan Palfijn Gent. (AV) 

• In 2010 werden 180 psychiatrische liaisonconsulten gedaan en 39 opvolgconsulten. 
Aanvragen komen vooral vanuit geriaters en pneumologen. (AV) 

• In 2010 werden op PAAZ 430 patiënten opgenomen, de gemiddelde bezetting was er 
89.72%, met een gemiddelde verblijfsduur van 21.40 dagen. Er werden geen kinderen 
(minimumleeftijd 15 jaar) op de psychiatrische afdeling opgenomen. Op Sp-psychogeriatrie 
werden in 2010 115 patiënten opgenomen; de gemiddelde bezetting was er 94.02%, met 
een gemiddelde verblijfsduur van 57.20 dagen. (AV) 
 

• In 2010 waren er op spoed 31 isolaties. Isolaties gaan nooit gepaard met fixatie. (SP) Uit 
gesprek blijkt de meest voorkomende reden intoxicatie te zijn. De gemiddelde duur kon niet 
achterhaald worden bij gebrek aan gegevens (het einduur is niet steeds genoteerd in het 
register). (TK) In het register zijn de isolaties niet genummerd per jaar. (TK) De 
handtekening van de arts ontbrak op 8/10 gecontroleerde formulieren en de handtekening 
van de verpleegkundige ontbrak op 6/10 gecontroleerde formulieren. (NC) De reden voor 
isolatie werd niet steeds vermeld (1/10 gecontroleerde isolaties). (NC) Er zijn niet steeds 
aandachtspunten door de arts genoteerd. Bij 2 patiënten kon er geen bijhorend dossier 
teruggevonden worden. De isolatiemaatregel wordt niet steeds vermeld in de brief aan de 
huisarts.  

 
In 2010 waren er op PAAZ 28 isolaties. 1 isolatie ging gepaard met fixatie, maar dit werd 
niet vermeld op het registratieformulier. De gemiddelde duur van een isolatie kon niet 
achterhaald worden omdat begin en einduur niet steeds genoteerd worden bij intermittente 
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isolaties bij patiënten (bij 1 patiënt gedurende twee maanden, waarbij enkel het beginuur 
van de eerste keer en het einduur van de laatste genoteerd werd). Dit geeft een vertekend 
beeld van de geregistreerde cijfers (aantal, duur). (TK) Isolaties met open deur worden niet 
genoteerd in het register. (TK) In het register zijn de isolaties niet genummerd per jaar. 
(TK) Patiënten in de isolatiekamer zijn soms van andere afdelingen.  

 
We bevelen aan om de registratiegegevens i.v.m. afzondering uit te breiden (bv. herkomst 
patiënt, intermittente karakter van een isolatie) en te gebruiken voor de evaluatie van het 
gevoerde afzonderingsbeleid (bv. tijdstip van afzondering, evaluatie van noodzaak fixatie, 
…). (Aanb) 

 
• Op Sp-psychogeriatrie worden alle patiënten gescreend op malnutritie. (SP) 

Voedingsaanpassingen worden door de diëtiste rechtstreeks doorgegeven aan de keuken 
en er zijn frequente patiëntencontacten betreffende voedingsadvies.  
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11 Zorg voor chirurgische patiënten 
 
Situering  
 
• Het AZ Jan Palfijn voert op beide campi chirurgische activiteiten uit. 

o Op site 1 is er een operatiekwartier met 7 zalen en een recovery met 14 
posities. 

o Op de vroegere locatie van het daghospitaal bevindt zich een behandelkamer 
waar ingrepen onder lokale verdoving kunnen uitgevoerd worden (cataract, 
tandextracties, plastische heelkunde) 

o Op site 2 is er een operatiekwartier met 3 zalen, een behandelkamer (niet 
toegankelijk met een bed) en een recovery met 5 posities. 

 
• Chirurgische patiënten in daghospitalisatie komen terecht op het gemengd (chirurgisch, 

internistisch-oncologisch) daghospitaal op site 1, dat 29 plaatsen telt. Op site 2 is er geen 
apart daghospitaal, de patiënten worden er opgenomen op de gemengde C/D-afdeling. 

 
• Tijdens de audit werden volgende chirurgische afdelingen bezocht:  

o op site 1: operatiekwartier + recovery, gemengd dagziekenhuis C2, afdeling 33/3 
(urologie/gynaecologie). Op de behandelkamer was er op het moment van het 
bezoek geen activiteit. 

o op site 2: operatiekwartier + recovery, C/D-afdeling. 
 
• Er werd gesproken met de hoofdverpleegkundigen en verpleegkundigen van de 

operatiekwartieren en van de bezochte afdelingen. Er werden 6 dossiers ingekeken. 
 

• Kinderen in daghospitalisatie worden opgenomen in het pediatrisch daghospitaal dat 
besproken wordt in het hoofdstuk zorg voor kinderen. 
 

 
Beleid en strategie 
 
• In het zorgstrategisch plan geeft het ziekenhuis aan dat men in de toekomst alle 

chirurgische activiteiten wil samenbrengen op site 1. 
Deze omschakeling vereist echter ingrijpende verbouwingen, zowel op het vlak van het 
operatiekwartier zelf (3 bijkomende zalen in een aangrenzende vleugel), de recovery 
(bijkomende posities en auditieve en visuele afscherming van kinderen, hiervoor zou men 
zaal 7 opofferen) als de centrale sterilisatie (uitbreiding capaciteit, centralisatie van de 
ruimtes, zonering, …). (AV) 

 
• Op dit moment is het chirurgische daghospitaal op geen van beide sites uitgebouwd als 

aparte entiteit. (NC) 
o Op site 1 liggen chirurgisch patiënten samen met internistische en 

oncologische patiënten. Er is geen aparte equipe voor het niet-chirurgisch en 
het chirurgisch daghospitaal, en iedere zorgverlener krijgt zowel chirurgische 
als internistische en oncologische patiënten toegewezen. Deze werkwijze 
houdt risico’s in: het is als zorgverlener onmogelijk om vertrouwd te raken met 
alle mogelijke procedures en werkwijzen van alle hospitaliserende artsen, 
temeer gezien er tussen de artsen van eenzelfde discipline verschillen zijn op 
het gebied van voor- en nazorg voor eenzelfde ingreep/pathologie. (TK) 

o Op site 2 worden de chirurgische patiënten opgenomen op de gemengde C/D 
hospitalisatieafdeling. Deze praktijk heeft ook enkele nadelige gevolgen. (TK) 
Zo blijven er onvoldoende plaatsen beschikbaar voor gewone hospitalisatie 
(bv. vooral voor internistische patiënten, die dan moeten doorverwezen worden 
naar site 1) en is de bezettingsgraad van de afdeling laag (weinig 
overnachtingen en weinig patiënten in het weekend). Anderzijds is de 
opnamecapaciteit voor patiënten in daghospitalisatie te klein (doordat een deel 
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van de bedden ingenomen wordt door gehospitaliseerde patiënten na bv. 
heup- of knieoperaties), waardoor men de capaciteit van het operatiekwartier 
niet ten volle kan benutten. 

 
• Er is een goed uitgewerkt reglement van inwendige orde, dat het huishoudelijk reglement 

omvat en grotendeels gelijk is voor beide operatiekwartieren (kleine aanpassingen in 
functie van de verschillen in architectuur). (SP) 
Wel wordt het best nog aangevuld met richtlijnen rond het toelaten van ouders tot op het 
moment van de inductie en vanaf het ontwaken van het kind en met voorrangsregels bij 
het plannen van ingrepen (dagingrepen bij kinderen, andere ingrepen bij kinderen, 
dagingrepen bij volwassenen, andere ingrepen bij volwassenen). (TK) 

 
• Er is voor de twee sites een overkoepelende stuurgroep OK. Deze komt gewoonlijk een 

viertal keer per jaar samen. Gezien de gekende problematiek rond planning en de recente 
externe audit, waarbij nu de verbetervoorstellen moeten uitgewerkt, gemonitord en waar 
nodig bijgestuurd worden, raden wij aan om de vergaderfrequentie te verhogen. (Aanb) 

 
• Uit gesprekken blijkt dat de wachttijden tussen aankomst op het daghospitaal / klaar voor 

de ingreep en het moment van vertrek naar het operatiekwartier soms durven oplopen. 
Laattijdige wijzigingen in het operatieprogramma en de gewoonte van sommige chirurgen 
om alle patiënten vroeg te laten opnemen, worden hiervoor als mogelijke oorzaak naar 
voor geschoven. Door gebrek aan registratiegegevens heeft men echter geen goed zicht 
op de omvang van deze problematiek. Aanbeveling om de problematiek duidelijker in 
kaart te brengen en zo ook mogelijke oplossingen te monitoren. (Aanb) 

 
• Er is een ziekenhuisbreed postoperatief pijnbeleid ontwikkeld, zowel voor kinderen als 

voor volwassenen. Dit beleid is onder de vorm van enkele afvinkmogelijkheden terug te 
vinden op het postoperatieve orderblad. (SP) Ook het gebruik van pijnscores is 
ingeburgerd. 
Het werken met standaard protocols betekent een vereenvoudiging waarbij sneller kan 
ingespeeld worden op de individuele pijn, wat de patiënt ten goede komt. 

 
 
Middelen 
 
• Het operatiekwartier op site 1 is qua opbouw goed doordacht. (SP) Eerst komt de patiënt 

in de onthaalruimte, waar er permanent toezicht is, de laatste voorbereidingen gebeuren 
en de identiteit van de patiënt en de operatiekant gecheckt wordt. Van daar wordt de 
patiënt verder het operatiekwartier binnengereden tot aan de betreffende zaal. 3 van de 7 
zalen hebben een sas / voorbereidingsruimte en een aparte scrubruimte, de andere zalen 
hebben geen patiëntensas. Zaal 7 is een kleine zaal die voorbehouden wordt voor 
besmette en ambulante ingrepen en dicht bij de ingang en de recovery gelegen is. Na de 
ingreep keert de patiënt terug tot aan de onthaalruimte, maar slaat daar af naar een 
andere vleugel van het gebouw, waar de recovery gelegen is. De afvoer van afval en het 
vuil instrumentarium verloopt via een totaal ander traject, waarbij gewerkt wordt met 
doorgeefkasten in de zalen en een gang die rondom het operatiekwartier loopt. Ook de 
toegang van de personeelsleden gebeurt langs deze gang, maar men heeft er voor 
gezorgd dat de kleedkamers op het einde van deze gang liggen. (AV) 
 

• Op de recovery liggen de 14 posities naast elkaar aan de gangzijde, waardoor ze 
maximaal kunnen genieten van het buitenlicht. De eerste 2 posities zijn voorbehouden 
voor kinderen, omdat deze nabij een deur liggen langs waar de ouders kunnen 
binnengelaten worden. De posities zijn niet kindvriendelijk aangekleed en worden van de 
rest van de recovery gescheiden door middel van gordijnen, waardoor een auditieve 
afscheiding van het gebeuren bij volwassen patiënten niet mogelijk is. (NC) 
 

• Op site 2 telt het operatiekwartier 3 zalen. De twee nieuwste zalen zijn elkaars 
spiegelbeeld en zijn modern ingericht. De derde zaal wordt voorbehouden voor besmette 
ingrepen. Er is nog een kleine vierde zaal voor ambulante patiënten, die via een wachtzaal 
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te bereiken is. Het gebruik van deze zaal wordt echter sterk bemoeilijkt doordat de zaal 
niet bereikbaar is met een bed, de verbinding met de rest van het operatiekwartier bestaat 
uit een smalle gang. 
De CSA bevindt zich centraal in het operatiekwartier. (AV) 

 
• Er is aandacht voor de uniformiteit van apparatuur en materiaal. Op site 2 zijn de twee 

nieuwe zalen quasi identiek, op site 1 zijn de meeste zalen multifunctioneel ingericht 
(behalve zaal 6 met de ESWL-apparatuur en zaal 7). Anesthesietoestellen zijn van 
hetzelfde merk op beide campi en er is zo goed als geen verschil tussen de gebruikte 
modellen. Men is ook bezig met de invoering van custom packs. Aanbeveling om dit nog 
verder uit te breiden. (Aanb) 

 
 
Medewerkers 
 
• De anesthesisten komen 4 keer per jaar samen. Van deze vergaderingen wordt geen 

verslag gemaakt. (Aanb) 
 
• Op verschillende afdelingen (operatiekwartier, verpleegafdelingen) heeft men moeite om 

het verpleegkundig kader ingevuld te krijgen en te houden. Verpleegkundigen van de twee 
gesloten afdelingen werden verplaatst naar andere afdelingen om daar tekorten op te 
vangen. Op het operatiekwartier was op de dag van de audit een zaal gesloten omwille 
van personeelsgebrek. (AV) 

 
• Naast de hoofdverpleegkundige (1 VTE) en een adjunct-hoofdverpleegkundige (1 VTE) 

zijn er voor het OK op site 1 13,6 VTE verpleegkundige bachelors en 3,80 VTE 
gediplomeerde verpleegkundigen. De logistieke ondersteuning gebeurt door 1 VTE 
verpleeghulp. Er is geen administratieve ondersteuning en men kan niet beschikken over 
eigen technici of materiaalmeesters. ‘s Nachts en in het weekend zijn er steeds 2 
verpleegkundigen oproepbaar. In deze ploeg zijn geen instrumenterende 
verpleegkundigen inbegrepen, deze zijn in privédienst van de artsen. Men heeft voldoende 
zicht op hun diploma’s en vorming. (AV) 
Op site 2 bestaat de equipe van het OK uit 1 VTE hoofdverpleegkundige en 6,80 VTE 
verpleegkundigen. Er is 0,8 VTE administratieve en logistieke ondersteuning. De 
hoofdverpleegkundige van het operatiekwartier stuurt ook de CSA-medewerkers aan. ’s 
Nachts en in de weekends is steeds 1 verpleegkundige oproepbaar. 

 
• Een beperkt aantal medewerkers hebben een externe opleiding radioprotectie gevolgd. 

(TK) Wel is er jaarlijks een verplichte interne bijscholing over dit onderwerp. Het is nodig 
dat alle medewerkers die met straling in contact kunnen komen, een dergelijke opleiding 
volgen.  

 
• De equipe van het gemengd daghospitaal C2 op site 1 bestaat uit:  

o 1,0 VTE hoofdverpleegkundige 
o 4,4 VTE verpleegkundige bachelors  
o 4,1 VTE gediplomeerde verpleegkundigen 
o 0,8 VTE logistieke ondersteuning (logistiek assistent/sociaal verpleegkundige) 

Alle medewerkers hebben een opleiding oncologie gevolgd en zijn drager van de BBT 
verpleegkundige in de oncologie. (AV) 
Voor 4843 patiënten heeft men nood aan 6,05 VTE verpleegkundige bachelors en 
administratieve ondersteuning tijdens de openingsuren. Er is een kwalitatief tekort van 
0,65 VTE verpleegkundige bachelors. (NC)  
 

• Op site 1 bestaat de equipe van de afdeling 33/3 uit: (AV) 
o 1,0 VTE hoofdverpleegkundige 
o 8,5 VTE verpleegkundige bachelors 
o 1,5 VTE gediplomeerde verpleegkundigen 
o 2,0 VTE zorgkundigen 
o 1,0 VTE logistieke ondersteuning 



69 
Auditverslag AZ Jan Palfijn, Gent, E713, maart 2011  
 

Men kan verder een beroep doen op de 2 borstverpleegkundigen, op de psycholoog van 
het oncologisch support team, op kinesitherapeuten, op logopedisten, diëtisten en 
ergotherapeuten. 
2 verpleegkundigen komen van een afdeling die gesloten werd omwille van 
personeelstekort. 

 
• Op site 2 bestaat de equipe van de C/D-afdeling uit: (AV) 

o 1,0 VTE hoofdverpleegkundige 
o 4,9 VTE verpleegkundige bachelors 
o 5,0 VTE gediplomeerde verpleegkundigen 
o 3,0 VTE zorgkundigen 
o 1,0 VTE logistieke ondersteuning 

 
Er zijn referentieverpleegkundigen voor palliatieve zorgen, stoma, ziekenhuishygiëne, 
geriatrie en wondzorg. 
 

 
Processen 
 
• Net als 5 jaar geleden blijft de planning van ingrepen voor problemen zorgen: (TK) 

meermaals per week loopt het programma uit, en dit niet enkel ten gevolge van urgenties 
of semiurgenties. Dit heeft zijn weerslag op de werking van het hele ziekenhuis (late 
transfers naar afdelingen, laattijdige dagingrepen met onvoorziene overnachting tot 
gevolg, lange wachttijden tussen opname en tijdstip van ingreep…). 
Men beschikt via het elektronisch plannings- en opvolgsysteem over standaardtijden per 
ingreep en per chirurg, waardoor men een juiste inschatting kan maken van de duur van 
de ingediende operatieprogramma’s. Anderzijds kunnen de chirurgen tot 120 % van de 
hun toegewezen tijd volboeken en kunnen ze tijden aanpassen. Dit schept mogelijkheden 
tot manipulatie en een recente externe audit toonde aan dat dit effectief gebeurt. Binnen 
de stuurgroep OK kunnen de nodige maatregelen afgesproken worden om dergelijke 
misbruiken een halt toe te roepen (bv. door aanpassing van het planningsprogramma, 
door controle en waar nodig terechtwijzing, …) 
Een betere planning moet toelaten om de zorg beter te organiseren (geen late transfers 
naar de afdelingen), om de wachttijden voor de patiënt tot aanvaardbare proporties te 
reduceren en om onnodige overnachtingen bij dagingrepen te bannen. Men dient de 
gemaakte afspraken dan ook te respecteren. Ook op de medewerkertevredenheid kan 
een betere planning een gunstig effect hebben, wat belangrijk is in het retentiebeleid. 
(Aanb) 

 
• In geen van beide operatiekwartieren werkt men met een gestandaardiseerde procedure 

(bv. checklist volgens WHO-aanbevelingen) om na te gaan of een ingreep op een veilige 
manier kan starten. (TK) Belangrijke onderwerpen hierbij zijn controle van de identiteit van 
de patiënt, controle van de te opereren plaats, controle of al het nodige materiaal 
beschikbaar is en functioneert en een time-out moment voor de start van de ingreep 
waarbij de checklist overlopen wordt. 
Dit betekent niet dat er momenteel geen controles gebeuren. Er wordt gewerkt met een 
identificatiearmbandje bij alle patiënten; navraag van het type ingreep en de kant gebeurt 
in de preoperatieve ruimte en sommige orthopedisten zetten een kruis of pijl op het te 
opereren lichaamsdeel. Dergelijk systeem, zeker met gepremediceerde patiënten, is 
echter onvoldoende sluitend. 

 
• Procedures voor eenzelfde ingreep verschillen soms binnen eenzelfde disciplines per arts 

(bv. verschillen qua moment voor het verwijderen van een urethrale sonde: bij sommige 
urologen is hiervoor een standaardmoment afgesproken, bij andere urologen moet men 
wachten op een beslissing van de uroloog). (TK) In een ziekenhuis moet de medische 
activiteit zo geregeld zijn dat de kans op fouten zo klein mogelijk blijft. Dit houdt in dat er 
uniforme afspraken moeten gemaakt worden tussen de artsen over het te voeren beleid bij 
iedere pathologie/ingreep. Enkel indien hiervoor duidelijke patiëntgebonden indicaties 
bestaan, mag men hiervan afwijken (therapeutische vrijheid). 



70 
Auditverslag AZ Jan Palfijn, Gent, E713, maart 2011  
 

Anderzijds werden ook goede voorbeelden gezien van intradisciplinaire samenwerking en 
uniforme zorgafspraken (bv. THP) (SP) 

 
• De temperatuur van verschillende koelkasten met medicatie wordt niet steeds opgevolgd. 

Zo werd een koelkast gezien waarbij het temperatuurblad van 2010 nog niet vervangen 
was, en waar dat jaar alleen gedurende de eerste twee weken van juni de temperatuur 
genoteerd werd. Met een dergelijke werkwijze kan men niet garanderen dat medicatie op 
de juiste manier bewaard wordt. (TK) 

 
• Op het dagziekenhuis doen niet alle artsen meermaals per dag een ronde. Hierdoor lopen 

de wachttijden op en verlaten patiënten soms het ziekenhuis zonder nog gezien te zijn 
door hun behandelende arts. (TK) 

 
 
 
Resultaten 
 
• Op het dagziekenhuis C2 en de bezochte heelkundige afdeling beschikt men over 

informatiefolders over de meest voorkomende pathologieën en ingrepen. (SP) 
 
• Op de bezochte afdeling had men weinig kennis over de eigen activiteiten, al kan men 

deze opzoeken. Daarnaast kon men weinig gegevens tonen die een beeld geven over de 
geleverde kwaliteit van zorg. We bevelen aan om in het kader van kwaliteitsbewaking 
meer indicatoren te definiëren die een beeld geven van de geleverde zorg en daar actief 
mee aan de slag te gaan. (Aanb) 
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12 Zorg voor kritieke patiënten 
 

12.1 Spoedgevallen 
Situering 

• Binnen het Jan Palfijn ziekenhuis is er een gespecialiseerde spoedgevallendienst op 
de site Watersportbaan. 

• De MUG functie binnen de regio wordt uitgebaat in associatie met het AZ St.-Lucas (6 
dagen permanentie door AZ Jan Palfijn Gent AV en 8 dagen door AZ St.-Lucas Gent).  

• De interne MUG wordt voor de site Watersportbaan georganiseerd door het personeel 
van de gespecialiseerde spoedgevallendienst (verpleegkundige en MUG-arts), in 
samenwerking met de intensivist van wacht op IZ. Voor de site Fabiolalaan staat het 
personeel van de PAAZ en de afdeling in voor de interne MUG. 

• Tijdens de audit werd de gespecialiseerde spoed bezocht. Er werd gesproken met de 
hoofdverpleegkundige, het medisch diensthoofd, de triageverpleegkundige en de MUG 
chauffeur. Er werden in totaal 4 spoeddossiers ingekeken.  

• Het isolatie- en fixatiebeleid op de spoedgevallen wordt besproken in het hoofdstuk 
vrijheidsberovende middelen. 

 

Beleid en strategie 
 

• Ondanks de erkenning van een eerste opvang spoed op site 2, wordt deze, niet meer 
uitgebaat. Tijdens de audit werd hierover navraag gedaan aan het onthaal op site 2. Er 
staat er nog wel aan de ingang vermeld dat de toegang tot het ziekenhuis na 
kantooruren via de spoedgevallen dient te gebeuren. Deze voorbijgestreefde melding 
schept verkeerde verwachtingen bij de burger die zich zou aanbieden met een 
spoedgeval. (TK) 
 

• Er is geen duidelijke missie en visie voor spoedgevallen uitgewerkt en vertaald in 
strategische doelstellingen. Er is geen apart beleidsplan voor spoed uitgewerkt. (TK) 
 

• Er is onvoldoende aandacht voor het bewaken van de kwaliteit van zorg. (TK) 
Beleidsgegevens worden onvoldoende teruggekoppeld. Men doet zelf nagenoeg geen 
registraties buiten de verplichte onderwerpen. Gegevens die voorhanden zijn (bv. 
doorstroomtijden) zijn erg beperkt (enkel in en uit spoed) of worden niet geanalyseerd 
en besproken om het gevoerde beleid bij te sturen (bv. isolaties, overlijdens, …). 
Het jaarverslag beperkt zich tot activiteitsgegevens en bevat geen gegevens die een 
beeld kunnen geven van de kwaliteit.  
 

• Er is onvoldoende aandacht voor overleg en afstemming. (TK)  
o Het beleidsmatig overleg tussen spoedartsen (4 maal per jaar) beperkt zich tot de 

BAG-artsen en de urgentisten. De geneesheerspecialisten die ingezet worden voor 
de MUG-permanentie zijn hierop niet aanwezig. Er is geen verslaggeving.  

o Overleg met de specialisten van het ziekenhuis en andere diensten waarmee men 
samenwerkt (bv. medische beeldvorming, onthaal, labo …) wordt niet systematisch 
georganiseerd en gaat enkel ad hoc door bij problemen of projecten. Enkel met IZ 
en OK is er een jaarlijks overleg.  

o Teamoverleg voor verpleegkundigen gaat tweemaal per jaar door. Beleidsmatig 
overleg tussen verpleegkundigen en artsen beperkt zich tot de aanwezigheid van 
het diensthoofd op deze vergaderingen.  
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o Overleg met de huisartsen verloopt enkel via het algemene ziekenhuisbrede 
platform. Het laatste overleg dateert van 2 jaar geleden.  

 
 

Middelen 
 
• De spoed kent infrastructurele tekortkomingen (TK) De privacy van patiënten kan niet 

gegarandeerd worden.  
o Er is geen aparte triageruimte. Patiënten dienen aan het loket (in de gang) hun 

verhaal te doen.  
o Er is geen rechtreeks toezicht op de wachtzaal die buiten spoed gelegen is. Er is 

camerabewaking geïnstalleerd, maar patiënten worden hiervan niet op de hoogte 
gebracht, wat in strijd is met de wet op de privacy. 

o Het lokaal dat gebruikt wordt voor gesprekken met familie is somber en koud. 
o Er is slechts 1 zaal voor de opvang van kritieke patiënten (1 reazaal). (NC) Er is 

geen aparte zaal voor hechtingen en de 4 onderzoeksboxen zijn erg klein en laten 
geen opvang van polytraumapatiënten toe. De boxen zijn van elkaar gescheiden 
door een gordijn.  

o Er wordt geen aparte box voor de opvang van kinderen vrijgehouden. In de laatste 
box zijn enkel kindvriendelijke aanpassingen (aanwezigheid speelgoed, aangepast 
materiaal en tekeningen op de muur).  

o Er is geen aparte ruimte waar materiaal en medicatie gestockeerd is. Alle medicatie 
bevindt zich in de reazaal, waardoor men hier steeds in en uit loopt, ook in 
aanwezigheid van een patiënt.  

o De toegang tot de voorlopige hospitalisatie verloopt via de reanimatiekamer en de 
gipskamer. Het afhalen van patiënten gebeurt via een aparte gang met zeer smalle 
doorgang. De zaal voor voorlopige hospitalisatie heeft slechts 5 bedden. Er is geen 
aparte verpleegpost (enkel bureau, geen materiaal). De posities zijn gescheiden 
door een gordijn. Men beschikt niet over een bedpannenwasser.  

o Men beschikt niet over een aparte ruimte waar patiënten met chemische 
contaminatie kunnen gespoeld worden en waarbij het spoelwater opgevangen 
wordt in speciaal daartoe bestemde containers. De douche op spoed zelf laat niet 
toe dat liggende patiënten (met brandwonden) gespoeld worden.  

 
• Men beschikt op spoed over een isolatiecel met sas, maar deze kan de veiligheid van de 

patiënt en de medewerkers niet voldoende waarborgen. (NC) Men heeft geen zicht op de 
volledige kamer vlak voor het betreden van de kamer (geen kijkgat in de deur). Men 
gebruikt geen scheur- en brandvrij linnen; er is geen oproepsysteem; er zijn loshangende 
elementen waaraan men zich kan bezeren. Ook het comfort van de patiënt is niet 
gegarandeerd. (TK) De ventilatie is erg luidruchtig. Er is enkel een matras op de grond en 
er is geen sanitair aanwezig. Er is geen geluidsisolatie. Er is geen klok noch daglicht. 
(Aanb) 
 
  

Medewerkers 
 

• De medische equipe bestaat uit 23 artsen, waarvan een beperkte equipe 
geneesheerspecialisten (11 artsen, waaronder 4 urgentisten) ingezet worden voor de 
MUG permanentie. Voor de spoedpermanentie worden 12 BAG-artsen en ASO’s ingezet. 
Het medische diensthoofd doet beide permanenties. (AV) 
 

• De wachtlijst geeft geen duidelijk overzicht van de artsen die ingezet worden voor de 
spoed en MUG-permanentie doordat de gegevens versnipperd zijn. (AV) De spoedartsen 
worden op de wachtlijst enkel aangeduid tijdens de niet MUG-dagen. Tijdens de MUG 
dagen dient men een andere wachtlijst te raadplegen.  
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• De verpleegkundige equipe bestaat uit 21 verpleegkundigen (19, 4 VTE), waarvan 17 met 
BBT of gelijkgesteld op basis van aantal jaren ervaring (15.6 VTE of 80%) (SP). Binnen 
het team zijn er geen pediatrische of psychiatrische verpleegkundigen en geen 
vroedvrouwen.  
De minimum bestaffing tijdens de niet MUG dagen bestaat uit 3/3/2 verpleegkundigen 
volgens de verschillende shiften en 1 (spoed)arts. Tijdens MUG dagen wordt de bestaffing 
(in overeenstemming is met het activiteitenniveau) opgetrokken met 1 
(MUG)verpleegkundige in elke shift en 1 (MUG)arts. (AV)  

 
• De huidige bestaffing is niet in overeenstemming is met de activiteiten. (TK) In 2010 

werden er 690 uren interims ingeschakeld en 271 uren beroep gedaan op de mobiele 
equipe (samen 0.6 VTE). Er stonden op 1/10/2010 1085 overuren genoteerd (=0.7 VTE) 
en op dezelfde datum moesten er nog 1244 uren verlof toegekend worden (= 0.8 VTE). 
Binnen de werkverdeling is er omwille van de beperkte bestaffing, niemand specifiek 
toegewezen aan de patiënten die zich in de voorlopige hospitalisatie bevinden. Men dient, 
gezien de activiteiten (MUG, triagefunctie, voorlopige hospitalisatie), de werkbelasting 
nauwgezet op te volgen. 
Extra taken en niet-spoedgerelateerde taken worden sterk beperkt. ADV-dagen worden 
structureel ingerekend in de vooropgestelde minimumbestaffing. (SP) 

 
• Er is weinig aandacht voor differentiering binnen de verpleegkundige equipe. (TK) Binnen 

de werkverdeling zijn er verschillende functies (triage, MUG, …) toegewezen, maar deze 
zijn niet uitgeschreven in functieomschrijvingen en competentieprofielen. Men werkt met 
referentieverpleegkundigen (palliatieve, geriatrie, medicatie, …), maar hun takenpakket is 
niet erg duidelijk. Men is niet steeds op de hoogte wie voor welk onderwerp de 
referentieverpleegkundige is. Er werden geen (deel)taken en/ of verantwoordelijkheden 
gedelegeerd naar verpleegkundigen.  
 

• Er is aandacht voor taakuitzuivering. Er is tijdens de week van 8u tot 20u administratieve 
ondersteuning door de medewerkers van het onthaal. Deze hebben een beurtrol en zijn 
niet specifiek opgeleid voor spoedgevallen. (Aanb) Zij nemen niet deel aan de 
teamvergaderingen. Daarnaast is er 0.4 VTE logistieke ondersteuning en staan de MUG 
chauffeurs (2.7 VTE) in voor logistieke taken (bv. het transport van patiënten).  

 
• Er is geen uitgeschreven dienstspecifiek inloopplan. (TK) Nieuwe medewerkers worden 

begeleid door een meter / peter die gekozen worden op basis van expertise, maar geen 
specifieke mentorenopleiding genoten hebben. Na zes maanden volgt een evaluatie. Het 
inlooptraject is beperkt (14 dagen dubbel, na twee maanden triagefunctie en na 6 
maanden op spoed en 5 ritten samen, de MUG-functie zelfstandig opnemen). Gezien de 
specificiteit en de mate van expertise die van een spoedverpleegkundige verwacht wordt, 
dient dit geherevalueerd en formeel uitgewerkt te worden.  

 
• Opvolging van permanente vorming gebeurt op spoed hoofdzakelijk in het kader van 

behoud van de BBT’s. Medewerkers zonder BBT worden niet aangesproken op het 
onvoldoende volgen van vorming. (TK) 9 van de 21 verpleegkundigen volgden in 2010 
onvoldoende vorming (soms maar 3u). (TK) 
 

• Er is aandacht voor de veiligheid en de opvang van het personeel. (SP) 
o Men beschikt over camerabewaking en kan 24/24 beroep doen op 

veiligheidsstewards (gemiddeld 1 maal per week) en de politie (minder dan 1 maal 
per maand)  

o De toegangscontrole is sluitend. Het loket is uitgerust met veiligheidsglas. 
o Uit veiligheidsoverwegingen evalueert men tijdens de nacht geen isolatiemaatregel.  
o Men beschikt over een procedure omgaan met agressie. Verpleegkundigen van 

spoed volgden in het verleden opleidingen “omgaan met agressie”  
o De aandacht voor de opvang van medewerkers na een schokkende gebeurtenis 

kan uitgebreid worden. Naast het aanbod om een psycholoog in te schakelen (waar 
weinig beroep op wordt gedaan: 2 maal in de afgelopen 4 jaar), zijn er geen 
intervisiemomenten of debriefings met alle betrokkenen.  
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Processen 
• De werking op spoed is weinig gestructureerd. (TK) 

o Er is geen reglement inwendige orde voor spoedgevallen. Afspraken met specialisten 
(oproepbaarheid, wachttijden, …) zijn niet vastgelegd. Medische protocols zijn slechts 
beperkt uitgeschreven door de verschillende disciplines. Er is binnen eenzelfde 
discipline niet steeds overeenstemming wat de aanpak van bepaalde pathologie 
betreft.  

o Binnen de werkverdeling is er geen vaste verpleegkundige toegewezen voor het 
toezicht op de patiënten in de voorlopige hospitalisatie.  

o Het proces van triage is niet uitgeschreven in een triageprotocol en -schema, en is 
slechts voor de gehanteerde urgentiegraden gebaseerd op een evidence based 
beslissingsschema (Manchester-triagesysteem). Men kent de urgentiegraad toe op 
basis van het ziektebeeld en vermoedelijke diagnose. De triage is niet geïntegreerd in 
de werking (geen triagebox, geen overzichtsbord, verdeling van de boxen …). 
Urgentiegraden worden niet weergegeven (bv. aan de hand van kleurencodes). Er zijn 
geen koppelingen met protocols en staande orders. De triage wordt niet 24/24 
uitgevoerd (niet ’s nachts tijdens de niet-MUG dagen). De triageverpleegkundige heeft 
geen specifieke opleiding en geen functiebeschrijving en –profiel.  

o De controles van materiaal gebeuren niet systematisch. Zo wordt de koffer van de 
interne MUG in praktijk niet nagekeken (bv. medicatie op vervaldata) door de 
chauffeur (terwijl men dit wel aannam). De stock van verdovende medicatie is niet 
sluitend en wordt niet gecontroleerd.  

o Er worden niet systematisch casusbesprekingen georganiseerd.  
 

• Er is verbeterruimte op het gebied van zorg op maat: (TK) 
o Niet alle patiënten kunnen aanspraak maken op begeleiding door familie. In principe is 

dit enkel mogelijk op uitdrukkelijke vraag van de patiënt (uitgezonderd bij kinderen) en 
met toestemming van de arts (brochure spoed en poster in wachtzaal). In praktijk 
wordt het frequent toegestaan. Men dient de communicatie hierover aan te passen.  

o Voor de opvang van familie bij crisissituaties staat het spoedteam grotendeels zelf in. 
Enkel tijdens kantooruren kan men beroep doen op de sociale dienst of een 
psycholoog. In praktijk wordt de sociale dienst gemiddeld eenmaal per week 
bijgevraagd en de psycholoog eerder zelden (naar schatting een 5-tal keer per jaar).  

o Gezien het hoge aantal anderstalige patiënten (14 % niet Belgen), is de inzet van een 
intercultureel bemiddelaar belangrijk. In praktijk is deze enkel beschikbaar tijdens 
kantooruren en wordt zelden bijgevraagd.  

o Er zijn weinig spoedgerelateerde brochures voorhanden. We bevelen aan om 
brochures te ontwikkelen voor frequent voorkomende pathologie.  

 
• Het beleid op het gebied van opvang van psychiatrische urgenties op spoed kent 

knelpunten. (TK) Er is geen opnamebeleid uitgewerkt. Er zijn geen psychiatrische 
zorgprocedures uitgeschreven (bv. zorg na suïcidepoging). De zorgequipe heeft geen 
opleiding gekregen over deze specifieke patiëntendoelgroep.  
o Er is een oproepbare permanentie van psychiaters in het ziekenhuis voor de dienst 

spoedgevallen, maar de psychiater komt niet systematisch naar spoed (bv. bij geen 
enkele van de ingekeken registraties op het gebied van isolatie kon de betrokkenheid 
van de psychiater worden aangetoond). 

o Er is een procedure voor gedwongen opname, maar de psychiater is niet steeds 
betrokken bij een collocatie vanuit spoed, ondanks de betrokkenheid die in de 
procedure beschreven staat. 

o Er is geen suïcidepreventieplan. Suïciderisico wordt ingeschat door de spoedartsen. 
Zij hebben hierover geen specifieke vorming gevolgd en gebruiken geen gevalideerd 
meetinstrument. Er is geen uitgeschreven zorgtraject voor suïcidepogers. Het 
personeel van spoed (artsen en verpleegkundigen) hebben geen vorming rond 
suïcideproblematiek gevolgd. De isolatiekamer wordt gebruikt voor patiënten met 
zelfmoordneigingen, maar voldoet niet aan alle veiligheidsnormen.  
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o Niet iedereen van het verpleegkundige team en niet alle artsen volgden een opleiding 
“omgaan met agressie”.  

 
• Hoewel er een aantal kindvriendelijke aanpassingen (aanwezigheid van Kiwanispoppen, 

speelgoed, tekeningen op de muur, …) en de aanwezigheid van aangepast materiaal 
(aparte pediatrische koffer in de MUG wagen, pediatrisch materiaal in een aparte kar en in 
de laatste box op spoed) zijn, kent de opvang van kinderen op spoed ruimte voor 
verbetering: (TK)  
o Er zijn geen specifieke criteria opgesteld wanneer de pediater op spoed wordt 

bijgevraagd. In praktijk worden kinderen tijdens de kantooruren meestal doorgestuurd 
naar de polikliniek. Daarbuiten komt de pediater naar spoed wanneer hij bij een kind 
wordt geroepen. 

o Er is geen specifieke kinderbox die voorbehouden wordt voor de opvang van kinderen.  
o Kinderen krijgen voorrang bij de triage, maar dit is niet uitgeschreven in een 

triageprotocol. 
o Het pijnprotocol beperkt zich tot kinderen met een traumatische pathologie. Er is 

weinig aandacht voor de preventie van pijn (bv. reduceren van angst en voorbereiden 
op pijnlijke onderzoeken en/of operatieve ingrepen). Recent is er een pijnprotocol 
ontwikkeld vanuit pediatrie, waarbij er een specifiek pediatrisch dossier voor spoed 
werd uitgewerkt waarin de pijncontrole, medische orders voor pijnbestrijding en 
pijnopvolging structureel geïntegreerd zijn. (SP) Dit werd nog niet geïmplementeerd.  

o Kinderen worden niet visueel en auditief gescheiden van volwassenen. (NC) 
o Bijscholingen betreffende pediatrische urgenties zijn niet verplicht voor het hele team; 

We bevelen aan om jaarlijks vorming hierover te organiseren.  
o Ouders mogen op spoed steeds bij hun kind blijven (SP), maar dit wordt niet actief 

gecommuniceerd en er is niet steeds ondersteuning voorzien voor de opvang van de 
ouders. (TK) 

o Er is een procedure bij vermoeden van kindermishandeling waarin de stappen die 
verschillende actoren hierin moeten/ kunnen opnemen, duidelijk uitgeschreven zijn. 
(AV) Signalen worden niet beschreven en medewerkers op spoed kregen geen 
vorming over het herkennen van signalen. (Aanb) 
 

• Het beleid op het gebied van opvang van geriatrische patiënten op spoed is onvoldoende 
uitgewerkt: (TK)  
o 75-plussers worden niet gescreend. 
o Er zijn geen opnamecriteria om te bepalen of een patiënt opgenomen wordt op de 

afdeling geriatrie. In praktijk worden alle niet verwezen 75-plussers op geriatrie 
opgenomen, los van een geriatrisch zorgprofiel. 

o De IL geriatrie is niet actief op spoed. 
o Er is een referentieverpleegkundige aangeduid, maar men is niet op de hoogte wie dit 

is. 
 

Resultaten 
• In 2010 waren er op spoed in totaal 19230 patiënten (gemiddeld 53 patiënten per dag). 

Er was een lichte daling van het aantal patiënten tov 2009 (840 patiënten). Hiervan 
werden 5945 patiënten gehospitaliseerd. 70% zijn ambulante patiënten. (AV)  

• In 2010 werden er 3963 kinderen gezien op de spoedgevallendienst (20% van de 
totale patiëntengroep). Hiervan werden er 672 opgenomen en werden er 3219 
ambulant behandeld. Alle opgenomen kinderen met niet-traumatische pathologie (610) 
werden gezien door de pediater. Van de ambulante kinderen met niet-traumatische 
pathologie werd 39 % door de pediater gezien. (AV) 
 

• In 2010 werden er 1370 75-plussers (7%) op spoed behandeld. (AV) 

• Er gebeurden 937 MUG-ritten (gemiddeld 6 ritten per dag) in 2009. (AV) 

• Er waren 43 interne MUG-oproepen in 2009. (AV) 
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• In 2010 waren er op spoed 31 isolaties. Isolaties gaan nooit gepaard met fixatie. Uit 
gesprek blijkt de meest voorkomende reden intoxicatie te zijn. De gemiddelde duur kon 
niet achterhaald worden bij gebrek aan gegevens. (AV) 

 

12.2 Intensieve zorgen 
Situering 
 
• Het AZ Jan Palfijn beschikt over 10 erkende bedden voor de functie intensieve zorgen, 

alle gesitueerd op site Watersportbaan. Kritieke patiënten worden daarnaast ook 
opgenomen in de CCU, met 4 posities gelegen op de afdeling cardiologie van site 
Watersportbaan. (AV) 
Beide eenheden werden tijdens de audit bezocht. 

 
 
 
Beleid en strategie 
 
• Een verpleegkundig manager (middenkader) vergadert op regelmatige basis met de 

hoofdverpleegkundigen van de kritieke diensten (OK, spoed, IZ, CCU/cardiologie). Op 
deze wijze spant men zich in om de werking op elkaar af te stemmen. (AV) Er is geen 
betrokkenheid van artsen binnen deze clusterwerking. (TK) 
 

• Het beleid betreffende 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. De eenheden 
kampen met een hoge bedbezetting; regelmatig (op piekmomenten) zijn alle bedden 
ingenomen. Doorstromingsproblemen naar verpleegafdelingen kunnen het ontslag van 
een patiënt uit IZ vertragen.  

 
o Er zijn geen uitgeschreven opnamecriteria, geen exclusiecriteria, geen 

transfercriteria, geen ontslagcriteria. Er is geen duidelijke afbakening van het 
profiel van de intensieve patiënt. Door gebrek aan uitgeschreven 
opnamecriteria, kunnen opnames eerder arbitrair gebeuren en o.a. mee 
afhangen van hoeveel bedden op een gegeven moment beschikbaar zijn. 
Cardiologische patiënten worden bv. soms opgenomen in een IZ-bed, indien 
geen plaats op CCU beschikbaar is.  

o Op verpleegkundig vlak is er een document in ontwikkeling betreffende de 
opname- en ontslagprocedure op IZ. Er was nog geen input van het medische 
departement bij de opmaak van dit basisdocument. (TK) 

o Er is geen formele procedure voor overbezetting in gebruik op IZ, hoewel alle 
bedden voor de opvang van kritieke patiënten soms vol liggen. Men start bij 
capaciteitsproblemen een ad hoc overleg om de situatie op te lossen. Uit 
gesprekken blijkt dat dit kan leiden tot (telefonische) discussies, tijdverlies en 
frustratie bij medewerkers en artsen. IZ-bedden kunnen bezet worden of 
blijven door patiënten met een mediumcare zorgprofiel, bv. als de 
verpleegeenheden vol liggen. Men ervaart een hoge turnover van patiënten die 
opgenomen en soms vrij snel ontslagen worden op IZ. 

o Men rapporteert doorstroomproblemen naar de verpleegafdelingen (vooral 
voor cardiologie en heelkunde) waardoor patiënten niet kunnen getransfereerd 
worden als hun toestand geen verblijf in een IZ-bed meer vereist. 

o Soms komt de uitvoering van geplande operaties in het gedrang of moet 
recovery bufferen wegens de onbeschikbaarheid van een IZ-bed. Chirurgen 
stellen niet graag operaties uit. Op IZ staat men zo onder druk om “de minst 
intensieve patiënt” sneller dan voorzien door te schuiven naar een 
verpleegafdeling, zonder dat daarvoor afgesproken ontslagcriteria gehanteerd 
worden. 
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o De samenwerking tussen de eenheden die kritieke patiënten behandelen is 
niet gestructureerd en er wordt weinig formeel afgestemd. Men werkt per 
eenheid volgens eigen gewoontes (bv. met andere procedures, met 
verschillende dossiers). Ook met OK en spoed zijn de contacten informeel en 
bestaan er geen schriftelijke afspraken voor samenwerking. Men organiseert 
een informeel overleg ad hoc, op het moment dat er zich een probleem stelt. 

 
Men dient tijdig de intensieve bedcapaciteit (aantal posities en bestaffing) te verhogen om 
tegemoet te komen aan de geplande uitbreiding van het OK (vier bijkomende 
operatiezalen) die voorzien is tegen 2012/2013. 

 
 
• De dagelijkse werking en organisatie van de IZ-eenheid is onvoldoende gestructureerd. 

(TK)  
o Er is geen reglement van inwendige orde noch een huishoudelijk reglement. 
o Men beschikt niet over een beleidsplan noch over een jaarverslag voor de 

functie IZ.  
o Er is geen systematisch beleidsmatig dienstoverleg tussen artsen en 

verpleegkundigen. Er is enkel informeel medisch-verpleegkundig overleg, in 
het bijzonder als de nood gevoeld wordt. 

o Er bestaat geen beleidsmatig overleg tussen de artsen die patiënten 
behandelen op IZ.  

o De verpleegkundigen vergaderen 1x per jaar. Gezien de bestaffingsproblemen 
(verloop, werkdruk) lijkt dat te weinig frequent. 

o Er is onvoldoende aandacht voor verslaggeving van overlegmomenten, zodat 
eventuele afspraken kunnen vervagen, moeilijk communiceerbaar en niet 
afdwingbaar zijn. 

o Er is geen zelfevaluatie (bv. SWOT-analyse, interne of externe audit van de 
functie) om het beleid te helpen sturen.  

o Een systematische monitoring van de kwaliteit van de zorg of een structurele 
evaluatie van de werking (bv. SWOT-analyse) ontbreken. (NC) 

 
• Er is geen formeel samenwerkingsakkoord noch gestructureerd overleg met IZ-functies 

waarnaar patiënten worden verwezen (bv. UZ Gent). (TK) 
 
 
 
 
Middelen 
 
• De IZ-eenheid telt 10 bedden, waarvan er zes naast elkaar staan opgesteld in een zaal, 

terwijl de overige vier posities in individuele kamers staan. Eén van de kamers beschikt 
over een sas. (AV) 
 

• De afdeling werd in 1982 in gebruik genomen. Verbouwingen zijn gepland, maar de timing 
is onbekend op de dienst. 
Architectonisch beantwoordt de afdeling niet aan de huidige verwachtingen voor een IZ-
eenheid (TK): 

o De afdeling is verouderd en er zijn onvoldoende garanties op vlak van 
veiligheid en hygiëne (bv. vergeelde plafonds met losse platen).  

o Het daglicht komt binnen in de kamers via ondoorzichtig glas. De posities 
staan met het hoofdeinde naar het raam. Er is geen zicht mogelijk naar buiten. 
Medewerkers melden dat patiënten hierdoor soms verward en angstig kunnen 
worden. 

o Er is geen aparte gespreksruimte. Familie wordt soms opgevangen in de 
keuken van het personeel. 

o De ruimte rond de posities is te krap om veilig en hygiënisch alle nodige 
handelingen (inclusief reanimatie) te kunnen uitvoeren, vooral als er 
bijkomende apparatuur gebruikt wordt. 
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o De zes posities in de zaal zijn gescheiden door vaste, deels glazen, wanden 
die tot op hoogte van het voeteinde van de bedden reiken. Vooraan zijn de 
posities open naar de verpleeggang met individuele desks en deuren naar de 
afdelingsgang. Deze opstelling biedt onvoldoende garanties voor de privacy 
(zaalronde, briefing, bezoek, …) en voor hygiënisch werken (bv. transmissie 
van micro-organismen). 

o Voor drie posities is geen visueel toezicht mogelijk. Ze zijn niet zichtbaar van 
op de verpleegdesk en er is geen camerabewaking. 

o Er is geen bedpanspoeler. Medewerkers moeten manueel de bedpannen 
reinigen. (NC)  
 

• De apparatuur voor monitoring is modern. Er zijn zeven beademingstoestellen die 
verschillen van deze van het OK, maar wel hetzelfde zijn als deze van spoed. We bevelen 
aan om alle vitale apparatuur zoveel mogelijk te uniformiseren (bv. zelfde merk) op alle 
kritieke diensten van het ziekenhuis om het risico op fouten te verminderen. (Aanb) 
 

• De gegevens van het patiëntendossier worden verspreid bewaard. Het patiëntendossier 
van IZ bestaat uit een (dienstspecifiek voor IZ en CCU) verpleegkundig luik op papier en 
een medisch gedeelte dat verschilt naargelang de arts. Men zit in een overgangsfase naar 
een elektronisch medisch dossier. De intensivisten gebruiken Meddos®, terwijl de andere 
specialisten beroep doen op papieren medische dossiers. Paramedici schrijven gewoonlijk 
in een elektronisch dossier dat verschilt van Meddos®, maar soms zijn er geen nota’s in 
het patiëntendossier van de dienst (bv. kinesisten). De verpleegkundigen hebben niet 
steeds duidelijk zicht op de evolutie van de revalidatie. 
We bevelen aan om te streven naar een enig multidisciplinair geïntegreerd 
patiëntendossier. (Aanb) 
Het patiëntendossier wordt niet steeds volledig ingevuld. (TK) Zo werd (nazicht twee 
dossiers) vastgesteld dat er erg weinig was opgeschreven voor de verpleegkundige 
anamnese en voor notities betreffende fixatie. Toegediende medicatie en zorgen worden 
door de verpleegkundigen niet steeds afgetekend (paraaf) in het dossier. (NC) 
 

 
 
Medewerkers 
 
 
• De medische eindverantwoordelijkheid op IZ ligt bij de intensivisten. Verschillende andere 

disciplines zijn ook betrokken bij de behandeling van de patiënten. De samenwerking 
tussen de specialisten verloopt per individuele casus, zonder dat hiervoor een formele 
regeling bestaat. Er werden geen argumenten gevonden die konden duiden op een 
disfunctionele interdisciplinaire samenwerking. Voor de verpleegkundigen is het overdag 
meestal duidelijk dat de intensivist het medische aanspreekpunt is. Bij gebrek aan formele 
afspraken over patiëntentoewijzing, wordt dit soms minder duidelijk bij afwezigheid van de 
intensivist. (Aanb)  
Patiënten op CCU worden behandeld door (3) cardiologen. 

 
• De medische permanentie voor IZ wordt verzekerd door een beurtrol uit een pool van 

specialisten die wettelijk deze permanentie mogen waarnemen. (AV)  
 

• Men kampt met een normatief (NC) en een relatief bestaffingstekort op de eenheid voor 
intensieve zorgen.  
Er zijn 22 verpleegkundigen (16,91 VTE), met inbegrip van de hoofdverpleegkundige, wat 
een normatief tekort betekent van 1,09 VTE verpleegkundigen. Daarnaast zijn er twee 
verpleeghulpen die vooral administratieve en logistieke taken opnemen.  
De personeelsbestaffing wordt ook dagelijks afgestemd op de bedbezetting 
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o Men tracht het tekort op te vangen met interim-verpleegkundigen (1,8 VTE) en 
de structurele inzet van 0,5 VTE mobiele equipe.  

o Er zijn 1000 overuren (0,64 VTE) op de dienst. 
o Er worden steeds minimum drie verpleegkundigen opgesteld op de eenheid, 

maar dit vraagt soms veel flexibiliteit van de medewerkers. De equipe (soms 
twee verpleegkundigen) kan worden ingeschakeld als interventieteam bij 
brandalarm. Zo was er om deze reden in de week voor de audit een 
afwezigheid van een IZ-verpleegkundige gedurende twee uur. Op deze wijze 
kan de minimumpermanentie van drie verpleegkundigen voor 10 posities niet 
aangehouden worden. (NC) 

o Er kan niet steeds de opstelling van 1 op 2 verpleegkundigen met BBT 
gerealiseerd worden. (NC) Minder dan de helft van de verpleegkundigen 
(10/22) beschikt over de BBT in de intensieve en urgente zorgen. Twee 
verpleegkundigen zijn gestart met deze opleiding. 

o Er is een groot verloop van verpleegkundigen. Het gebeurt geregeld dat pas 
opgeleide IZ-verpleegkundigen na het behalen van hun BBT en de nodige 
ervaring, vertrekken naar een ander ziekenhuis (vaak naar het UZ).  

o Er is geen tijd voor functioneringsgesprekken met de medewerkers. Alleen in 
geval van problemen of voor een evaluatie van een nieuwe medewerker wordt 
een gesprek georganiseerd met de hoofdverpleegkundige. 

o De hoofdverpleegkundige dient soms mee te werken in de zorg. 
o Verlofaanvragen moeten soms geweigerd worden omwille van 

personeelstekort. 
o Slechts een beperkt aantal medewerkers kan op hetzelfde moment vorming 

volgen, waarbij de prioriteit steeds gaat naar degenen die opleiding vragen in 
het kader van de BBT. 
 

Er is een perceptie van hoge werkdruk bij de verpleegkundigen. We bevelen aan om 
objectief te meten wat de werkdruk is op de eenheid IZ en om de bestaffing hierop af te 
stemmen. Tegelijkertijd dient men de redenen van het grote personeelsverloop te 
analyseren en de nodige maatregelen ter retentie te implementeren. (Aanb) 

 
• Er is onvoldoende aandacht voor vorming voor de medewerkers. (TK)  

 
o Er bestaat geen streefdoel voor de te volgen opleiding, behalve voor het 

behalen of behouden van de BBT. 
o Een aantal (9/22) verpleegkundigen kan geen of erg weinig (<5u) uren externe 

vorming aantonen. 
o De gegevens over interne vorming waren niet beschikbaar. 
o De hoofdverpleegkundige heeft geen duidelijk zicht op de vorming van de 

medewerkers. Deze data worden noch op dienstniveau geregistreerd, noch 
vanuit centraal teruggekoppeld naar de dienst.  

o Het dienstspecifieke inscholingsprogramma wordt op erg korte termijn 
uitgevoerd (drie maanden) omdat wegens personeelstekort de nieuwe 
verpleegkundige snel zelfstandig moet kunnen functioneren. 

 
 
Processen 
 
• Men geeft onvoldoende aandacht aan de multidisciplinaire aanpak van de patiënten. (TK) 

o Verpleegkundigen nemen in de regel niet deel aan de zaalrondes. 
o Paramedici werken autonoom en briefen niet steeds na hun interventie. Hun 

bevindingen vinden vaak geen neerslag in het patiëntendossier. 
o Er is onvoldoende interdisciplinair patiëntenoverleg. Meestal wordt er enkel bij 

problemen ad hoc overlegd door de behandelende artsen van verschillende 
disciplines. 

o Patiënten die geen bijzondere problemen stellen, worden niet multidisciplinair 
besproken. 
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• Drie keer per dag doet de intensivist een zaalronde, ’s morgens en ’s avonds samen met 
de wachtdoende arts. De intensivist brieft daarna met de verpleegkundige. Best wordt de 
verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de zorg van de patiënt actief betrokken bij de 
zaalrondes. (Aanb)  
Eén maal per week sluiten de microbiologen aan bij de zaalronde. (SP) 

 
• Er wordt op IZ niet beantwoord aan de vereisten van het zorgprogramma voor kinderen. 

Er worden eerder zelden kinderen (<16j) opgenomen op de IZ-eenheid. Men raamt dat op 
de afdeling op één per jaar. Het reële cijfer (uit registratie) is 2 opnames van kinderen in 
2009 en 4 kinderen in 2010. Er is een samenwerkingsovereenkomst met het UZ Gent, 
waarbij kritieke pediatrische patiënten onmiddellijk zouden moeten worden doorverwezen 
naar het UZ. Men beschikt niet over uitgeschreven opname- of exclusiecriteria. Er is geen 
schriftelijke overeenkomst met het zorgprogramma voor kinderen. Meestal wordt ad hoc 
beslist om “te intensieve” kinderen (er zijn geen duidelijke verwijscriteria neergeschreven) 
naar UZ Gent door te sturen. Er zijn geen kindvriendelijke initiatieven op de eenheid.  
 

• Psychiatrische patiënten worden meestal op IZ opgenomen naar aanleiding van een (al 
dan niet intentionele) intoxicatie. De psychiater heeft de meerderheid van deze patiënten 
al gezien op spoed. Indien hij naar IZ gevraagd wordt, zal hij steeds in consult komen en 
notities (op papier) schrijven voor het patiëntendossier. (AV)  
 

• Medicatie wordt meestal door de intensivisten eigenhandig voorgeschreven op het 
medicatieschema. Hierdoor neemt de arts de volle verantwoordelijkheid en worden 
overschrijffouten vermeden. (SP) Het medicatievoorschrift wordt niet steeds door een arts 
ondertekend. (NC)  
Voor “zo nodig” medicatie (bv. Perfusalgan®) zijn soms te weinig specifieke instructies ter 
beschikking van de verpleegkundige. Er zijn geen geschreven staande orders en in het 
medicatieschema ontbreekt de indicatie, de maximale dosis, het interval tussen twee 
giften, enz… (TK)  
Medicatie wordt klaargezet voor 24u in een lade van het bureau voor het bed van elke 
individuele patiënt. 
 

• De stockcontrole van de narcotica is niet sluitend. De sleutel van deze medicatiekast 
hangt vlak naast het slot in een ruimte zonder toezicht. Men kan eventuele verdwijning van 
medicatie op deze manier nooit traceren. (TK)  
 

• Er wordt op IZ niet beantwoord aan de vereisten van het zorgprogramma van de 
geriatrische patiënt. (NC) 75-plussers worden niet gescreend op hun geriatrisch 
risicoprofiel. De interne liaison komt nooit op IZ. Er is geen referentieverpleegkundige 
geriatrie; degene die aangeduid was, muteerde recent en werd nog niet vervangen. Er is 
geen functiebeschrijving voor deze referentieverpleegkundige bekend, maar er wordt wel 
geregeld interne vorming georganiseerd. 

 
• Er wordt “geregeld” (geen exacte cijfers bij gebrek aan registratie) gefixeerd op IZ. Men is 

van oordeel dat de ziekenhuisbrede procedure niet van toepassing is voor de eenheid IZ. 
Men gebruikt geen formele procedure voor fixatie, maar doet beroep op de ervaring en 
expertise van de uitvoerende verpleegkundige. De arts wordt meestal niet betrokken bij de 
beslissing tot fixatie en stelt de vrijheidsbeperking vaak vast tijdens de zaalronde. 
Beademde patiënten worden systematisch gefixeerd met tweepuntsfixatie ter preventie 
van autoëxtubatie. Delirium (tgv intoxicatie) en verwardheid zijn andere indicaties voor 
fixatie. Men hanteert de DOS-score om de graad van verwardheid te evalueren. De mate 
van fixatie hangt o.a. af van deze score en gaat van enkel de lendengordel tot 
vijfpuntfixatie. De bedsponden worden steeds in hoogstand gezet. 
Er wordt soms, maar niet steeds, genoteerd in een summiere rubriek van het 
verpleegdossier. Hierbij wordt het soort fixatie beschreven (bv. “handen en 
dranghekkens”). Bij nazicht van twee dossiers werd vastgesteld dat er geen specifieke 
onderwerpen noch tijdspunten waren voor verhoogd toezicht, dat op verschillende dagen 
niets genoteerd was, dat er geen gegevens opgeschreven waren betreffende indicatie, 
evaluatie, bespreking met arts of familieleden. (TK) 
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Resultaten 
 
• In 2010 werden 840 patiënten opgenomen op de eenheid IZ. Het bezettingspercentage 

bedroeg gemiddeld 68,71%. Het sterftecijfer was 69. (AV) 
 

• In de onthaalbrochure van IZ staat dat “bezoek met kinderen niet wenselijk is: gelet op de 
aard van de afdeling kunnen hiervoor psychische en/of hygiënische bezwaren bestaan”. 
(TK) Dit is een niet-patiëntgeoriënteerd en kindonvriendelijk standpunt en moet 
herbekeken worden.  
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13 Zorg voor geriatrische patiënten 
 

Situering  
 
• Het zorgprogramma geriatrie binnen het AZ Jan Palfijn omvat de volgende deelaspecten:  

o Geriatrische ambulante consultaties  
o Het geriatrisch dagziekenhuis situeert zich op site 1 aansluitend aan de afdeling 

geriatrie B4. Men beschikt over 6 posities. In 2010 waren hier 381 
patiëntencontacten.  

o Het AZ Jan Palfijn is erkend voor 122 erkende bedden. Onder andere wegens 
gebrek aan personeel werd eind 2009 de dienst geriatrische heelkunde E4 
gesloten. Momenteel zijn er 3 diensten geriatrie die in totaal over 86 opgestelde 
bedden beschikken.  
 verpleegeenheid B4 telt 40 bedden en is een open acute afdeling. 
 verpleegeenheid G4 en verpleegeenheid H4 tellen elk 24 bedden en zijn 

tevens open acute afdelingen. 
 Het AZ Jan Palfijn en het UZ Gent hebben een samenwerkingsverband 

voor deze acute afdelingen. 
Er is geen differentiatie tussen de drie geriatrische afdelingen.  

o Sinds 2007 is de interne liaison actief op de meeste afdelingen van site 1. 
o Referentieverpleegkundigen zijn aangeduid op alle afdelingen van site 1. 
o De externe liaison is opgestart. Er is een halftijdse ontslagmanager binnen het 

zorgprogramma. Hiernaast zijn er ook sociaal assistenten verbonden aan de 
diensten geriatrie. 

 
• Tijdens de audit werd het zorgprogramma geriatrie beoordeeld. Er werd gesproken met 

een geriater, de coördinator van het zorgprogramma en tevens verpleegkundige 
dienstchef, de hoofdverpleegkundigen van B4 en G4 en een ergotherapeut.  
Bij het bezoek aan hospitalisatieafdelingen, de spoedgevallendienst en IZ was de opvang 
van geriatrische patiënten een aandachtspunt.  

  
 
Beleid en strategie 

 
• Bij de opstart van het zorgprogramma geriatrie en de uitwerking van de interne liaison in 

2007 was er regelmatig overleg met de sociale dienst, ergotherapeut, kinesist, 
psycholoog, verpleegkundige dienstchef en een geriater.  
Onder andere de missie en visie van de interne liaison, geriatrisch dagziekenhuis, 
geriatrische diensten en externe liaison en de definitie van de doelgroep werden 
uitgewerkt om in het AZ Jan Palfijn een ‘ouderen vriendelijk’ beleid op te bouwen. (AV) Dit 
overleg is er niet meer. Aanbeveling om terug een stuurgroep op te starten en de directie 
hierbij te betrekken om bekendmaking en vooral de slagkracht van het geriatrisch 
zorgconcept en de praktische uitwerking hiervan zo breed mogelijk bekend te maken. 
(Aanb)  
Men dient hierbij een breed publiek voor ogen te houden (alle medewerkers binnen het 
eigen ziekenhuis, verwijzers, externe partners, patiënten en familie).  
Men maakt daarbij best gebruik van verschillende kanalen (bv. website, brochures voor 
patiënten en verwijzers, symposia, informatiesessies, overlegmomenten …). (Aanb) 
 

• Men beschikt over een infofolder (uitleg samenwerkingsverband UZ Gent, 
multidisciplinaire werking, ontslagvoorbereiding, bezoek, ligging en contactgegevens). 
(AV)  
We bevelen aan om de verschillende aspecten van het geriatrisch zorgconcept te 
integreren in brochures voor de geriatrische afdelingen en uitgebreide onthaalbrochures 
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voor de afdeling op te stellen. Dit was al een aandachtspunt in het verslag van de vorige 
visitatie. (Aanb)  
 

• Op het moment van de audit beschikt men over een werkdocument waarin het geriatrisch 
zorgconcept en de opnamecriteria zijn neergeschreven. (AV)  

 
• Er is geen beleidsmatig overleg tussen de 4 geriaters en er is geen systematisch 

beleidsmatig overleg tussen de geriaters en de verpleegkundigen. (TK) 
 

• De werking van de interne liaison is niet ziekenhuisbreed. Zo komen de medewerkers van 
de interne liaison niet op site 2, spoed, IZ en de dagziekenhuizen. (NC)  

 
• Er is een goed uitgewerkt jaarverslag 2009 Interne liaison geriatrie met terugblik en 

cijfergegevens per discipline en een evaluatie van de werkpunten en doelstellingen. (SP) 
Op het moment van de audit was het jaarverslag van 2010 nog niet afgewerkt. (AV) 

 
• Er worden af en toe niet-geriatrische patiënten opgenomen op de geriatrische afdelingen. 

In 2010 waren dit er 8. (TK) 
 

Middelen 
 
• Het patiëntendossier is een versnipperd dossier en ondersteunt de multidisciplinaire 

werking niet. (TK)  
o het verpleegkundig dossier bestaat uit een papieren dossier met o.a. de 

verpleeganamnese, checklist bij opname en ontslag en het medicatieschema. 
Er wordt gebruik gemaakt van Tippex® in het medicatieschema. Voor 
infuustherapie beschikt men over aparte dagfiches die achteraf aan het dossier 
worden bijgevoegd. Verpleegkundige observaties worden in het papieren 
dossier weergegeven maar ook in de elektronische ‘briefing’.  

o er zijn aparte parameterbladen. 
o paramedici en de sociale dienst noteren ook in de elektronische briefing. 

paramedici beschikken hiernaast over patiëntenfiches waar onder andere in 
staat welke therapie de patiënt krijgt. 

o in het papieren verpleegkundig dossier is een rubriek voor het verslag van het 
multidisciplinair overleg. Dit wordt aangevinkt en de datum en korte 
opmerkingen worden er weergegeven. In elk dossier is een overzicht te vinden 
van wie op het overleg aanwezig is. Daarnaast is er nog een uitgebreider 
elektronisch multidisciplinair verslag. Hieruit worden gegevens gehaald voor de 
ontslagbrief. (SP) 

o de geriaters beschikken over een papieren medisch dossier en gebruiken 
hiernaast een medisch verloopblad waar onder andere het medisch verloop en 
de behandeling alsook de verpleegkundige opdrachten worden genoteerd 
tijdens de zaalronde.  

Op deze manier zijn patiëntengegevens versnipperd en heeft men niet steeds zicht op 
observaties van andere disciplines.  

 
• Het patiëntendossier is niet steeds nauwkeurig ingevuld. (TK) 

o anamneses zijn niet steeds volledig ingevuld. Gegevens over thuismedicatie, 
allergieën, voorgeschiedenis ontbreken vaak.  

o medische dossiers bevatten niet steeds een concreet uitgeschreven 
behandelplan of behandeldoelstellingen. (NC) 

o er werden niet altijd doelstellingen ingevuld door paramedici. 
o de zorgplanning wordt voor meerdere dagen aangevinkt en in één dossier was 

voor 3 dagen geen zorgplan opgemaakt. 
o men beschikt over een uitgebreid papieren dossier valpreventie dat in het 

verpleegkundig papieren dossier kan worden bij gevoegd. (SP) Bij nazicht van 
een dossier van een patiënt opgenomen wegens syncope en gevallen tijdens 



84 
Auditverslag AZ Jan Palfijn, Gent, E713, maart 2011  
 

het verblijf op de afdeling was geen valpreventieprotocol opgestart en dus 
geen dossier valpreventie terug te vinden. 

o de ‘checklist bij transfert’ dat deel uitmaakt van het papieren verpleegkundig 
dossier werd bij nazicht in een dossier van een patiënt dat overgenomen was 
van een andere dienst niet ingevuld. Ook de GRP-score was niet ingevuld. 
 

• De geriatrische afdeling B4 beschikt over 40 bedden en is uitgestrekt over twee gangen. 
Aan het einde van één gang bevindt zich het geriatrisch dagziekenhuis. (AV) Men beschikt 
over de mogelijkheid om halve deuren te plaatsen (vrijheidsbeperkende maatregel), een 
bladderscan, een elektronische zitweegschaal, elektronische bedden en een groot aantal 
geriatrische rolwagens. (SP) 
De afdeling heeft volgende architecturale tekortkomingen: (TK) 

o De functies van de verschillende lokalen worden niet op een uniforme wijze 
aangeduid, de architectuur en aankleding zijn niet huiselijk. (NC)  

o De aanwezige eet- en zitplaats is te klein en biedt geen plaats aan alle patiënten.  
o In de doucheruimte en aan heel wat lavabo’s is er geen doeltreffend 

oproepsysteem voorhanden voor de patiënt. Bovendien zijn niet alle douches 
voorzien van een antisliplaag. 

o Het bewaren van giftige reinigingsproducten dient te gebeuren in een lokaal dat 
afgesloten is. 

o Vooraleer men in een tweepersoonskamer naar het toilet kan moet men door de 
badkamer. De toegang tot deze toiletten is erg smal. 

o Men beschikt op deze uitgestrekte afdeling over één bedpanspoeler. 
o Proper fixatiemateriaal is opgeborgen in de spoelruimte. 
o Vooraleer men kan gebruik maken van de douche, moet men door een 

bergplaats 
o Er zijn geen herkenningstekens aangebracht aan de kamers 
o Vierpersoonskamers beschikken over één toilet. 
o Er is geen gespreklokaal aanwezig.  
o Het reanimatiemateriaal is opgeborgen in een kast in de verpleegpost. Deze kast 

is niet afgesloten waardoor men niet op elk moment zeker is van de volledigheid 
van het materiaal. 

o Op de afdeling G4 beschikt men niet over een hoog/laagbad.  
 

• We bevelen aan om na te gaan welke infrastructurele ondersteuning noodzakelijk is voor 
de doelgroep (bv. aandacht voor belichting, doorloopmogelijkheid voor onrustige patiënten, 
aanduiding lokalen en dagindeling, … in het kader van revalidatiemogelijkheden vanaf de 
eerste dag, een fixatiearm beleid, valpreventie en ROT (Realiteits Oriëntatie Training)). 
(Aanb) 

 
Medewerkers 
 
• Naast een professor geriater en zijn assistent die verbonden zijn aan de dienst geriatrie 

van het UZ Gent, zijn er 2 geriaters actief voor het zorgprogramma van geriatrie. (AV)  
 

• Normatief dient men voor de interne liaison minimaal te beschikken over een team van 4 
voltijdse equivalenten (afhankelijk van het jaarlijks in het ziekenhuis opgenomen aantal 
theoretische patiënten) en dient het team dient samengesteld te zijn uit een 
verpleegkundige, een ergotherapeut, een logopediste, een diëtiste en een psycholoog. 
Men beschikt over een team van 1 VTE verpleegkundige bachelor, 0,5 VTE 
gediplomeerde verpleegkundige, 0,25 VTE sociaal verpleegkundige, 0,3 VTE psycholoog, 
0,5 VTE ergotherapeut. Deze verpleegkundigen staan ook in voor het geriatrisch 
dagziekenhuis. Er is een personeelstekort van 1,45 VTE voor het pluridisciplinair 
geriatrisch team van de interne liaison. (NC)  

• Hiernaast kan men beroep doen op logopedisten en een diëtiste. Dit gebeurt zelden. (AV) 
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• Recent is men in overleg met de vormingscel gestart met het organiseren van bijscholing 
door de professor-geriater. Dit wordt opengesteld voor al de medewerkers. Op de laatste 
vorming over medicatiegebruik waren er 22 medewerkers aanwezig. Men tracht dit 4 maal 
per jaar te organiseren. (AV) Vorming kan wegens personeelstekort beperkt gevolgd 
worden. (TK) 

 
• Niet alle referentieverpleegkundigen beschikken over een opleiding en/of bijzondere 

ervaring in de geriatrische zorg. (TK) De samenstelling van deze equipe 
referentieverpleegkundigen wijzigt snel door een groot verloop van het personeel. (AV) Er 
is op verschillende afdelingen een referentieverpleegkundige aangeduid, maar men is niet 
op de hoogte van wie dit is. (TK)  
 

• De verpleegkundige coördinator van het zorgprogramma is een verpleegkundige 
dienstchef. Hij is geen drager van de bijzondere beroepstitel gespecialiseerde 
verpleegkundige in de geriatrie en heeft geen affiniteit (ervaring of opleiding) in de geriatrie. 
(TK) 
 

• Voor de afdeling 4B dient men voor het aantal opgestelde bedden te beschikken over een 
team van 14,13 VTE . Men beschikt over 12,35 VTE. Er is een normatief personeelstekort 
van 1,78 VTE. (NC)  

 
• Men ziet een toename in zorgzwaarte omdat er meer patiënten sneller overgenomen 

worden vanuit het UZ Gent met een zwaardere pathologie (bv. peritoneale dialyse, canule 
patiënten, …). Dit samen met een personeelstekort, veelvuldige wisseling bij het personeel, 
vaak beroep doen op interimpersoneel, … maakt dat de kwalitatieve zorgverlening niet 
steeds gegarandeerd kan worden. (TK) 

o De dienst deed in 2010 voor 1967 uren (1,25 VTE) beroep op de mobiele equipe. 
Men dient rekening te houden met 356 ADV-dagen (1,76 VTE). (AV) 

o Men kan geen doorgedreven patiëntentoewijzing volhouden daar er bv. tijdens de 
ochtendshift 2 verpleegkundigen zijn (kantverpleegkunde) en 4 verzorgende.  

o Tijdens de nacht werkt men doorgaans met 3 medewerkers, waarvan 1 
verzorgende. Deze verzorgende moet ook gaan hulp bieden op de andere 
afdelingen geriatrie. (AV) 

o Wegens tijdsgebrek komt men er niet toe om patiënten in bad te laten gaan.  
o De dienst doet elke namiddag beroep op een drietal vrijwilligers. Zij worden 

toegewezen aan de ergotherapeuten en staan mee met hen in voor de 
maaltijdbegeleiding en de animatie. Eén van de ergotherapeuten en iemand van 
de sociale dienst is verantwoordelijk voor hen. (AV) 

 
• Voor de afdeling G4 dient men voor het aantal opgestelde bedden te beschikken over een 

team van 14.13 VTE. Men beschikt over 14,2 VTE. Deze dienst had in 2010 537 overuren 
(0,34 VTE) en deed voor 913 uren (0,58 VTE) per maand beroep op de mobiele equipe. 
168 ADV-dagen (0,8 VTE) moeten in rekening gebracht worden. (AV) 
 

• Op beide diensten beschikt men over een logistiek assistent. (AV) Dienstvergaderingen 
werden in 2010 niet georganiseerd. (TK) De kinesisten zijn op zelfstandige basis 
tewerkgesteld. (AV) 

 
 
Processen 
 
• Het zorgconcept voor de geriatrische patiënt is nog niet volledig en wisselend gerealiseerd 

op de geriatrische afdelingen. Ondanks de aandacht in de visie aan de zorg op 
mensenmaat en de huiselijke sfeer is er onvoldoende aandacht voor het optimaal 
organiseren van het psychosociale klimaat en revalidatiemogelijkheden. (TK) 

o Op B4 eet 50% van de patiënten steeds op de kamer. Op G4 is dit 60%.(2010) 
o Men slaagt er onvoldoende in om de patiënten dagkledij te laten dragen op B4 

(20%). Op G4 is dit 85%. (SP) 
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• De keuze van de medicatie is niet uniform uitgewerkt door de verschillende geriaters. We 

bevelen aan om te bekijken hoe het medicamenteuze beleid binnen geriatrie beter kan 
afgestemd worden. (Aanb) 
 

• In 2007 werd de IL opgestart binnen het ziekenhuis. (AV) De interne liaison is niet 
optimaal multidisciplinair georganiseerd. (TK)  

o De interne liaison is momenteel nog niet op de spoedgevallenafdeling, IZ en de 
dagziekenhuizen en op site 2. Momenteel volgt men patiënten op de interne 
afdelingen en de heelkundige afdelingen A2, A3, C3, A5 en C5. 

o Niet alle patiënten met een geriatrisch risicoprofiel, krijgen een assessment 
door de IL. Van de 1145 patiënten die gescreend werden (1 september 2009 
tot 31 augustus 2010), waren er 824 met positieve score. Daarvan kregen 234 
patiënten een uitgebreid assessment.  

o Wegens personeelstekort kan de werking van de IL niet gegarandeerd worden. 
o Ondanks bij de opstart van de IL alle artsen op de hoogte werden gesteld van 

het geriatrisch zorgconcept zijn niet alle artsen overtuigd van de meerwaarde 
van de werking van de interne liaison. Zo worden op een aantal afdelingen de 
adviezen van de IL niet opgevolgd. 

o Op neurologie worden patiënten niet systematisch gescreend door de 
(referentie)verpleegkundige op de afdeling. De IL verpleegkundige volgt dit op 
aan de hand van een lijst van 75-plussers.  

 
• Op de afdelingen geriatrie wordt elke patiënt wekelijks multidisciplinair besproken. (AV)  
 
• Het beleid op het gebied van opvang van geriatrische patiënten op spoed is onvoldoende 

uitgewerkt: (TK)  
o Er zijn geen opnamecriteria om te bepalen of een patiënt opgenomen wordt op de 

afdeling geriatrie. In praktijk worden alle niet verwezen 75-plussers op geriatrie 
opgenomen, los van een geriatrisch zorgprofiel. 

o 75-plussers worden niet gescreend. 
 
• Er zijn nog verbeterpunten i.v.m. valpreventie: (TK) 

o Valincidenten worden niet nauwgezet geregistreerd, waardoor de gegevens 
onbetrouwbaar zijn voor analyse. 

o Er wordt op de geriatrische afdeling niet systematisch gescreend op valrisico. 
o Er wordt niet steeds een individueel valpreventieplan opgesteld bij patiënten 

waarbij men een valrisico vermoed of aanwezig is. Bij nazicht van een dossier 
van een patiënt opgenomen wegens syncope en gevallen tijdens het verblijf op 
de afdeling was geen valpreventieprotocol opgestart en geen dossier 
valpreventie terug te vinden. 

o Bedden met bedsponden uit twee delen worden niet optimaal benut doordat er 
“plankjes” tussen de twee delen wordt geplaatst. Door deze vorm van fixatie 
vergroot het risico op ernstige letsels bij een val.  

o Er is een brochure met tips om vallen te voorkomen. (SP) Thuisbezoeken ter 
voorbereiding van het ontslag worden uitgevoerd door de dienst ergotherapie 
aan huis. 
 

• Het ontslagmanagement verloopt gestructureerd. (SP) 
o In de infobrochure en op de website is er aandacht voor de voorbereiding van 

het ontslag van bij opname. Aanbeveling om aan de hand van 
behandeldoelstellingen een voorlopige ontslagdatum voorop te stellen. (Aanb) 

o Er is een checklist voor ontslag opgenomen in het verpleegkundig dossier. 
o Thuisbezoeken ter voorbereiding van het ontslag worden uitgevoerd door de 

dienst ergotherapie aan huis. Ook voor psychologische hulp is er een 
thuisbegeleidingsdienst waar men goed contact, overleg en feedback van 
krijgt. 
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o Zorgoverleg bij complexe thuiszorg werd het afgelopen jaar 29 keer 
georganiseerd (842 geregistreerde opnames). Risicocriteria werden 
uitgewerkt. 

o Ontslagdocumenten zijn multidisciplinair (medisch, sociaal, functionaliteit) 
opgesteld.  

o Tweemaal per jaar organiseert men functiebindingsvergaderingen met de 
woon- en zorgcentra waar samenwerkingsakkoorden mee zijn. Hieruit werden 
al verbeterpunten gehaald. 

 
 
Resultaten 
  
• Er waren 858 opnames op de geriatrische afdelingen in 2010. Het aantal opnames van 

geriatrische patiënten op niet-geriatrische afdelingen bedroeg 3351. 
De gemiddelde verblijfsduur was 22,5 dagen per opname. 
 

• Er worden af en toe niet-geriatrische patiënten opgenomen op de geriatrische afdelingen. 
In 2010 waren dit er 8. (TK) 
 

• Niet alle patiënten met een geriatrisch risicoprofiel, krijgen een assessment door de IL. 
Van de 1145 patiënten die gescreend werden (1 september 2009 tot 31 augustus 2010), 
waren er 824 met positieve score. Daarvan kregen er 234 patiënten een uitgebreid 
assessment. Na advies van de interne liaison werden er 350 patiënten overgenomen op 
de geriatrieafdelingen. 

 
• Er werden 442 patiënten ontslagen naar de thuissituatie, 263 naar een (ander) ziekenhuis 

of thuisvervangend milieu. 
 

• In 2010 werden 100 heropnames geregistreerd. 78 patiënten werden twee maal 
opgenomen, 16 patiënten werden drie maal opgenomen, 4 patiënten werden vier maal 
opgenomen, 1 patiënt werd vijf maal opgenomen en 1 patiënt werd zes maal opgenomen. 
 
 

 
 
De inspecteurs, 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
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