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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. 

 

Het ontwerpverslag wordt per e-mail bezorgd aan het ziekenhuis. Vervolgens is een periode 
van 25 kalenderdagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de bevindingen in het 
auditrapport in een gemotiveerde reactienota te formuleren. 

 
Facultatief bieden we de mogelijkheid tot een slotbespreking waar de opmerkingen die 
doorgegeven werden in de reactienota, kunnen toegelicht worden. Deze slotbespreking ging 
door op vrijdag 25/11/2011, om 10u in het Ellipsgebouw – zaal 0.01 (Koning Albert II-laan 35 te 
1030 Brussel). 

 
 

1.1 Toepassingsgebieden 

1. Kwaliteit van zorg 
 

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

het ziekenhuis en te vinden is op volgende weblink: 
 

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

 
 

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

 
 

MILIEU EN GEZONDHEID 

 Toezicht op 

Wetgeving - legionellabeheersing (nieuw Legionellabesluit) 

 

 

INFECTIEZIEKTEPREVENTIE 

 Toezicht op 

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

het ziekenhuis in verband met: 

- standaardvoorzorgsmaatregelen om overdracht van 
besmettelijke kiemen te voorkomen; 

- isolatie van besmette patiënten om overdracht van 
besmettelijke ziekten in te dijken; 

- surveillance van ziekenhuisinfecties via indicatoren die 
hun incidentie in de instelling volgen en bijsturen. 

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

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

verloskwartier; 
- de aankoop van materialen. 

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

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

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

Comité voor 
Ziekenhuishygiëne 

- Samenstelling van het comité en frequentie van vergaderen. 
- Controle op technieken van sterilisatie. 
- Antibioticumbeleid. 
- 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. 

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. 
Omdat het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de 
interpretatie ervan, moeten deze non-conformiteiten worden gelezen als een "voorstel van non- 
conformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

 

Tekortkomingen (TK) 
Dit zijn net als de non-conformiteiten aspecten waarvoor het ziekenhuis onvoldoende scoort, 
maar de auditoren baseren zich hiervoor niet op erkenningsnormen. Omdat het agentschap 
Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan, moeten ook 
deze tekortkomingen worden gelezen als een "voorstel van tekortkoming". Het agentschap 
Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 
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Het agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis van deze informatie de definitieve 
kwalificatie van de vaststellingen alsook, voor sommige non-conformiteiten, de uiterlijke 
termijnen bepalen tegen wanneer de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de 
opmerkingen. Als er geen termijn aan gekoppeld werd, moet de non-conformiteit weggewerkt 
worden tegen de volgende audit. 
Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds opgevolgd worden. 

 
 

1.3 Auditproces 

Ter voorbereiding van de audit werd door het ziekenhuis een zelfevaluatie gemaakt aan de 
hand van zelfevaluatie-instrumenten die door Zorginspectie werden ontwikkeld. 
Het ziekenhuis heeft zelfevaluaties gemaakt voor de volgende thema’s: algemeen beleid, 
medisch beleid, verpleegkundig beleid, kwaliteitsbeleid, dagziekenhuis, apotheek, centrale 
sterilisatie, zorgprogramma voor kinderen, zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, 
zorgprogramma voor oncologie, psychiatrische afdeling, palliatieve functie, gespecialiseerde 
spoedgevallen en MUG, revalidatie, intensieve zorgen en operatiekwartier – recovery. 
Daarnaast werden heel wat documenten opgevraagd, bv. als bijlage van de zelfevaluaties. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleid- en 
overlegorganen, procedures, interne reglementen en het kwaliteitshandboek. 

 

Op 06/09/2011 vond aan de hand van deze documentatie een risicoanalyse plaats door 
het auditteam van Zorginspectie (“preaudit”). 

 
De audit vond plaats op volgende data: 
12/09/2011 Audit 
16/09/2011 Audit 
23/09/2011 Opmaak 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 zorgstrategisch plan, de website van het ziekenhuis, … 

 

Er werden 47 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er 
gesprekken met 4 directieleden, 7 middenkaders of (o.a. medische) stafleden, 11 artsen 
waarvan 6 medische diensthoofden, 26verpleegkundigen waarvan 18 hoofdverpleegkundigen, 
1 ergotherapeut, 1 sociaal verpleegkundige, 1 verpleegkundige IL G, hoofdapotheker, team en 
werkgroep ziekenhuishygiëne,5 patiënten, 1 diëtist, hoofd en 1 medewerker technische dienst, 
hoofd schoonmaak, kwaliteitscoördinator, 1 administratieve medewerker. 

 
Volgende diensten werden tijdens de audit bezocht: 
Operatiekwartier en recovery, spoed, daghospitaal (chirurgisch en oncologisch deel), 
kinderafdeling, neonatologie, IZ, hartbewaking, CSA, apotheek, stroke unit, verpleegafdelingen 
orthopedie, cardio-pneumo, geriatrie, algemene heelkunde, neuro-neurochirurgie, gastro- 
enterologie, Sp-locomotorisch. 

 
Het Medisch Centrum Brakel werd niet bezocht in het kader van deze audit. 

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

 
 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 
 
 

XXXX Hoofdauditor Zorginspectie 

XXXX Auditor Zorginspectie 

XXXX Auditor Zorginspectie 

XXXX Auditor Zorginspectie 

XXXX Auditor Zorginspectie 

XXXX Auditor Zorginspectie 

XXXX Auditor Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 

XXXX Auditor Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 

XXXX Auditor Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 
 
 
 

 
1.5 Auditplan 

 
Zorginspectie 

 
Maandag 12/09/2011 

       

9:00 – 

9:30 

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

9:30 – 

11:30 

Zorg voor 

chirurgische 

patiënten: 

operatiekwartier 

en chirurgisch 

daghospitaal 

Zorg voor 

geriatrische 

patiënten 

Medicatiebeleid: 

apotheek 

Zorg voor 

kinderen 

Zorg voor 

kritieke 

patiënten: 

intensieve 

zorg 

Zorg voor 

kritieke 

patiënten: 

spoed en 

MUG 

11:30 – 

13:00 

Sterilisatie- en 

desinfectie- 

processen 

Verpleeg- 

afdeling 

Lerende 

omgeving: 

kwaliteitsbeleid 

en 

patiëntveiligheid 

Verpleeg- 

afdeling 

Verpleeg- 

afdeling 

Verpleeg- 

afdeling 

13:00 – 

14:00 

Middagmaal 

14:00 – 

16:00 

Overleg auditoren 

 
 
 
 

Vrijdag 16/09/2011 
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9:00 - 

11:00 

Zorg voor oncologische 

patiënten 

Verpleegafdeling Verpleegafdeling Algemeen en medisch 

beleid 

11:00 – 

13:00 

Verpleegafdeling Verpleegkundig beleid Zorg voor 

psychiatrische 

patiënten 

Verpleegafdeling 

13:00 – 

14:00 

Middagmaal 

14:00 – 

16:00 

Overleg auditoren 

 
 
 
 

 

Agentschap Zorg en Gezondheid – Toezicht Volksgezondheid, team 
infectieziektebeheersing 

 
 

 
Maandag 12/09/2011 

  

9:00 – 9:30 Toelichting bij het auditproces door de auditoren (15’) en korte voorstelling van het ziekenhuis (15’) 

9:30 – 13:00 Rondgang op de verpleegafdelingen 

13:00 – 14:00 Overleg + Middagmaal 

14:00 – 16:00 Gesprek met team ziekenhuishygiëne 

 
 
 

Agentschap Zorg en Gezondheid - Toezicht Volksgezondheid, team milieugezondheidszorg 
 

 
vrijdag 16/09/2011 

  

9:30 – 12:00 Gesprek over legionellabeheersplan 
Rondgang waterdistributiesysteem in het kader van de legionellaproblematiek 
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2 Situering van de instelling 
 

 
Naam 

 
Algemeen Ziekenhuis Sint Elisabeth Zottegem 

Adres Godveerdegemstraat, 69 

Gemeente 9620 Zottegem 

Telefoon 09/ 3648111 

Website www.sezz.be 

e-mail XXXX  

 
XXXX 

Erkenningsnummer 217 

 

Inrichtende macht 
 

Vzw Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth Zottegem 

 
 

Raad van Bestuur 
 

Voorzitter: XXXX 

 
 

Directiecomité/comité dagelijks beleid 

 
XXXX Algemeen Directeur 

  

XXXX Medisch directeur 

  

XXXX Directeur facilitaire dienst 

  

XXXX Verpleegkundig directeur 

  

XXXX Diensthoofd apotheek 

  

XXXX Diensthoofd ICT- afdeling 

  

XXXX Adviseur medisch beleid 

  

XXXX Hoofd personeels- en juridische dienst 

  

XXXX Administratief directeur 

http://www.sezz.be/
mailto:azstelisabeth@sezz.be
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Erkenningen 
 

Momenteel heeft het ziekenhuis vanwege de Vlaamse overheid een erkenning voor 334 
bedden, als volgt verdeeld: 

 
 

C D G E M 
Sp- 
locomot. 

A (d+n) TOTAAL 

94 111 24 25 20 30 30 334 

 
 

AZ St.-Elisabeth Zottegem is ook erkend voor: 
 

- Functie ziekenhuisapotheek 

- Functie palliatieve zorgen 

- Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg 

- Functie medische urgentiegroep 

- Functie intensieve zorgen (6C + 9D) 

- Functie chirurgische daghospitalisatie 

- Functie niet-chirurgische daghospitalisatie 

- Functie lokale neonatale zorg N* 

- Functie ziekenhuisbloedbank 

- Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt 

- Zorgprogramma voor kinderen 

- Zorgprogramma cardiale pathologie A en P 

- Zorgprogramma voor oncologie 

- Medisch-technische dienst beeldvorming met CT-scan 

- Medisch-technische dienst beeldvorming met NMR 

 
Sinds 2009 maakt het Medisch Centrum Brakel als polikliniek deel uit van het AZ St.-Elisabeth 
Zottegem. 
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3 Leiderschap 
 
 

3.1 Beleidsorganen 

 
 

 De Raad van Bestuur (RvB) telt 7 leden die samen een grote ervaring in 
(ziekenhuis)management kunnen voorleggen. De Raad van Bestuur vergaderde zes maal 
in 2010. (AV)

 

 Het Comité Dagelijks Beleid (= directiecomité) telt 9 leden en vergadert wekelijks. Dit 
comité is het feitelijke operationele beleidsorgaan (dagelijks bestuur) van het ziekenhuis. 
(AV) De hoofdapotheker maakt deel uit van dit comité. (SP)

Op 30 juni 2011 is de algemeen directeur (brugpensioen) opgevolgd door de vorige 
administratieve directeur van het ziekenhuis. (AV) 

 

 Er is een apart overlegorgaan tussen het directiecomité en de raad van bestuur. Dit 
“Bureau Raad van Bestuur” vergadert maandelijks behalve tijdens de vakantiemaanden. 
Sinds juli 2011 is dit bureau samengesteld uit vier bestuursleden en drie directieleden 
aangevuld met de adviseur medisch beleid. (AV)

 

 Het Comité Medisch beleid is een uitgebreid orgaan met vertegenwoordiging van Raad van 
Bestuur, directieleden, Medische Raad, de adviseur medisch beleid en de 
departementshoofden van chirurgie en interne geneeskunde. Deze groep zet de krijtlijnen 
uit voor het medische beleid van het ziekenhuis en vergadert hiertoe drie maal per jaar. 
Binnen deze krijtlijnen kan de Werkgroep Medisch Beleid, bestaande uit de algemeen 
directeur, de hoofdgeneesheer, de voorzitter van de Medische Raad, de adviseur medisch 
beleid en de beide departementshoofden, als operationeel orgaan aan de slag om het 
beleid te concretiseren. In principe komt dit orgaan maandelijks samen. (AV)

 
 De medische raad (MR) telt 9 leden en vergaderde 11 maal in 2010. Ze treden vooral op 

als verdediger van de belangen van het artsenkorps. Er zal een verkiezing zijn van een 
nieuwe Medische Raad in november 2011.
De Raad van Bestuur, de directie en alle artsen hebben toegang tot de verslagen. (AV) 

 
 De Raad van Bestuur, Comité Dagelijks Beleid en de Medische Raad ontmoeten elkaar in 

de financiële commissie, waar de geldstromen in verband met de ziekenhuisactiviteiten 
besproken worden. Dit orgaan vergadert één maal per jaar. (AV)

 

 Het verpleegkundig departement wordt aangestuurd door de directeur patiëntenzorg. (AV) 
Zij wordt bijgestaan door 3 verpleegkundige middenkaders (diensthoofden en 
stafmedewerkers). Zij staan allen in lijnfunctie en hebben daarnaast een aantal 
gedelegeerde eindverantwoordelijkheden als stafmedewerker.

 

 Het wettelijk vereiste aantal middenkaderleden bedraagt 2,3 VTE. Het middenkader 
bestaat uit drie personen, maar deze taak wordt gecombineerd met de wettelijke vereiste 1 
VTE als ziekenhuishygiënist. Op basis hiervan is er een middenkader van 2 VTE. (NC) Het 
voorbije anderhalf jaar was bovendien één van de middenkaderleden 
hoofdverpleegkundige op het operatiekwartier (eerst vervangend en daarna dubbel ter 
ondersteuning van de beginnende hoofdverpleegkundige). Deze taak kon niet 
gecombineerd worden met een functie als middenkader. De vraag voor vervanging werd 
vanuit de verpleegkundige directie gesteld, maar hier werd niet op ingegaan. Gedurende 
de periode was er een verschuiving van taken en kon de taak van ziekenhuishygiënist 
slechts voor 20% opgenomen worden.
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 De medisch directeur werd in 2005 benoemd voor een tweede termijn van zes jaar. Dit zal 
verlengd worden tot 2013 wanneer hij met pensioen gaat. Hij besteedt gemiddeld vijf halve 
dagen per week aan het hoofdgeneesheerschap. Daarnaast heeft hij nog een klinische 
activiteit als neuroloog in het eigen ziekenhuis. (AV) Hij volgde tal van opleidingen 
betreffende management en kwaliteit. (SP) Er is een adviseur medisch beleid ter 
ondersteuning (SP), hoewel die in principe rapporteert aan de algemeen directeur. (AV) De 
medisch directeur kan beroep doen op de diensten van het directiesecretariaat.
De hoofdgeneesheer neemt niet deel aan de vergaderingen van de RvB noch van de MR. 
(AV) 

 
 
 

3.2 Organisatiestructuur 

 
 Momenteel werkt men volgens een klassieke departementale structuur. Er bestaat een 

afzonderlijk medisch organogram dat de werking per discipline reflecteert. (AV)
Het organogram van het verpleegkundig departement geeft geen volledig overzicht, noch 
een correct beeld van de onderlinge verhoudingen. De manier waarop de aansturing 
gebeurt is onduidelijk op de werkvloer. (TK) 

o Alhoewel het verpleegkundig organogram clusters toont die aangestuurd worden 
door de drie middenkaders, werden de voorbije twee jaar tot nu alle diensten 
aangestuurd door twee middenkaders in een beurtrol. 

o Momenteel zijn er binnen het ziekenhuis 2,85 VTE psychologen tewerkgesteld. 
Organisatorisch (bv. opmaken uurroosters) worden ze aangestuurd door één van 
de middenkaders. In het verleden werd de zorginhoudelijke aansturing opgenomen 
door enerzijds de psychiater, anderzijds de algemeen directeur, maar na de 
recente wissel is het niet duidelijk wie hiervoor instaat. Ze staan niet vermeld op 
het organogram. 

o Kinesisten, ergotherapeuten en logopedisten maken deel uit van het 
verpleegkundig departement en worden deels toegewezen aan afdelingen. Zij 
staan niet vermeld op het organogram. Organisatorisch (uurroosters, planning) 
worden ze aangestuurd door iemand van het middenkader maar zorginhoudelijk is 
dit minder duidelijk. Ergotherapeuten worden slechts gedeeltelijk (enkel de pool) 
aangestuurd vanuit het revalidatiecentrum. Beleidsmatig zijn er slechts ad hoc 
overlegmomenten tussen de directie en het diensthoofd voor kinesisten. 

o Diëtisten worden aangestuurd vanuit het facilitair departement, uitgezonderd de 
diëtiste die instaat voor het project malnutritie. Er is geen systematisch onderling 
overleg is binnen deze discipline en enkel informeel overleg met de 
verpleegkundige directie. Ze staan niet vermeld op het organogram. 

o Artsen zijn georganiseerd per discipline, al dan niet met meerdere associaties 
binnen een discipline. Er zijn twee departementshoofden (interne en chirurgie) en 
medische diensthoofden voor alle belangrijke diensten. 

 

 Paramedici zijn niet structureel ingeschakeld in de beleidscyclus van het ziekenhuis en 
worden onvoldoende betrokken bij de opmaak van het beleid. (TK) De hoofdkinesist 
vertegenwoordigt enkel de kinesisten in loondienst en de ergotherapeuten op het 
revalidatiecentrum. Er is niet voor elke discipline (ergotherapie, logopedie, diëtiek) een 
diensthoofd of verantwoordelijke aangesteld. Uitgezonderd het jaarlijks overleg met de 
hoofdkinesist is er met geen enkele disciplines gestructureerd (beleidsmatig) overleg met 
de directie. Op dienstniveau worden ze betrokken bij de praktische uitwerking van 
projecten, maar niet steeds bij het nemen van strategische beslissingen (bv. reorganisatie 
van diensten, opstart van geriatrisch dagziekenhuis …). Er gaan geen 
functioneringsgesprekken door met paramedici.

 

 Het medische beleid wordt voornamelijk geoperationaliseerd door de “Werkgroep Medisch 
Beleid” waarbinnen de hoofdgeneesheer overlegt met de departementshoofden. Het forum 
waarop alle medische diensthoofden met de hoofdgeneesheer samen overleggen werd in
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2010 slechts één maal georganiseerd. (TK) Volgens het medisch reglement zou de 

diensthoofdenvergadering minstens drie maal per jaar moeten doorgaan. 
We bevelen aan om dit overlegplatform, dat complementair is aan de uitstekend 
functionerende Werkgroep, te herwaarderen zodat enerzijds alle disciplines hun bijdrage 
kunnen leveren tot een coherente sturing van de zorgstrategie van het ziekenhuis en 
anderzijds ook een goede informatiedoorstroming verzekerd wordt van het management 
naar alle artsen. (Aanb) 

Er wordt voorzien in overleg met de afzonderlijke associaties a.d.h.v. een schriftelijke 
vragenlijst betreffende het actueel functioneren van hun dienst en hun toekomstvisie. 
Het samenleggen van de resultaten van deze gesprekken heeft geresulteerd in een 
medisch jaarverslag en vormt de basis van het beleidsplan. (AV) 

 

 Overleg binnen het ziekenhuis gebeurt hoofdzakelijk informeel. Er is nog te weinig een 
cultuur van gestructureerd en systematisch overleg tussen en binnen de verschillende 
beroepsgroepen. Problemen worden nog te veel ad hoc besproken. Van heel wat 
overlegvergaderingen wordt geen verslaggeving gemaakt (bv. dienstvergaderingen op 
vele afdelingen, overleg apotheek- CSA, werkgroep OK). Dit maakt het moeilijk om 
gemaakte afspraken op te volgen. (TK) Dit leidt tot onvoldoende afstemming van de zorg 
voor patiënten en onduidelijkheid of onwetendheid over gemaakte afspraken en 
verantwoordelijkheden. (TK)

o Er is geen gestructureerd overleg tussen het medische en verpleegkundig 
departement : geen apart overleg tussen de verpleegkundig directeur en de 
hoofdgeneesheer, niet overal gestructureerd overleg tussen artsen en 
verpleegkundigen of tussen hoofdverpleegkundigen en medische 
diensthoofden op afdelingsniveau. Beleidsplannen worden niet steeds 
gezamenlijk besproken. 

o Er is geen gestructureerd overleg met paramedici wat hun betrokkenheid bij 
het beleid bemoeilijkt. 

o Er is geen formeel overleg tussen de hoofdgeneesheer en de hoofdapotheker 
of met de verpleegkundig directeur buiten de wekelijkse vergaderingen van het 
directiecomité. (AV) 

o Er is niet steeds gestructureerd overleg tussen artsen onderling (bv tussen 
spoed en de specialisten, tussen artsen die instaan voor de zorg van kritieke 
patiënten, tussen de spoedartsen onderling). 

o Op sommige overlegvergaderingen zouden bepaalde deelnemers systematisch 
afwezig zijn. Door het gebrek aan verslaggeving is het moeilijk om dit na te 
gaan. 

o Afspraken die op papier staan, zijn niet steeds gekend (bv. procedures, 
nachtregeling spoed). Informele afspraken spreken afspraken op papier tegen. 
Afspraken worden niet steeds systematisch geëvalueerd of niet aangepast 
wanneer  er signalen vanuit de werkvloer komen waaruit blijkt dat er 
knelpunten zijn. 

o Men houdt zich niet steeds aan gemaakte afspraken (bv. zaalrondes). 
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4 Beleid en strategie 
 

4.1 Beleidscyclus 
 

 Het AZ St.-Elisabeth Zottegem heeft in 2005 haar vernieuwde missie en visie opgesteld in 
overleg tussen het Comité Dagelijks Beleid, de Medische Raad en de Raad van Bestuur. 
Het beleid wordt afgestemd op de behoeften van de regio. Drie thema’s komen hierbij op 
de voorgrond: hoogwaardige en wetenschappelijk gefundeerde kwaliteit van zorg, 
maatschappelijke/sociale rol en christelijke/humane dimensie.
Het medische departement stuurt, zoals ook voordien het geval was, sterk de zorgstrategie 
van het ziekenhuis. 
De missie werd vertaald in operationele en strategische doelstellingen op 4 domeinen: 
klinische performantie, operationele performantie, beleid op niveau van de medewerkers 
en beleid op het niveau van gebruikers. De operationele en strategische doelstellingen 
werden opgesomd in het kwaliteitshandboek. De realisatie van deze doelstellingen is 
gepland voor de komende 5 jaar. (AV) 

 

 Er zijn een aantal knelpunten op vlak van de opmaak van beleidsplannen en jaarverslagen.
(TK) 

o Op sommige diensten beschikt men over onvoldoende indicatoren om een goed 
beeld te geven van de kwaliteit van de zorg. 

o Er worden slechts beperkt beleidsgegevens van uit het centrale niveau 
teruggekoppeld naar de afdelingen voor de opmaak van het jaarverslag. Het 
gebrek aan goed cijfermateriaal maakt het quasi onmogelijk om de eigen werking 
op objectieve wijze te evalueren en bij te sturen, of om SMART-doelstellingen te 
formuleren en op te volgen. 

o Op ziekenhuisniveau ontbreekt een algemeen multidisciplinair geïntegreerd 
jaarverslag en beleidsplan. De huidige (medische) jaarverslagen gaan over een 
aantal statistische gegevens en over de boekhoudkundige resultaten, maar duiden 
onvoldoende de kwaliteit van de geleverde zorg. 

o Het beleidsplan voor het ziekenhuis is te eenzijdig medisch georiënteerd en werd 
samengesteld uit de verschillende medische beleidsplannen van de diensten. 
Deze afdelingsbeleidsplannen zijn voor sommige diensten erg mager uitgewerkt. 
Niet op alle afdelingen zijn er jaarverslagen en beleidsplannen. En waar ze er wel 
zijn, werden ze niet multidisciplinair opgebouwd. 

o Het verpleegkundig departement beschikt over een afzonderlijk jaarverslag en 
beleidsplan. Dit omvat vooral cijfers i.v.m. het personeelsbeleid en een beknopte 
bespreking van afdelingsoverschrijdende kwaliteitsprojecten. 

o Op de meeste diensten zijn er goede multidisciplinaire SWOT’s opgesteld. (SP) Op 
sommige diensten werden deze apart medisch en verpleegkundig uitgevoerd, wat 
een gemiste kans is. De onderlinge samenhang tussen de SWOT’s is in deze 
gevallen niet steeds zichtbaar. 

 
Deze werkwijze levert geen coherent en praktisch bruikbaar beleidsplan op voor het 
ziekenhuis, te meer omdat de verpleegkundige insteek hierin bijna volledig afwezig is. 
Onderling verbonden jaarverslagen en beleidsplannen (globaal, departementeel, 
afdelingsspecifiek) zijn noodzakelijke instrumenten voor een coherent beleid van een 
zorginstelling. 
We bevelen aan om jaarverslagen en beleidsplannen zoveel mogelijk multidisciplinair op te 
stellen (medisch-verpleegkundig-paramedisch-, …), dit te onderbouwen met objectief en 
relevant cijfermateriaal en meer te kaderen in een geheel. (Aanb) 
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4.2 Lerende omgeving 

Beleid en strategie 

 Het kwaliteitsbeleid in het AZ St.-Elisabeth wordt gestuurd vanuit strategische 
doelstellingen, gebaseerd op de opdrachtverklaring en de missie. 
Er werden nieuwe beleidskeuzes (vanaf 2011) opgenomen in het kwaliteitshandboek. 
(AV) 

Kwaliteit wordt binnen dit ziekenhuis duidelijk breder benaderd dan de regelgeving 
voorschrijft. (SP) 

De vertaling van deze strategische doelstellingen naar de departementen en 
afdelingen dient nog te gebeuren. (Aanb) 

 

 Het kwaliteitshandboek omschrijft het gevoerde kwaliteitsbeleid van de afgelopen jaren 
en de realisatie van kwaliteitsdoelstellingen binnen de 4 domeinen, namelijk klinische 
performantie, operationele performantie, beleid op niveau van de medewerkers en op 
niveau van de gebruikers. Uit de beschreven projecten en verbeteracties blijkt dat via 
een continu proces van sturingen bewaking, resultaten behaald worden en acties 
bijgestuurd worden. Het kwaliteitshandboek is uitgebreid gedocumenteerd en geeft 
voor de meeste domeinen een omvattend beeld van knelpunten en verbeteracties. 
(SP) 

 

 Heel wat knelpunten op organisatorisch vlak die een weerslag hebben op de kwaliteit 
van zorg (verpleegkundige bestaffingsproblemen op kritieke diensten, bestaffing 
middenkader/ZHH, medische permanenties en medische bestaffing bv. geriatrie en 
anesthesie, gestructureerd overleg tussen beroepsgroepen en disciplines, …) zijn 
reeds lang gekend en worden niet structureel aangepakt. (TK) 

 

 Men werkt binnen het ziekenhuis met beleidsplannen en SWOT’s. De meeste 
afdelingen/diensten beschikken over deze documenten/instrumenten. Er werd door de 
kwaliteitscoördinator en de adviseur medisch beleid opleiding voorzien aan o.a. 
hoofdverpleegkundigen en andere leidinggevenden in deze materie. De 
kwaliteitscoördinator heeft een goed zicht op de meeste ziekenhuisbrede 
verbeterprojecten en andere formele verbeterprojecten. (AV) 

De kwaliteitscoördinator heeft geen volledig zicht op alle afdelingsspecifieke 
verbeterprojecten en acties (o.a. op basis van incidenten, op basis van 
medewerkerstevredenheid, patiëntentevredenheid, …). We bevelen aan om ook voor 
deze projecten in een opvolging systeem te voorzien (bv. via een PDCA in hun 
afdelingsspecifiek beleidsplan, …). (Aanb) 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een adviseur medisch beleid (arts) en een 
kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator is tevens ombudspersoon van het 
ziekenhuis. De functieomschrijvingen, de samenwerking en de werkorganisatie tussen 
beide medewerkers maakt dat beide aanspreekpersonen een goed zicht hebben op de 
kwaliteit en de knelpunten binnen dit ziekenhuis. (SP) Het organogram betreffende het 
kwaliteitsbeleid geeft niet steeds deze links, aansturing en samenwerking duidelijk 
weer. (Aanb) 

 

 De belangrijkste overlegstructuren en actoren van het kwaliteitsbeleid binnen dit 
ziekenhuis zijn: 

o Comité Kwaliteit en Patiëntveiligheid 
Het kwaliteitsdenken en handelen wordt gestuurd vanuit het Comité Kwaliteit en 
Patiëntveiligheid. Het comité bewaakt de kwaliteit op ziekenhuis- of 
afdelingsniveau d.m.v. de opvolging van kwaliteits- en 
patiëntveiligheidsindicatoren. 

o Comité voor Dagelijks Beleid 
Continue kwaliteitsopvolging en –verbetering over de verschillende departementen 
gebeurt in het Comité voor Dagelijks Beleid. 

o Departementale overlegstructuren 
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Onder ‘departementale overlegstructuren’ worden die overlegorganen bedoeld 
welke zich binnen een specifiek departement organiseren, vaak op initiatief van 
een departementshoofd. 

o Afdelingscoördinatoren 
Met de ‘afdelingscoördinatoren’ worden die personen bedoeld die verantwoordelijk 
zijn voor de kwaliteitsbewaking binnen bepaalde afdelingen of zorgprocessen (o.a. 
labo). 

o Referentiepersonen patiëntveiligheid 
De referentiepersonen patiëntveiligheid vertegenwoordigen elk een 
verpleegafdeling of een afdeling uit het medisch-technisch departement bij de 
uitwerking van het veiligheidsmanagementsysteem en bij de selectie, realisatie en 
opvolging van ziekenhuisbrede of afdelingseigen verbeteracties voor kwaliteit en 
patiëntveiligheid. 

o Ad hoc werkgroepen 
Een werkgroep wordt bij voorkeur multidisciplinair samengesteld en wordt 
gecoördineerd door een projectleider. 

 
 

Procedures 
 

 De zelfevaluatie op het domein van klinische performantie bestaat uit analyses en 
studies van gegevens uit verschillende databanken en instanties (o.a. feedback MKG 
tot 2006 aangevuld met eigen MKG-data tot 2009; patient safety indicatoren; 
valincidenten; gegevens uit medisch beleidsplan, medicatie-incidenten, time-out,… ). 
Indicatoren met afwijkende resultaten werden door de adviseur medisch beleid met de 
betrokken medische disciplines en in de medische werkgroep geëvalueerd en 
besproken. Bij indicatoren met een ernstige afwijking werd een actieplan opgemaakt 
met vooropgestelde doelstellingen. 
Deze werkwijze werd ook aangewend voor de andere indicatoren en beschikbare 
gegevens. Dit werd ruim voldoende gestaafd in het kwaliteitshandboek. (SP) 

We bevelen aan om de gegevens uit het medisch beleidsplan meer te focussen op 
echte klinische outcome en knelpunten. (Aanb) 

 

 Binnen het domein van de operationele performantie werden een zevental 
verbeterprojecten opgelijst (o.a. revapro, planningstool, organisatie dagziekenhuis, 
tracering bloedproducten, coördinatie opnamebeleid, overdracht gegevens bij 
transfers). (AV) 

 

 Binnen het domein van de zelfevaluatie van de gebruikers en de zelfevaluatie van de 
medewerkers werden geen knelpunten en verbeteracties beschreven in het 
kwaliteitshandboek. Deze acties werden door andere departementen (o.a. HR, 
voeding, …) opgenomen. (AV) De kwaliteitscoördinator heeft hier geen volledig zicht 
op acties en resultaten. Het is belangrijk ook hier in een feedbacksysteem te voorzien 
zodat een zo compleet mogelijk overzicht bekomen wordt en finale opvolging kan 
gebeuren. (TK) 

o Het domein van de zelfevaluatie van gebruikers maakt vooral gebruik van de 
klachten om hieraan gerichte acties uit te werken. Het bestaande registratie 
instrument voor de tevredenheid van de gebruikers na te gaan, voldeed niet aan de 
verwachtingen van het ziekenhuis. Recent werd een nieuwe folder met vragen 
gericht aan de gebruiker opgemaakt, deze is nu nog in een testfase, waardoor er 
nog geen resultaten beschikbaar zijn en ook geen koppeling met verbeteracties 
kan gemaakt worden. (AV) 

o Binnen het domein van de zelfevaluatie van medewerkers werd in 2007 en in 2011 
een veiligheidscultuurmeting gehouden. De laatste bevraging van de medewerkers 
is uitgevoerd in 2006, ook artsen hebben hieraan deelgenomen. Op basis hiervan 
werden rapporten getrokken en teruggekoppeld naar de afdelingen. De 
kwaliteitscoördinator heeft geen volledig zicht op de verbeteracties gekoppeld aan 
deze registraties. Projecten gelinkt aan medewerkerstevredenheid situeren zich in 
het departement HR. (AV) 
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 Een meldingssysteem voor incidenten en bijna-incidenten is van toepassing sinds 2009 
en is uitgerold in 2011 in de ganse zorginstelling. Deze continue registratie biedt een 
zicht op risico’s en voorvallen in zorgprocessen op verschillende domeinen (bv : 
medicatie, documenten en administratie, technische apparatuur, voeding, …) 
Alle incidenten worden centraal gecodeerd en doorgestuurd naar de betreffende 
personen voor verdere analyse. 
De incidenten worden retrospectief geanalyseerd in het kader van risicomanagement. 
Wekelijks wordt een beknopt overzicht van de gedane meldingen verstuurd naar het 
betrokken departementshoofd. Feedback wordt gegeven onder de vorm van 
afdelingsrapporten en ziekenhuisbrede jaarrapporten. Deze cijfers worden met de 
afdelingsverantwoordelijken en referentiepersonen patiëntveiligheid besproken op 
vergaderingen en aan de medewerkers op de werkvloer d.m.v. een dienstvergadering 
of dienstnota. Op een aantal diensten was men niet op de hoogte van zulke feedback. 
Het comité kwaliteit en patiëntveiligheid krijgt op periodieke basis ziekenhuisbrede 
cijfers uit de databank. Ook aan de artsen wordt jaarlijks in feedback voorzien. 
In het jaarrapport (05/2010-04/2011) werden in totaal 165 incidentmeldingen 
opgenomen. Voor bepaalde types incidenten konden nog geen jaarcijfers gegeven 
worden (o.a. voeding en ‘andere’, deze worden pas sinds het voorjaar 2011 
geregistreerd). Er werden zowel ziekenhuisbrede verbeteracties opgestart door de 
kwaliteitscoördinator als verbeteracties op afdelingsniveau. (AV) 

We bevelen aan om in de jaarrapporten, niet enkel loutere cijfergegevens te 
verwerken, maar ook linken te maken naar eventuele klachten, de verbeteracties en 
hun motivering. (Aanb) 
Er is geen volledig zicht op de afdelingsspecifieke verbeteracties. (TK) 

 
 

Resultaten 
 

 Er worden verschillende indicatoren opgevolgd : navigator, eigen indicatoren, MZG- 
gegevens, patiëntveiligheidsindicatoren, indicatoren in kader van de klinische paden, … 
(SP)

 

 Naar aanleiding van een aantal klinische paden werd de zorg voor patiënten 
geoptimaliseerd. In het kader van kwaliteitsbewaking en –verbetering doet men 
nametingen. (SP)

o Op de afdeling pneumologie is er een klinisch pad COPD waarbij de zorg voor 
de patiënt multidisciplinair ingevuld wordt (arts, verpleegkundige, kinesist, 
psycholoog, diëtist). Verpleegkundigen kregen bijscholing rond het gebruik 
van puffs, geven educatiesessies en begeleiden individuele patiënten. 
Bijhorende brochures zijn opgesteld in een groot lettertype om tegemoet te 
komen aan het doelpubliek. Nametingen tonen aan dat er sneller wordt 
overgeschakeld naar per os medicatie en naar puffs. 

o Op de afdeling orthopedie worden educatiesessies voor joint care 
multidisciplinair gegeven en maakt een film van het eigen ziekenhuis patiënten 
vooraf vertrouwd met de setting en het personeel. 

 
 Er gebeuren interne audits binnen het ziekenhuis (bv. time-out procedure op OK, 

dossieraudits op spoed, …). (SP)
 

 Het opzoeken van procedures verloopt soms moeizaam en is niet gebruiksvriendelijk.
(Aanb) 
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4.3 Formele afspraken 
 

 De basisteksten betreffende de verhoudingen tussen ziekenhuis en zorgverstrekkers 
(algemene en financiële regeling en medisch reglement) dateren van 1992.
Deze documenten zouden kunnen geactualiseerd worden op basis van de missie en visie 
van 2005, het medische beleidsplan en het zorgstrategisch plan. (Aanb) 

 
 Men beschikt voor de bestuursorganen en de leidinggevende functies over een 

beschrijving van taken en verantwoordelijkheden. (AV)
 

 Het medische reglement is op de meeste diensten niet of onvoldoende uitgewerkt; 
meestal beschikt men enkel over en (soms erg beperkt) huishoudelijk reglement. (TK) Het 
medische reglement wordt best voor alle diensten specifiek verder uitgewerkt door de 
medische diensthoofden. Hierin kunnen bv. afspraken vermeld worden betreffende de 
medische permanentie, zaalrondes en interprofessioneel overleg. (Aanb)

 
 Er bestaan uitstekende reglementen van inwendige orde voor het operatiekwartier en voor 

het chirurgisch dagziekenhuis. (SP)
Er is op de eenheden voor intensieve zorgen een beknopt reglement van inwendige orde 
(RIO) dat in wezen eerder een huishoudelijk reglement is. Een aantal belangrijke aspecten 
van de werking en organisatie van de eenheid zijn hierin afwezig. (TK) Er zijn geen 
schriftelijke afspraken betreffende de doorverwijzing van kritieke patiënten. 
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5 Middelen 
 

5.1 Infrastructuur 

 
 Het ziekenhuis diende 10 jaar geleden een masterplan in dat voorzag in 6 projecten. Het 

laatste project start binnenkort en bestaat uit de bouw van een nieuw dagziekenhuis en 
een parkeertoren. Men verwacht dit in 2013 klaar te krijgen. (AV)

 

 Volgende infrastructurele troeven werden opgemerkt: (SP)
o Op het oncologisch dagziekenhuis heeft men een aangename eetzaal uitgebouwd 

met een buffetsysteem. 

o Het chirurgisch dagziekenhuis beschikt over eigen operatie/behandelzalen. 
o Het operatiekwartier werd recent vernieuwd en uitgebreid. Ook de 

sterilisatieafdeling beschikt nu over 3 strikt van elkaar gescheiden zones. 

o De eenheden voor intensieve zorgen ogen modern en licht. 
o De vernieuwde PAAZ is ruim en huiselijk ingericht. 

o De geriatrische afdeling is beveiligd tegen wegloopgedrag. 

 Volgende infrastructurele tekorten werden opgemerkt: (TK)

o De oude kamers in het chirurgisch dagziekenhuis zijn zeer klein. 
o Het sas van het operatiekwartier is te klein voor het tweerichtingsverkeer dat er nu 

door gaat. Bovendien doet het ook dienst als toegang tot de recovery, om 
goederen af te leveren, vuilnisbakken af te leveren… Door de overdruk tocht het er 
sterk van zodra de buitendeuren opengaan, terwijl men er nochtans patiënten 
verbed. Het ziekenhuis heeft al een planning klaar om aan deze problematiek te 
verhelpen. 

o Er is geen auditieve afscherming mogelijk van kinderen in de onthaalruimte en de 
recovery van het operatiekwartier. Dit is ook niet mogelijk in de onthaalruimten en 
de recovery’s van het dagziekenhuis. 

o Toegang tot de eenheden voor intensieve zorgen zijn niet sluitend beveiligd tegen 
binnenkomen van onbevoegden. 

o Twee patiëntenkamers van hartbewaking zijn te krap om veilig te kunnen werken 
(bv. in geval van een reanimatie moet eerst ander materiaal naar buiten gesleept 
worden). 

 
 Het AZ Sint Elisabeth Zottegem beschikt over een gunstig brandveiligheidsattest van de 

burgemeester daterend van mei 2011. (AV)

 
 Niet op alle afdelingen is de infrastructuur voldoende afgestemd op de specifieke 

patiëntendoelgroep. (TK)
o De badkamers op de revalidatie-afdeling zijn niet toegankelijk voor 

rolstoelpatiënten. Hierdoor kan het toilet er door de patiënt niet zelfstandig gebruikt 
worden, en is de badkamer niet geschikt voor ADL-training. Dit is voor de 
verpleging bovendien weinig ergonomisch tijdens de verzorging. Ook op geriatrie 
zijn de sanitaire ruimtes niet aangepast aan rolstoelgebruikers. 

o Poetsmateriaal en onderhoudsproducten worden niet steeds achter slot bewaard. 
o De revalidatie-afdeling en de afdeling neurologie hebben geen systeem van 

toegangscontrole. Hierdoor neemt men te vaak zijn toevlucht tot 
fixatiemaatregelen. 

o De dagzaal op geriatrie wordt ook gebruikt als eetzaal en als therapiezaal voor 
ergo en kine. Er is onvoldoende ruimte om alle patiënten samen te laten eten. Dit 
lokaal doet bovendien dienst als overleglokaal voor de multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen en is dus niet steeds beschikbaar voor patiënten. 

o ROT ondersteuning aan de hand van infrastructurele aanpassingen kent 
verbeterruimte op de afdeling geriatrie. De bestemming van de lokalen wordt niet 
aangeduid met woordborden of symbolen (bv. verpleegpost, bergruimte, 
badkamer, …). Er is geen visueel onderscheid tussen dienstlokalen en 
patiëntenkamers. Er is geen aanduiding welke (niet afgesloten) ruimten niet 
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toegankelijk zijn voor patiënten en bezoekers. 
 

 Medische investeringen worden momenteel op dienstniveau jaarlijks gepland en dan 
overgemaakt aan de hoofdgeneesheer. We bevelen aan om deze horizon breder te maken 
en meerjarenplannen op te stellen voor medische investeringen, zodat op 
ziekenhuisniveau een coherent investeringsbeleid kan verwezenlijkt worden voor een 
langere termijn. Het is in die optiek ook belangrijk om de investeringen te toetsen aan de 
zorgstrategie van het ziekenhuis. (Aanb)

 
 Er zijn een aantal knelpunten betreffende de controle en onderhoud van de apparatuur. Er 

is geen ziekenhuisbrede systematiek op dit vlak. (TK)
o De hoofdverpleegkundige van de spoedgevallendienst heeft geen zicht op de 

systematiek van het onderhoud van de apparatuur. Er zijn geen data van controle 
genoteerd op de toestellen. 

o De beademingstoestellen van intensieve zorgen worden systematisch 
onderhouden door een externe firma. Op elk toestel is een zelfklever aangebracht 
waarop de datum van het laatste nazicht vermeld is. De andere apparatuur (bv. 
spuitpompen, monitoring, …) is niet onderworpen aan een gepland nazicht of 
onderhoud. Men verwittigt de eigen technische dienst indien er een defect 
optreedt. 

o Voor het onderhoud, het ijken en nazicht van apparatuur (beademingstoestellen, 
infuuspompen, weegschalen, oorthermometers, …) beschikt men voor het OK over 
de eigen technische dienst. Voor een aantal toestellen is er een 
onderhoudscontract met de betrokken firma’s. Voor de andere toestellen staat 
iemand binnen de technische dienst in voor het herstel en de systematische 
controle en kalibratie van de toestellen. 

o Op verpleegafdelingen is er alleen een periodiek onderhoud voorzien voor de 
glucometers maar is er voor de andere apparaten geen structureel nazicht 
geregeld. 

 

 Men streeft in het kader van patiëntveiligheid voor de chirurgische patiënten uniformiteit 
van apparatuur na. (SP) Zo is er gekozen voor eenzelfde merk monitors en 
beademingsapparatuur op het OK en het dagziekenhuis.
In de eenheden voor intensieve zorgen (IZ en HB) werkt men met apparatuur van 
verschillende types en merken. We bevelen aan om voor de behandeling van alle kritieke 
patiënten met de betrokken actoren (OK, IZ, spoed, HB, …) af te stemmen om zo veel 
mogelijk te uniformiseren om het foutenrisico te reduceren. (Aanb) 

 
 
 

5.2 Patiëntendossier 

 
 Men maakt voor eenzelfde patiënt zowel gebruik van elektronische gegevens als van 

papieren documenten. (AV) 
Het patiëntendossier bestaat uit verschillende delen die onvoldoende geïntegreerd zijn. 
Op deze manier kan onvoldoende gegarandeerd worden dat alle relevante gegevens 
steeds beschikbaar zijn voor alle zorgverleners (diagnose, gewenst beleid, 
aandachtspunten, evolutie bij de verschillende zorgverleners, …). (TK) 

 
o Men beschikt over een elektronische resultatenviewer die door heel wat artsen 

gebruikt wordt. 
o De medische dossiers van opgenomen patiënten worden niet steeds op de 

afdeling bewaard. 
o De meeste artsen gebruiken daarnaast nog een papieren medisch dossier. Na 

ontslag van de patiënt worden deze papieren dossiers op verschillende 
plaatsen, naargelang de discipline, in het ziekenhuis bewaard. 

o Verpleegkundigen noteren in een papieren zorgdossier. 
Dit bestaat op sommige afdelingen uit twee delen. Eén deel, de zorgfiches die 
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voor alle patiënten samen apart in een map bewaard worden, wordt door de 
verpleegkundigen meegenomen tijdens de verzorging (zorgobservaties en 
parameters) en een ander deel (met o.a. medicatieschema) dat in de 
verpleegpost blijft. Hiernaast maakt men ook gebruik van briefingbladen. 

o Op de afdeling neurologie noteren logopedisten, kinesitherapeuten en 
ergotherapeuten uitvoerig in het verpleegkundig dossier. De logopedist maakt 
dagelijks notities, de ergo- en kinesitherapeuten gebruiken hiervoor een 
gestructureerd volgblad waarop toegediende therapie en evolutie te volgen is. 
(SP) 

o Er is geen centrale archivering van de medische dossiers. Deze worden 
verspreid bewaard. (NC) 

o Op een aantal afdelingen werd vastgesteld dat artsen noteren op het rode 
medisch orderblad in het verpleegkundig papieren dossier. (SP) 

o Diëtisten en de sociaal verpleegkundige noteren niet in het verpleegdossier. 
o Op de revalidatie-afdeling maken kinesitherapeuten en ergotherapeuten geen 

notities in het patiëntendossier op de afdeling, zij geven informatie enkel 
mondeling door. 
Op andere afdelingen schrijven paramedici en psychologen af en toe iets in het 
verpleegdossier. 

o De logopedist, psycholoog en maatschappelijk werker schrijven hun notities in 
een eigen dossier dat niet op de afdeling wordt bewaard. 

o Op sommige afdelingen bevindt het verslag van de wekelijkse multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen zich in een aparte map. 

 

In de nabije toekomst wil men overgaan tot de ingebruikname van één geïntegreerd 
multidisciplinair elektronisch patiëntendossier dat ook een medicatievoorschrift bevat. 
Hiertoe bestaat er een actieve multidisciplinaire werkgroep (SP), waarbij de paramedici niet 
betrokken zijn. (Aanb) 
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6 Medewerkers 
 

6.1 Personeelsbeleid 

 

 Er zijn op moment van de audit 344 VTE actief in het zorgdepartement van het ziekenhuis. 
Hiervan zijn er 246 VTE verpleegkundigen (67%), waarvan 154 VTE bachelors en 
vroedvrouwen (62%). 53 % van de verpleegkundigen / verzorgenden werken deeltijds. 
(AV) Hiervan werkt 79 % minimum een driekwart jobtime. (SP)

 

 Momenteel zijn er voor algemene functies en voor een aantal specifieke functies (bv. 
loopwaak, ziekenhuishygiënist, begeleider herintreders) functieomschrijvingen uitgewerkt. 
(SP) Naar aanleiding van de resultaten van het Deltaonderzoek in 2006 werd een 
actieplan HR opgesteld met actiepunten binnen vier domeinen. Zo worden momenteel o.a. 
kerncompetenties vastgelegd en gekoppeld aan gedragsindicatoren. We bevelen aan om 
voldoende te differentiëren naar de afdelingsspecifieke functies die opgenomen worden. 
(Aanb)

Momenteel zijn er dienstspecifieke functieomschrijvingen uitgewerkt in het 
operatiekwartier. (SP) 

 

 Functioneringsgesprekken gaan momenteel enkel door met nieuwe medewerkers. (TK)
Men beschikt over een procedure disfunctioneren. (AV) 

 
 Het ziekenhuis kampt met een chronisch personeelstekort. Ondanks heel wat 

inspanningen in het kader van aanwervingen, slaagt men er niet in om de vacatures in te 
vullen. Op moment van de audit staan er binnen het zorgdepartement 15 vacatures open 
(8 openstaande plaatsen voor de mobiele equipe en 7 vervangingen van zorgkundigen 
door verpleegkundigen). (AV)

 

 Op heel wat afdelingen is er een hoge werkdruk. (AV) Bepalende elementen zijn bv. het 
personeelstekort, de veelheid aan verschillende patiëntengroepen, de grote 
verscheidenheid aan artsen waarmee samengewerkt wordt en het gebrek aan 
doorgedreven taakuitzuivering.

o Voor de basisafdelingen is er een minimale bestaffing bepaald op basis van 3 
periodes gedurende het jaar. Van januari tot juni ligt de basisbestaffing vast op 
14,5 VTE verpleegkundigen en 1,5 VTE logistieke medewerkers. In het najaar en 
de winter wordt dit opgetrokken met 1 of 2 VTE. Recent werd de basisbestaffing in 
het weekend opgetrokken. (SP) De basisbestaffing is voor alle klassieke 
hospitalisatieafdelingen gelijk omdat er in het verleden geen grote verschillen 
bleken bij metingen via San Joachim. Er wordt geen rekening gehouden met 
turnover en activiteitencijfers. Zorgzwaarte wordt niet geobjectiveerd. De bestaffing 
wordt niet systematisch beleidsmatig besproken met de hoofdverpleegkundigen en 
er zijn geen structurele aanpassingen per afdeling op basis van zorgzwaarte of 
werkdruk. Zelfs wanneer er duidelijke signalen zijn vanuit de werkvloer, worden 
gemaakte afspraken i.v.m. bestaffing, niet steeds geëvalueerd. (TK) Zo gaf men 
bv. zowel vanuit spoed als pediatrie aan dat het bestaande cascadesysteem niet 
werkte vlak na de start. Nochtans bleef dit op papier bestaan sinds 2008 en was er 
geen aanpassing. Besprekingen van het probleem konden niet aangetoond 
worden. 

o Op spoed wordt er omwille van bestaffingsproblemen soms gewerkt (30 à 40 % 
van de tijd) met een inslapende wacht. Hierbij is er na de wachtdienst geen 
recuperatie voorzien. Zo kan een vroege shift volgen op een nachtdienst waarin 
men inslapend van wacht was zonder recuperatie ertussen. Dit houdt een risico in 
op vlak van patiëntveiligheid. (TK) 

o Men bewaakt sterk de inzet van zorgkundigen onder de leiding van een 
verpleegkundige. (SP) 
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o Er worden frequent interimkrachten ingezet (878 dagen in 2010 = 4,24 VTE). (AV) 
Men werkt met een vast interim-bureau waardoor een aantal interimkrachten erg 
vertrouwd zijn met het ziekenhuis en specifieke afdelingen. (SP) Op basis van 
slechte prestaties worden soms interimkrachten geweigerd. Men dient de kwaliteit 
en de continuïteit van zorg verder te bewaken gezien de specifieke moeilijkheden 
eigen aan het werken met interimkrachten (vorming, kennis van procedures, …) 
Interimkrachten die op geregelde basis ingezet worden, krijgen geen inscholing. 
(Aanb) 

 
 Op basis van het aantal bedden dient men te beschikken over een mobiele equipe van 

14,23 VTE, waarvan 9,96 VTE verpleegkundigen en 4,27 VTE verzorgenden. Men beschikt 
over een mobiele equipe van 13,8 VTE, waarvan 6,9 VTE verpleegkundigen en 5 VTE 
zorgkundigen. Er is een normatief tekort van 0,43 VTE personeel binnen de mobiele 
equipe. (NC) De mobiele equipe wordt ingezet om toegenomen zorgzwaarte op te vangen 
of om inscholing via een meter/peter systeem mogelijk te maken. (SP)

 

 Er is nog onvoldoende aandacht voor taakuitzuivering / taakverschuiving. (TK) Ondanks 
heel wat maatregelen (inzet van logistieke medewerkers op de afdelingen en het centraal 
georganiseerd logistieke proces van bestellingen en aanvullen op de afdelingen) staan 
verpleegkundigen nog vaak in voor niet patiënt gerelateerde taken.

o Momenteel hebben enkel het operatiekwartier en de afdelingen waar dit wettelijk 
vereist is, administratieve medewerkers. 

o Niet alle afdelingen hebben logistieke medewerkers ter beschikking (IZ, 
hartbewaking, spoed, PAAZ). (TK) Op de andere afdelingen worden logistieke 
medewerkers die deeltijds werken, ingezet voor 5u42 per dag om een dagelijkse 
aanwezigheid te waarborgen. (SP) 

 

 Er zijn heel wat initiatieven om hoofdverpleegkundigen te ondersteunen (coaching van 
nieuwe hoofdverpleegkundigen door een externe firma, ondersteuning door adjunct- 
hoofdverpleegkundigen, interne bijscholingen, dagelijkse aanwezigheid van een lid van het 
middenkader…) (SP) maar er is nog onvoldoende ondersteuning in hun 
managementstaken. Beleidsgegevens worden niet systematisch en periodiek 
teruggekoppeld. Hoofdverpleegkundigen hebben geen zicht op activiteitencijfers en 
verbruiksgegevens. Kwaliteitsparameters worden beperkt teruggekoppeld (bv. decubitus, 
valincidenten). Aantal uren vorming wordt niet systematisch teruggekoppeld. We bevelen 
aan om systematisch gegevens terug te koppelen als input voor jaarverslagen en om de 
werking bij te sturen. We bevelen aan om bij de terugkoppeling van gegevens te werken 
vanuit een vraaggestuurde visie eerder dan uit een aanbodgestuurd verhaal. (Aanb) Er 
gaan geen intervisies voor hoofdverpleegkundigen door. (Aanb)

 

 Er is ‘s nachts niet voorzien in een supervisor, die op ziekenhuisniveau de interne wacht 
verzekert. (TK) Uit gesprek blijkt dat het personeel van spoed deze taak bijkomend dient 
op te nemen zonder dat er iemand hiervoor nominatief benoemd wordt en hiervoor 
opgeleid is.

 

 Er is aandacht voor veiligheid en welzijn van het personeel. (AV) Ondersteuning kan 
gegeven worden door de eigen psycholoog (5 tal keer in 2010). Daarnaast is er in 
samenwerking met IDEWE een aanbod voor personeelsleden na een emotionele 
gebeurtenis. Naast individuele begeleiding, zijn ook groepsbegeleidingen onder leiding van 
een psycholoog mogelijk. Meerdere sessies kunnen wanneer follow up nodig is. In 2010 
werd hierop tweemaal beroep gedaan. Het is niet duidelijk of dit aanbod door iedereen 
gekend is. We bevelen aan om medewerkers extra te informeren over dit aanbod en de 
instap erg laagdrempelig te maken (bv. niet steeds via directie). We bevelen aan om na te 
gaan of er nood is aan systematische intervisie voor bepaalde groepen 
(hoofdverpleegkundigen, spoed, IZ, oncologie, ….). (Aanb)

 

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

o Er zijn op specifieke diensten gespecialiseerde verpleegkundigen tewerkgesteld, 
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o Men werkt met referentieverpleegkundigen. Zij werken hoofdzakelijk 
afdelingsgebonden, maar zijn voor deze taken niet vrijgesteld van hun zorgtaken. 
(Aanb) 

o Momenteel werkt men beperkt met “verpleegkundige specialisten” binnen het 
ziekenhuis (bv. ICT, borstverpleegkundige, wondzorg, stoma). Zij werken 
afdelingsoverschrijdend, doen consulten, geven adviezen en verzorgen 
patiënteneducatie. Ze werken mee het beleid uit binnen hun expertisegebied. (SP) 
Eén verpleegkundig specialist is volledig vrijgesteld en geeft zeer regelmatig 
gastcolleges. Eén verpleegkundig specialist is in het bezit van een masterdiploma. 
We bevelen aan om deze evolutie te stimuleren. (Aanb) 

o Er is momenteel nog geen actieve screening op high potentials bij de actieve 
werknemers. We bevelen aan om een specifiek begeleidingstraject uit te werken 
binnen het competentiemanagement. (Aanb) 

 
 

6.2 Artsen 

 
 In het ziekenhuis werken 96 artsen en drie ASO’s eerste of tweede jaar interne 

geneeskunde. (AV)
 

 Sommige medische diensthoofden nemen hun taken niet ten volle op (TK) (bv. uitwerken 
van dienstspecifieke beleidsdocumenten zoals medisch reglement en RIO, organiseren 
van vorming voor medewerkers, deelname aan werk- en stuurgroepen i.v.m. beleid of 
kwaliteit, multidisciplinaire werking, aansturing van de dienst op basis van gestructureerd 
overleg, …).
We bevelen aan om alleen artsen in deze functie te benoemen op basis van 
leidinggevende capaciteiten en deze artsen verder te stimuleren om specifieke opleiding 
te volgen over management en leidinggeven. De opmaak van een gedetailleerde 
functiebeschrijving met explicitering van taken en verantwoordelijkheden kan bij de 
selectie van de medische diensthoofden helpen. 

Men kan ook best de medische diensthoofdenvergadering (slechts 1 samenkomst in 2011) 
opwaarderen om de artsen van de verschillende disciplines actiever te betrekken bij het 
dagelijkse beleid. (Aanb) 

 

 De Medische Raad agendeert op haar vergaderingen voornamelijk onderwerpen 
betreffende financies, klinische activiteit en personeelsverloop binnen het artsenkorps. Er 
worden zelden items in verband met kwaliteit van zorg of ziekenhuisbeleid besproken, 
hoewel dit orgaan hierin zeker een verantwoordelijkheid moet dragen. (TK) Nochtans is er 
wel interesse merkbaar, want verschillende leden van de MR zijn actief in projecten of 
werkgroepen die zich binnen het ziekenhuis met dit domein bezig houden (bv. Comité 
kwaliteit en patiëntveiligheid). (AV)

 
 Er zijn heel wat artsen geassocieerd. Binnen gynaecologie, stomatologie en pneumologie 

zijn er meerdere verschillende associaties. (AV) Dit zorgt soms voor problemen, onder 
andere bij de aanwerving van artsen.
Het vormen van associaties kan aangemoedigd worden door dit expliciet op te nemen in 
de nieuwe medische beleidsstrategie, eventueel formeel in het medisch reglement. Door 
de pooling van knowhow en financiële aspecten creëert men enerzijds duidelijke medische 
beleidslijnen, met inbegrip van uniforme werkwijzen en procedures, en kan men anderzijds 
ook de rekrutering en retentie van eventuele knelpuntdisciplines bekomen. (Aanb) 

 
 In het ziekenhuis is het aantal (11) anesthesisten (9,7 VTE beschikbaar) niet in verhouding 

tot het aantal taken die ze uitvoeren: (TK)
o Anesthesie in 8 operatiezalen en 1 behandelzaal op chirurgisch dagziekenhuis 

(Aantal ingrepen in 2010: 15721) 

o Behandelende arts dagelijkse werking op IZ (2 anesthesisten alterneren wekelijks) 
o Pijnkliniek (dagelijkse consultaties) 

o Dagelijkse preoperatieve consultaties 
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o Verdoving bij bevallingen (417 epidurale analgesie bij bevallingen in 2010) 
o Wachtdienst IZ en hartbewaking (nacht en weekend) 
o Medisch diensthoofdschap van OK en van IZ 
o Tweede (oproepbare) wacht voor urgenties in OK (nacht en weekend) 

o Wachtdienst spoed (gemiddeld 24u/maand) 

Deze organisatie brengt een risico mee voor patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg: 

o Soms zijn twee patiënten onder narcose waarop één anesthesist toezicht heeft. 
o De spoedarts moet soms opgeroepen worden naar een acuut probleem met een 

intensieve patiënt omdat de anesthesist met intensieve wacht in OK een dringende 
narcose doet. 

 
De laatst aangenomen anesthesist werkt momenteel 3/5 gezien hij zich gedurende één 
jaar bijkomend specialiseert in de locoregionale anesthesie. Vanaf 1 september 2012 
zullen er dus 10 VTE anesthesisten werkzaam zijn. De laatste 5 jaren is de associatie 
sterk uitgebreid met 3 anesthesisten. (AV) 

 

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

 
 Er zijn geen structurele evaluaties en/of functioneringsgesprekken met elke arts. Er zijn 

evenmin systematische exitgesprekken als artsen het ziekenhuis verlaten. (Aanb)
 

 Men kampt al een tijdje met een tekort aan urgentieartsen. (TK) Door het invullen van de 
wachtdiensten met andere artsen (toegelaten specialismen) kan men de wettelijke 
medische permanentie voor spoed realiseren, maar deze oplossing is geen optimale 
situatie.1,5 VTE nieuwe spoedartsen werden gerekruteerd en komen in de loop van 2011 
in dienst. (AV)

 
 Bij ernstige incidenten kunnen artsen niet genieten van een gestructureerde debriefing 

(met psycholoog) die door het ziekenhuis wordt aangeboden. (Aanb)

 
 
 

6.3 Vorming, training en opleiding (VTO) 

Situering 

 Er werd gesproken met de verpleegkundige directeur en de verantwoordelijke voor 
vorming. Op de verschillende afdelingen was vorming een aandachtspunt.

 
 

Beleid en strategie 
 

 De visie en strategie inzake vorming is niet uitgeschreven. (TK)
o Het beleid op afdelingsniveau is niet ingebed in de beleidscyclus, maakt geen deel 

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

o Er is geen jaarverslag en beleidsplan VTO. Enkel de vormingscoördinatoren 
maken een jaaroverzicht op over de begeleiding van nieuwe medewerkers. 

o De tussenkomst bij het volgen van vormingen (uitgezonderd voor de terugbetaling 
van inschrijvingsgeld bij bijzondere beroepstitel) is niet vastgelegd in een 
document. 

 
 

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

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

brugopleidingen, behalen BBT, …) opgemerkt. (SP)

o Alle medewerkers in het OK hebben een interne opleiding radioprotectie gevolgd. 
o Enkele medewerkers op het dagziekenhuis hebben de BBT oncologie behaald, alle 

andere kunnen bogen op voldoende ervaring. 

 
 

Medewerkers 

 

 Momenteel wordt de taak van de begeleiders herintreders ingevuld door 5 medewerkers 
(vormingscoördinatoren). Ze worden hiervoor 0,2 VTE vrijgesteld (samen 1 VTE). (AV) 
Zij werken cluster gebonden en zijn nog actief op de werkvloer, wat de voeling met het 
werkveld en de nodige expertise versterkt. (SP)

 

 Op afdelingen werd het principe van meter en peter geïntroduceerd voor de opvang van 
nieuwe medewerkers. Vaak wordt deze taak opgenomen door de stagementoren voor de 
studenten. Deze medewerkers kregen een specifieke opleiding. (SP)

 
 

Processen 
 

 Het gehanteerde streefdoel voor het aantal uren vorming is voor alle medewerkers 
vastgelegd op 8u per jaar en voor medewerkers die in het bezit zijn van een BBT minimum 
16u per jaar. (AV)

Het aantal gevolgde uren vorming wordt centraal opgevolgd. Deze cijfers worden niet 
systematisch teruggekoppeld naar de hoofdverpleegkundigenmaar kunnen via de 
personeelsdienst opgevraagd worden. In praktijk gebeurt dit niet steeds. 
In 2010 volgde 6% van de medewerkers geen vorming. Van de medewerkers die wel 
opleiding volgden, behaalde 33% niet het streefdoel van 8u per jaar. Medewerkers worden 
hierop niet aangesproken. (TK) 

 

 Het algemeen inscholingsaanbod bestaat uit een departementsoverschrijdend 
driemaandelijkse infonamiddag en één opleidingsdag per jaar voor alle nieuwe 
medewerkers binnen het verpleegkundig departement. We bevelen aan om deze dag te 
differentiëren volgens de verschillende beroepsgroepen. (Aanb)

Nieuwe medewerkers worden geëvalueerd door de hoofdverpleegkundige na 2, 4 en 6 
maanden. (AV) Op sommige afdelingen werkt men met een onthaalmap voor nieuwe 
verpleegkundigen. Er zijn niet voor alle diensten dienstspecifieke inscholingsprogramma’s 
uitgewerkt. (TK) Voor een aantal afdelingen gebeurde dit wel (bv. G, IZ/HB, OK, …). (SP) 

 

 Het interne vormingsaanbod wordt opgesteld door een werkgroep waarin 
verpleegkundigen van alle afdelingen en de vormingscoördinatoren vertegenwoordigd zijn. 
De jaarlijkse vormingsdagen worden per specifieke groepen georganiseerd (moeder kind, 
kritieke patiënten, …) en omvat een aantal opleidingen die op basis van behoeftepeilingen 
geselecteerd werden. (SP)

 
 Er is geen specifiek inscholingstraject voor nieuwe hoofdverpleegkundigen en voor nieuwe 

artsen. (Aanb)
 

 Implementatie van nieuwe procedures gaat niet steeds gepaard met opleiding. (Aanb)
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Resultaten 

 
 In 2010 werd voor 2587 uren interne vorming en 1906 uren externe vorming toegekend 

binnen het zorgdepartement. (AV)
 

 In 2010 werden 12 zorgkundigen, 3 logistieke medewerkers en 50 verpleegkundigen 
opgenomen in een traject voor nieuwe medewerkers. Daarnaast werden 201 studenten 
begeleid. (AV)

 

 Jaarlijks wordt er vijfmaal een wondforum georganiseerd voor huisartsen, 
thuisverzorgingsdiensten en woon- en zorgcentra. (SP) Hierbij worden vanuit de brede 
groep telkens casussen aangedragen en besproken. Externe sprekers worden uitgenodigd 
en firma’s krijgen de gelegenheid om nieuwe producten voor te stellen.

 
 Ondanks de krapte aan personeel is er op het operatiekwartier een lange 

opleidingsperiode voorzien van ongeveer anderhalf jaar. In die periode mag men geen 
wachten opnemen en wordt men supplementair opgesteld. (SP)

 
 

6.4 Bestaffing 
 

 Er is een normatief personeelstekort: (NC) 

o 1,85 VTE op Sp-locomotorisch (berekend op 30 erkende bedden met een 
bezettingsgraad van 97.5%), waarvan 0,2 VTE paramedici en 1,65 VTE 
verzorgend-verplegend personeel. 

o Minstens 1,4 VTE verpleegkundigen op spoedgevallendienst. 
o Een tekort van 0,43 VTE personeel binnen de mobiele equipe. 
o Een tekort van 1 VTE verpleegkundig middenkader. 
o Een tekort van 0,3 VTE maatschappelijk assistent op PAAZ. 

o Een tekort van 0,4 VTE ergotherapeuten, logopedist of psycholoog op geriatrie. 

 Er is een kwalitatief personeelstekort: (NC)

o Een tekort van 1,2 VTE verpleegkundigen met BBT op de afdeling geriatrie. 
o Een tekort van 3,06 VTE verpleegkundigen binnen de mobiele equipe. 

o Een tekort van 1,9 VTE bachelor verpleegkundigen op Sp-locomotorisch. 

 De vereiste permanentie kan niet gegarandeerd worden op volgende diensten: (NC)

o Men voorziet niet in de vereiste permanentie van 2 verpleegkundigen op spoed bij 
gelijktijdige uitruk van MUG en 100. 

o Op HB slaagt men er niet in om steeds minstens de helft van de verpleegkundigen 
met een BBT op te stellen. 

o Op IZ en HB kan men de minimumpermanentie niet waarborgen wanneer 
verpleegkundigen taken moeten uitvoeren buiten de eenheid. 

 

 Er is een tekort aan psychologen binnen het ziekenhuis in functie van het takenpakket. 
(TK) In totaal beschikt men in het ziekenhuis over 2,85 VTE psychologen, waarvan er 1,85 
VTE tewerkgesteld zijn op de PAAZ afdeling. Daarnaast is er nog één fulltime psycholoog 
die actief is binnen het palliatief support team (wettelijke vereiste 0,5 VTE), binnen het 
zorgprogramma voor oncologie, die ingezet wordt voor de opvang van personeelsleden na 
een traumatische gebeurtenis (in 2005 een vijftal keer), voor de opvang van familieleden 
na een crisissituatie en op papier ook actief is binnen het geriatrische interne liaisonteam 
(0,3 VTE). De inzet van psychologen is op sommige afdelingen onvoldoende.
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7 Processen 
 

7.1 Organisatie van zorg 

 

 Men kiest binnen het ziekenhuis voor geïntegreerde verpleging met patiëntentoewijzing op 
alle diensten. Verpleegkundigen krijgen in het systeem van patiëntentoewijzing gemiddeld 
de verantwoordelijkheid over een 10-tal patiënten toegewezen. 
Patiëntentoewijzing is niet op alle afdelingen doorgedreven en wisselend per afdeling. 
(AV) Op de werkvloer zien we vaak zoneverpleging waarbij medicatietoediening 
gekoppeld wordt aan patiëntentoewijzing (SP) maar zaalrondes doorgaan met de 
hoofdverpleegkundigen (bv. gastro-enterologie, revalidatie-afdeling) en de 
verantwoordelijke verpleegkundige niet deelneemt aan multidisciplinair overleg. (Aanb) 

 
 Op sommige afdelingen zijn er geen formele afspraken over de organisatie van 

zaalrondes of worden gemaakte afspraken niet gerespecteerd. Verschillende disciplines 
toeren meestal los van elkaar. Artsen toeren soms alleen en briefen achteraf de 
verpleegkundige. Sommige artsen toeren zeer laat in de avond, wanneer de 
verantwoordelijke verpleegkundigen al naar huis zijn.
Dit bemoeilijkt een goede overdracht van gegevens en de organisatie van de zorg. (TK) 
Aanbeveling om multidisciplinaire zaalrondes te organiseren met duidelijke afspraken. 
(Aanb) 
Op andere afdelingen is de organisatie van zaalrondes zeer goed geregeld. (SP) 

 
 Voor sommige patiëntengroepen is er een zeer goede afstemming van de zorg tussen de 

verschillende betrokken disciplines. (SP)
o Op de afdeling 1D is er een wekelijkse patiëntenbespreking over de neurologische 

patiënten met de neurologen, de hoofdverpleegkundige, de sociale dienst, de 
revalidatiearts, de kinesitherapeut en de logopedist. 

o Op de afdelingen 3F is er een wekelijkse patiëntenbespreking van alle patiënten 
met de revalidatieartsen, de hoofdverpleegkundige, de kinesitherapeuten, de 
ergotherapeuten en de logopedist. 

o Binnen inwendige geneeskunde is de zorg op elkaar afgestemd, bv. afspraken over 
de zaalrondes binnen en tussen subdisciplines, werken met staande orders, … 

o Binnen orthopedie zijn enkele zorgprocessen multidisciplinair uitgewerkt. Zo is er 
Joint Care® voor totale heup- en totale knieprothese. 

o Bij de cardiologen en pneumologen is er een homogeen medisch beleid. 

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

o Op de afdeling 1D zijn er geen multidisciplinaire patiëntenbesprekingen over de 
neurochirurgische patiënten. 

o Op de kinderafdeling zijn er geen multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. 
o De psycholoog maakt geen deel uit van het pluridisciplinaire team op geriatrie. Ze 

wordt (zelden) in consult gevraagd voor niet palliatieve patiënten. 
o Op geriatrie gaan er wekelijks multidisciplinaire patiëntenbesprekingen door, maar 

niet alle disciplines zijn aanwezig (psycholoog, kinesisten van sommige patiënten). 
Verantwoordelijke verpleegkundigen (in het kader van patiëntentoewijzing) zijn niet 
betrokken bij deze multidisciplinaire besprekingen. De verslaggeving van dit overleg 
maakt geen deel uit van het individuele dossier van de patiënt. 

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

o Patiënten die gevolgd worden door de geriatrische interne liaison worden niet 
multidisciplinair besproken. 
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o Op de afdeling cardiologie –pneumologie gaan er enkel voor de COPD patiënten 
multidisciplinaire patiëntenbesprekingen door. Hiervan wordt geen verslaggeving 
gemaakt. 

o Op de afdeling orthopedie gaan er niet systematisch multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen door. Er zijn geen criteria wanneer een overleg dient door te 
gaan. 

o Op hartbewaking en IZ gebeuren geen systematische multidisciplinaire (medisch, 
verpleegkundig, paramedisch) patiëntenbesprekingen. Er is ad hoc overleg waar 
nodig tussen arts en verpleegkundige of tussen artsen onderling. Ook met de 
kinesist wordt afzonderlijk per casus gebrieft. 

o De chirurgen binnen eenzelfde discipline hanteren verschillende procedures voor 
eenzelfde ingreep. 

 

 De inzet van psychologen is op sommige afdelingenonvoldoende. (TK)

o Op geriatrie was de psycholoog op het moment van de audit bij geen enkele patiënt 
betrokken. Testen gebeuren hoofdzakelijk door de ergotherapeut. Ook binnen de 
werking van de interne liaison wordt zij nagenoeg nooit bijgevraagd. De psycholoog 
is niet vertegenwoordigd op het multidisciplinair overleg op de afdeling geriatrie. 

o De psycholoog maakt geen deel uit van het pluridisciplinaire team op geriatrie. Ze 
wordt (zelden) in consult gevraagd voor niet-palliatieve patiënten. 

o Psychologen zijn onvoldoende betrokken bij de zorg voor patiënten op de 
verpleegafdelingen 1D en 3F. CVA-patiënten en revalidatiepatiënten worden 
geconfronteerd met (zwaar)functieverlies en zijn hierdoor vaak depressief. Er wordt 
op deze afdeling zelden beroep gedaan op psychologen voor psychologische 
ondersteuning van patiënten en familie. Er is geen psycholoog toegewezen aan 
deze afdelingen, er neemt geen psycholoog deel aan de wekelijkse 
multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Psychologen worden enkel ingezet voor 
afname van tests, bv. MMS-testen. 

 
 

7.2 Procedurebeheer 
 

 Alle procedures zijn terug te vinden via het procedureboek op het intranet. (AV) 

 
 Er is nog geen systeem voor controle van de praktijkuitoefening van de verschillende 

procedures, richtlijnen, processen, werkwijzen, … (Aanb) 
De inhoud van de procedures is niet steeds gekend (bv. katheterzorg, richtlijnen 
blaassondage, richtlijnen MRSA, …). (TK) Invoering van nieuwe procedures gaat niet 
steeds gepaard met opleiding. (Aanb) Op sommige afdelingen wordt intern wel opleiding 
georganiseerd (bv. op het operatiekwartier is er steeds opleiding bij de ingebruikname van 
een nieuw toestel). (AV) 

 

 De time out procedure op OK wordt niet steeds consequent gevolgd. (TK) 

 
 Sommige medewerkers en artsen houden zich niet aan de voorschriften voor handhygiëne 

(ringen, armbanden, polshorloges, lange mouwen). (TK) 
 

 Er is geen ziekenhuisbreed suïcidepreventiebeleid. (Aanb) 
 

 Er is geen ziekenhuisbreed pijnprotocol uitgewerkt voor volwassenen en voor kinderen. 
(TK) 

 
 Artsen in het operatiekwartier volgen soms verschillende procedures voor eenzelfde type 

ingreep. (TK) Gebrek aan uniformiteit verhoogt de kans op fouten. In een ziekenhuis moet 
de zorg zo georganiseerd worden, dat ze in optimale omstandigheden kan geschieden. Dit 
impliceert onder andere verregaande uniformisering van werkwijzen in het kader van 
patiëntveiligheid.
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7.3 Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Fixatie 

Situering 

 
 

 Men beschikt in het St. Elisabeth ziekenhuis te Zottegem over een ziekenhuisbrede 
procedure “(fysieke) fixatie”. Daarnaast bestaat ook de procedure ‘fixeren van patiënten op 
isolatiekamer’ (toepassingsgebied PAAZ).

 
 Er werden tijdens de audit 16 fixatiedossiers ingekeken tijdens de rondgang op 

verschillende afdelingen .

 
 

Beleid en strategie 

 

 Fixatie wordt geregistreerd op de afdelingen via een meldingsformulier aan de directie. 
(AV) De gegevens worden niet geanalyseerd en gebruikt voor bijsturing van het beleid in 
het kader van kwaliteitsbewaking. (TK) Men stelt dat de gegevens niet betrouwbaar zijn. 
Enkel voor de geriatrische afdeling is er een terugkoppeling gebeurd. Er werden geen 
gerichte verbeteracties geselecteerd.

 

 De registratie en opvolging van valincidenten bij gefixeerde patiënten (totaal en volgens 
ernstklasse van verwondingen) zit niet vervat in de algemene opvolging van valincidenten. 
(AV)

 

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

o Tegenindicaties werden beperkt uitgeschreven (o.a. , weigering van patiënt en 
familie). We bevelen aan om ook medische tegenindicaties uit te werken. 

o Familie informeren dient gerapporteerd te worden in het dossier. 
o Er is aandacht voor het veilig toepassen van de maatregel (bv. richtlijnen bij 

gebruik van de Zweedse gordel en polsbanden, aangepaste bekkengordel voor 
gebruik in zetel en gebruiksaanwijzing voor verpleegdeken). 

o Er is aandacht voor onderliggende oorzaken voor probleemgedrag. 

Verbeterpunten zijn (TK) : 
o De indicaties in de procedure zijn te ruim en breder interpreteerbaar dan “gevaar 

voor zichzelf of anderen” (bv. onrustige of gedesoriënteerde patiënt, dementerende 
patiënt, …). Fixatie op vraag van de patiënt of familie is op zich geen gegronde 
reden voor fixatie. De indicaties moeten steeds patiëntgerelateerd zijn en degelijk 
onderbouwd. 

o Alternatieven waarbij men een attitude van “beperkte risico-acceptatie” vooropstelt, 
zijn onvoldoende uitgewerkt. 

o De betrokkenheid die van de arts gevraagd wordt, is onvoldoende uitgewerkt. 
Fysieke fixatie is, naast een B1 handeling, ook een handeling met medische 
verantwoordelijkheid (maakt deel uit van de therapie). De beslissingsbekwaamheid 
van een patiënt berust op een klinisch oordeel van de arts. Men werkt de vereiste 
betrokkenheid van de arts best gedetailleerd uit (handtekening arts bij de start, 
bedside overleg met de arts, verwittigen van de arts bij verergeren onrust, …). 

o Toegestane maatregelen zijn niet limitatief opgesomd. 
o Verhoogd toezicht tijdens de maatregel is onvoldoende duidelijk uitgeschreven 

(“regelmatig”, de toestand van de patiënt, …). 
o Evaluatie van de maatregel is niet opgenomen in de procedure of de flowchart. 
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o De procedure is niet gelinkt aan het valpreventieprotocol of de vroegtijdige 
opsporing van delier. 

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

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

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

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

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

o Een duidelijk opnamebeleid voor patiënten met dementie, cognitieve stoornissen 
en wegloopgedrag, met aangepaste therapie voor deze doelgroep en afstemming 
tussen de dienst neurologie en geriatrie. Tijdens de audit werd opgemerkt dat een 
patiënt gefixeerd werd omdat de (open) afdeling niet geschikt was. 

o Jaarlijkse / continue vorming van alle medewerkers over fixatie, breed gekaderd. 
o Vroegtijdige opsporing van delier aan de hand van een objectieve score gelinkt 

aan de opstart en evaluatie van een fixatiemaatregel. 12/16 ingekeken dossiers 
melden verwardheid als reden voor fixatie. 

o Een multidisciplinair uitgewerkte multifactoriële valevaluatie bij patiënten met een 
valrisico en het opvolgen in welke mate de items uit het actieplan opgevolgd 
worden. 

 
 

Middelen 

 
 

 Men werkt met fixatiemateriaal (Zweedse gordels, trappelzakken) per afdeling. Er zijn geen 
verschillende maten van Zweedse gordels beschikbaar. (TK)

 
 Niet alle materialen / handelingen die een vrijheidsbeperking inhouden worden beschouwd 

als fixatie. (TK) Voorzettafels en bedsponden worden op sommige afdelingen gebruikt 
maar worden niet steeds aangegeven als fixatie, terwijl ze wel een vrijheidsbeperking 
inhouden.

 
 De broekgordels passen niet in de zetels en kunnen enkel gebruikt worden in de rolstoelen. 

Dit houdt een risico in op het gebruik van verkeerd (en onveilig) materiaal, zoals gebruik 
van enkel lendengordel of voorzettafel in de zetel. (TK)

 
 Voor alle gebruikte fixatiemiddelen is er een gebruikshandleiding voorzien. (SP) We 

bevelen aan om deze te linken aan specifieke indicaties en tegenindicaties. (Aanb)

 
 

Medewerkers 

 
 

 Kennis en cultuurwijziging zijn belangrijke aspecten bij het toepassen van een fixatie arm 
beleid. Momenteel dateert de laatste bijscholing over de procedure van 2009. Deze ging 
door voor verpleegkundigen en handelde over de technische aspecten van fixatie. (AV) 
Fixatie is geen onderdeel van het inscholingstraject. (Aanb) Belangrijk is dat alle 
zorgverstrekkers die betrokken worden bij fixatie van patiënten (artsen, ASO’s, 
(nacht)verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, …) jaarlijks bijscholing krijgen inzake 
fixatie. Deze bijscholingen worden best zeer breed opgevat: juiste toepassing van de 
materialen, toepassen van alternatieven (bv. aan de hand van casussen), onderliggende 
oorzaken, aanpak van probleemgedrag (zoals onrust, verwardheid en agressie, …), 
valprotocol, delirium, … (Aanb)
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Processen 
 

 De procedure fixatie wordt niet steeds gevolgd. (TK) Op IZ volgt men de ziekenhuisbrede 
procedure niet. Beademde patiënten worden gefixeerd op “aanvoelen van de 
medewerkers”. We bevelen aan om de ziekenhuisbrede procedure uit te diepen voor de 
specifieke situatie op IZ en de indicaties voor fixatie van beademde patiënten te 
objectiveren en te linken aan het niveau van sedatie. (Aanb)

 

 Uit dossiers (13/16) en uit gesprek blijkt valpreventie een 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).

 

 In de ingekeken dossiers waren geen alternatieven voorgesteld of genoteerd (16/16). (TK)
 

 De beslissing tot fixatie gebeurt niet steeds in overleg. Hoewel volgens de procedure de 
betrokkenheid van de arts gevraagd wordt, is het in praktijk vaak de verpleegkundige die 
de maatregel initieel instelt. De arts wordt dan nadien verwittigd. De betrokkenheid van de 
arts kon niet aangetoond worden op basis van het dossier (geen handtekening in 12/16 
dossiers ). Het multidisciplinair bespreken van chronische verwardheid kon niet 
aangetoond worden op basis van het dossier. Er waren geen notities over fixatie bij het 
verslag van de wekelijkse teamvergaderingen. (TK)

 

 Beslissing tot fixatie gebeurt niet steeds in overleg met de patiënt en familie (TK), maar 
wordt na de start “meegedeeld”. Melding aan de familie is niet steeds gedocumenteerd in 
het dossier (3/16).

 

 Er is onvoldoende aandacht voor (noteren van de) evaluatie van de maatregel. (TK)

o De maatregel wordt niet steeds aangepast wanneer er knelpunten zijn (bv. na een 
val tijdens de fixatie of wanneer de patiënt uit de trappelzak kruipt). (2/16) 

o Aanpassingen van de maatregel worden niet steeds genoteerd. Zo was volgens 
het dossier een patiënt gefixeerd met een driepuntfixatie, terwijl hij in de zetel zat 
met een voorzettafel en de polsbanden los waren. 

o Bij de aanpassingen die gebeurden was niet steeds de reden vermeld (4/7). 
 

 Het correct gebruik van fixatiemiddelen is een aandachtspunt. Door onvoldoende aandacht 
voor de risico’s die verbonden zijn aan het toepassen van fixatiemaatregelen, kan de 
patiëntveiligheid onvoldoende gegarandeerd worden. (TK)

o Men maakt niet steeds (2/16) gebruik van aangepast materiaal zoals een driehoek- 
lendengordel om onderuit schuiven in een zetel te vermijden. Dit omdat het 
materiaal niet geschikt is voor gebruik in een zetel of omdat er geen aangepaste 
maten voorhanden zijn. 

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

o Bedhekkens worden gebruikt bij onrustige patiënten en niet steeds genoteerd als 
fixatiemaatregel. Door het gebrek aan verhoogd toezicht vergroot de kans op 
beklemming tussen de bedsponden met risico op verstikking en op ernstige letsels 
bij vallen wanneer de patiënt over de bedsponden kruipt. De bedden worden niet 
steeds in laagstand gezet. 

 

 Verhoogd toezicht kan aan de hand van het dossier niet aangetoond worden (16/16). (TK)
In sommige dossiers werd geen enkele observatie met betrekking tot de fixatie 
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teruggevonden gedurende meerdere dagen. De term “verhoogd toezicht” is niet gekend bij 
de verpleegkundigen. 

 
 

Afzondering als dwangmaatregel (isolatie) 
 
 

Situering 

 
 

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

o Procedure “box 13” (toepassingsgebied spoedgevallen;  in gebruik sinds 1/1/2011) 
o Procedure “Afzonderen van patiënten” (toepassingsgebied PAAZ) 

o Procedure “fixeren van patiënten op isolatiekamer” (toepassingsgebied PAAZ) 

 De afzonderingskamers op PAAZ en spoed werden tijdens de audit bekeken.

 
 Er werden tijdens de audit een 20-tal afzonderingsregistraties ingekeken op PAAZ en alle 

12 isolatiefiches op spoed ingekeken.

 
 

Beleid en strategie 

 
 

 Er bestaan 2 procedures voor het gebruik van de isolatiekamer op PAAZ. De procedure 
‘procedure box 13’ voor het gebruik van de isolatiebox op de spoedgevallendienst is in 
gebruik sinds 1/1/2011. (AV) Deze procedures hebben volgende knelpunten: (TK)

o In de ‘procedure box 13’ wordt ‘gevoel van onveiligheid bij de hulpverlener’ als een 
indicatie voor isolatie omschreven. 

o De indicaties voor bijkomende fixatie zijn weinig specifiek, deze zijn grotendeels 
overlappend met de indicaties voor isolatie. 

o Er zijn geen gebruiksaanwijzingen voor het aanleggen van fixatiemateriaal. 
o In de procedure wordt toezicht minstens om het uur vooropgesteld, maar er is niet 

gespecifieerd wanneer dit in de box en wanneer dit via cameratoezicht dient te 
gebeuren. 

 
 

Middelen 

 
 Men beschikt sinds januari 2011 over een isolatiecel op spoedgevallen. Deze wordt ook 

als bergruimte gebruikt, alle materiaal is er opgeborgen in afgesloten ingebouwde kasten. 
(AV) Volgende knelpunten werden opgemerkt: (TK)

o Patiënten beschikken niet over een oproepsysteem. 
o Er is enkel een matras op de grond voorzien. 
o Er is geen toilet voorzien bij de isolatiecel, die is enkel middenin de dienst 

beschikbaar. Volgens de arts doen patiënten hun behoefte op het laken. Het laken 
is een wegwerp-incontinentielaken. 

o Verder heeft een patiënt geen zicht op een klok vanuit de isolatiekamer en is er 
geen daglicht. 

o De isolatiecel beschikt niet over een sas. 
 

 De isolatiecel op PAAZ is ingericht met veel zorg voor veiligheid en comfort van de patiënt. 
De isolatiekamer is gelegen in een afsluitbaar deel van de afdeling. (SP)
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Processen 

 
 

 Uit de controle van de isolatiefiches bleek dat de registers niet alle noodzakelijke gegevens 
bevat: (NC)

o In het register wordt medicatietoediening en gebruik van fixatiemateriaal, met reden 
en techniek niet genoteerd. 

o Er zijn geen follow-up gegevens genoteerd in het register van spoed: er zijn geen 
notities omtrent het toezicht, noch wordt een evaluatie genoteerd. 

o Eén gecontroleerde fiche op spoed bevat geen handtekening van een arts, enkel de 
naam van de arts. 

o Op twee fiches op spoed staat geen einduur van de isolatiemaatregel genoteerd. 

 
 In de zorgnotities in het patiëntendossier worden onvoldoende specifieke gegevens 

genoteerd (bv. bewustzijn, temperatuur en vochttoediening bij psychose). (TK)

 
 Niet alle betrokken zorgverleners kregen een opleiding over omgaan met agressie en 

afzonderingsbeleid. (TK)
We bevelen aan om, bv. jaarlijks, een opleiding over omgaan met agressie en 
agressiepreventie te organiseren voor al het personeel op spoed en op PAAZ. (Aanb) 

 
 

Resultaten 

 
 

 Uit de registratiegegevens van 2010 over afzonderingen blijkt dat er in de PAAZ 34 
afzonderingen gebeurden in de isolatiekamer (5,3% van de opnames). (AV) Er gebeurden 
geen registraties van isolaties op spoed in 2010. (NC) Er worden geen cijfers bijgehouden 
over het aandeel fixaties tijdens isolatie. (TK)

 

 We bevelen aan om de registratiegegevens i.v.m. afzondering uit te breiden en te 
gebruiken voor de evaluatie van het gevoerde afzonderingsbeleid (bv. tijdstip van 
afzondering, evaluatie van noodzaak fixatie, …). Advies om ook het gebruik van de 
rustkamer op PAAZ te documenteren. (Aanb)

 
 

7.4 Medicatiedistributie 

Situering 
 

 De apotheek te Zottegem is geopend tijdens de weekdagen van 8:30 tot 17:00 en 
zaterdag van 8u30 tot 12u00. Buiten de openingsuren van de apotheek is er een 
wachtdienst die geregeld wordt tussen de 5 apothekers van het ziekenhuis.

 

 Het project elektronisch voorschrift zit in de opstartfase, als deel van het EPD. Offertes 
werden bekeken en de onderhandelingsfase is gestart.

 

 Medicatie werd niet enkel met de apotheker besproken, maar was ook een aandachtspunt 
op de verschillende verpleegafdelingen.
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Beleid en strategie 
 

 De hoofdapotheker is lid van het comité voor dagelijks beleid. (SP) De betrokkenheid van 
de apotheek binnen het algemeen beleid van het ziekenhuis wordt op deze manier 
voldoende gegarandeerd. (AV)

 

 De apotheek neemt deel aan heel wat comités en werkgroepen binnen het ziekenhuis, 
ook als deze niet wettelijk verplicht zijn. Deze geformaliseerde overlegmomenten zijn o.a. 
het medisch farmaceutisch comité, het comité voor medische materialen, de antibioticum 
werkgroep, werkgroep wondzorg, werkgroep antitumorale medicatie, nutritieteam , comité 
kwaliteit en patiëntveiligheid,  … en  tijdelijke groepen. (SP)

 
 

Middelen 
 

 De apotheek te Zottegem beschikt over 591,1m². De apotheek is nieuw, ruim en zit 
structureel goed in elkaar. De beschikbare ruimte maakt een optimale organisatie van de 
geneesmiddelendistributie en dienstverlening mogelijk. (SP)

 
 Het ziekenhuis beschikt niet over elektronische noodkasten. Tijdens de sluitingsuren van 

de apotheek kunnen verpleegkundigen via hun badge binnen in een afgesloten gedeelte 
van de apotheek waar zich de noodkast bevindt. Het voorschrift wordt in de kast 
achtergelaten. (AV)

 
 Momenteel wordt 94,31% van de specialiteiten als unit-doses afgeleverd. Het ziekenhuis 

beschikt niet over een herverpakkingsmachine. Een herverpakkingsmachine zal 
aangekocht worden in kader van het elektronisch voorschrift zodat via een barcode het 
medicatieproces tot aan de toediening sluitend gevolgd kan worden. (AV)

 
 

Medewerkers 
 

 Er is voorzien in een subspecialisatie van de apothekers. (AV)
 

 Momenteel is er een vacature voor een apotheekassistent. (AV)

 
 De apotheek beschikt over een uitgewerkt inscholingsprogramma (procedureboek) voor 

nieuwe medewerkers. (SP) We bevelen aan een timing te voorzien in het 
inscholingsprogramma. (Aanb)

 
 

Processen 
 

 Men werkt met een combinatie van decentrale geneesmiddelenvoorraden en individuele 
aflevering. (AV) De geneesmiddelenvoorraad op dienstniveau is beperkt. (SP) Men heeft 
geen zicht op de verhouding tussen de individueel voorgeschreven medicatie en de 
medicatie uit de dienstvoorraad genomen. (AV)

 

 Voorschriften voor narcotische analgetica worden per toediening voluit geschreven en 
getekend door de arts. (AV) De narcotische afdelingsvoorraden zijn beperkt. (SP) Op de 
recovery en IZ wordt narcotica standaard uit de dienstvoorraad genomen. Hier maakt men 
voorschriften op per medicatiesoort voor meerdere patiënten. (AV) Voor de anesthesisten 
werkt men met verdovingskoffers.

 

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

o Op het medicatieschema van de patiënt zijn niet alle vereiste gegevens aanwezig. 
De reden voor het niet toedienen van medicatie kan niet steeds achterhaald 
worden. Bij zo nodig medicatie staat wel een dosis en interval tussen twee dosissen 
aangegeven maar geen maximumdosis per 24 uur. 
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o Op spoed gebeuren alle medicatieorders van de artsen aan verpleegkundigen 
mondeling, deze worden niet neergeschreven in het dossier. 

o Op de doorsnee verpleegafdelingen dient men volgens de procedure dagelijks de 
temperatuur af te lezen van de koelkasten. Op Sp-loco bleek in september een 
temperatuuroverschrijding tot 15,3°C. Hierbij was de apotheek niet gecontacteerd, 
men had de medicatie gestockeerd in de koelkast van een nabije verpleegafdeling 
(orthopedie). De gegevens van temperatuurregistratie worden niet bewaard, maar 
elke maand weggegooid. 

o Niet alle medicatie is beschikbaar in unitdose. 
o Artsen ondertekenen niet steeds de medicatieorders. (NC) 
o Verpleegkundigen schrijven ’s nachts de medicatieschema’s over van het 

opdrachtenblad naar het verpleegkundig dossier. Hier bestaat het risico op 
overschrijffouten. Hierop baseren de medewerkers zich om de medicatie toe te 
dienen. 

o De medicatieschuiven op IZ zijn alleen voorzien van een kamernummer. Nergens, 
ook niet op medicatie of medicatiebakjes, is er identificatie op patiëntniveau terug te 
vinden. 

o Er werd een aangeprikte flacon heparine en een begonnen flacon Actrapid® 
aangetroffen in de medicatieschuif van een patiënt. Het was niet te achterhalen 
wanneer deze was begonnen noch voor welke patiënt. Men was niet zeker of deze 
medicatie beter in een koele omgeving moest bewaard worden. 

o Op de verpleegdesk van IZ werd klaargemaakt infuusmateriaal (NaCl 0,9%; 
glucose 5%; Humaan Albumine) gezien waarop geen patiëntidentificatie was 
aangebracht maar wel een kamernummer. 

o KCl bevindt zich in de algemene medicatievoorraad van de verpleegafdelingen. 
o Men heeft onvoldoende aandacht voor het duidelijk onderscheiden van lookalikes. 
o Op spoed wordt risicovolle medicatie van volwassenen en kinderen door elkaar 

bewaard. 
o Er werden losse volle zuurstofflessen teruggevonden. (NC) 

 Volgende troeven in de medicatiedistributie werden tijdens de audit opgemerkt: (SP)

o Alle verpleegafdelingen hebben verdeelkarren voor medicatie. De medicatie wordt 
niet vooraf klaargezet maar vlak voor toediening uit de voorraad op naam van de 
patiënt genomen door de verantwoordelijke verpleegkundige. 

o Toediening van medicatie is op sommige afdelingen gekoppeld aan de 
patiëntentoewijzing. 

o Controle van vervaldatum van medicatie gebeurt op de afdeling geriatrie wekelijks 
op basis van lijsten met bijna vervallen medicatie die door de apotheek aangeleverd 
worden. Er werd tijdens de audit nergens vervallen medicatie aangetroffen. 

o Op geriatrie, het chirurgisch daghospitaal en IZ was op het moment van de audit de 
stockcontrole op verdovende medicatie sluitend. De theoretische stock was in 
overeenstemming met de effectieve stock. 

o Het project klinische farmacie wordt op de geriatrie afdeling ervaren als een grote 
meerwaarde en resulteert in individuele medicatieaanpassingen en algemene 
richtlijnen. Daarnaast werd er ook een project opgezet voor de optimalisatie van het 
medicatieschema bij ontslag (bv. omzetting generisch product naar de 
thuismedicatie). 

o Op het medicatieschema wordt bij de toediening van antibiotica steeds het aantal 
dagen vermeld. 

o Op afdeling 1D worden alle medicatieopdrachten door de artsen neergeschreven in 
het dossier. 

o Blisters worden soms verknipt, maar op de individuele comprimés is dan steeds 
vermeld wat het medicament en de dosis is alsook de vervaldatum. 

o Op de kinderafdeling worden incidentmeldingen i.v.m. medicatie ‘open’ besproken. 
Een verbetercultuur is aanwezig. 

 
 Het project klinische farmacie werd op de geriatrie afdeling en vanuit de apotheek ervaren 

als een grote meerwaarde. Klinische farmacie is één van de ziekenhuis brede
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beleidsdoelstellingen vanaf 2011. De plannen dienen zowel inhoudelijk als organisatorisch 
nog geconcretiseerd te worden. (AV) 

 
 De apotheek heeft momenteel geen volledig ziekenhuis breed zicht op het gehele 

medicatiedistributieproces, namelijk van bestelling tot toediening. Knelpunten op de 
verschillende afdelingen in werkwijzen, in organisatie en in kennis zijn onvoldoende 
gekend. Het is belangrijk dergelijk overzicht en inzicht te bekomen en zo de impact van 
apotheek op het gehele medicatieproces op afdelingsniveau te vergroten. (TK)

 
 De procedure voor temperatuurcontrole (sinds zomer 2011) voor de bewaring van 

medicatie is op de meeste afdelingen gekend en werkt voor heel wat diensten op basis van 
een continue temperatuurmonitoring. Een aantal afdelingen werken met loggers. De 
technische dienst stuurt  maandelijkse overzichtsrapporten naar de apotheek door. 
Dagelijks dient de temperatuur afgelezen te worden, problemen dienen gemeld te worden 
aan de technische dienst, welke op zijn beurt de apotheek verwittigt. (AV) De procedure en 
richtlijnen zijn niet op alle afdelingen gekend. Afwijkingen werden tijdens de audit 
vastgesteld. (TK)

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

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

 
 Er wordt op het oncologisch dagziekenhuis, op 2F en op de consultatie urologie 

chemotherapie toegediend.
Er zijn 2 extravasatiekits aanwezig: 1 op de dagkliniek en 1 op 2F. Er is 1 Savene®-kit 
binnen de apotheek. De vervaldata en de samenstelling van de kits worden door de 
apotheek en de hoofdverpleegkundige opgevolgd. 

Er wordt binnen het ziekenhuis gewerkt met verschillende cytostaticavoorschriften. Naar 
aanleiding van het grote aantal foute voorschriften (vooral verkeerd ingevulde 
geneesmiddelen, maar ook het ontbreken van gewicht, lengte en oppervlakte, …) werden 
recent de voorschriften herbekeken en herwerkt. Zo heeft men een standaard oplijsting 
van de geneesmiddelen op standaardvoorschriften. Deze standaardvoorschriften werden 
gedifferentieerd naargelang de specialisaties. Deze voorschriften bevatten geen 
ingebouwde controles. Uit registraties binnen de apotheek blijkt het aandeel foute 
cytostaticavoorschriften nog steeds groot te zijn. Aangezien de risico’s verbonden aan 
verkeerde chemotherapievoorschriften een grote en rechtstreekse impact kunnen hebben 
op de patiëntveiligheid, dienen dringend sluitende maatregelen ingevoerd te worden. (TK) 
We bevelen aan te voorzien in een elektronisch cytostaticavoorschrift met ingebouwde 
controles. (Aanb) 

De bereiding van de chemotherapie gebeurt door de apotheekassistent onder rechtstreeks 
toezicht van een apotheker of door de apotheker zelf. (AV) 

 
 Communicatie naar de afdelingen verloopt hoofdzakelijk via intranet (o.a. procedures, 

richtlijnen en infoflashes). (AV)

 
 

Resultaten 

 
 Er is een analyse van het geneesmiddelenverbruik per geneesmiddelenklasse, per dienst 

en per arts opgemaakt. (AV)

 
 De apotheek beschikt over een SWOT en over een document met knelpunten en 

aandachtspunten voor de toekomst. (SP)
 

 Incidenten binnen de apotheek worden geregistreerd . De apotheek registreert ook deze 
(bijna)-incidenten betreffende levering aan de afdelingen. Gerichte verbeteracties worden
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indien mogelijk direct uitgevoerd. Meer complexe aanpassingen verlopen via 
werkgroepen. (AV) 

 
 
 

7.5 Sterilisatie- en desinfectieprocessen 

Situering 

 De CSA is iedere werkdag open van 7u30 tot 20u45 en op zondag van 8u00 tot 12u00.
 

 De CSA werd bezocht en er werd gesproken met de hoofdverpleegkundige van de CSA.

 

Beleid en strategie 

 

 Er zijn voor de CSA verschillende overlegstructuren:
o Met het operatiekwartier is er regelmatig overleg: de hoofdverpleegkundige van de 

CSA neemt deel aan de tweewekelijkse OK-vergadering, waarop naast de 
hoofdverpleegkundige en het medisch diensthoofd van het operatiekwartier de 
directeur nursing en de adviseur medisch beleid aanwezig zijn. (AV) Op deze 
vergaderingen worden een aantal praktische problemen besproken en opgevolgd. 
We bevelen aan steeds te voorzien in verslaggeving. Dit kan duidelijker zijn naar 
gemaakte afspraken en naar het opvolgen van knelpunten. (Aanb) 

o Met de apotheker is er maandelijks overleg. (AV) Ook van dit overleg bestaat geen 
verslaggeving. (Aanb) 

o De hoofdverpleegkundige van de CSA is ook ziekenhuishygiënist en maakt zo deel 
uit van het comité en het team ziekenhuishygiëne. Van deze bijeenkomsten wordt 
wel verslag gemaakt. (AV) 

 
 In de voorbije jaren werd het instrumentarium uitgebreid, zodat men nu weinig problemen 

ondervindt. Enkel op het vlak van de oogheelkunde ondervindt men sinds de start van een 
nieuwe oftalmoloog een extra druk, maar intussen is beslist om het aantal cataractsets uit 
te breiden.
Met het operatiekwartier is er nu regelmatig overleg betreffende de samenstelling van de 
sets, met als doel grotere sets uit te splitsen in kleinere. Op die manier wil men het 
onnodig werk (controleren, reinigen en steriliseren van ongebruikte instrumenten) 
verminderen en het aandeel (zware) containers verminderen waarbij er vaker 
verpakkingsproblemen optreden. (AV) 

 
 Men heeft ervoor gekozen alle containers geleidelijk te vervangen door open manden. 

Verder probeert men via overleg met de artsen tot een vereenvoudiging en uniformisering 
van de sets te komen. (AV)

 

 Er is geen jaarlijkse validatie van de autoclaven. (TK) De laatste validatie dateert van 2009 
en betreft enkel de drie grootste dubbeldeursautoclaven bij hun ingebruikname na de 
verbouwingen. De andere autoclaven werden toen niet gevalideerd. Een formele validatie 
is de meest noodzakelijke eerste stap voor een onberispelijk sterilisatieproces.

 

 Men heeft maar gedeeltelijk zicht op de reiniging en desinfectie van endoscopen. (TK)

o Op de CSA reinigt en desinfecteert men rigide endoscopen in de 
wasmachines, sterilisatie gebeurt in gasplasma of stoom door personeel van 
de CSA. 
De fibrolaryngoscoop wordt op de CSA manueel gereinigd en gedesinfecteerd 
door onderdompeling in perazijnzuur. 

o Op het dagziekenhuis, de consultatie gastro-enterologie en de consultatie 
pneumologie bevinden zich gesloten toestellen met glutaaraldehyde 
(Soluscope) voor de desinfectie van de flexibele endoscopen. Manuele 
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reiniging en de bediening van het toestel gebeurt door het personeel van de 
consultaties/dagziekenhuis. 

o Rigide endoscopen worden op de consultaties van ORL, pneumologie en 
urologie manueel gereinigd en gedesinfecteerd door onderdompeling, door 
personeel van de consultaties. 

o Flexibele endoscopen worden op de consultaties ORL en op IZ manueel 
gereinigd en gedesinfecteerd door onderdompeling in perazijnzuur, door 
personeel van de consultatie of afdeling. 

Vooral op de laatste twee situaties heeft men weinig zicht: 
o Er wordt geen logboek (behalve IZ) bijgehouden van de materialen die op deze 

wijze gedesinfecteerd worden, noch van de frequentie. 

o Er is geen controle op de onderdompelingstijden. 
o Er is geen toezicht op het proces door de apotheker. 

o Er is geen tracering van het materiaal tot op het niveau van de patiënt. 

 Op de afdelingen en consultaties wordt materiaal eerst gereinigd voor het naar de CSA 
gebracht wordt. Men heeft geen zicht op dit reinigingsproces, zodat het materiaal 
gewoonlijk nog een tweede keer (thermisch, machinaal) gereinigd wordt. Men heeft er 
geen zicht op of het personeel op de afdelingen deze reiniging in voldoende veilige 
omstandigheden uitvoert (gebruik van plastic schort, spatbril, handschoenen, juiste 
producten, …). (TK)

 

 Men beschikt niet over een gevalideerde procedure voor de bestelling, levering en 
ontvangst van leeninstrumentarium. Nochtans ondervindt men hier regelmatig problemen 
mee (circa 1 keer per week). Laattijdige of onverwachte levering van grote hoeveelheden 
instrumentarium dat dan nog moet gereinigd en gesteriliseerd worden, zorgt voor veel 
extra planning en organisatie van het werk op een CSA, met weerslag op de normale 
afhandeling van het OK-programma. Voor een efficiëntie en veilige inzet van tijd en 
middelen is het noodzakelijk goede afspraken te maken tussen de chirurgen en de CSA 
omtrent de leeninstrumentaria. (TK)

 

 Er bestaat een procedure voor de hersterilisatie van wegwerpmateriaal. De procedure 
houdt een beperking in van het materiaal dat hiervoor in aanmerking komt. We zien echter 
dat naast materiaal dat weinig risico’s inhoudt qua besmetting van patiënten (bv. 
hersterilisatie van een anti-snurkelektrode voor hergebruik bij dezelfde patiënt, kabeltjes 
die buiten het lichaam blijven) men ook materiaal hersteriliseert dat in rechtstreeks contact 
komt met weefsels (shaverblades indien nog voldoende scherp, zaagbladen). Men 
beschikt niet over een formele toestemming van de fabrikant hiervoor, (TK) waardoor het 
ziekenhuis en meer bepaald de apotheker de verantwoordelijkheid draagt, mochten 
patiënten schade ondervinden bij het gebruik van dergelijke materialen.

 
 

Middelen 

 
 De CSA bestaat uit drie strikt van elkaar gescheiden zones en een sas waar de OK- 

medewerkers hun materiaal afleveren en sorteren. Men beschikt in de onreine zone over
o.a. een waseiland met automatische spoelinstallatie en ultrasoonbad, een hoek voor 
manuele reiniging en 4 wasmachines, waarvan 2 van het doorgeeftype. 
In de reine zone staan, behalve het materiaal dat nodig is om in te pakken, een 
gasplasmatoestel, een oude eendeursstoomautoclaaf en een kleine stoomautoclaaf 
opgesteld. Drie grote doorgeefautoclaven vormen de scheiding met de steriele zone, waar 
het materiaal verder kan uitdampen voor het met aparte transportkarren naar de 
bergruimten in het operatiekwartier gebracht wordt. 
Materiaal van de verpleegafdelingen wordt via een aparte weg afgeleverd ter hoogte van 
de onreine zone, en via doorgeefkastjes opgehaald ter hoogte van de steriele zone. (AV) 
Deze kastjes zijn niet gesloten aan de kant van de gang zodat de steriliteit niet kan 
gegarandeerd worden. (TK) 
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 Bij latere aanpassingen raden wij aan meer aandacht te besteden aan de ergonomie. Zo 
zijn bv. de inpaktafels niet in de hoogte verstelbaar. (Aanb)

 
 

Medewerkers 

 
 Er zijn 2 (1,75 VTE) verpleegkundigen en 8 (5,3 VTE) andere medewerkers actief op de 

CSA. Daarnaast kan men beroep doen op 3 (2,5 VTE) logistiek assistenten. (AV)

 
 Slechts vijf van de tien medewerkers (samen 4,05 VTE, waaronder beide 

verpleegkundigen) van de CSA hebben een basisopleiding sterilisatie gevolgd. (TK)
 

 De reiniging van de CSA gebeurt ’s morgens door de ploeg die ook het operatiekwartier 
schoonmaakt. Het personeel van de CSA staat in voor de reiniging van de afwasbakken. 
(AV)

 

 Er is geen wachtdienst voor de CSA. In het weekend wordt er op zondag wel gewerkt van 
8 tot 12uur. ’s Nachts en op andere momenten in het weekend staan de medewerkers van 
het operatiekwartier in voor de reiniging van de instrumenten en soms ook voor de 
sterilisatie, afhankelijk van feit of de betrokken set terug klaar moet staan (bv. 
trepanatieset van neurochirurgie, …). De personeelsleden van het operatiekwartier 
moeten, voordat ze wachten mogen doen, enkele dagen op de CSA een opleiding volgen. 
Bovendien zijn er gedetailleerde richtlijnen over het gebruik van de toestellen beschikbaar 
voor de OK-medewerkers die sterilisatieactiviteiten moeten uitvoeren. De CSA controleert 
ook altijd het materiaal dat buiten de openingsuren gesteriliseerd werd. Wanneer 
problemen vastgesteld worden, worden de betrokken sets gehersteriliseerd en krijgt de 
medewerker van het operatiekwartier een bijkomende opleiding. Gezien de toenemende 
complexiteit van het werk (toename sets, traceersysteem) dient men te evalueren of het 
opportuun is om dit systeem naar de toekomst toe aan te houden. (Aanb)

 
 

Processen 

 

 De centrale sterilisatie beschikt over een traceersysteem tot op het niveau van de sets. 
(AV) We bevelen aan om het traceersysteem uit te breiden tot op het niveau van de 
patiënt, zodat bij problemen kan nagegaan worden wie in contact gekomen is met de 
instrumenten waar problemen bij vermoed worden. Daarnaast raden we ook aan om het 
traceersysteem te laten communiceren met het OK-planningsysteem zodat men in de 
CSA op de hoogte is van alle wijzigingen in het OK-programma en omgekeerd dat men 
vanuit het operatiekwartier kan nagaan waar een bepaalde set te vinden is. (Aanb)

 
 Snelsterilisatie is in principe alleen toegelaten voor valinstrumenten. De betrokken 

instrumenten worden handmatig gewassen, verpakt en doorlopen een volledig sterilisatie 
in een kleine autoclaaf. Uit het logboek blijkt dat deze procedure maar een paar keer per 
week toegepast wordt. (AV)

 
 Men beschikt over lijsten over de samenstelling van de sets. Deze lijsten zijn voor het 

materiaal dat eigendom is van het ziekenhuis rijkelijk voorzien van illustraties zodat het 
voor alle betrokkenen mogelijk is om sets samen te stellen. (SP)

 
 Best werkt men een procedure uit waarbij er een eenvoudige en snelle controle is op het 

materiaal dat van het operatiekwartier komt (bv. weging), zodat men zeker kan zijn dat er 
geen instrumenten zijn achtergebleven. (Aanb)

 
 

Resultaten 
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 In 2010 werden er 29674 sets in manden of containers gesteriliseerd, en 57185 
instrumenten in laminaat- of Tyvek®zakken. Er waren 781 cycli in het gasplasmatoestel en 
6360 cycli (exclusief testcycli) in de 5 stoomautoclaven. (AV)

 
 

7.6 Infectieziektenbeheersing 

Beleid en strategie 
 

 Het team ziekenhuishygiëne (TZHH) bestaat uit 1 verpleegkundige ziekenhuishygiënist 
en 1 arts-ziekenhuishygiënist. In de functieomschrijving van de verpleegkundige- 
ziekenhuishygiënist staat dat 80% aan ziekenhuishygiëne (ZHH) dient te worden 
besteed en de overige 20% aan de functie diensthoofd verpleging. (NC) Door het 
wegvallen van een collega van het middenkader lag de focus de voorbije 2 jaar vooral 
op de functie van diensthoofd i.p.v. verpleegkundige-ziekenhuishygiënist. De geriater- 
ziekenhuishygiënist besteedt 20% aan ziekenhuishygiëne en 80% aan de functie van 
geriater. Daarnaast maakt een klinisch bioloog deel uit van het team en het comité 
ziekenhuishygiëne, die de 0,5 VTE vervolledigt. (AV) 
In het KB van 19 juni 2007 i.v.m. financiering van ziekenhuishygiëne staat dat een 
algemeen ziekenhuis met minstens 150 bedden dient te beschikken over een minimale 
bezetting van het TZHH met name minimaal 1 VTE verpleegkundige 
ziekenhuishygiënist. Het ziekenhuis krijgt hiervoor de nodige financiële middelen om 
hieraan te voldoen en dient deze financiering ook correct te gebruiken voor 
ziekenhuishygiëne. 
De directie dient stappen te ondernemen opdat de functies van verpleegkundige- 
ziekenhuishygiënist conform de wetgeving worden ingevuld. 

 

 Het TZHH komt geregeld samen. Hiervan wordt er geen verslag van gemaakt. (AV) We 
raden aan om op geregelde tijdstippen een formeel teamoverleg te hebben en hiervan 
een verslag te maken. Dit verslag kan later aangewend worden in het jaarlijks 
werkingsverslag van het TZHH. (Aanb) 

 

 Het TZHH komt 6x per jaar samen met een kleine werkgroep ZHH ter voorbereiding 
van het comité ziekenhuishygiëne (CZH). (AV) De werkgroep is samengesteld uit : 
TZHH, diensthoofd housekeeping, verantwoordelijke sterilisatie en een klinische 
bioloog. Elk lid van deze werkgroep heeft een opleiding ZHH genoten. (SP) 

 
 Er is een actieve deelname door het TZHH aan het regionaal platform ZHH Oost- 

Vlaanderen. (AV) 
 

 Het CZH kwam in 2010 6x samen (AV) Het KB van 26 april 2007 geeft een opsomming 
welke personen er minimaal in het CZH moeten vertegenwoordigd zijn. Er dienen 3 
verpleegkundigen, werkzaam in het ziekenhuis en aangewezen door het hoofd van het 
verpleegkundig departement, in het CZH te zetelen. Dit is niet het geval. (NC) 

 

 Het CZH besprak en keurde in 2010 de volgende documenten goed. Het algemeen 
strategisch plan ZHH voor de komende 5 jaar, het jaarlijkse beleidsplan ZHH, het 
jaarlijkse werkingsverslag van het TZHH en het jaarlijks activiteitenverslag ZHH. (AV) 
Deze verslagen zijn echter summier en niet performant opgesteld. Er wordt verwacht 
dat er een meer gedetailleerde jaarplanning met SMART geformuleerde doelstellingen 
voor het lopende jaar wordt gemaakt, teneinde op het einde van het jaar een gedegen 
evaluatie in het activiteitenverslag te kunnen maken. (TK) 

 

 Er is een register met beslissingen van het CZH aanwezig. (AV) 
Dit register is een bondige en overzichtelijke samenvatting van de genomen 
beslissingen tijdens de vergaderingen van het CZH. 
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Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nam op 9 juli 2008 onderstaand 
standpunt in ten aanzien van het door het KB opgelegde ‘register van beslissingen’ (KB 
26 april 2007 en KB 19 juni 2007 art. 13°1). Dit standpunt kan op elk moment 
aangepast worden door het agentschap Zorg en Gezondheid. Een dergelijk register 
omvat bijvoorbeeld onderstaande gegevens: (Aanb) 

 
Datum comité Thema Beslissing Verwijzing (bv. naar 

procedure, verslag,…) 

    
    

 
 

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

 

 Het TZHH opteert om in de toekomst te werken met referentieverpleegkundigen ZHH. 
(AV) Zoals vermeld in de omzendbrief van het FOD (19/07/2007) en om het 
ziekenhuishygiënebeleid te optimaliseren is het aan te raden om een netwerk van 
referentieverpleegkundigen ZHH uit te bouwen. Deze referentieverpleegkundige is een 
gemotiveerde contactpersoon op niveau van de verpleegeenheid die correcte 
informatie zal doorgeven aan zijn/haar collega’s, een correcte evaluatie van de noden 
zal realiseren met rapportage aan het team voor ziekenhuishygiëne en de collega’s zal 
motiveren. 
Om de implementatie van het ziekenhuishygiënebeleid vlotter te laten verlopen en het 
draagvlak te vergroten dient het TZHH instaan voor het regelmatig overleg met de 
referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne en een taakomschrijving. (Aanb) 

 
 De antibioticatherapiebeleidsgroep (ABTBG) bestaat uit een multidisciplinair team en 

komt 3 tot 4x per jaar samen. (AV) 
 

 Er wordt jaarlijks een activiteitenrapport voor BAPCOC opgemaakt en een jaarverslag 
i.v.m. epidemiologie en antibioticagevoeligheid. (AV) 

 

 De ABTBG analyseert jaarlijks de consumptiecijfers voor antibiotica per dienst en per 
voorschrijver (de gegevens van de artsen zijn voorhanden maar slechts ingeval sterke 
toename in verbruikscijfers wordt de arts gecontacteerd). (AV) 

 

 In het ziekenhuis gebeurt de registraties van volgende ziekenhuisinfecties: MRSA, 
Clostridium difficile, pneumonieën en bacteriemieën op IZ, septicemieën op IZ, 
multiresistente enterobacteriaceae. (AV) 

 
 

Middelen 
 

 Het TZHH wordt indirect betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw 
en verbouwingswerken. Een lid van de werkgroep ZHH (met name het diensthoofd 
housekeeping) neemt wekelijks deel aan het overleg met de directeur van de facilitaire 
diensten en het diensthoofd bouw en renovatie. (SP) 

 

 De procedures van ZHH zijn terug te vinden op intranet. Wegens tijdsgebrek van de 
verpleegkundige-ziekenhuishygiënist zijn ze echter niet aangepast aan de nieuwste 
aanbevelingen, opgesteld door officiële instanties. (TK) We bevelen aan om deze 
procedures van ZHH te uniformiseren en te voorzien van een meldings- en 
revisiedatum, wie deze opgemaakt heeft, … (Aanb) 

 
 We raden aan om in de procedure bouwen en verbouwen op te nemen dat het TZHH 

de bevoegdheid heeft om werken stil te leggen indien de preventieve maatregelen niet 
gerespecteerd worden of onvoldoende blijken te zijn. (Aanb) 
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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 reeds bij een 
vermoeden meldingsplichtig of worden radiologisch, anatoom- 
pathologisch,…vastgesteld. We raden aan dit ook in de procedure op te nemen zodat 
deze ook tijdig gemeld worden. (Aanb) 

 

 Het AB-formularium wordt elektronisch ter beschikking gesteld voor alle artsen. 
Wijzigingen aan het bestaande formularium gebeuren na overleg en motivatie binnen 
de ABTBG. (AV) 

 
 

Medewerkers 

 

 Er wordt jaarlijks een inscholingsdag georganiseerd voor alle nieuwe 
verpleegkundigen. (AV) We raden aan om de inscholingscursussen i.v.m. handhygiëne 
en ZHH te verruimen naar alle beroepsgroepen. (Aanb) 

 
 Er wordt 1x per jaar een bijscholingsdag georganiseerd voor alle verpleegkundigen, 

hierin komt ook een luik ziekenhuishygiëne aan bod. (AV) 
 

 Het TZHH maakt gebruik van de hoofdverpleegkundigenvergadering om informatie 
i.v.m. ziekenhuishygiëne te verspreiden. De hoofdverpleegkundigen zijn een essentiële 
schakel tussen het TZHH en de werkvloer voor wat betreft de preventie van 
infectieziekten.  De hoofdverpleegkundigen delen op hun beurt de informatie over op 
de dienstvergadering. (AV) 

 
 

Processen 

 
Handhygiëne 

 

 Tijdens de audit werden er op de rondgang op 3 afdelingen 3 artsen gezien met een 
schort met lange mouwen, daarnaast werd ook een personeelslid van de apotheek in 
werkuniform gezien met uurwerk en armband. 
Om een correcte handhygiëne te kunnen uitvoeren, moeten de handen en de 
voorarmen vrij zijn. De strikte naleving van de procedure handhygiëne is voor het 
TZHH een belangrijk aandachtspunt. Aan de directie, de hoofdgeneesheer en het 
hoofd van het verpleegkundig departement vragen we om samen met het TZHH 
blijvend stappen te ondernemen naar de strikte toepassing van deze procedure. (TK) 
De directie en de hoofdgeneesheer kunnen het TZHH hierin ook ondersteunen door in 
het algemeen medisch reglement voor de artsen de naleving i.v.m. richtlijnen ZHH op 
te nemen. (Aanb) 

 

 Artsen krijgen geen schorten ter beschikking van het ziekenhuis. Artsen moeten zelf 
voorzien in hun eigen schort en staan zelf in voor het wassen ervan. Het aanbieden 
van schorten met korte mouwen vanuit het ziekenhuis aan de artsen, kunnen een 
aanzet zijn tot naleven van een betere hygiëne. (Aanb) 

 
 Het expliciet verbod op het dragen van juwelen, gelnagels,… is opgenomen in het 

arbeidsreglement voor de werknemers van het ziekenhuis. (SP) 
 

 Er is een procedure handhygiëne aanwezig in het ziekenhuis, maar deze is zeer 
minimaal opgesteld. De indicaties voor handhygiëne zijn niet expliciet opgenomen 
conform de richtlijnen van de HGR 8349, januari 2009. (TK) Ook de techniek handen 
ontsmetten komt te summier aan bod. (TK) De correcte manier voor handontsmetting 
bestaat uit een aantal stappen die bij correcte navolging een goede handhygiëne 
kunnen garanderen. 
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 Alle patiëntenkamers zijn voorzien van alcoholgel. (AV) 

Op de gang van de verpleegafdelingen zijn telkens minstens 3 punten voorzien waar 
een goede handhygiëne kan uitgevoerd worden. Op deze plaatsen vindt men telkens 
een lavabo met vloeibare zeep en wegwerphanddoekjes en handalcoholgel . Op 
sommige afdelingen waren op deze punten ook houders met handschoenen aanwezig. 
(SP) 

 

 In de spoelruimte (utility), personeels- en bezoekerstoiletten zijn volgende zaken niet 
altijd (samen) aanwezig: alcoholgel, vloeibare zeep, wegwerphanddoeken en een 
reminder. Om een correcte handhygiëne ook in deze ruimten te kunnen toepassen, 
raden wij aan om deze zaken ook hier te voorzien. (Aanb) 

 
 

MRSA 
 

 Er bestaat een herkenningssysteem bij opname van ex-MRSA patiënten. Aan de hand 
van een vlagsysteem (gele markering met uitroepteken) wordt via het OASIS systeem 
duidelijk gemaakt dat het om een ex-MRSA patiënt gaat. (AV) 

 

 Bij een positief MRSA-staal verwittigt het labo telefonisch de verpleegeenheid. 
Bovendien wordt een mail verstuurd naar het TZHH, deze gaat op zijn beurt na of de 
hoofdverpleegkundige van de betreffende dienst het nodige heeft gedaan. Dit zorgt 
voor een sluitend vangnet. (SP) 

 
 Bij een MRSA-positieve patiënt, wordt standaard in het verpleegdossier een duidelijk 

dekolonisatieschema toegevoegd. (SP) 

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

ontslagdocument. (AV) 
 

 Bij isolatie van een MRSA-positieve patiënt is het aan de deur niet duidelijk om welke 
soort isolatie het gaat. Er hangt aan de deur hoogstens een melding voor de bezoeker 
met de vraag zich te melden tot de hoofdverpleegkundige alvorens de kamer te 
betreden. We adviseren conform de richtlijnen van de HGR hier gebruik te maken van 
de isolatiekaarten met de te nemen voorzorgsmaatregelen die duidelijk zichtbaar moet 
zijn alvorens de kamer te betreden. (TK) 

 

 Een informatiefolder over MRSA voor patiënt en bezoeker wordt in het ziekenhuis niet 
gebruikt. (AV) Dit wordt door bepaalde verpleegkundigen als een tekort ervaren. Na 
een mondelinge uitleg over MRSA, kan een folder een ondersteuning bieden om alles 
beter te begrijpen. (Aanb) 

 
 

Resultaten 

 
 Er zijn documenten aanwezig die de bacteriologische controles van het extern 

wasprocedé aantonen. (AV) 
 

 Naast MRSA, worden sinds 1 augustus 2011 systematisch alle RVT-bewoners, 
patiënten verblijvend op Intensieve Zorgen en gekende dragers gescreend op ESBL. 
Dit vloeit voort uit de bevinding dat er een stijging was van het aantal patiënten met 
ESBL. (SP) 

 

 Tijdens de rondgang op de geauditeerde afdelingen konden de aangesproken 
verpleegkundigen de procedures van ziekenhuishygiëne niet altijd even vlot terug 
vinden op het intranet. (AV) We raden aan om het intranet nog gebruiksvriendelijker te 
maken door b.v. een zoekfunctie toe te voegen. (Aanb) 
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 Tijdens de Nationale Campagne voor handhygiëne gebeuren er door het TZHH 
controles op het correct toepassen van handhygiëne d.m.v. dipslides. Feedback 
hiervan wordt individueel gegeven. (AV) 

 
 
 

7.7 Legionellabeheersing 

 
 Het ziekenhuis beschikt over een beheersplan. Het beheersplan werd laatst aangepast 

in mei 2011. (AV) 
 

 Er zijn renovaties uitgevoerd en gepland. (AV) 
 

 Het ziekenhuis maakt gebruik van putwater. (AV) Het aanvullen van de opslagtanks is 
mogelijk met leidingwater. De brandleidingen staan op een circuit gescheiden door een 
terugslagklep. (AV) 

 

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

 
 Er is een gebouwbeheersysteem aanwezig waarin enkel de vertrektemperaturen 

automatisch worden gelogd. (AV) 

 
 In de administratieve gegevens van het beheersplan ontbreken de gegevens van de 

drinkwatermaatschappij. (TK) De initiële datum (datum van opstellen) van het 
beheersplan ontbreekt. (TK) De laatste datum van aanpassing wordt wel vermeld. (AV) 

 
 Het ziekenhuis beschikt over de nodige technische en bouwkundige plannen van de 

waterinstallaties. (AV) 
 

 Er is een technische beschrijving van de sanitaire installatie aanwezig. Deze bevat 
beperkte informatie over de circuits in de verschillende gebouwen. Deze informatie 
moet aangevuld worden met de eigenheid per circuit. (TK) Het transport van het water 
moet per blok en per onderstation gespecifieerd worden met: 

o De gebruikte materialen 
o Graad van isolatie 
o Debieten 
o Aanwezigheid van expansievaten 
o Aanvoerleidingen naar andere systemen 
o Aantal deelcircuits 
o Aanwezigheid van terugslagkleppen, automatische spuikranen, 

inregelventielen (al dan niet thermostatisch), dosering van producten, … 
Zo moet worden opgenomen dat delen van het koudwatersysteem niet geïsoleerd zijn, 
dat er niet-doorstroomde expansievaten aanwezig zijn, dat er dode leidingen aanwezig 
zijn. Deze informatie is cruciaal voor de opmaak van de risicoanalyse. (TK) 

Het is ook aan te bevelen dat de namen die gebruikt worden voor de gebouwen dat 
deze overeenkomstig zijn met het overzichtsplan van het ziekenhuis. Nu is het 
onduidelijk welke afdeling onder welk gebouw valt. (Aanb) 

 

 De risicoanalyse is summier. Enkele probleemsituaties worden geschetst, maar er 
wordt geen overzicht gegeven van alle risicopunten. Zo wordt geen overzicht gegeven 
van alle tappunten, de mate van aerosolvorming, de gebruiksfrequentie van de 
tappunten, de mate van temperatuurconformiteit. Er is ook geen overzicht van de 
structurele problemen in de sanitaire installaties. (NC) De tandartsunits werden niet 
opgenomen in de risicoanalyse. (NC) De afwezigheid van koeltorens wordt best 
vermeld in de risicoanalyse. (Aanb) Er ontbreekt een concrete lijst met weerhouden 
risicopunten. (TK) 
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 Een complete temperatuuraudit van het systeem werd niet uitgevoerd. Op enkele 
plaatsen werd wel de temperatuur gemeten, maar dit is onvoldoende voor het opstellen 
van een risicoanalyse. (TK) 

 

 De beheersmaatregelen zijn onvoldoende specifiek. Om de continuïteit van de 
beheersmaatregelen te bewaren is het noodzakelijk dat alle beheersmaatregelen 
duidelijk worden weergegeven. Een omschrijving van de frequentie, plaats van 
uitvoering met aanduiding van de verantwoordelijke uitvoerders is noodzakelijk. (TK) 
Een schematisch overzicht van alle vastgestelde risicoplaatsen voor legionellagroei en 
–verspreiding gekoppeld aan infrastructurele en/of beheersmaatregelen ontbreekt. 
(TK) 

 

 De keuze van de staalnamepunten werd niet omschreven. Een staalnameschema 
moet opgenomen worden in het beheersplan met vermelding van frequentie, exacte 
staalnameplaats en vermelding of het over koud of warmwater gaat. (NC) 

 
 Het onderhoudspersoneel spoelt minstens eenmaal per week de tappunten. Bewijs van 

uitvoering wordt opgenomen in het register. Er zijn goede procedures aanwezig. (AV) 

 
 Sommige procedures moeten worden geüpdatet. Zo is één procedure die op intranet 

staat nog uit 1999. De wetgeving is ondertussen al meermaals gewijzigd. (TK) 

 
 De structurele maatregelen moeten meer worden uitgewerkt. De uitvoering ervan moet 

worden opgenomen in het register. (TK) 

 
 Er wordt een register bijgehouden. Dit bevat al veel informatie. Bij het specifiëren van 

de beheersmaatregelen zal ook het register verder moeten worden aangevuld met een 
bewijs van uitvoering van de beheersmaatregelen. (Aanb) 

 
 Een aantal zaken in verband met de waterdistributie moeten verder worden uitgezocht. 

Zo is de distributie van het stadswater en mate van stilstand onduidelijk, zijn er nog 
tappunten die niet gebruikt worden en waarbij er een reëel risico bestaat. (TK) 

 

 Er wordt met veel zorg omgegaan met de risicobeheersing van de bevallingsbaden. 
(SP) 

 

 De tandartsunits werden niet opgenomen in het beheersplan. Het legionellarisico van 
deze units moet worden geëvalueerd. Afhankelijk van het geanalyseerde risico moeten 
de minimaal uit te voeren maatregelen vermeld in de wetgeving worden aangevuld met 
bijkomende maatregelen. Als bewijs van uitvoering moet dit in het register worden 
opgenomen. (NC) 

 
 Onderhoud van de sanitaire installaties en alle toestellen hiermee verbonden moet 

worden opgenomen als voorkomingsmaatregel. (TK) 
 

 Een verwijzing naar de wetgeving en de wettelijke normen ontbreekt. (TK) 

 
 Er is een goed contact tussen de het comité ziekenhuishygiëne, de technische dienst 

en de schoonmaakdienst. (SP) 
 

 De procedure bij risicosituaties moet gespecifieerd worden. (TK) Wanneer is er een 
risico aanwezig? Wie zal actie ondernemen en welke actie? 
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8 Resultaten 
 
 
 

8.1 Toegankelijkheid 

 
 

 Men heeft aandacht voor de financiële toegankelijkheid van de aangeboden 
zorgverstrekking. (SP)
o Ereloonsupplementen kunnen gevraagd worden in eenpersoonskamers. Deze 

supplementen zijn maximaal 100%. Op tweepersoonskamers mogen de niet- 
geconventioneerde artsen 50% supplement vragen. 

o Er kunnen in beperkte mate voorschotten gevraagd worden, bv. aan niet-verzekerden 
voor esthetische ingrepen of aan sommige buitenlanders bij geplande opnames. 

o Er is ondersteuning van de sociale dienst voorzien bij betalingsproblemen en er is de 
mogelijkheid om een afbetalingsplan te bekomen zonder extra kosten. 

o Op de eenheid IZ wordt rooming-in bij kinderen kosteloos aangeboden. 
Er staat geen info over de prijs van rooming-in bij kinderen in het ziekenhuis op de website. 
(Aanb) 

 

 Er zijn wachttijden tot meerdere weken vastgesteld voor een aantal disciplines. 13% van 
de patiënten op spoed worden verwezen door specialisten van het eigen ziekenhuis. (TK) 
De aanwerving van artsen voor spoed, een extra gynaecoloog en een orthopedist zou een 
oplossing moeten bieden, wat dient opgevolgd te worden. Voor reumatologie en 
endocrinologie onderzoekt men nog de oorzaken. (AV)

 
 

8.2 Patiëntgeoriënteerde zorg 

 
 

 Op sommige afdelingen is er veel aandacht voor patiëntgeoriënteerde zorg: (SP)
o Op de afdeling 3F zijn de revalidatieartsen één avond per week op de afdeling 

beschikbaar voor gesprekken met patiënten en hun familie. 
o Op de afdeling 3F eten de patiënten 2x/dag in de mooie dagzaal met terras. Op 

de PAAZ kunnen patiënten kiezen tussen het individueel of in groep nuttigen 
van maaltijden. 

o Naast de vele aandacht die gaat naar het correct en volledig informeren van 
oncologische patiënten zijn er ook een aantal initiatieven rond comfortzorgen 
uitgewerkt. Voor de patiënten en hun begeleider is er in het dagziekenhuis een 
buffet. Een butler begeleidt de patiënten bij de maaltijdkeuze. Dit aan 
democratische prijzen (1 euro per consumptie). 

o Op de PAAZ wordt de voorkeur van patiënten voor mannelijke/ vrouwelijke 
begeleidende verpleegkundige/psycholoog gerespecteerd. 

o Op de PAAZ worden tweewekelijkse patiëntenvergaderingen georganiseerd. 
o Op de kinderafdeling zijn Nederlandstalige en Franstalige brochures 

beschikbaar. 
o Op de afdeling cardio-pneumologie is er veel aandacht voor pijnmeting en – 

bestrijding. Dit blijkt uit het dossier. In het kader van decubitus wordt de 
Nortonscore opgevolgd en uit een specifiek formulier blijkt wisselhouding om 
de 4 uur. 

o Op geriatrie is er specifieke aandacht voor malnutritie en incontinentie. Door 
het project klinische farmacie is men alert voor risico’s binnen het 
medicatiegebeuren (polyfarmacie, interacties, thuismedicatie, omzetting naar 
generische producten …). Dit vertaalt zich in individuele 
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medicatieaanpassingen op niveau van de patiënt en richtlijnen op niveau van 
de afdeling/ziekenhuis. 

o Op de kinderafdeling is er een project lopende over aangepaste voeding. 
o Het ontslagdocument op de afdeling geriatrie is uitgebreid en multidisciplinair 

opgesteld (arts – verpleegkundig –ergotherapie – kinesitherapie – 
voedingsadviezen – logopedisch verslag). 

o Binnen het oncologisch/palliatief support team gaat de psychologe zich steeds 
voorstellen aan patiënten en wordt gepolst naar mogelijke aanknopingspunten. 

 

Er is daarnaast nog ruimte voor verbetering inzake zorg op maat. (TK) 
o Op de stroke-unit op afdeling 1D worden kinderen niet toegelaten als bezoek. 

De drie patiëntenkamers zijn nochtans eenpersoonskamers. Ook op IZ en HB 
verbiedt een bordje in de wachtzaal en de onthaalbrochure het bezoek van 
kinderen onder de 12 jaar. 

o Er is geen gestructureerde psychologische opvang voorzien voor familieleden 
na traumatiserende gebeurtenissen (bv. overlijden of zware traumata op 
spoed). 

 

 Er is aandacht voor het informeren van patiënten en familie: (SP)

o Er zijn op sommige afdelingen tal van informatiebrochures aanwezig voor 
patiënten (orthopedie, geriatrie, pneumologie, folders van de Stichting tegen 
Kanker en de Kankerliga, brochure valpreventie, zorgwijzer na een 
suïcidepoging, …). 

o Er worden educatiesessies georganiseerd (bv. Joint Care, pneumologie, 
wondzorg, … ). 

 
Er is verbetermogelijkheid op het vlak van informeren van patiënten. (TK) Niet alle 
verpleegafdelingen beschikken over een eigen specifieke onthaalbrochure (bv. op 1D 
enkel voor stroke). Er zijn geen pathologiespecifieke brochures op de eenheden voor 
intensieve zorgen. 

 
 Men kiest binnen het ziekenhuis voor geïntegreerde verpleging. (AV) Dit wordt niet op alle 

afdelingen even consequent toegepast. (Aanb)
Er wordt op de afdelingen voor intensieve zorgen (IZ en hartbewaking) gewerkt met een 
systeem van doorgedreven patiëntentoewijzing. (SP) 

 
 

8.3 Continuïteit van zorg 

 
 Verpleegkundigen hebben niet steeds zicht op toegediende zorgen door andere 

disciplines (bv. behandeling en evolutie kinesitherapie, verslag psycholoog, verslag 
sociale dienst, advies interne liaison (IL) geriatrie). (TK) 

 
 Een aantal medische dossiers (op papier) worden apart bewaard en zijn dus niet snel 

beschikbaar voor andere zorgverstrekkers, bv. in geval van een urgentie. (TK)
o Medische dossiers van dagingrepen zijn niet snel beschikbaar voor de spoedarts 

als de patiënt terugkeert naar het ziekenhuis met complicaties. 
o Medische dossiers van pneumologische patiënten die opgenomen zijn op 1D 

worden niet op de verpleegafdeling bewaard. De pneumologen nemen deze 
dossiers mee. In het verpleegdossier van deze patiënten staan geen medische 
opdrachten genoteerd. Men beschikt er voor deze patiënten enkel over het 
transfertdocument van de spoedgevallendienst. (NC) 

 

 Het dossier is niet steeds volledig ingevuld. (TK)

o Er is niet steeds een verslag van de psycholoog terug te vinden. 
o Niet alle geplande zorgen worden opgenomen in de zorgplanning en niet alle 

toegediende zorgen worden afgetekend (bv. katheterzorg, fixatie, psychosociale 
steun, …) 
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o Medische gegevens zijn erg beperkt ter beschikking van de verpleegkundigen. Zij 
hebben geen toegang tot het medisch dossier en de medische gegevens in het 
verpleegkundig dossier zijn soms beperkt. 

o De verpleegkundige anamnese in 10 op 12 nagekeken dossiers was niet volledig 
ingevuld (gegevens inzake screening valrisico, allergieën en decubitus ontbraken). 

o Verpleegkundige observaties zijn soms erg beperkt (bv. in één dossier geen 
enkele observatie gedurende 8 dagen) 

o Het verslag van de kinesitherapie is sterk wisselend aanwezig: soms beperkt het 
zich tot een wekelijks erg beknopt verslag (geriatrie), andere keren ontbreekt het 
(2/6 gecontroleerde dossiers op cardio) en soms is er dagelijks een duidelijk 
verslag waardoor de evolutie goed kan opgevolgd worden (cardio). (SP) 

o Het advies van de IL ontbreekt in het verpleegkundig dossier (21/21 dossiers) 
waardoor verpleegkundigen die instaan voor de zorg er geen zicht op hebben of de 
patiënt gescreend is, of deze al of niet een geriatrisch zorgprofiel heeft en wat het 
advies is. 

o Op geriatrie zijn er geen behandeldoelstellingen uitgeschreven in het 
patiëntendossier. 

 

 Volgende risico’s op fouten en onvolledigheden in het patiëntendossier werden opgemerkt:
(TK) 

o Het verpleegdossier wordt niet (steeds) meegenomen tijdens de zorg, wat een 
risico inhoudt op verlies van gegevens of overschrijffouten. 

o Verpleegkundigen schrijven de medicatieopdrachten over op het medicatieschema 
(ook chemotherapievoorschriften). Dit schema zou elke dag door de arts 
ondertekend moeten worden ter controle en goedkeuring. Bij controle van de 
medicatieschema’s blijkt dat dit niet steeds consequent gebeurt door de artsen. 

o Indien de zaalronde met de hoofdverpleegkundige gebeurt, dient zij nadien de 
verantwoordelijke verpleegkundige te briefen over de wijzigingen. Deze werkwijze 
kan in vraag gesteld worden in het kader van patiëntentoewijzing maar ook omwille 
van het doorgeven van informatie (meerdere keren doorvertellen verhoogt de kans 
op fouten). 

 

 Op de stroke-unit (midcare met 3 bedden op 1D) is ’s nachts geen extra bestaffing 
voorzien. Er is één nachtverpleegkundige die instaat voor de zorg van alle 30 patiënten. 
Bovendien is het alarm van de monitors niet hoorbaar tijdens de zorg aan andere 
patiënten en is dit alarm niet verbonden met de DECT van de nachtverpleegkundige. (TK)

 
 Artsen die instaan voor de medische permanentie van kritieke patiënten zijn niet steeds op 

de hoogte van de medische toestand van deze patiënten. (TK)
o Op de afdeling “hartbewaking”, die zes intensieve bedden telt, gebeurt de 

overdracht van de medische wacht via mondeling overleg. Vele verschillende 
specialisten kunnen hier patiënten opnemen. Niet steeds zijn alle behandelende 
artsen betrokken bij een formele overdracht, vooral bij disciplines die buiten 
cardiologie of intensieve/anesthesie vallen. 

o Op de afdeling “hartbewaking” (zes intensieve bedden) wordt bij een urgentie soms 
de spoedarts geroepen, namelijk als de anesthesist van intensieve wacht in het OK 
narcose toedient en de achterwacht anesthesie nog niet in het ziekenhuis is. De 
verpleegkundigen van de afdeling vinden dit geen probleem. We merken op dat de 
spoedarts niet vooraf gebriefd wordt over de kritieke patiënten die in de intensieve 
bedden behandeld worden. 

 
 Op de hospitalisatieafdelingen en de intensieve eenheden kan men de operatieplanning 

niet volgen op de PC (Surgeview® is niet toegankelijk). (Aanb)

 
 

8.4 Samenwerking 



50 

Auditverslag AZ St.-Elisabeth, Zottegem, E217, September 2011 
 

 Het ziekenhuis heeft een raamakkoord afgesloten met het UZ Gent. Binnen dit 
raamakkoord werden verschillende samenwerkingen tussen diensten (o.a. cardiologie, ZP 
kinderen, oncologie, revalidatie, …) opgestart. Het ziekenhuis heeft verder een 
samenwerkingsverband met AZ Glorieux Ronse voor hemodialyse, met het AZ Sint-Lucas 
Gent voor neurochirurgie en reproductieve geneeskunde en het OLV Aalst in het kader van 
het zorgprogramma cardiale pathologie. (AV)

 
 Het ziekenhuis is als onderneming verbonden aan een centrum voor niet-aangeboren 

hersenletsels (VZW De Hoop) en een woon- en zorgcentrum (VZW De Bron). (AV)

 
 Het ziekenhuis heeft meerdere samenwerkingsverbanden met de RVT’s en rustoorden uit 

de regio. (AV)
 

 Het ziekenhuis heeft met verschillende psychiatrische organisaties (bv. PZ Velzeke) een 
samenwerkingsverband. In het kader van art. 107 zal er binnen de regio Zottegem – 
Oudenaarde – Ronse een project uitgewerkt worden. (AV)

 

 Het ziekenhuis heeft verschillende samenwerkingsverbanden met thuiszorgorganisaties.
(AV) 

 

 Er is een goede samenwerking met huisartsen (SP) (comité ontslagmanagement, 
wetenschappelijke vergaderingen, overleg met de ombudsman van de huisartsenkring, …) 
uit de regio. Twee maal per jaar vergadert de MR met de huisartsenkringen.

 

 Tussen sommige artsen onderling is er aandacht voor afstemming. Zo merkten we o.a. het 
veralgemeend gebruik van klinische paden binnen eenzelfde discipline op (bv. COPD). 
(SP)

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

van een afdeling. (TK)
Er is op sommige afdelingen geen systematisch gestructureerd overleg tussen het medisch 
diensthoofd en de hoofdverpleegkundige. Op deze manier wordt de verpleegkundige 
equipe bv. niet proactief aangepast (aantal, expertise, bestaffing volgens activiteiten, …) of 
worden vooraf geen afspraken gemaakt voor een optimale organisatie na een groei binnen 
de medische activiteiten (bv. stroke unit). 

 

 Binnen sommige disciplines bestaan onderling niet-patiëntgebonden verschillen in 
behandeling voor dezelfde pathologie (bv. OK, …). We bevelen aan om de aanpak van 
ziektebeelden zo veel mogelijk te standaardiseren, bv. onder vorm van klinische paden, 
waarbij enkel om patiëntgebonden redenen kan afgeweken worden van de afgesproken 
behandelingsprotocols. (TK)

 
 

8.5 Cijfers 
 

 In maart 2011 werden, in voorbereiding op de audit van Zorginspectie, door het 
agentschap Zorg en Gezondheid individuele klinische performantie-indicatoren 
overgemaakt aan het betrokken ziekenhuis voor de periode 2000-2006. Het ziekenhuis 
diende hierover een zelfevaluatie te doen met voorstel van eventuele 
remediëringsplannen voor de afwijkende waarden. Deze zelfevaluatie werd benut om 
afwijkende waarden met hun analyse en eventuele verbeteracties te bespreken. (AV) 
De teruggekoppelde resultaten van Z&G werden door het ziekenhuis aangevuld met 
cijfers tot 2009, vanuit de MKG-databank.
Van de indicatoren waarbij een negatief afwijkend resultaat ten opzichte van de mediaan 
werd vastgesteld, werd een detail van de MKG-gegevens opgevraagd. Tevens werden 
details gevraagd van resultaten waarbij de ziekenhuistrend een ongunstige evolutie 
vertoont, en/of er sprake is van een plotse daling of stijging van de indicator. Waar nodig 
werd dossieranalyse toegepast. Aanvullend werden externe databanken geconsulteerd, 
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teneinde een eventuele afwijking correct in te schatten en te verklaren (bv. aanvullende 
SPE-gegevens). 
De afwijkende resultaten werden door de adviseur medisch beleid met de betrokken 
medische disciplines besproken en voorgelegd aan de werkgroep medisch beleid. 
Bij indicatoren met een ernstige afwijking werd een actieplan opgemaakt met 
doelstellingen en acties om deze doelstellingen te realiseren. (SP) 
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9 Zorg voor kinderen 
 

Situering 

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

voor neonati). Daghospitalisaties van kinderen gebeuren grotendeels op de kinderafdeling.
 

 Er werd gesproken met het medisch diensthoofd en met de hoofdverpleegkundigen van 
de kinderafdeling en van de neonatologieafdeling.

 

 Naast het bezoek aan de kinderafdeling en de neonatologie-eenheid was zorg voor 
kinderen ook een aandachtspunt bij de audit van het operatiekwartier en de 
spoedgevallendienst, de functie intensieve zorgen en de verpleegafdelingen.
Er werden 4 dossiers ingekeken. 

 
 

Beleid en strategie 
 

 Het ziekenhuis beschikt over een protocol kindvriendelijk ziekenhuis dat het Charter van 
het gehospitaliseerde kind van de European Association for Children in Hospital als 
uitgangspunt neemt voor de organisatie van de opvang en zorg voor ambulante en 
gehospitaliseerde kinderen. Met verschillende diensten (spoedgevallen, IZ, medische 
beeldvorming en OK) waar kinderen terecht komen werden via informeel overleg tussen 
de medische diensthoofden afspraken gemaakt om op een kindvriendelijke manier te 
werken. (AV) Systematische gestructureerde overlegmomenten met de betrokken 
diensten (OK, medische beeldvorming, spoedgevallendienst) om het kindvriendelijk beleid 
verder op te volgen zijn er niet. (TK)

 

 De zorgorganisatie voor kinderen voldoet niet aan alle wettelijke voorschriften van het 
zorgprogramma voor kinderen want het zorgtraject voor kinderen verloopt niet volledig 
gescheiden van het zorgtraject van volwassen patiënten. (NC)

o Er werden in 2010 21 kinderen opgenomen voor hospitalisatie op het daghospitaal. 
o Er werden 145 volwassenen opgenomen op de kinderafdeling in 2010. 
o Op de spoedgevallendienst is er geen aparte wachtzaal voor kinderen. 
o In de onthaalruimte en de recovery van het operatiekwartier en in het 

dagziekenhuis worden de posities gescheiden door middel van gordijnen, waardoor 
er geen auditieve afscheiding is met volwassenen. 

 
 Rooming-in wordt op alle kamers van de kinderafdeling toegelaten. Dit bedraagt voor een 

kamer ouder-kind 34 euro inclusief hotelkosten en maaltijden. Voor een 
tweepersoonskamer bedraagt dit 14 euro inclusief hotelkosten en ontbijt. Middagmaal en 
avondmaal kosten 20 euro en zijn niet verplicht te nemen. In 2010 koos 75,73% van de 
ouders voor rooming-in. (AV)

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

betreffende het zorgprogramma voor kinderen. (NC) Men beschikt over een jaarverslag 
pediatrie/neonatologie 2010 en een beleidsplan 2011-2012. De afdelingen neonatologie 
en pediatrie  beschikken over een SWOT-analyse. (AV)

 

 Er is een protocol neonatologie dat werd goedgekeurd (oktober 2010) door de pediaters 
en het comité ziekenhuishygiëne dat de opnamecriteria en afspraken (verzorging, ontslag, 
hygiëne, procedure voor opname, verblijf en ontslag van een besmette neonaat en het 
transport) omschrijft. (AV)

 

 In verband met overleg zijn er volgende verbetermogelijkheden: (TK)
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o Systematische gestructureerde overlegmomenten met betrokken diensten (OK, 
medische beeldvorming, spoedgevallendienst) om het kindvriendelijk beleid verder 
op te volgen zijn er niet. 

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

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

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

 

 
Middelen 

 
 De kinderdagafdeling van het Sint-Elisabeth Ziekenhuis Zottegem beschikt over 25 

opgestelde bedden. Er zijn 16 eenpersoonskamers waarvan er 12 als tweepersoonskamer 
gebruikt kunnen worden. Er zijn 15 tweepersoonskamers. De N* afdeling beschikt over 4 
incubators en twee verwarmde bedjes. (AV)

 
 Bloedafnames en andere onderzoeken worden uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal 

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

 
 

Medewerkers 
 

 Men beschikt in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis over 5 (4 VTE) pediaters. (AV)
 

 De personeelsequipe van de kinderafdeling bestaat uit: (AV)

o 12,15 VTE pediatrische verpleegkundigen waaronder 1 VTE hoofdverpleegkundige 
o 1 VTE gegradueerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5 
o 1 VTE spelbegeleiding en psychosociale begeleiding (2 halftijdse 

bachelorverpleegkundigen) 
 

Men werkt met een zomer- en winterbestaffing. (SP) Tijdens de zomerbestaffing zijn er 

verpleegkundigen die een onderbroken dienst werken (7u30 -12u30 en van 15u36 - 
18u15). 
Men doet een beroep op de mobiele equipe (15 dagen in 2010) en op interim- 
verpleegkundigen (24 dagen in 2010). Er is één verpleegkundige die enkel nachtdiensten 
werkt. Hij neemt deel aan dienstvergaderingen en bijscholingen. (AV) 

 

 De equipe voor N* bestaat uit: (AV)

o 4,15 VTE vroedvrouwen 
o 2 VTE pediatrische verpleegkundigen 

In april 2010 volgden alle vroedvrouwen van materniteit en neonatologie een interne 
bijscholingsdag neonatologie (theorie en praktijk). 

De 4,5 VTE vroedvrouwen tewerkgesteld op de dienst neonatologie hebben tijdens hun 
opleiding reeds de specifiek module neonatologie gevolgd, uitgezonderd 1 vroedvrouw 
(0,75 VTE) die momenteel de bijkomende opleiding neonatologie volgt. 
1 VTE pediatrische verpleegkundige heeft een bijzondere beroepstitel in de neonatologie. 

 
 

Processen 

 

 De kinderartsen toeren dagelijks bij hun eigen patiënten in aanwezigheid van de 
hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke verpleegkundige. Voor zondagen en 
feestdagen is er een wachtdienst uitgewerkt voor alle patiënten (M, N* en E). (AV)
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 Het protocol vermoeden van kindermishandeling is beperkt tot de algemene richtlijnen van 
de FOD Volksgezondheid. Dit document werd niet aangepast voor het ziekenhuis en 
bevat geen concrete richtlijnen voor de spoeddienst. (TK) Specifieke vorming over dit 
onderwerp zou de toepassing van de procedure kunnen ondersteunen. (Aanb)

 
 Naar aanleiding van een proefproject in samenwerking met het UZ Gent werd een 

algemeen pijnprotocol opgesteld door een pediater en een anesthesist. (AV) Deze 
procedure bevat geen specifiek beleid voor pijnlijke interventies op spoed en besteedt 
geen aandacht aan pijnpreventie. Het afgesproken beleid wordt in de praktijk niet gevolgd 
(bv. postoperatief): elke anesthesist hanteert een eigen pijnbeleid. (TK)

Tijdens een dienstvergadering op de kinderafdeling werd bijscholing gegeven over de 
procedure. (AV) Aanbeveling om de procedure aan te vullen met instructies voor het 
dossier: frequentie van pijnmeting, observaties, … (Aanb) 

 

 Op de afdeling “hartbewaking” kan men zich niet herinneren wanneer daar een kind werd 
opgenomen. Uit registratie blijkt dat er 1 kind werd opgenomen op HB in 2010. Op IZ kan 
men (zelden) een kind opnemen (2 in 2010 en 1 in 2011). Opnames gebeuren bv. voor 
stabilisatie in afwachting van een transfer of voor een korte postoperatieve observatie. 
Men heeft hiervoor aangepast pediatrisch materiaal. De pediater wordt hierbij consulent. 
Rooming-in (ligzetel en eigen sanitair) is 24u/24 mogelijk en wordt gratis aangeboden, incl. 
ontbijt. (AV)

 
 Het ‘standing order pediatrie op spoed’ is over het onderwerp ‘pediater verwittigen’ niet in 

overeenstemming met wat in het protocol kindvriendelijkheid over de spoedopname staat 
beschreven. (TK)

 

 Zowel in de onthaalbrochure als aan de wand in de wachtzaal staat expliciet vermeld dat 
kinderen jonger dan 12 jaar niet op bezoek mogen komen op de intensieve 
zorgenafdeling. In werkelijkheid blijkt men hier toch flexibeler mee om te gaan. (AV) We 
bevelen aan om de reële kindvriendelijke manier van werken correct te communiceren 
naar bezoekers en patiënten en begeleiding van de kinderen te voorzien waar nodig. 
(Aanb)

 
 Het opgenomen kind op de neonatologie droeg op het moment van de audit geen 

identificatiebandje. (NC)

 
 

Resultaten 

 
 Er werden 1480 kinderen gehospitaliseerd in het SEZZ in 2010. Hiervan kwamen er 1395 

op de kinderafdeling terecht. De bezettingsgraad van de kinderafdeling was 54,07 % en 
de gemiddelde ligduur was 3,75 dagen. Het aantal opnames met een pediater als 
behandelende arts was 1257. Het aantal met een niet-pediater als behandelende arts was
57. (AV) 

 
 Er waren in totaal 1059 dagopnames van kinderen in 2010. 72,62% werd opgenomen op 

de kinderafdeling, 17,09% op het dagziekenhuis (AV) en 10,29% op andere 
verpleegafdelingen. (NC)

 
 In 2010 werden er 2910 kinderen opgenomen op spoedgevallen. 393 kinderen werden 

gezien op de spoedgevallendienst door een pediater. Men beschikt niet over cijfers van 
het aantal kinderen dat rechtstreeks doorverwezen wordt naar de kinderafdeling. (AV)

 
 Er werden in 2010 106 kinderen opgenomen voor hospitalisatie op volwassenafdelingen. 

Er werden 145 volwassenen opgenomen op de kinderafdeling in 2010. (AV)
 

 Er werden in 2010 2 kinderen opgenomen op de eigen dienst intensieve zorgen en 1 kind 
op hartbewaking. Cijfers van het aantal kinderen dat werden doorverwezen naar de 
intensieve zorgen van het UZ Gent heeft men niet. (AV)
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 In 2010 waren er 74 opnames op N*. (AV)
 

 Het inductiepercentage bedroeg in 2010 21% en het sectiopercentage 23,4%. (AV)
 

 In 2010 verbleef bij 75,73% van de kinderen opgenomen op een kinderafdeling een ouder.
(AV) 

 

 Het aantal kinderen die in het OK tot bij inductie door een ouder begeleid worden schat 
men 80 à 85%. 83% van de kinderen worden naar schatting door minstens één ouder 
vergezeld op recovery. (AV)
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10 Zorg voor chirurgische patiënten 
 

Situering 

 
 Het Sint-Elisabethziekenhuis heeft 1 operatiekwartier, bestaande uit een onthaalruimte 

met 5 posities (en 2 specifiek voor kinderen), 8 zalen en een recovery met 11 posities, 
waarvan 3 voor kinderen.
Daarnaast zijn er op het chirurgisch daghospitaal 2 behandelzalen waar er naast 
endoscopische onderzoeken onder narcose ook kleine ingrepen gebeuren onder lokale of 
locoregionale anesthesie. Iedere behandelzaal beschikt over een onthaalruimte met 2 
posities en een ontwaakruimte met eveneens 2 posities. 

 
 Het chirurgisch daghospitaal bestaat uit 2 gangen. De ene gang met de behandelkamers 

op het einde heeft 19 bedden, de andere gang heeft 15 bedden en is recent toegewezen 
aan het dagziekenhuis.
Kinderen in daghospitalisatie worden gewoonlijk opgenomen op de kinderafdeling. Enkel 
tijdens drukte (bv. in de winter) worden er ook kinderen opgenomen op het chirurgisch 
dagziekenhuis. 

 

 Tijdens de audit werden zowel het operatiekwartier als het daghospitaal met de 
behandelruimten bezocht.

 

 Er werd gesproken met het medisch en verpleegkundig diensthoofd en met de 
hoofdverpleegkundige van het OK, en met het medisch diensthoofd en de 
hoofdverpleegkundige van het daghospitaal. Er werden 4 patiëntenkamers bezocht en met 
5 patiënten gesproken. Er werden 4 dossiers inclusief operatiefiche bekeken.

 
 

Beleid en strategie 

 

 Op leidinggevend niveau traden het voorbije anderhalf jaar een aantal nieuwe personen 
aan. Begin vorig jaar werd de functie van medisch diensthoofd van het operatiekwartier 
losgekoppeld van diensthoofd van de associatie anesthesie en startte er een nieuw 
medisch diensthoofd voor het operatiekwartier. (AV) In afwachting van een nieuwe 
hoofdverpleegkundige en tot die zich voldoende ingewerkt had, nam het verpleegkundig 
diensthoofd dat vroeger nog als hoofd van het operatiekwartier gewerkt had, anderhalf 
jaar de functie ad interim waar. Op die manier kon de nieuwe hoofdverpleegkundige, die 
van buiten het ziekenhuis gerekruteerd werd, zich ongeveer een jaar inwerken en werd de 
continuïteit maximaal gewaarborgd. (SP)

 

 Bij planning van een ingreep krijgt de patiënt de nodige documenten mee voor 
preoperatieve oppuntstelling (vragenlijst, vraag tot bijkomende technische onderzoeken). 
Hiervoor kan de patiënt zich tot zijn/haar huisarts richten (zoals overeengekomen met de 
lokale huisartsenkringen), maar daarnaast organiseren de anesthesisten ook 
preoperatieve raadplegingen waar men meteen ook een deel van de opnameprocedure 
kan afhandelen. In de praktijk ondervindt men zelden problemen met patiënten die niet 
alle gevraagde documenten bij zich hebben op het moment van opname. (AV)

 
 Ouders kunnen bij hun kind blijven tot bij inductie en vanaf het ontwaken op recovery. In 

de tussentijd wachten zij in de wachtzaal nabij het operatiekwartier, of op de afdeling bij 
langer durende ingrepen. (AV)

 
 Naast een OK-commissie die een viertal keer per jaar samenkomt en waar de 

operatietijden en de totale bestaffing vastgelegd worden, is er tweewekelijks een OK- 
vergadering met het medisch diensthoofd en de hoofdverpleegkundigen van het OK en
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van de CSA, samen met de directeur nursing en de adviseur medisch beleid. Hier worden 
kleine organisatorische moeilijkheden gesignaleerd en aangepakt en worden 
verbeterprojecten opgevolgd. (SP) 

Naar analogie bestaat er voor het dagziekenhuis een “vergadering chirurgisch 
dagziekenhuis”, die om de 6 à 8 weken doorgaat en waar naast de hoofdverpleegkundige 
en het medisch diensthoofd de adviseur medisch beleid en de directeur nursing aan 
deelnemen. Daarnaast is er regelmatig dienstoverleg: met de logistiek medewerkers 
onderling, de administratief bedienden, de verpleegkundigen en met alle disciplines 
samen. (SP) 

 

 Het reglement van inwendige orde van het operatiekwartier (en de CSA) dateert van 
halfweg 2011 en omvat ook het huishoudelijk reglement. Bijzondere aandacht is er voor 
de planning, waarbij er verschillende soorten ingrepen gedefinieerd worden, wanneer de 
planning moet ingediend worden, en hoe en welke bijkomende ingrepen aan het 
programma kunnen toegevoegd worden. Ook zijn er duidelijke richtlijnen omtrent welke 
patiënten niet in het sas maar in de operatiezaal moeten verbed worden. (SP)

Het chirurgisch dagziekenhuis beschikt over een reglement inwendige orde chirurgisch 
dagziekenhuis en een reglement inwendige orde behandelzalen. Deze reglementen 
omvatten de opnamecriteria, de afspraken met het operatiekwartier, de ontslagprocedure, 
kledijvoorschriften, … (SP) 

 

 De procedure ter preventie van fouten bij identificatie of operatiekant maakt integraal deel 
uit van het reglement van inwendige orde van het operatiekwartier. Deze procedure die 
bekend staat onder de noemer “time-out-procedure” werd al enkele jaren geleden 
ontwikkeld. De procedure heeft aandacht voor het inschrijvingsproces en voert een aantal 
controlemomenten in. Vlak voor incisie is er tenslotte een time-out moment waarbij voor 
de laatste keer gecheckt wordt of het om de juiste patiënt en de juiste operatieplaats gaat. 
Tot op heden gebeurden er twee audits waarbij nagegaan werd in welke mate de 
procedure wordt nageleefd. (SP) Naar aanleiding van de bevindingen uit de eerste audit 
werden de procedure en de operatiefiches aangepast, zodat voor alle betrokkenen 
duidelijker werd welke taken door welke persoon moesten uitgevoerd worden. Bij een 
tweede audit in oktober 2010 werden 201 dossiers gecontroleerd. Er werd een duidelijke 
verbetering vastgesteld, met scores van 97% voor de verpleegkundigen en 79% voor de 
anesthesisten (en dit cijfer is een onderschatting aangezien niet bij alle ingrepen een 
anesthesist nodig was). Verbetermogelijkheden situeerden zich bij de chirurgen zelf die in 
minder dan de helft van de gevallen hun luik invulden. Ook is het niet duidelijk in welke 
mate de time-out effectief wordt uitgevoerd. Best gaat men na verdere sensibilisering 
regelmatig na in welke mate de procedure correct wordt toegepast. Zo niet, als niet alle 
betrokkenen hun taak opnemen en correct uitvoeren, riskeert men een vals gevoel van 
veiligheid te creëren en zijn nieuwe incidenten niet uit te sluiten. De beschrijving van hoe 
de WHO-checklist tot stand kwam en ingevoerd werd, kan misschien inspirerend werken 
om eventuele knelpunten aan te pakken. (Aanb)

Daarnaast zouden er nog bijkomende checklists kunnen ontwikkeld worden om andere 
onderdelen van het chirurgisch proces beter te controleren (bv. check 
identificatiearmbandje voor vertrek naar OK, checklist voor de aanwezigheid van alle 
benodigde instrumentensets bij het klaarzetten…). (Aanb) 

 

 Er is geen ziekenhuisbreed postoperatief pijnbeleid ontwikkeld noch voor volwassenen, 
noch voor kinderen. (TK) Wel heeft men op het postoperatieve luik van de operatiefiche 
een beperkte keuze voorzien qua pijnstillende medicatie, maar het beleid is dat de 
anesthesist telkens individueel een beleid uitstippelt.
Dit betekent dus dat men verplicht is bij ieder nieuw pijnprobleem of bij pijn waarbij het 
uitgestippelde beleid onvoldoende resultaat geeft, een anesthesist te contacteren. Een 
dergelijk systeem zorgt onvermijdelijk voor tijdverlies: soms zal men wachten om de 
anesthesist op te roepen omdat men verwacht dat hij/zij nog zal langskomen, anderen 
ervaren een zekere schroom om een anesthesist (opnieuw) op te roepen, ’s avonds en ’s 
nachts kan de anesthesist van wacht druk bezet zijn, … Het werken met standaard 
protocols kan een vereenvoudiging zijn waarbij sneller kan ingespeeld worden op de 
individuele pijn. 
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 Alle operatieprocedures zijn per arts opgesteld en voor eenzelfde ingreep zijn er van 
elkaar verschillende procedures (verschillen qua voorbereiding, afdekken, materiaal en 
sets, nazorg…). (TK) In een ziekenhuis dient de zorg zo georganiseerd te zijn dat ze in 
optimale omstandigheden kan geschieden. Aangezien gebrek aan uniformiteit aanleiding 
kan geven tot fouten, dient men onderling tot meer uniformiteit te komen qua aanpak. 
Enkel omwille van individuele patiëntgebonden factoren kan men hiervan, in het kader van 
de therapeutische vrijheid, afwijken.

 
 

Middelen 
 

 Ondanks een aantal pogingen om de problemen die verbonden zijn met het sas van het 
operatiekwartier op te lossen, vormt deze ruimte nog steeds een belangrijk 
architecturaal knelpunt. (TK)

o Doordat het sas aan de kant van het operatiekwartier open is en de gangen 
van het operatiekwartier in overdruk staan ten opzichte van de gang waar het 
sas op uitkomt, tocht het enorm van zodra de deuren opengaan. 

o In het sas is er tweerichtingsverkeer, aangezien dit de enige (brede) verbinding 
is met de rest van het beddenhuis. Er is echter onvoldoende plaats om het 
inkomende verkeer te scheiden van het uitgaande. Met een verkeerslicht tracht 
men botsingen met bedden te vermijden. 

o In het sas wordt het merendeel van de patiënten verbed. Gezien het sas 
uitgeeft op een lange gang, kan men van ver zien wat er gebeurt van zodra de 
deuren openzwaaien. Er hangen gordijnen in een poging om de privacy van de 
patiënt iets beter te eerbiedigen, maar door het verschil in druk worden die 
bijna tot tegen het plafond geblazen. 

o Behalve voor het patiëntentransport wordt deze ingang ook gebruikt voor kleine 
leveringen, aangezien er behalve de weg via de kleedkamers waarbij men zich 
moet omkleden, geen andere manier is om de onthaaldesk te bereiken. 

Er bestaat al een planning om aan deze problematiek te verhelpen. (AV) 

 
 Het operatiekwartier bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. De zalen zijn zoveel 

mogelijk uniform ingericht, wat de kans op fouten vermindert. (SP)
In de recovery en de voorbereidingsruimte worden posities voorbehouden voor kinderen 
en hun ouders, maar deze posities zijn van elkaar en van de rest van de zaal 
afgescheiden door middel van gordijnen, zodat een auditieve afscherming niet mogelijk is. 
(NC) Bij de geplande verbouwingswerken voorziet men aparte boxen voor kinderen. 

 
 De anesthesietoestellen zijn allemaal van hetzelfde merk. Anesthesietoestellen worden 

zesmaandelijks nagekeken door een externe firma. Voor het onderhoud van het 
merendeel van de andere medische apparaten beschikt men over onderhoudscontracten, 
de rest wordt onderhouden door de eigen technische dienst van het ziekenhuis. (AV) Het 
kan interessant zijn om binnen de technische dienst enkele personen specifiek op te 
leiden voor het onderhoud en/of de reparatie van de medische toestellen die op de 
verschillende kritieke diensten staan opgesteld. Op die manier kan men beter garanderen 
dat er steeds snel en accuraat opgetreden wordt wanneer een toestel defect raakt. (Aanb)

 

 Er zijn 2 peroperatieve fiches ontwikkeld (een voor de hospitalisaties en een voor de 
daghospitalisaties) waarop naast de parameters ook ruimte is voor enkele anamnestische 
aandachtspunten en de time-out-procedure en voor de postoperatieve orders. Er is telkens 
een postoperatief luik voor de anesthesist, de verpleegkundige en de chirurg. Bij 
dagpatiënten geeft de anesthesist hier aan vanaf wanneer de patiënt in normale 
omstandigheden ontslagklaar is, de chirurg geeft aan of de patiënt nog gezien wordt op de 
afdeling of al gezien werd in de recovery, en de verpleegkundige geeft aan of de patiënt al 
ontslagklaar is volgens de richtlijnen die zij heeft. Op die manier is voor iedereen duidelijk 
wanneer de patiënt naar huis kan en moet niet nodeloos rondgebeld of gewacht worden. 
(SP)
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 Men beschikt over een elektronisch plannings- en opvolgsysteem (Surgeview®) met 
automatisch taggen van de patiënt bij het doorlopen van het traject in het operatiekwartier. 
Door het gebrek aan een link met de elektronische patiëntendatabank, waardoor men alle 
gegevens opnieuw moet ingeven, en doordat dit programma niet op de afdelingen en IZ 
aanwezig is, wordt dit onderbenut: enkel op het chirurgisch dagziekenhuis maakt men 
hiervan sinds een jaar gebruik om de patiëntenbewegingen te volgen. (AV) Er wordt 
momenteel gezocht naar een nieuw elektronisch pakket, waarvan, naast een medisch en 
verpleegkundig dossier, een elektronisch plannings- en opvolgsysteem voor het 
operatiekwartier deel moet uitmaken.

 
 

Medewerkers 

 

 Ondanks enkele recente aanwervingen, is er nog steeds een medische onderbestaffing op 
het vlak van de anesthesie. Er zijn 11 anesthesisten, maar dit stemt overeen met 9,7 VTE, 
onder meer omdat een anesthesist nog een algologische opleiding volgt. Met deze 
bestaffing moet men én een operatiekwartier met 8 (en binnenkort 9) actieve zalen, én 
een behandelzaal op het dagziekenhuis (endoscopische onderzoeken onder narcose), én 
preoperatieve raadplegingen én activiteiten in het beddenhuis (bv. materniteit, 
pijnpompen) én dagelijks zowel een inslapende als een thuiswacht organiseren. Dit houdt 
veiligheidsrisico’s in voor de patiënt: anesthesisten krijgen geen recuperatie na een 
wachtdienst (’s anderendaags moet men werken, maar mag men wel als eerste naar huis) 
en het gebeurt regelmatig dat een anesthesist terwijl een patiënt onder narcose is, nog 
een andere patiënt behandelt (voorbereiding patiënt in een andere zaal, activiteiten op 
recovery, …). (TK)

 
 De equipe voor het operatiekwartier bestaat, naast de hoofdverpleegkundige (1 VTE) en 2 

adjunct-hoofdverpleegkundigen (1,8 VTE) uit: (AV)

o 13,8 VTE verpleegkundige bachelors voor het OK en 5,85 VTE (inclusief 0,5 
VTE vroedvrouw) voor recovery en voorbereiding. 

o 15,6 VTE gegradueerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5 voor het OK en 
2,0 voor recovery en voorbereiding. 

o 2,4 VTE logistiek assistent. 

o 1,0 VTE administratieve ondersteuning. 

 Hiervan zijn er 2 VTE bachelors en 2 VTE gegradueerde verpleegkundigen in opleiding. 
Af en toe doet men beroep op interims via een uitzendkantoor. Toch blijft de bestaffing en 
het efficiënt organiseren van het operatiekwartier een aandachtspunt: voor 
operatiekwartier en recovery samen telde men in juli 1816 overuren. Alhoewel men er in 
slaagt dit niet meer te doen toenemen ten opzichte van vorig jaar, lukt het voorlopig niet 
om dit af te bouwen. Men dient dan ook werkdruk en bestaffing regelmatig te evalueren en
– mede gezien de lange inscholingsperiode – tijdig bijkomende medewerkers aan te 
werven. (Aanb) 

De ploeg van het operatiekwartier wordt opgedeeld in 2 grote groepen die elk nog eens 
opgedeeld worden in 2 subgroepen. Op die manier is er een ploeg “orthopedie”, “uro- 
neuro”, “vaat” en “abdominale/endoscopie”. De “kleinere” specialiteiten (ORL, oftalmo, 
plastische en gynaeco) zijn aan een specifieke subgroep toegewezen. 's Nachts en in het 
weekend zijn er steeds 2 verpleegkundigen van wacht, 1 uit elke groep. Zolang men in 
opleiding is, mag men niet deelnemen aan de wachtdiensten. (AV) 

 
 Qua radioprotectie hebben alle medewerkers van het operatiekwartier een interne 

opleiding gevolgd, gegeven door een verpleegkundige die een externe opleiding had 
gekregen en een radioloog van het ziekenhuis. Alle verpleegkundigen beschikken over 
een individuele loden halskraag en op verschillende plaatsen zijn loodschorten ter 
beschikking. (AV)

 
 Men beschikt over dienstspecifieke functieomschrijvingen voor het operatiekwartier: er is 

een aparte omschrijving voor de operatiekwartier secretaresse, de verpleegkundige in de 
voorbereiding, de assisterend verpleegkundige, de omloopverpleegkundige, de
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recoveryverpleegkundige, de hoofdverpleegkundige, de materiaalverantwoordelijke en de 
logistiek assistenten. (SP) 

 
 Er is een gemeenschappelijke equipe en een gemeenschappelijke hoofdverpleegkundige 

voor het chirurgisch en het niet-chirurgisch dagziekenhuis, inclusief behandelzalen. Toch 
zijn er binnen deze equipe een aantal personeelsleden die enkel binnen het chirurgisch 
dagziekenhuis werken. Voor de andere personeelsleden werd een verdeelsleutel 
gehanteerd.
Aldus ziet het personeel van het chirurgisch dagziekenhuis er als volgt uit: (AV) 

o 0,5 VTE hoofdverpleegkundige 
o 7,00 VTE verpleegkundige bachelors 
o 2,8 VTE gegradueerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5 

De ondersteunende equipe is ook gemeenschappelijk voor beide daghospitalen en 
bestaat uit logistieke medewerkers (5,15 VTE) en administratieve medewerkers (3,6 VTE, 
3,8 vanaf oktober). 

 
 Het aantal uren vorming van zowel het OK-personeel als van de medewerkers op de 

dagziekenhuizen verschilt sterk van verpleegkundige tot verpleegkundige waarbij 
sommigen jaarlijks geen of maar een beperkt aantal uren volgen. (TK)

 

 Qua inscholing beschikken de nieuwe medewerkers van het operatiekwartier over een 
uitgebreide vorming en een stappenplan dat aangeeft wat tegen wanneer moet gekend 
zijn. (SP)

 
 

Processen 

 
 Men beschikt over informatie over de operatietijden per chirurg en deze tijden worden 

regelmatig geactualiseerd. Ze worden gebruikt bij het plannen van ingrepen. Voor het 
plannen van ingrepen heeft men in het nieuwe reglement van inwendige orde de regels 
meer concreet uitgewerkt. Dit werpt al zijn vruchten af, maar verdere opvolging en 
verfijning blijkt nog nodig, omdat het programma nog regelmatig dreigt uit te lopen. De 
starttijden worden intussen al beter gerespecteerd en bijkomende ingrepen kunnen alleen 
na overleg met en tussen de hoofdverpleegkundige en het medisch diensthoofd. (AV)

 

 Verschillende acties werden ondernomen om de patiënten op het dagziekenhuis gespreid 
op te nemen. Sommige artsen slagen erin hun patiënten gespreid te laten binnenkomen, 
bij andere belt het dagziekenhuis de patiënten actief op om hen een opnameuur mee te 
delen in functie van het operatieprogramma. Op die manier slaagde men er al in de 
wachttijden te verminderen en de bedden meermaals per dag te gebruiken. 
Desalniettemin kunnen de wachttijden nog oplopen, en duurt het soms lang eer patiënten 
naar huis kunnen, omdat artsen maar 1 keer per dag langkomen om hun patiënten te 
ontslaan. (TK) In de toekomst zullen dus extra inspanningen nodig zijn om dit proces 
vlotter te laten verlopen. Het nieuwe dagziekenhuis dat men binnenkort wil realiseren kan 
een opportuniteit zijn om een aantal processen te herbekijken en te optimaliseren.

 
 Men heeft aandacht voor de vereenvoudiging van logistieke processen: zo is er 

consensus over de inhoud van een aantal custom packs en wil men daar binnenkort mee 
starten. (AV)

 
 Voor de narcotische medicatie werken de anesthesisten met gepersonaliseerde 

medicatiekoffers. Dit laat een sluitend stockbeheer toe. (SP)
 

 Voor totale heup en totale knieprothese hanteert men de Joint Care®-methode. Dit 
voorziet in een gestandaardiseerd patiëntentraject met preoperatieve informatiesessies in 
groep, een gelijktijdige opname van de patiënten en een revalidatie in groep, hetgeen een 
specifieke dynamiek creëert die het revalidatieproces bevordert. (SP)
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Resultaten 
 

 Het daghospitaal beschikt over een jaarverslag dat een beeld geeft van de werkwijze en 
naast activiteitengegevens ook indicatoren bevat die een beeld geven van de kwaliteit van 
zorg (o.a. klachten, kwaliteitsprojecten). (SP)
Het beleidsplan beschrijft een paar knelpunten en voorwaarden die vervuld moeten zijn 
om tot een vlotte werking te komen in het nieuwe dagziekenhuis. Hoe men tot deze 
voorwaarden komt en hoe deze moeten gerealiseerd worden, is amper beschreven en is 
niet SMART geformuleerd, wat een strikte opvolging bemoeilijkt. (Aanb) 

 
 Er waren in 2010 15721 ingrepen op het operatiekwartier (10,5% meer dan in 2009). Er 

waren 10301 dagopnames (15,4% meer dan in 2009: 658 van kinderen en 9643 van 
volwassenen). (AV)

 
 In 2010 waren er 24 onvoorziene overnachtingen. 174 patiënten werden buiten de 

openingsuren ontslagen. Met deze cijfers bleef men onder het Navigator®-gemiddelde. 
(AV)
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11 Zorg voor kritieke patiënten 
 

11.1 Spoedgevallen 

Situering 

 AZ Sint-Elisabeth Zottegem heeft een erkenning voor een functie gespecialiseerde 
spoedgevallenzorg en een functie mobiele urgentiegroep.
Daarnaast vertrekt vanuit de dienst spoedgevallen een ziekenwagen binnen het 100- 
systeem, deze wordt bemand met verpleegkundigen van de dienst spoedgevallen. 

 
 De dienst spoedgevallen werd bezocht, er werd gesproken met de hoofdverpleegkundige 

en het adjunct-medisch diensthoofd.
 

 Alle 12 fiches van het isolatieregister en 1 patiëntendossier werden ingekeken.

 
 

Beleid en strategie 

 
 Het medisch diensthoofd van de functies spoedgevallen en MUG is voltijds chirurg in het 

ziekenhuis, evenals het adjunct-medisch diensthoofd. (AV) Het medisch diensthoofd 
besteedt minder dan de helft van zijn werktijd aan de activiteiten in de functie 
spoedgevallen en MUG. (NC) Dit knelpunt werd reeds tijdens de vorige audit in 2006 
opgemerkt. In het voorjaar 2012 zal een voltijds medisch diensthoofd aangeworven 
worden voor de functies spoedgevallen en MUG. (AV)

 
 De dienst beschikt over een jaarverslag 2010 en doelstellingen 2011, deze werden 

opgemaakt door de hoofdverpleegkundige. Er werd daarnaast in 2010 door de dienst 
gezamenlijk een SWOT opgemaakt. In 2008 gebeurde door het verpleegkundig 
diensthoofd een interne audit. (AV) Er wordt geen medisch jaarverslag opgemaakt voor de 
functies spoedgevallen en MUG met daarin een toetsing van de kwaliteit van de medische 
activiteit. (NC)

 

 De overlegstructuren voor de dienst spoedgevallen zijn erg beperkt.

o Vier maal per jaar worden er verpleegkundige dienstvergaderingen georganiseerd. 
(AV) 

o Er is geen gestructureerd overleg tussen de spoedartsen onderling, problemen 
worden ad hoc besproken, hiervan wordt geen verslaggeving gemaakt. (TK) 

o Er bestaat geen gestructureerd overleg tussen spoedartsen en 
spoedverpleegkundigen, of tussen hoofdverpleegkundige en medisch diensthoofd. 
(TK) 

o Ad hoc is er overleg tussen spoedartsen en geneesheer-specialisten van het 
ziekenhuis. (AV) 

o Er is geen overleg tussen de dienst spoedopname en de diensten in het ziekenhuis 
waarmee men nauw samenwerkt. (Aanb) 

o In het verleden was er een commissie spoedopname actief: een overleg tussen 
directie, medische raad, het medisch diensthoofd en de hoofdverpleegkundige van 
spoed. Deze commissie kwam de voorbije 2 jaar niet meer samen. (TK) 

 
 

Middelen 
 

 De infrastructuur van de dienst spoedgevallen is gerenoveerd. (AV)
Volgende knelpunten werden opgemerkt: (TK) 
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o Het nachthospitaal, box 12, telt 4 posities die van elkaar gescheiden zijn door 
kamerschermen. Deze ruimte kan onvoldoende de privacy van patiënten 
garanderen. 

o Men beschikt niet over een gesprekslokaal. 
o Er is geen aparte wachtzaal voor kinderen. 
o De decontaminatieruimte bevindt zich middenin de spoedgevallendienst. Er is 

geen afzonderlijk recipiënt voorzien voor de waterafvoer. 
 

 Men beschikt sinds januari 2011 over een isolatiecel. Deze wordt ook als bergruimte 
gebruikt, alle materiaal is er opgeborgen in afgesloten ingebouwde kasten. (AV) 
Volgende knelpunten inzake infrastructuur werden in de isolatiecel opgemerkt: (TK)

o Patiënten beschikken niet over een oproepsysteem. 
o Er is een matras op de grond voorzien. 
o Er is geen toilet voorzien bij de isolatiecel, die is enkel middenin de dienst 

beschikbaar. Volgens de arts doen patiënten hun behoefte op het laken. Het laken 
is een wegwerp-incontinentielaken. 

o Verder heeft een patiënt geen zicht op een klok vanuit de isolatiekamer en is er 
geen daglicht. 

o De isolatiecel beschikt niet over een sas. 

 
 Men maakt op spoed gebruik van een papieren verpleegkundig dossier en een 

elektronisch medisch luik. (AV)
 

 De reanimatiekar was op het moment van de audit niet verzegeld. (TK)
 

 Toestellen voor kritieke zorg worden gecontroleerd en onderhouden door de technische 
dienst. (AV) De hoofdverpleegkundige van de spoedgevallendienst heeft geen zicht op de 
systematiek van dit onderhoud. Er zijn geen data van controle genoteerd op de toestellen. 
(TK)

 
 

Medewerkers 
 

 De medische permanentie van de spoedgevallendienst wordt gecumuleerd met de 
medische permanentie van de MUG. Er is daarnaast een oproepbare medische 
permanentie van artsen die binnen de 15 minuten naar de spoedgevallendienst kunnen 
komen bij uitruk van de MUG.
Volgende knelpunten i.v.m. de oproepbare medische permanentie werden opgemerkt: 

o Deze permanentie wordt tijdens de nacht en het weekend gecombineerd met de 
permanentie voor de eigen discipline (chirurgie, cardiologie, anesthesie) en soms 
met de permanentie van HB. (TK) 

o Deze permanentie wordt overdag gecombineerd met andere georganiseerde 
activiteiten in het ziekenhuis (o.a. consultaties). (TK) 

o Overdag wordt bij uitruk van de MUG meestal geen beroep gedaan op de 
oproepbare arts, maar vraagt men eerder de specialist van wacht bij de patiënt. 
(TK) 

 
 De verpleegkundige bestaffing van de dienst spoedgevallen bestaat uit 21,8 VTE 

verpleegkundigen, inclusief de hoofdverpleegkundige. Hiervan zijn 14,6 VTE met BBT. 
Daarnaast zijn er een gebrevetteerde en een gegradueerde verpleegkundige, en 5 
verpleegkundigen die het 2de jaar opleiding bezig zijn voor een BANABA. (AV)

 
De verpleegkundige basispermanentie ’s nachts (van 21u30 tot 8u) bestaat uit 3 
verpleegkundigen. Daarnaast is er een systeem uitgewerkt met een 4de oproepbare 
verpleegkundige voor het geval de MUG en de ziekenwagen tegelijkertijd uitrijden. 
Hiervoor kan volgens het cascadesysteem dat door verpleegkundige directie in 2008 op 
papier is uitgeschreven, ofwel beroep gedaan worden op een 2de verpleegkundige van de 
kinderafdeling of op een inslapende waak van de dienst spoedopname. In 30 à 40% van de 
nachten in 2009, 2010 en 2011 was er een inslapende waak voorzien. (AV) In realiteit 
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wordt het cascadesysteem met oproepen van een verpleegkundige van pediatrie niet 
toegepast. In de praktijk voldeed dit systeem van in den beginne niet aan de behoeften, 
aangezien deze personeelsleden niet specifiek zijn geschoold, noch ervaring hebben voor 
de specifieke pathologieën van een urgentiedienst. De directie was hiervan al geruime tijd 
op de hoogte, maar pakte dit knelpunt niet aan. Op deze manier is er geen garantie 
omtrent de basispermanentie van 2 verpleegkundigen voor de dienst spoedgevallen bij 
gelijktijdige uitruk van MUG en ziekenwagen. (NC) 

 
Er is een verpleegkundig personeelstekort op de dienst spoedgevallen in verhouding tot 
het aantal activiteiten. (NC) 

o Om een 24-uursbasispermanentie van 4 verpleegkundigen (2 spoed, 1 MUG, 1 
ziekenwagen) te kunnen waarmaken zijn minimaal 23,2 VTE verpleegkundigen 
nodig. 

o Er is geen recuperatie voorzien voor verpleegkundigen die instaan voor de 
inslapende waak. 

o De hoofdverpleegkundige is de helft van zijn jobtijd ingeschakeld in de 
basispermanentie. 

o De spoedgevallendienst kan geen beroep doen op de mobiele equipe wegens 
gebrek aan specifieke expertise. 

o Er is onvoldoende functiedifferentiatie. Er is geen administratief en logistiek 
personeel op de spoedgevallendienst. Verpleegkundigen staan in voor 
administratieve (bv opname en ontslag) en logistieke taken. 

o Het personeel van spoed heeft een heel aantal bijkomende taken: 
 Personeel van spoed dat ’s nachts instaat voor de basispermanentie 

wordt systematisch ingezet op verpleegafdelingen: (NC) volgens de 
‘regeling 3de waak spoed’ die in 2008 door directie verpleging werd 
uitgeschreven, dient één van de verpleegkundigen tweemaal per nacht 
(na 23u en tussen 4u en 6u30) mee te helpen op twee 
verpleegafdelingen (4F en 4E). De spoedverpleegkundige heeft hierbij 
een aantal toegewezen taken zoals medicatie klaar zetten, toedienen 
en paraferen, glycemiecontrole, postoperatieve controles, 
bloedafnames, wisselhouding, … De spoedverpleegkundige is 
daarnaast oproepbaar buiten deze uurregeling en voor assistentie op 
de overige afdelingen. Volgens de ‘regeling 3de waak spoed’ kan het 
door bepaalde omstandigheden gebeuren dat de ondersteunende hulp 
dient uitgesteld te worden of niet mogelijk is. De 3de waak spoed moet 
dan contact opnemen met de afdeling 4F/4E en zelf de 2de waak PAAZ 
of 3de waak verzorgende te verwittigen. 

 Spoedverpleegkundigen dienen ’s nachts de taak van supervisor die 
de interne wacht voor het ziekenhuis verzekert, op te nemen. 

 Spoedverpleegkundige en spoedarts staan, samen met een 
verpleegkundige van IZ, in voor de oproepen van interne MUG in het 
ziekenhuis (50-tal/jaar). 

 Bij overbezetting van de dienst intensieve zorgen worden patiënten 
gebufferd op spoed. Dit gebeurt gemiddeld één maal per week. Er is 
geen extra personeel voorzien voor toezicht op deze patiënten. 

 Spoedverpleegkundigen (2 verpleegkundigen voor een patiënt in bed) 
vervoeren patiënten bij opname naar de afdeling en installeren de 
patiënt vaak ook op de kamer. Dit vervoer kan tot middernacht 
gebeuren. 

 Spoedverpleegkundigen staan bij overlijden in voor de lijktooi en het 
transport naar het mortuarium. 

 Patiënten die zich na 21u aanbieden op spoed worden niet meer 
opgenomen op de verpleegafdelingen, maar blijven tot de volgende 
ochtend op spoed. Bij plaatsgebrek in het ziekenhuis kan de transfer 
uitgesteld worden tot na de middag. 

 Tijdens de kantooruren gebeuren in box 8 geplande ingrepen 
(ongeveer 1300 ingrepen/jaar), soms met inzet van 
spoedverpleegkundigen. 
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 Spoedverpleegkundigen staan in voor psychologische bijstand van 
familieleden bij crisissituaties. In theorie kan men hiervoor tijdens de 
kantooruren beroep doen op psychologen van het ziekenhuis, maar in 
praktijk gebeurt dit zelden. 

 Tijdens de nacht staat het spoedpersoneel in voor de permanentie van 
de telefooncentrale van het ziekenhuis. 

 
Elke ochtend maakt de nachtploeg van spoedgevallen een nachtverslag voor de 
directie verpleging. Uit de 11 verslagen van de nachten van 10/9 t.e.m. 20/9/2011, blijkt 
dat er 4 gelijktijdige oproepen waren van MUG en ziekenwagen, terwijl er geen enkele 
keer melding is van het oproepen van de inslapende wacht of van een andere 
verpleegkundige. Spoedverpleegkundigen zijn elke nacht elders gaan helpen bij de 
zorg voor patiënten, 1 à 2 zorgrondes op 1 à 2 verpleegafdelingen. (AV) 

 
 Er moet regelmatig (bv. jaarlijks) een opleiding “omgaan met agressie, agressiepreventie 

en afzonderingsbeleid” georganiseerd worden voor al het spoedpersoneel. (TK)

 
 

 
Processen 

 

 Eén van de spoedverpleegkundigen staat in voor het onthaal en de inschrijving van 
patiënten. Deze verpleegkundige is terzelfdertijd triageverpleegkundige. De urgentiegraad 
wordt door de verpleegkundige in eerste instantie op basis van de aanmeldingsklachten 
ingeschat. Wanneer de werkdruk het toelaat (als er geen andere patiënten wachten aan 
het onthaal) zal deze verpleegkundige de patiënt ook installeren in een box en de 
parameters opnemen. De triagemethode steunt op de ervaring van verpleegkundigen en is 
niet wetenschappelijk onderbouwd. (AV) Triage gebeurt onvoldoende op basis van 
objectieve parameters. Voor kinderen zijn geen specifieke parameters voor triage 
uitgewerkt. (TK)

 

 De ‘procedure box 13’ voor het gebruik van de isolatiebox is in gebruik sinds 1/1/2011.
(AV) Deze procedure heeft volgende knelpunten: (TK) 

o In de procedure wordt ‘gevoel van onveiligheid bij de hulpverlener’ als een indicatie 
voor isolatie omschreven. 

o In de procedure wordt isolatie met fixatie als mogelijkheid beschreven, maar er is 
geen indicatie voor fixatie bepaald. Voor het gebruik van het fixatiemateriaal wordt 
verwezen naar procedure 20. 

o In de procedure wordt toezicht minstens om het uur vooropgesteld, maar er is niet 
gespecifieerd wanneer dit in de box en wanneer dit via cameratoezicht dient te 
gebeuren. 

 
 Uit de controle van de isolatiefiches bleek dat het register niet alle noodzakelijke gegevens 

bevat: (NC)
o In het register wordt medicatietoediening en gebruik van fixatiemateriaal, met reden 

en techniek niet genoteerd. 
o Er zijn geen follow-up gegevens genoteerd in het register: er zijn geen notities 

omtrent het toezicht, noch wordt een evaluatie genoteerd. 
o Eén gecontroleerde fiche bevat geen handtekening van een arts, enkel de naam 

van de arts. 

o Op twee fiches staat geen einduur van de isolatiemaatregel genoteerd. 
In de zorgnotities in het patiëntendossier worden onvoldoende specifieke gegevens 
genoteerd (bv. temperatuur en vochttoediening bij psychose). (TK) 

 
 Het beleid inzake opvang van kinderen op spoed dient verder uitgewerkt te worden. (TK)

Het kindvriendelijke beleid is slechts gedeeltelijk uitgewerkt voor deze dienst. 
o Zo kunnen ouders wel steeds bij hun kind blijven, maar wordt er bv. geen specifiek 

pijnbeleid voorzien voor pijnlijke interventies op spoed. 
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o Het ‘standing order pediatrie op spoed’ is over het onderwerp pediater verwittigen 
niet in overeenstemming met wat in het protocol kindvriendelijkheid over de 
spoedopname staat beschreven. 

o Hoewel er een procedure is voor het personeel bij vermoeden van 
kindermishandeling, is deze niet specifiek voor de spoeddienst opgesteld. 
Specifieke vorming over dit onderwerp zou de toepassing van de procedure kunnen 
ondersteunen. 

 
 Medische orders worden door de artsen mondeling aan verpleegkundigen gegeven, 

hiervan is geen schriftelijke weerslag terug te vinden in het spoeddossier. (NC)

 
 

Resultaten 

 

 In 2010 waren er 17001patiënten op spoed. Hiervan werden er 7466 gehospitaliseerd 
(44%) t.o.v. 9294 ambulante patiënten. 13% van de patiënten worden verwezen door 
specialisten van het eigen ziekenhuis, 30% door huisartsen.
Er gebeurden 553 MUG-ritten (gemiddeld 1,5/dag) en 1204 ziekenwagenritten (gemiddeld 
3,3/dag). Een derde van de ziekenwagenritten gebeurt tegelijkertijd met de MUG. 
Er waren 53 interne MUG-oproepen in het ziekenhuis, waarvan 35 reanimaties waren. 
Reanimaties op spoed zelf worden niet geregistreerd. 
Er waren 69 overlijdens. 
Er gebeurden geen registraties van isolaties in 2010. (AV) 

 
 We bevelen aan om verder infobrochures te ontwikkelen over frequent voorkomende 

urgenties. (Aanb)
 

 Men beschikt op de spoedgevallendienst niet over registratiegegevens die een beeld 
kunnen geven van de kwaliteit van zorg (bv. wachttijden, aantal reanimaties en hun 
uitkomst, opnames op intensieve zorgen, % ongeplande terugkeer naar de spoeddienst, 
resultaten uit lopende kwaliteitsprojecten, medewerkers- en patiëntentevredenheid, …). 
(TK)

Via Navigator wordt de verblijfsduur van patiënten op spoed geregistreerd. Deze indicator 
is weinig bruikbaar voor opstart en opvolging van verbeterprojecten. (AV) 

 

 In 2010 gebeurde een dossieraudit van de spoeddossiers. (SP) Uit dit onderzoek bleek dat 
bij 50% van de dossiers de gegevens onvolledig waren. (AV)

 
 

11.2 Intensieve zorgen 

Situering 

 Het AZ SE Zottegem heeft een erkenning voor 15 bedden voor de functie intensieve 
zorgen.

 

 Op de eenheid voor intensieve zorgen“IZ” worden negen bedden uitgebaat. Zes intensieve 
bedden staan opgesteld in een aparte eenheid “hartbewaking”. Het ziekenhuis beschikt 
ook over een “stroke unit” met 3 bedden.

 

 Er werd tijdens de audit in het kader van de opvang van kritieke patiënten een bezoek 
gebracht aan de functie gespecialiseerde spoedgevallen/MUG, aan de recovery, aan de 
stroke unit, aan de eenheid hartbewaking en aan de IZ-eenheid.

 
 

Beleid en strategie 
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 IZ en HB beschikken elk over een eigen SWOT (2010) en een hieraan gekoppeld 
beleidsplan voor 2011. Deze documenten tonen enkel een insteek vanuit het medische 
departement. Het jaarverslag 2010 van HB geeft louter activiteitengegevens weer. Er is 
daarnaast een IZ-jaarverslag van 2010 dat ook een sterke medische stempel draagt. (AV) 
Men besteedt hier wel aandacht aan de opvolging van enkele indicatoren betreffende 
kwaliteit van zorg. (SP) Ook een visie over de toekomstige opvang van kritieke patiënten 
werd opgenomen in het IZ-jaarverslag.
Een verpleegkundige inbreng lijkt in al deze documenten afwezig. (TK) 

We bevelen aan om een multidisciplinair geïntegreerd jaarverslag op te maken voor 
de globale functie IZ. In dezelfde beweging zouden ook een coherent multidisciplinair 
beleidsplan kunnen opgemaakt worden, dat gelinkt is aan het jaarverslag. (Aanb) 

 

 De dagelijkse werking en organisatie van de IZ-functie is onvoldoende gestructureerd. Er 
is voor deze functie geen eenvormige medische sturing en er bestaat een 
capaciteitsprobleem voor de opvang van intensieve patiënten.
Het beleid betreffende zorg voor kritieke patiënten kent hierdoor een aantal knelpunten: 
(TK) 

o De functie intensieve zorgen wordt uitgebaat op twee verschillende afdelingen, 
waarbij IZ medisch wordt aangestuurd door anesthesisten/intensivisten, terwijl 
het beleid op hartbewaking bepaald wordt door de cardiologen. De artsen 
vergaderen per discipline (anesthesisten, cardiologen, internisten apart) in hun 
eigen associatie. Er is geen gestructureerd overlegplatform voor de ploeg 
artsen die het medisch beleid betreffende de zorg voor kritieke patiënten in de 
intensieve bedden waarneemt. 

o De samenwerking tussen de intensieve eenheden en andere diensten (bv. 
cardiologie, spoed, OK) die kritieke patiënten behandelen is niet gestructureerd 
en er wordt weinig formeel afgestemd. 

o De functie intensieve zorgen heeft geen enig medisch diensthoofd. (NC) Er zijn 
afzonderlijke medisch diensthoofden voor de eenheid IZ en voor de eenheid 
hartbewaking. 

o Er zijn uitgeschreven opnamecriteria, maar geen exclusiecriteria, geen 
transfercriteria, summiere ontslagcriteria. Artsen kunnen individueel beslissen 
tot opname in een intensief bed zonder rekening te houden met de criteria. Zo 
kunnen opnames eerder arbitrair gebeuren en o.a. mee afhangen van hoeveel 
bedden op een gegeven moment in een bepaalde eenheid beschikbaar zijn. 

o Er is geen duidelijke afbakening van het profiel van de intensieve patiënt. Ook 
patiënten met een mediumcare zorgprofiel worden opgenomen of blijven op 
een intensieve eenheid waardoor een bed bezet gehouden wordt dat dient om 
een intensieve patiënt op te vangen. Beademde patiënten kunnen opgenomen 
worden op hartbewaking. 

o Bezettingscijfers en documenten suggereren dat er tijdens piekmomenten veel 
druk kan zijn op de intensieve bedden. Dit werd tijdens de gesprekken op de 
werkvloer beaamd. Als de intensieve bedden vol liggen moet voor een nieuwe 
casus onderhandeld worden tussen de artsen om te beslissen welke patiënten 
het minst intensief zijn zodat ze eventueel vroeger dan gepland kunnen 
ontslagen worden naar een andere afdeling. Medewerkers van gewone 
verpleegafdelingen geven aan dat regelmatig patiënten met een te zwaar 
zorgprofiel op hun afdeling terechtkomen wat de werkdruk sterk verhoogt, 
naast het eventuele risico voor patiëntveiligheid. 

o Er is een procedure voor overbezetting, maar deze beschrijft geen transfer 
naar een IZ van een ander ziekenhuis noch een opnamestop. 

o Er is onvoldoende gestructureerd beleidsmatig medisch-verpleegkundig 
dienstoverleg. Artsen en verpleegkundigen vergaderen ad hoc om problemen 
op te lossen als ze zich voordoen. Wel zijn er gestructureerde verpleegkundige 
dienstvergaderingen (4x/j) met verslaggeving. 

o Het gebeurt soms dat een chirurg een operatie moet uitstellen wegens 
onbeschikbaarheid van een intensief bed. Dit kan leiden tot discussies. Er 
moet soms gebufferd worden op spoed of recovery, eventueel met een 
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overnachting waarbij extra personeel zou moeten ingezet worden op die 
diensten, wat niet steeds gebeurt. 

o Het gebeurt dat een tiende bed in gebruik wordt genomen op IZ, om de 
capaciteit tijdelijk te verhogen. 

o Er bestaan twee (IZ en HB) reglementen van inwendige orde (RIO) die in 2010 
werden opgesteld en gelijkaardig zijn maar niet hetzelfde. Een aantal 
belangrijke aspecten van de werking en organisatie van de eenheid zijn hierin 
afwezig. 

 

Men dient de capaciteit aan intensieve bedden nauwlettend te bewaken, vooral met het 
oog op de uitbreiding van de ziekenhuisactiviteiten zoals vooropgesteld in de 
beleidsplannen. Men wenst o.a. het aanbod chirurgische activiteiten uit te breiden, 
waarvoor een adequate postoperatieve opvang moet voorzien worden. 

 

 Men heeft plannen om de capaciteit voor de opvang van kritieke patiënten te verhogen 
door de ingebruikname van een medium care afdeling. De plannen zijn uitgetekend en 
werden ingekeken. Deze nieuwe medium care eenheid (met vijf bedden) zou aansluiten 
op de huidige IZ-afdeling (die dan slechts acht bedden zou overhouden). Beide 
verpleegdesks zouden dan alle (13) monitoring opvolgen. Men wenst te werken met één 
hoofdverpleegkundige voor de twee equipes, waarbij de verpleegkundigen van de 
buureenheid kunnen bijspringen indien de werkdruk ernaast hoog wordt. (AV)
We bevelen aan om deze plannen te herbekijken. (Aanb) De functie IZ moet een 
autonome en architecturaal herkenbare eenheid vormen. Er mag geen integratie zijn van 
de functie voor intensieve zorg met andere diensten, zoals medium care. Indien het 
ziekenhuis over dergelijke diensten beschikt, moeten deze zich situeren in een afzonderlijk 
geheel, zowel architectonisch, functioneel als organisatorisch. 

 
 We bevelen aan om de huidige bestaande documenten, zoals de procedure voor 

overbezetting en de beknopte reglementen van inwendige orde, waar nodig te 
actualiseren en te integreren. Vervolgens kan dit document vervolledigd worden tot een 
volwaardig RIO voor de ganse functie IZ. (Aanb) Hierin moet men duidelijke afspraken 
tussen het IZ-management, behandelende artsen en de directie opnemen met betrekking 
tot de dagelijkse werking en de permanentie. Daarnaast worden best ook de afspraken 
met alle andere actoren waarmee men samenwerkt, hierin vermeld.
Het comité voor ziekenhuishygiëne kan actief deelnemen aan de opmaak van dit 
reglement. 
Het reglement wordt best ook formeel door de medische raad geautoriseerd. 
Bijzondere aandacht kan o.a. besteed worden aan: 

o De opname- en exclusiecriteria 
o De definities van high-care en medium-care patiënt 
o De algemene organisatie van de (dagelijkse) werking, o.a. zaalrondes, medisch- 

verpleegkundig overleg, … 

o De ontslag- en transferregeling 
o De procedure i.g.v. overbezetting (eventueel afkondigen van opnamestop) 
o De regeling van medische en verpleegkundige permanentie 
o Afspraken met het OK, spoed en de andere afdelingen 
o De lijst met protocols, procedures, standing orders, klinische paden 
o De reinigingstechnieken van de dienst 
o De maatregelen die moeten worden getroffen i.g.v. besmettelijkheidsrisico van 

een patiënt 

o De modaliteiten voor personen- en goederenverkeer en -stockage op de dienst 

o De afspraken met betrekking tot opname of bezoek van kinderen 

 
 We adviseren om formele samenwerkingsakkoorden op te stellen met (externe) IZ- 

functies waarnaar patiënten worden verwezen (bv. UZ Gent). (Aanb)
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Middelen 

 
 

 Op de afdeling “hartbewaking” werken de artsen met een elektronisch dossier (waarin de 
verpleegkundigen geen toegang hebben). De verpleegkundigen werken met een papieren 
dossier dat bijna gelijk is aan hetgeen gebruikt wordt op IZ. Tijdens de zaalronde briefen 
de artsen de verpleegkundige en schrijven ze hun medische opdrachten op een 
opdrachtenblad dat toegevoegd wordt aan het papieren verpleegkundig patiëntendossier. 
Kinesisten schrijven hun bevindingen in het patiëntendossier en briefen mondeling de 
verpleegkundige.
De intensivisten schrijven op IZ in het papieren patiëntendossier (bevindingen en 
opdrachten uit de zaalrondes). Na de middag schrijft de intensivist in het elektronische luik 
dat enkel voor artsen toegankelijk is. Op IZ schrijven alle paramedici in het 
patiëntendossier dat voor verpleegkundigen toegankelijk is. 
Het verdient aanbeveling om voor de functie intensieve zorgen te werken met een uniform 
geïntegreerd multidisciplinair patiëntendossier, zodat overlappingen vermeden worden en 
alle informatie snel overzienbaar is. (Aanb) 

 
 Men werkt met verschillende beademingstoestellen in het ziekenhuis. We bevelen aan om 

de apparatuur zo veel mogelijk te uniformiseren en dit met de betrokken diensten af te 
stemmen (bv. IZ, HB, OK, spoed) om het foutenrisico te reduceren. (Aanb)

De beademingstoestellen van intensieve zorgen worden systematisch onderhouden door 
een externe firma. Op elk toestel is een zelfklever aangebracht waarop de datum van het 
laatste nazicht vermeld is. (SP) Gepland nazicht of onderhoud van andere apparatuur (bv. 
spuitpompen, monitoring, …) is niet gekend op de dienst, hoewel dit wel systematisch 
gebeurt. (TK) Men verwittigt de eigen technische dienst enkel indien er een defect 
optreedt. 

 
 De architectuur en infrastructuur van de eenheid IZ voldoet grotendeels aan de normen en 

verwachtingen van een eenheid voor intensieve zorgen.
De eenheid telt 10 individuele kamers, waarvan er meestal 9 in gebruik zijn. Twee 
kamers hebben een sas. (AV) 
Er is geen afzonderlijke gespreksruimte. (Aanb) Hiervoor wordt de wachtzaal of een 

bureau gebruikt. 
Er is geen rechtstreeks visueel toezicht mogelijk op alle posities vanop de verpleegdesk. 
(TK) 

De toegang tot de eenheid voor intensieve zorgen is niet sluitend beveiligd. Onbevoegden 
kunnen zonder veel hinder binnenkomen op de dienst. (TK) 

 
 De eenheid hartbewaking beschikt over zes individuele boxen waarvan één met een sas. 

Men beschikt over camerabewaking voor alle posities. (AV)
Er is een aparte wachtzaal maar er is geen afzonderlijke gespreksruimte. (Aanb) Hiervoor 
wordt een bureau gebruikt maar dat is niet echt aangepast als gesprekslokaal. 

Twee boxen zijn te krap om veilig en hygiënisch te kunnen werken. Voor een reanimatie 
bv. moet eerst ander materiaal naar buiten getrokken worden. (TK) 
De toegang tot de eenheid is niet sluitend beveiligd. Onbevoegden kunnen zonder veel 
hinder binnenkomen op de dienst. (TK) 

 
 

Medewerkers 

 
 Het is voor de medewerkers niet steeds duidelijk welke arts het beleid bepaalt voor welke 

patiënt. (TK)
o Twee anesthesist-intensivisten verzorgen in een beurtrol per week het 

dagelijks beleid van de chirurgische en overgedragen internistische patiënten 
op IZ. De andere week werken ze als anesthesist in OK. 
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o Op hartbewaking wordt de medische verantwoordelijkheid in principe gelegd bij 
de cardiologen (waarvan 1 intensivist), behalve als er patiënten opgenomen 
zijn die beademd worden. 

o De pneumologen behandelen meestal zelf hun, ook beademde, patiënten. 
o Sommige andere internisten behandelen zelf hun niet-beademde patiënten die 

ze opnemen in een intensief bed. 
De artsen van de verschillende disciplines overleggen wel zo nodig met de collega’s die 
dan als consulterend arts optreden. Door de relatieve kleinschaligheid zijn de 
communicatielijnen kort en gebeurt dit meestal informeel, waarbij de doorstroom naar de 
andere zorgverstrekkers soms onvolledig blijft. (Aanb) 

 

 De organisatie van de medische permanentie voor de intensieve bedden houdt risico’s in 
voor de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid bij urgenties, omdat men geen garantie 
heeft dat in een deze situaties steeds snel de meest geschikte arts beschikbaar is en 
omdat de opgeroepen specialist niet steeds gebriefd werd over de intensieve patiënten. 
(TK)

De medische permanentie voor alle intensieve bedden wordt waargenomen door de 
anesthesisten (11 koppen, waarvan 4 intensivisten) volgens een beurtrol. Er bestaat een 
tweede lijst van anesthesisten die oproepbaar zijn voor urgente activiteiten in het OK. 
Cardiologen en pneumologen hebben een oproepbare wachtdienst. Er gebeurt geen 
formele overdracht (wel ad hoc briefing indien nodig geacht) van de kritieke patiënten van 
disciplines buiten de intensivisten naar de anesthesist van intensieve wacht. 

 

 De verpleegkundige equipe van IZ bestaat uit 18 bachelorverpleegkundigen (16,5 
VTE),waarvan er 12 (11,55 VTE) over de BBT in de intensieve en urgente zorg 
beschikken, en 3 gediplomeerde verpleegkundigen (2,5 VTE). Er is geen logistieke of 
administratieve hulp. Een vaste kinesist is toegewezen voor IZ. Tijdens de verschillende 
shifts (vroeg, laat, nacht) staan telkens 3 verpleegkundigen opgesteld. Men heeft 
voldoende BBT-houders om steeds minstens de helft van de verpleegkundigen met een 
BBT op te stellen. (AV)

Een verpleegkundige dient soms de eenheid te verlaten, bv. uitrukken voor interne MUG 
(reanimatie in het ziekenhuis) of voor het begeleiden van een patiënt buiten de eenheid. 
Op dat moment kan het voorkomen dat IZ slechts beschikt over twee verpleegkundigen. 
(NC) 

 

 Op de afdeling “hartbewaking” telt de equipe 15bachelorverpleegkundigen (12,35 VTE) en 
2 gediplomeerden (1,25 VTE). In principe staan er telkens steeds minstens twee 
verpleegkundigen opgesteld zoals de norm voorschrijft, maar de medewerkers van 
hartbewaking dienen taken uit te voeren buiten hun eigen eenheid, waarbij ze niet 
beschikbaar zijn op hun afdeling. Deze verplaatsingen veroorzaken regelmatig een 
normatieve onderbestaffing omdat dan slechts één verpleegkundige op de eenheid HB 
achterblijft voor zes intensieve bedden. (NC)

o Op de dienst hartbewaking moeten nog 10 bijkomende telemetrielijnen 
opgevolgd worden. Voor het aanleggen van de telemetrie elders in het 
ziekenhuis moet een verpleegkundige de eenheid hartbewaking verlaten 
(meerdere uren per week). 

o s’ Nachts toert een verpleegkundige van hartbewaking soms mee op een 
naburige verpleegafdeling. 

o Een verpleegkundige van HB verlaat soms de eenheid voor de monitoring van 
het naastgelegen slaaplabo 

o Een verpleegkundige van HB begeleidt de patiënt naar de verpleegafdeling bij 
een transfer 

o Een lid van de equipe van HB maakt deel uit van de interne brandploeg 
(brandzoemer) 

Er zijn 11 verpleegkundigen (9,75 VTE) houder van de BBT. Men slaagt er op deze 
intensieve eenheid niet in om steeds minstens de helft van de verpleegkundigen op te 
stellen die houder is van de BBT. (NC) 
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 Op de afdelingen voor intensieve zorgen heeft men weet van een streefdoel voor aantal 
uren vorming (16u voor BBT, 8u voor andere medewerkers). Het aantal uren vorming 
wordt bijgehouden door de personeelsdienst en niet actief teruggekoppeld naar de 
afdeling. De hoofdverpleegkundige van HB houdt de cijfers ook afzonderlijk zelf bij en 
heeft zo een duidelijk zicht op het aantal uren vorming van haar personeel. Op IZ had men 
geen zicht op de vorming van de medewerkers. (Aanb)

 

 Voor het behalen en behouden van de BBT op de eenheden voor intensieve zorgen (IZ en 
HB) komt het ziekenhuis slechts gedeeltelijk tegemoet qua uren en financiële 
compensaties. We bevelen aan om extra inspanningen te leveren om medewerkers te 
stimuleren de BBT in intensieve en urgente zorgen te behalen /behouden. Toekenning van 
uren en financiële compensaties kunnen dit faciliteren. (Aanb)

 
 De twee intensieve eenheden, “HB” en “IZ”, gebruiken hetzelfde inscholingsprogramma 

met stappenplan dat 12 maanden duurt. (SP)

 
 Op de intensieve eenheden kan men gebruik maken van de mobiele equipe omdat hier 

een aantal verpleegkundigen dubbel gelopen hebben op IZ en zo een zekere expertise 
hebben verworven betreffende de behandeling van kritieke patiënten. (SP)

 
 

Processen 

 

 Op IZ werkt men met volledig geïntegreerde verpleegzorg. Er is geen taakverpleegkunde.
(SP) 

Op de afdeling hartbewaking wordt ook gewerkt met toewijzing van patiënten. De enige 
taak die niet door de toegewezen verpleegkundige gebeurt is de zaalronde van de 
behandelende arts die meestal doorgaat met de hoofdverpleegkundige. 

 
 Op hartbewaking en IZ gebeuren geen systematische multidisciplinaire (medisch, 

verpleegkundig, paramedisch) patiëntenbesprekingen. (TK)
Er is wel ad hoc overleg tussen de intensivist en andere specialisten als de behoefte 
gevoeld wordt. Verpleegkundigen en paramedici zijn hier meestal niet bij betrokken. Met 
deze beroepsgroepen wordt, eveneens meestal informeel, apart gebrieft. Sommige 
patiënten worden niet multidisciplinair besproken. Er is niet steeds een schriftelijke 
neerslag van multidisciplinaire patiëntenbesprekingen in het dossier. 
We bevelen aan om voor alle kritieke patiënten op gestructureerde wijze multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen te organiseren, met een gezamenlijke insteek van de diverse 
zorgverstrekkers, en de verslaggeving in het patiëntendossier consequent te verzorgen. 
(Aanb) 

 

 De overdracht, ’s morgens en ’s avonds, van de patiënten voor de anesthesist van 
intensieve wacht gebeurt enkel formeel, via een overdrachtformulier, als het om patiënten 
van de intensivisten zelf gaat. Voor de andere disciplines wordt per casus gebrieft als dat 
nodig geacht wordt. (TK)

Er moet voor alle intensieve patiënten een gestructureerde overdracht georganiseerd 
worden. 

 

 Beademde patiënten van alle disciplines worden steeds overgedragen aan de 
intensivisten, behalve voor de pneumologen die hun eigen patiënten behandelen op de 
eenheden voor intensieve zorgen. (AV)

 
 Kinderen met ernstige pathologie worden door de dienst pediatrie meestal snel 

doorverwezen naar het UZ Gent.
Op de afdeling “hartbewaking” kan men zich niet herinneren wanneer daar een kind werd 
opgenomen. 
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In 2010 werden slechts 2 kinderen opgenomen op de eenheid IZ, in 2011 was er dat 1. 
Meestal gaat het om stabilisatie voor een transfer of om een korte postoperatieve 
observatie. (AV) Hieromtrent werden geenbelangrijke knelpunten vastgesteld. 

 
o Pediaters worden betrokken bij de behandeling, als consulent. 
o Rooming-in is steeds (24u/24) mogelijk en wordt gratis aangeboden met ontbijt. 
o Er zijn voldoende faciliteiten om een comfortabele rooming-in aan te bieden 

met o.a. eigen sanitair voor de ouders. 
o Alle kamers zijn afsluitbare individuele boxen zodat de kinderen visueel en 

auditief afgescheiden kunnen worden van het volwassen gebeuren. Men 
verkiest meestal een bepaalde kamer die door zijn ligging een maximum aan 
privacy biedt, ook voor de andere patiënten op de afdeling. 

o Men beschikt over aangepaste beademingsapparatuur en een set pediatrisch 
materiaal. 

o Er is geen pediatrisch verpleegkundige in het team maar men kan beroep doen 
op de medewerkers van de kinderafdeling zo nodig. 

 
 Er wordt niet volledig beantwoord aan de vereisten van het zorgprogramma van de 

geriatrische patiënt. (NC)
o Op de afdeling “hartbewaking” worden niet alle 75-plussers gescreend op 

geriatrisch zorgprofiel. De IL komt hier nooit, de geriater evenmin. Er is wel een 
referentieverpleegkundige geriatrie aangeduid. 

o Op IZ worden 75-plussers niet systematisch gescreend op hun geriatrisch 
zorgprofiel. De IL komt wel op IZ en schrijft een advies in het patiëntendossier. 
Het is niet duidelijk wat dan met dat advies gebeurt. De geriater komt in consult 
naar IZ als er een patiënt moet overgenomen worden. Men heeft geen weet 
van een referentieverpleegkundige geriatrie op IZ. 

 

 Er wordt op de afdeling “hartbewaking” zelden gefixeerd. Meestal gaat het om 
tweepuntfixatie (beide polsen) op beademde patiënten voor risico op autoëxtubatie. 
Hiervoor wordt geen formele procedure gebruikt en wordt het “fixatiedocument” niet 
ingevuld. (TK) Op moment van inspectie was er op HB geen gefixeerde patiënt 
opgenomen.

 
Op IZ wordt geregeld een patiënt gefixeerd. Beademde patiënten worden bijna steeds 
vastgelegd met beide polsen om te vermijden dat ze tubes of sondes uittrekken. Voor 
deze fixaties wordt geen formele procedure gevolgd en wordt het fixatiedocument niet 
ingevuld. (TK) Andere patiënten die fixatie ondergaan krijgen meestal een diagonale 
driepuntfixatie. Men hanteert hiervoor de ziekenhuisbrede procedure die raadpleegbaar is 
op intranet. Het fixatieblad wordt ingevuld en in het patiëntendossier toegevoegd. 
Indicaties die gebruikt worden voor fixatie zijn: valrisico, verwardheid, storend gedrag, 
beademing. 
Nazicht van een dossier van een niet-beademde gefixeerde patiënt leidde tot volgende 
vaststellingen: patiënt was vastgelegd met beide polsen en een lendengordel en werd 
losgemaakt als er bezoek was. Er was (en er is steeds) hoogstand van de bedsponden. 
De beslissing was genomen door de verpleegkundige en de arts was direct op de hoogte 
gesteld. Als indicatie was op het fixatiedocument “valrisico” aangeduid, terwijl in het 
geschreven verpleegdossier sprake was van “opstandig gedrag”. De bespreking in team 
werd gereflecteerd in het dossier maar de bespreking met de familie werd niet genoteerd. 
Elke dag werd aangeduid of fixatie verder noodzakelijk is. Er is nergens voorzien in het 
observeren van items in het kader van een verhoogd toezicht. 

 

 Op de eenheden voor intensieve zorgen bestaan geen formele afspraken over de 
organisatie van de zaalrondes. In principe moeten de artsen steeds voor 10u hun toer 
doen, maar niet alle artsen houden zich aan deze ongeschreven afspraak. (TK) De 
intensivisten toeren hun patiënten zoals voorzien drie maal per dag. Meestal gaat de 
zaalronde door met de toegewezen verpleegkundige, soms met de hoofdverpleegkundige.
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 Anesthesisten hebben op IZ hun eigen bronchoscoop. Deze wordt op de afdeling 
gereinigd en ontsmet in een open systeem met perazijnzuur, volgens een protocol dat 
werd afgesproken met het CZH. De pneumologen brengen een aparte bronchoscoop mee 
naar IZ. De verpleegkundigen hadden geen zicht op de behandeling of bewaring van dit 
toestel. (TK)

 
 

Resultaten 

 

 In 2010 werden 694 patiënten opgenomen op de eenheid IZ waarvan er 211 beademd 
werden. De gemiddelde ligduur was 4,25 dagen. Gemiddeld bezettingscijfer was 89,77%. 
Het sterftecijfer was 37.
In 2010 werden 517 opnames geregistreerd op hartbewaking. De gemiddelde ligduur was 
3,89 dagen. Gemiddeld bezettingscijfer was 91,92%. Van de 517 patiënten werden 43 
patiënten beademd. 33 patiënten overleden dat jaar. 
Op stroke unit werden 317 patiënten opgenomen in 2010, met een gemiddelde 
verblijfsduur van 2,5 dagen. Zes mensen stierven op deze eenheid in 2010. (AV) 

 
 Men volgt op IZ een aantal indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van de zorg 

(o.a. via Navigator). De resultaten worden in team besproken en verbeteracties worden er 
aan vastgekoppeld. (SP)

 

 Men beschikt over een onthaalbrochure, die op enkele praktische punten zou kunnen 
vervolledigd worden. Zo kan men o.a. de namen van alle leidinggevenden opnemen 
(medisch diensthoofd en hoofdverpleegkundige), wat financiële informatie, hoe de sociale 
dienst kan gecontacteerd worden, wat voorzien is voor kinderen als patiënt (bv. rooming- 
in) en als bezoeker, … Daarnaast bevelen we aan om meer specifieke infobrochures te 
voorzien over frequent voorkomende aandoeningen en behandelingen op IZ. (Aanb)

Op de dienst hartbewaking zijn brochures over pacemaker, cardioversie, info 

coronarografie, angor en infarct beschikbaar. 

 

 Aan de wachtzaal hangt een bordje met de expliciete boodschap dat kinderen onder de 12 
jaar niet welkom zijn op IZ, zoals ook expliciet vermeld in de onthaalbrochure. Dit is in 
tegenspraak met de werkelijke gang van zaken. Men dient de tekst aan te passen aan de 
reële toestand, namelijk dat kinderen kunnen aangemeld worden en dan begeleid tijdens 
hun bezoek. (Aanb)
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12 Zorg voor psychiatrische patiënten 
 

Situering 

 
 

 Het Sint-Elisabethziekenhuis heeft een psychiatrische afdeling met 30 bedden. 
Daarnaast is er liaisonpsychiatrie en zijn er consultaties. Ambulant is er een aanbod van 
kinder- en jeugdpsychiatrie.

 
 Er werd gesproken met de hoofdverpleegkundige van de PAAZ en met een psychiater. De 

afdeling werd bezocht.
Zorg voor psychiatrische patiënten was een aandachtspunt bij het bezoek aan de niet- 
psychiatrische verpleegafdelingen en tijdens het bezoek aan IZ en spoed. 

 

 Er werden 2 patiëntendossiers en een 20-tal isolatiefiches ingekeken.

 

 
Beleid en strategie 

 
 De dienst psychiatrie heeft een jaarverslag 2010 en een medisch beleidsplan 2011. Er is 

een SWOT opgemaakt en er werd in 2011 een verbeterproject opgestart voor het 
verzamelen van procesgegevens. (SP)

 
 

Middelen 
 

 De infrastructuur van de psychiatrische afdeling werd dit jaar volledig vernieuwd. De 
afdeling is erg licht en huiselijk ingericht. Men beschikt over veel ruimte: een mooie dagzaal 
met terras, een relaxatieruimte, een crearuimte, een vergaderzaal die voor psycho- 
educatie wordt gebruikt en een eigen sportzaal. Elke patiëntenkamer beschikt over een 
douche. Bij de inrichting werd extra aandacht besteed aan veiligheid. De afdeling heeft 
naast een veilige isolatiekamer ook een prikkelarme rustkamer. Een deel van de afdeling is 
afsluitbaar voor patiënten die wegloopbeveiliging nodig hebben. (SP)

 
 

Medewerkers 

 
 Er zijn in het Sint-Elisabethziekenhuis 2 psychiaters werkzaam, één daarvan is tevens 

kinder- en jeugdpsychiater. De psychiaters hebben een gezamenlijke wachtregeling 
uitgebouwd met de psychiaters van het ASZ in Aalst. (AV)

 

 De personeelsequipe van PAAZ bestaat uit: (AV)

o 8.2 VTE psychiatrisch verpleegkundigen 
o 2.55 VTE ziekenhuisverpleegkundigen 
o 1,85 VTE psycholoog 
o 0.75 VTE ergotherapeut 
o 1.5 VTE bewegingstherapeut 
o 2.3 VTE verzorgend personeel 
o 0.2 VTE maatschappelijk assistent. De norm voorziet hier een halftijds 

personeelslid. (NC) 
 

 De nachtpermanentie van de PAAZ bestaat uit 2 personeelsleden, waarvan één 
verzorgende. Deze verzorgende staat in voor hulp bij de verzorging van 2 andere
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verpleegafdelingen en is ongeveer de helft van de tijd niet aanwezig op PAAZ. (AV) 

 
 We bevelen aan om voor alle personeel van psychiatrie systematisch intervisie te voorzien, 

vanuit het oogpunt van zorg voor zorgenden. (Aanb)

 
 

Processen 

 
 Op de psychiatrische afdeling worden principes van patiëntgeoriënteerde zorg toegepast, 

dit blijkt o.a. uit: (SP)
o Voor elke patiënt wordt bij opname een individueel behandelplan opgesteld. Er 

is een specifiek aanbod voor patiënten met verslavingsproblematiek en voor 
depressieproblematiek. Daarnaast biedt het behandelplan de mogelijkheid tot 
het uitstippelen van patiëntspecifieke therapie. 

o De gesprekken met de psychiaters zijn op gestructureerde wijze in het 
behandelingsprogramma voorzien. De patiënten en hun familie worden 
standaard bij het opnamegesprek betrokken. 

o Er wordt gewerkt met een systeem van toewijsverpleegkundigen. Voorkeur van 
patiënten voor mannelijke/ vrouwelijke begeleidende 
verpleegkundige/psycholoog wordt gerespecteerd. 

o Patiënten kunnen kiezen voor gemeenschapsfunctie of hotelfunctie op de 
afdeling (bv. nuttigen van maaltijd in groep in living of individueel op kamer) 

o Huisartsen worden geïnformeerd omtrent hun gehospitaliseerde patiënten via 
een opname- en een ontslagverslag. 

o Tweewekelijks organiseert men op PAAZ een patiëntenvergadering, waar 
knelpunten in de organisatie aan bod kunnen komen. 

o Zaterdagvoormiddag zijn therapiesessies gepland. De sportzaal is ook in het 
weekend, onder begeleiding, toegankelijk. 

o Er is voor patiënten met alcoholverslaving nazorg voorzien o.v.v. een 
avondgroep. 

 
 We bevelen aan om een gestructureerd zorgaanbod voor partner en kinderen van 

opgenomen patiënten (KOPP) op te zetten. (Aanb)
 

 We bevelen aan een ziekenhuisbreed suïcidepreventiebeleid uit te werken. (Aanb) Op 
PAAZ en spoed is men gestart met een nazorgtraject voor suïcidepogers d.m.v. IPEO, 
outreaching naar de huisarts gebeurt hierbij nog niet. Op PAAZ gebeurt risicotaxatie o.b.v. 
gesprekken. (AV) Advies om suïciderisico meer systematisch te noteren op het individueel 
behandelplan. (Aanb)

 
 De procedures voor opvang van psychiatrische patiënten op de spoedgevallendienst zijn 

verouderd en dienen geactualiseerd te worden. (TK)
 

 Er bestaan 2 procedures voor het gebruik van de isolatiekamer op PAAZ: de procedure 
‘afzonderen van patiënten’ en de procedure ‘fixeren van patiënten op isolatiekamer’. (AV) 
Deze procedures hebben volgende knelpunten: (TK)

o De indicaties voor bijkomende fixatie zijn weinig specifiek, deze zijn grotendeels 
overlappend met de indicaties voor isolatie. 

o Er zijn geen gebruiksaanwijzingen voor het aanleggen van fixatiemateriaal. 
o In de procedure wordt toezicht tijdens isolatie minstens om het uur vooropgesteld, 

maar er is niet gespecifieerd wanneer dit in de box en wanneer dit via 
cameratoezicht dient te gebeuren. 

In het isolatieregister wordt medicatietoediening en het gebruik van fixatiemateriaal (met 
reden en techniek) niet genoteerd. (NC) 

In de zorgnotities in het patiëntendossier worden onvoldoende specifieke gegevens 
genoteerd (bv. bewustzijn, temperatuur en vochttoediening bij psychose). (TK) 

 

 Psychiatrische patiënten worden bij overbezetting van de PAAZ sporadisch opgenomen op 
niet-psychiatrische afdelingen van het ziekenhuis. De psychiaters gaan dagelijks langs bij
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deze patiënten. (AV) Patiënten kunnen van op deze afdelingen therapie volgen op PAAZ. 
(SP) Formele opname- en exclusiecriteria voor opname van psychiatrische patiënten op 
niet-psychiatrische afdelingen zijn niet uitgeschreven. Het personeel op deze afdelingen 
kreeg geen specifieke opleiding en heeft onvoldoende kennis over psychiatrische 
aandoeningen (bv. inschatten van suïciderisico, observaties i.v.m. psychologische 
toestand, psychiatrische anamnese). (TK) 

We bevelen aan om deze opnames bij overbezetting te concentreren op één specifieke 
afdeling. (Aanb) 

 
 

Resultaten 

 
 

 In 2010 waren er 633 opnames op PAAZ, was de bezettingsgraad er 79% en de 
gemiddelde ligduur 13,7 dagen.
Er werden vorig jaar één kind (<15 jaar) en 16 minderjarigen (15-18 jaar) opgenomen op 
de PAAZ. Er gebeurden 313 liaisonconsulten door psychiaters. 28 psychiatrische patiënten 
werden in 2010 op naam van de psychiaters op een andere afdeling opgenomen wegens 
overbezetting van de PAAZ. Het aantal psychiatrische patiënten dat jaarlijks in het 
ziekenhuis wordt opgenomen is hoger, in 2009 werden 123 patiënten met een 
psychiatrische diagnose als hoofddiagnose in het ziekenhuis opgenomen. (AV) 

 
 Uit de registratiegegevens van 2010 over afzonderingen blijkt dat er in de PAAZ 34 

afzonderingen gebeurden in de isolatiekamer (5,3% van de opnames). (AV) Er worden 
geen cijfers bijgehouden over het aandeel fixaties tijdens isolatie. (TK)
We bevelen aan om de registratiegegevens i.v.m. afzondering uit te breiden en te 
gebruiken voor de evaluatie van het gevoerde afzonderingsbeleid (bv. tijdstip van 
afzondering, evaluatie van noodzaak fixatie, …). Advies om ook het gebruik van de 
rustkamer te documenteren. (Aanb) 
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13 Zorg voor geriatrische patiënten 
 
 

Situering 

 
 

 Het zorgprogramma geriatrie binnen het St.-Elisabeth ziekenhuis te Zottegem omvat de 
volgende deelaspecten:

o Geriatrische consultaties gaan tweemaal per week door. 
o Het geriatrische dagziekenhuis werd nog niet gerealiseerd. Momenteel worden 

geriatrische patiënten opgenomen op het internistisch – oncologisch 
dagziekenhuis. In 2010 waren er in totaal 463 patiëntencontacten. Er zijn geen 
multidisciplinair georganiseerde raadplegingen. Er is vooral een therapeutisch 
aanbod (80 %). 

o De dienst geriatrie beschikt in totaal over 24 erkende bedden geriatrie, opgesteld 
op een gesloten verpleegeenheid. 

o De interne liaison is recent actief op nagenoeg alle afdelingen. 
Referentieverpleegkundigen zijn aangeduid op nagenoeg alle afdelingen. 

o De externe liaison is opgestart. Er is 1 ontslagmanager (1 VTE) aangeduid 
binnen het zorgprogramma. 

 

 Tijdens de audit werd er gesproken het medisch diensthoofd geriatrie, de verpleegkundige 
coördinator van het zorgprogramma geriatrie, een IL-verpleegkundige, de sociaal 
assistente, ergotherapeuten diëtist van de afdeling geriatrie.
Bij het bezoek aan hospitalisatieafdelingen, spoed en IZ was de opvang van geriatrische 
patiënten een aandachtspunt. 

 
 

Beleid en strategie 

 
 

 De visie op geriatrische zorg is weergegeven in de missie en visie die per deelgebied kort 
is uitgeschreven. Er is in 2010 voor het eerst een (medisch) jaarverslag en beleidsplan 
geriatrie opgemaakt. (AV) De doelstellingen zijn niet SMART uitgedrukt. (Aanb)

 

 Op de afdeling geriatrie staan naast de 24 erkende G bedden, ook 6 D bedden opgesteld. 
(NC) Hiervoor is er geen uitzonderingsmaatregel aangevraagd. De bedden worden 
allemaal benut voor geriatrische patiënten op naam van de geriater. Daarnaast neemt de 
geriater gemiddeld nog een tiental patiënten op andere afdelingen. Alhoewel de ASO deze 
patiënten dagelijks toert en er ergotherapie en kinesitherapie opgestart wordt, is dit geen 
optimale organisatie van de zorg. Het probleem is reeds lange tijd gekend bij de directie 
maar er werden nog geen stappen ondernomen.

 
 Er is onvoldoende aandacht voor gestructureerd overleg binnen het zorgprogramma 

geriatrie. (TK)
o Er is geen gestructureerd overleg met de directie van het ziekenhuis. Overleg 

met directie gaat enkel ad hoc door bij vragen of problemen. 
o Er is geen gestructureerd multidisciplinair beleidsmatig overleg. Paramedici en 

psycholoog worden onvoldoende betrokken bij beleidsmatige beslissingen binnen 
het zorgprogramma geriatrie (eerder voor de concrete uitwerking nadien). Zij 
werden niet betrokken bij de opmaak van het jaarverslag en beleidsplan. 

 
 De doelgroep van het zorgprogramma is niet volledig gedefinieerd in afstemming met 

andere disciplines en vertaald in objectieve opnamecriteria. (TK)
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o Op spoed zijn geen opnamecriteria uitgeschreven voor de geriatrische afdeling 
(definitie geriatrische patiënt, gekoppeld aan een aantal diagnoses en het gebruik 
van ISAR). In praktijk gebeurt er op spoed geen screening op een geriatrisch 
profiel. Voor patiënten met een geriatrisch profiel die verwezen zijn naar andere 
disciplines (bv. orthopedie, interne) zijn er geen geldende richtlijnen. Voor niet 
verwezen patiënten is de beslissing tot een opname op geriatrie sterk afhankelijk 
van de bijgeroepen arts. De afspraken worden best neergeschreven in een 
samenwerkingsovereenkomst zodat deze duidelijk zijn voor alle (spoed)artsen en 
onnodige transfers voor patiënten vermeden worden. 

o Zowel geriaters als neurologen staan in voor de diagnostiek van dementie. Buiten 
de inzet van dezelfde ergotherapeut voor de testen en consulten (bv. afname 
EEG) is er geen verdere samenwerking. We bevelen aan om – vooral in het 
kader van de opstart van een geheugenkliniek binnen het toekomstige 
dagziekenhuis – de mogelijkheden voor multidisciplinaire raadplegingen na te 
gaan. (Aanb) 

o Naast de patiëntgebonden contacten (doorverwijzingen naar PAAZ en geriatrie, 
psychiatrische consulten op de afdeling geriatrie) is er geen structureel overleg 
tussen de geriatrie en psychiatrie aangaande de opvang van geriatrische 
patiënten met psychiatrische pathologie. We bevelen aan om ook de informele 
afspraken op papier te zetten. 

 

 De bekendmaking van deelaspecten van het zorgconcept gebeurde naar eigen 
medewerkers binnen het ziekenhuis (brief en telefonisch contact met artsen,  
hoofdverpleegkundigenvergadering, folder over interne liaison, geriatrisch handboek op 
intranet, …).
Naar verwijzers gebeurde dit vooral via vergaderingen en opleidingsavonden. 
Bekendmaking aan de patiënten en hun familieleden gebeurt beperkt via folders (IL, 
afdeling). (AV) 
Het multidisciplinair handboek staat niet op internet, maar ligt wel op de afdeling ter inzage 
van patiënten en familieleden. Deze mogelijkheid wordt niet bekendgemaakt. (Aanb) 

 
 

Middelen 
 

 Op de afdeling geriatrie zijn er inzake het aanwezige materiaal aanpassingen in functie van 
de doelgroep (relaxatiebadkamer met aangepast bad en inloopdouche, aangepaste 
spiegels en handgrepen, actieve en passieve tilliften, bladderscan, bedden met lage stand 
en bedsponden in twee delen, ...).
De afdeling is beveiligd tegen wegloopgedrag (deur met cijferslot). Daarnaast onderzoekt 
men de mogelijkheid van een detectiesysteem (armbandjes) voor patiënten met 
wegloopgedrag. 
Echografie wordt in de mate van het mogelijke bedside uitgevoerd. (SP) 

 

Er is ook nog verbeterruimte: (TK) 

o Ondanks de recente renovatie zijn de lavabo’s in de tweepersoonskamers niet 
aangepast voor rolstoelgebruikers. 

o Er is geen visueel onderscheid tussen dienstlokalen en patiëntenkamers. Er is 
geen aanduiding welke (niet afgesloten) ruimten niet toegankelijk zijn voor 
patiënten en bezoekers. 

o Er zijn onvoldoende (zichtbare) rustruimtes in de gang. De inklapstoelen aan de 
muur zijn weinig uitnodigend. 

o De afdeling geriatrie kampt met plaatsgebrek. Er is geen apart bureau voor de 
hoofdverpleegkundige. Er is geen apart gesprekslokaal; hiervoor wordt het bureau 
van de arts gebruikt. De bergruimtes staan overvol. 

o De dagzaal wordt gebruikt als eetzaal, therapiezaal voor ergo en kine en doet 
bovendien dienst als overleglokaal voor multidisciplinaire patiëntenbesprekingen 
waardoor ze niet steeds beschikbaar is voor patiënten. Er is onvoldoende ruimte 
om alle patiënten samen te laten eten. 
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We bevelen aan om in het kader van revalidatiemogelijkheden vanaf dag 0, een fixatiearm 
beleid, valpreventie en ROT (Realiteits Oriëntatie Training), na te gaan welke 
infrastructurele ondersteuning aangewezen is voor de doelgroep. Mogelijkheden zijn: 
aandacht voor extra (nacht)verlichting, doorloopmogelijkheid voor onrustige patiënten, 
aanduiding lokalen en dagindeling, scheiding rust- en activiteitenruimten, werken met 
kleuren en contrasten, ruimtes voor activatie en mogelijkheid tot groepstherapie. (Aanb) 

 
 

Medewerkers 

 
 

 Er is binnen het zorgprogramma één geriater tewerkgesteld (0,8 VTE). Het medisch 
diensthoofd geriatrie is tevens medisch coördinator van het zorgprogramma geriatrie. (AV) 
Er is een medische onderbestaffing. (TK) Naast haar taken als geriater, is ze ook medisch 
ziekenhuishygiënist (0,2 VTE), palliatief arts binnen het PST en vervult ze wachtdiensten 
als tweede (achter)wacht op spoed. Deze worden gecombineerd met wachten voor de 
eigen discipline. De wachtdienst voor geriatrie wordt in samenwerking met de wacht voor 
interne geneeskunde georganiseerd.

 

 De verpleegkundige coördinator van het zorgprogramma geriatrie is ook 
hoofdverpleegkundige van de afdeling geriatrie. Zij is in het bezit van de bijzondere 
beroepstitel gespecialiseerde verpleegkundige in de geriatrie en heeft praktijkervaring in 
de opvang van geriatrische patiënten. (AV)

 
 Referentieverpleegkundigen werden niet gekozen op basis van interesse, maar op basis 

van aanwezigheid. Hiervoor werden de adjunct-hoofdverpleegkundigen aangeduid. (AV) 
Het profiel van de referentieverpleegkundige geriatrie is niet uitgeschreven. Bij de opstart 
van de IL kregen zij bijscholing, maar daarna viel dit stil. Er is geen overleg tussen de 
referentieverpleegkundigen aangaande de IL werking. (TK)

De taken zijn niet duidelijk en worden vaag omschreven als “coördinatie van de zorg”. 
Aangezien verpleegkundigen geen zicht hebben op het advies van de IL, kan deze taak 
niet ten volle opgenomen worden. (TK) Ze worden niet vrijgesteld voor hun taken. 

 
 Er is binnen het zorgprogramma geriatrie voorzien in de functie van ontslagmanager. Zij 

beschikt over een opleiding ontslagmanagement. (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 binnen het team momenteel over:

o 3 verpleegkundigen (samen 0,6 VTE). Twee andere verpleegkundigen zijn in 
zwangerschapsverlof en werden niet vervangen. 

o 1 logopedist (0,3 VTE) 
o 1 ergotherapeut (0,6 VTE) 
o 1 diëtist (0,5 VTE). De vaste diëtist is momenteel in zwangerschapsverlof en 

wordt niet volledig vervangen. 
o 1 psycholoog (0,3 VTE) op papier. (TK) Zij wordt in praktijk niet ingeschakeld 

voor de adviserende werking van de IL. Gezien het takenpakket daarbuiten 
(psychologische consulten, PST, opvang van medewerkers na traumatische 
gebeurtenissen, …) lijkt dit ook niet realistisch. 

Samen maakt dit 2,3 VTE. Er is momenteel een normatief tekort van 1,7 VTE binnen de 
equipe van de IL. (TK ) De logopedist en de psycholoog worden in de brochure voor 
medewerkers en in de brochure voor patiënten en familie niet vermeld. (TK) 

 
 Voor de afdeling geriatrie dient men voor het aantal opgestelde bedden (30) te beschikken 

over een team van 17,66 VTE. Men beschikt over 19,75 VTE.
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Meer specifiek dient men te beschikken over 12,25 VTE verpleegkundigen, waarvan 5 
VTE verpleegkundigen met BBT/ BBB in de geriatrie, 3,75 VTE verzorgend personeel en 
1,66 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Men beschikt over 14,25 VTE 
verpleegkundigen, waarvan 3,8 VTE met BBT/BBB, 3,8 VTE verzorgenden en 1,2 VTE 
ergotherapeut en logopedist. (AV) 
Er is een normatief tekort van 0,4 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. (NC) 
Er is een kwalitatief tekort van 1,2 VTE verpleegkundigen met een BBT of BBB. (NC) 

 
 Het dienstspecifieke inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers is erg beperkt. We 

bevelen aan om de specifieke geriatrische problemen hierin op te nemen. (Aanb)

 
 

Processen 

 
 Voor het screenen van 75 plussers op een geriatrisch zorgprofiel hanteert men het ISAR 

instrument (= Identification of Seniors at Risk). (AV)
Binnen de huidige werking zijn nog verbetermogelijkheden: niet alle geriatrische patiënten 
krijgen aangepaste zorg (multidisciplinaire aanpak, activatie en functionele revalidatie 
vanaf dag 1). (TK) 

o Niet alle 75 plussers worden gescreend op een geriatrisch profiel. (NC) De interne 
liaison is niet actief op alle afdelingen. Neurologische patiënten worden niet meer 
gescreend. Patiënten op IZ en hartbewaking worden pas gescreend bij de transfer 
naar een klassieke hospitalisatieafdeling. Er is geen referentieverpleegkundige 
gekend op IZ. 

o Op de afdelingen heeft men geen zicht op welke patiënten een positieve score 
hebben, welke patiënten gevolgd worden door de IL. Verpleegkundigen die instaan 
voor de zorg voor de patiënt hebben geen zicht op het advies van de IL. (23/23 
ingekeken dossiers) 

o Aangezien het bijvragen van andere disciplines (bv. psycholoog) soms deel 
uitmaakt van het advies (toestemming van de behandelende arts vereist) en niet 
steeds wordt opgevolgd, is er geen garantie dat de patiënt beroep kan doen op de 
expertise van alle disciplines die wettelijk gezien deel uitmaken van het team. In 
praktijk wordt de psycholoog zelden bij gevraagd. MMSE testen gebeuren door de 
ergotherapeut. 

o Er is geen vaste kinesist verbonden aan het team IL waardoor er steeds 
wisselende kinesisten ingezet worden. Gezien de doelgroep binnen het 
zorgprogramma geriatrie is het belangrijk dat alle zorgverstrekkers die betrokken 
zijn bij de zorg voor de patiënt minstens affiniteit hebben met de specifieke 
geriatrische problemen en bij voorkeur ervaring / opleiding hebben met de opvang 
van geriatrische patiënten. Door (wisselende) kinesisten in te schakelen is het niet 
duidelijk in welke mate dit steeds gegarandeerd is en kan deelname aan 
multidisciplinair overleg niet gerealiseerd worden 

o Het aantal liaisonpatiënten en de gevolgde adviezen worden niet per afdeling 
geregistreerd en teruggekoppeld. (Aanb) 

o Patiënten die gevolgd worden door de IL worden niet multidisciplinair besproken. 
Er is enkel overleg tussen de geriater en de interne liaisonverpleegkundige. 
Andere disciplines worden apart aangesproken door de verpleegkundige. 

 

 Op de geriatrie afdeling werkt men met patiëntentoewijzing. We bevelen aan om dit 
doorgedreven te organiseren en de verantwoordelijke verpleegkundigen ook te betrekken 
bij de zaalrondes en het multidisciplinair overleg. (Aanb)

 
 Het aanbod binnen de ergotherapie is erg ruim (Wii, valpreventiespel, aromatherapie en 

wekelijkse snoezelbaden, ROT training, cognitieve therapie …). (SP)
 

 In het kader van opsporen van malnutritie worden alle patiënten op geriatrie op 
ondervoeding gescreend (MNA = Mini Nutritional Assessment). De diëtiste is dagelijks 
aanwezig op de afdeling en werkt individuele voedingsschema’s uit. Wijzigingen in de
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voeding worden rechtstreeks doorgegeven naar de keuken. Bij risicopatiënten wordt een 
dagelijks voedingsbilan bijgehouden. Voedingsadviezen worden meegegeven bij ontslag. 
(SP) We bevelen aan om deze werkwijze uit te breiden naar de IL-werking. (Aanb) 

 
 De multidisciplinaire werking is niet optimaal georganiseerd. (TK) Ruimte voor verbetering 

situeert zich op volgende gebieden:

o Er zijn geen multidisciplinaire behandeldoelstellingen uitgeschreven. 
o Het patiëntendossier ondersteunt de multidisciplinaire werking niet optimaal. 

Gegevens zijn versnipperd aanwezig: de sociale dienst noteert nooit in het 
verpleegdossier en het eigen dossier is niet aanwezig op de afdeling. Andere 
disciplines noteren slechts beperkt in het dossier (bv. 1 lijn/week). 

o De vaste kinesist is slechts toegewezen voor 20 patiënten op de geriatrische 
afdeling. De andere patiënten worden opgevolgd door andere, wisselende 
kinesisten, maar zij zijn niet aanwezig op de multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen. In het weekend zijn het nog andere kinesisten (op 
zelfstandige basis).Deze werkwijze, gecombineerd met erg beperkte verslaggeving 
in het dossier vormt een risico voor de continuïteit van zorg en patiëntveiligheid. 

o De vaste kinesist (0,75 VTE) geeft dagelijks enkel in de voormiddag therapie Hij is 
niet betrokken bij testen in het kader van valpreventie. 

o Geriatrische patiënten kunnen onvoldoende beroep doen op de expertise van een 
psycholoog. De psycholoog is niet toegewezen aan de geriatrische afdelingen en 
maakt geen deel uit van het pluridisciplinaire team. (NC) Op het moment van de 
audit was de psycholoog bij geen enkele patiënt bij gevraagd. Uit gesprek blijkt dat 
dit nagenoeg nooit gebeurt, tenzij voor palliatieve patiënten. Depressieschalen 
worden niet afgenomen. Er is geen psycholoog aanwezig op multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen. 

o Een verslag van de wekelijkse multidisciplinaire patiëntenbesprekingen bevindt 
zich niet in het verpleegdossier van de patiënt en is erg beperkt (kort overzicht van 
de verschillende disciplines, uitgezonderd psycholoog). 

 

 Alle patiënten worden gescreend op valrisico. De screening is geïntegreerd in de 
anamnese. (AV) Er zijn algemene valpreventiemaatregelen uitgewerkt en een actieplan 
waarbij individuele maatregelen kunnen aangekruist worden. Er is een brochure 
valpreventie. (SP) In praktijk is er bij risicopatiënten geen multifactoriële valevaluatie en 
worden de individuele maatregelen niet steeds uitgevoerd (4/7 dossiers). Men fixeert zeer 
veel omwille van valpreventie (11/16 dossiers). (TK)

 

 Men slaagt er onvoldoende in om het psychosociale klimaat optimaal te organiseren. (TK)

o Men slaagt er onvoldoende in om de patiënten dagkledij te laten dragen (6/27 
patiënten op moment van de audit). 

o De eetzaal biedt onvoldoende ruimte om alle patiënten samen te laten eten 
(maximaal 12/30). Op moment van de audit aten 10 patiënten (van de 27) 
samen. 

o Realiteit- en oriëntatietraining gebeurt 24/24 (aanspreken, klok en kalender op 
kamers, …) maar infrastructurele aanpassingen in het kader van ROT (duidelijke 
signalisatie van lokalen, scheiding van rust en actieve ruimtes, … ) ontbreken. De 
bestemming van de lokalen (bv. verpleegpost, bergruimte, badkamer, …) wordt 
niet aangeduid met woordborden of pictogrammen. 

 

 Ontslag wordt van bij opname voorbereid. De sociaal verpleegkundige wordt direct 
betrokken bij de zorg. De ontslagbrief is multidisciplinair opgebouwd en bevat alle 
noodzakelijke informatie om de continuïteit te verzekeren. De verschillende disciplines 
geven een verslag mee. (SP)
We bevelen aan om deze geïntegreerd op te maken. (Aanb) 

Zorgoverleg bij complexe thuiszorg werd het afgelopen jaar naar schatting een tiental keer 
georganiseerd. Men slaagt er erg vaak in om de huisarts aanwezig te laten zijn. Er is 
steeds iemand van de afdeling aanwezig op het overleg. (SP) 
Ruimte voor verbetering situeert zich op volgende gebieden (Aanb): 
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o Thuisbezoeken en probeerweekends ter voorbereiding van het ontslag gebeuren 
nooit. 

o Men heeft geen zicht op het percentage heropnames. 

 

 
Resultaten 

 
 In 2010 werden in totaal 3078 75-plussers opgenomen in het ziekenhuis. Hiervan werden 

634 patiënten (20%) opgenomen op de geriatrische afdeling. (AV)

 
 De gemiddelde bedbezetting op de geriatrische afdeling voor 2010 was 94%. Er waren 

38% rechtstreekse opnames. De gemiddelde ligduur bedroeg 24,5 dagen. (AV)
 

 Niet alle 75-plussers worden gescreend op een geriatrisch profiel. (NC) Van de 2444 
opgenomen 75-plussers op niet G afdelingen werden er 647 gescreend (= 26%). Alle 
gescreende patiënten met een positieve score voor een geriatrisch zorgprofiel (534) 
werden gevolgd door de interne liaison. 5% van de adviezen houdt een overname op de 
afdeling geriatrie in. (AV)

 
 In 2010 waren er in het dagziekenhuis 463 patiëntencontacten. Er worden hoofdzakelijk 

diagnostische consulten uitgevoerd (80%). (AV)
 

 Op de afdelingen zijn heel wat folders beschikbaar over specifieke problematiek (vallen, 
hulpmiddelen, ondervoeding, …). Daarnaast is er ook nog een afdelingsbrochure en een 
brochure over de interne liaisonwerking. (SP)
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14 Zorg voor oncologische patiënten 
 
 

Situering 
 

 Er werd gesproken met de oncologiecoördinator, een oncoloog-radiotherapeut en de 
hoofdverpleegkundigen van het oncologisch daghospitaal en de hospitalisatieafdeling 2F 
(afdeling gastro-enterologie).
Er werden 8 dossiers ingekeken. 

 

 Het gebruik van cytostatica was ook een aandachtspunt bij het bezoek aan de apotheek.

 

Beleid en strategie 
 

 Vorig jaar werd een nieuwe oncologiecoördinator aangesteld. Dit had op beleidsmatig vlak 
een aantal veranderingen tot gevolg. Zo werd eind vorig jaar een multidisciplinaire 
commissie, zoals wettelijk verplicht, voor het eerst opgericht. Daarmee samenhangend 
werden een aantal kleinere werkgroepen samengesteld, die tot taak kregen delen van het 
oncologisch multidisciplinair handboek op te maken, hierbij vertrekkend van het handboek 
van het UZ Gent. (AV)

Nu probeert men om alle disciplines daadwerkelijk bij de werking te betrekken en om meer 
cijfermateriaal te verzamelen. Zo heeft men geen idee in welke mate oncologiepatiënten 
op de MOC worden aangemeld, men schat dat 15% van de patiënten met een maligne 
tumor niet besproken wordt op de MOC. (TK) 

 

 Om de twee weken is er een MOC-vergadering binnen het Sint-Elisabethziekenhuis. De 
huisartsen worden telkens opgebeld en men slaagt er in op iedere MOC 1 à 2 huisartsen 
te ontvangen. (AV)

 
 De toediening van chemotherapie is geconcentreerd op het oncologisch dagziekenhuis, 

uitgezonderd 1 type (5-daagse) chemokuur die op de hospitalisatieafdeling 2Fwordt 
toegediend. (SP)

 

 Er werd recent een raamakkoord gesloten met het UZ Gent inzake de oncologie. Om de 
twee weken komt een professor gastro-enterologie de MOC’s bijwonen. Momenteel 
onderzoekt men ook de mogelijkheid om een service te bieden te Zottegem inzake 
hematologische aandoeningen. (AV)

 

 Voor de radiotherapie wordt vooral verwezen naar het UZ Gent. Men beschikt over een 
shuttledienst tussen beide ziekenhuizen voor deze patiëntengroep. (SP) Te Zottegem 
maakt een radiotherapeut deel uit van het team, zodat een goede opvolging van de 
bestraalde patiënten mogelijk is.(AV)

 
 

Middelen 

 
 Op het dagziekenhuis en op de afdeling 2F is telkens een extravasatie- en een morskit 

aanwezig, samen met een handleiding. Deze bevatten al het noodzakelijke materiaal en 
worden maandelijks gecontroleerd op volledigheid en vervaldata. Hetzelfde geldt voor een 
aantal andere kits: zuurstofkit, mondzorgdoos, blaascatheterisatiebox, ascitespunctiebox. 
(AV)
Voor het transport van cytostatica wordt gewerkt met gesloten transportboxen, waarbinnen 
de cytostatica zelf nog in een verpakking zitten. Voor de toediening van de producten 
maakt men gebruikt van een gesloten systeem. (AV) 
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 Men heeft nood aan meer gegevens inzake registratie van en feedback over oncologische 
aandoeningen, om zo een beeld te krijgen van de kwaliteit van zorg. Zo ontbreekt nu een 
opvolging van de gegeven therapieën, cijfers over het al dan niet volgen van de richtlijnen 
uit het oncologisch handboek, … (TK) Een elektronisch systeem zou hierbij nuttig kunnen 
zijn.

 

 Sinds kort is men overgeschakeld op een elektronische kankerregistratie. (AV)
 

 Momenteel ligt het dagziekenhuis ver van de ingang en van de parking van het 
ziekenhuis. We raden aan na te gaan of er geen mogelijkheid bestaat om nabij de ingang 
van het (nieuwe) dagziekenhuis een parking voor te behouden voor de dagpatiënten. 
(Aanb)

 
 

Medewerkers 

 
 Er is een gemeenschappelijke equipe en een gemeenschappelijke hoofdverpleegkundige 

voor het chirurgisch en het niet-chirurgisch dagziekenhuis, inclusief behandelzalen. Toch 
zijn er binnen deze equipe een aantal personeelsleden die enkel binnen het oncologisch 
dagziekenhuis werken. Voor de andere personeelsleden werd een verdeelsleutel 
gehanteerd. Aldus ziet het personeel van het oncologisch dagziekenhuis er als volgt uit:

o 0,5 VTE hoofdverpleegkundige 
o 4,00 VTE verpleegkundige bachelors 
o 1,3 VTE gegradueerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5 

Al deze verpleegkundigen hebben de vereiste ervaring in het toedienen van 
chemotherapie of hebben een bijkomende opleiding oncologie gevolgd. De 
hoofdverpleegkundige heeft naast haar kaderopleiding een opleiding palliatieve zorg 
gevolgd en maakt deel uit van de palliatieve stuurgroep. 

De ondersteunende equipe is ook gemeenschappelijk voor beide daghospitalen en 
bestaat uit logistieke medewerkers (5,15 VTE) en administratieve medewerkers (3,6 VTE, 
3,8 vanaf oktober). (AV) 

 

 Voor de begeleiding van oncologische patiënten kan men beroep doen op het PST. De 
psycholoog wordt ad hoc ingeschakeld (107 contacten in 2010), net als de sociaal 
assistente (954 contacten). (AV)

 
 Men beschikt op de afdeling 2F niet over een dienstspecifiek inscholingsprogramma en 

een stappenplan voor nieuwe zorgverleners en/of stagiaires. (TK) Dit is in ontwikkeling.

 
 

Processen 
 

 Men werkt met een aparte wachtzaal en inschrijvingsbalie voor het oncologisch 
dagziekenhuis om zo voldoende privacy te kunnen bieden aan de patiënten. De patiënten 
worden gespreid opgenomen (per 2 patiënten) en genieten van een voorrangssysteem in 
het labo. De bloeduitslagen worden geprint op het dagziekenhuis, waarna de arts 
onmiddellijk het voorschrift maakt. Intussen start men met de voorbereiding van de 
patiënten (adjuvante medicatie). Op die manier kan men nog voor de middag starten met 
de eigenlijke chemokuur. (SP)

 
 Er zijn verschillende soorten voorschriften voor chemotherapie in omloop. Sommige artsen 

maken een voorschrift op via een Excel-file, andere werken met voorgedrukte formulieren 
terwijl nog andere artsen een volledig handgeschreven voorschrift opstellen met en 
identieke lay-out. Gebrek aan ingebouwde controles kan een risico op fouten inhouden, 
zoals blijkt in de praktijk. (TK) Best evolueert men naar een elektronisch voorschrift met 
ingebouwde controlesystemen. (Aanb)
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 De verpleging werkt men een oncologisch verpleegdossier, waarbij zij het medisch 
voorschrift overschrijven en deze fiche gebruiken als controle als de chemotherapie op het 
dagziekenhuis aankomt. Deze fiche is beter aangepast om te gebruiken als verpleegblad 
voor de toediening en voor de MVG-score, anderzijds houdt het overschrijven een risico in 
op fouten. Best evolueert men naar een formulier dat als voorschrift en als toedieningsblad 
kan dienen. (Aanb)

 

 Wanneer er zich ’s nachts en tijdens het weekend problemen voordoen, kan men steeds 
een beroep doen op de wacht van de gastro-enterologen of de algemene wacht van de 
internisten. (AV)

 
 De onderhoudsploeg heeft duidelijke aangepaste richtlijnen omtrent het poetsen en 

opruimen van gemorste producten op de afdelingen waar chemotherapie wordt 
toegediend. (AV)

 
 

Resultaten 
 

 Er wordt veel aandacht besteed aan patiëntgeoriënteerde zorg. (SP) Naast de vele 
aandacht die gaat naar het correct en volledig informeren van patiënten zijn er ook een 
aantal initiatieven rond comfortzorgen uitgewerkt. Op het dagziekenhuis is er een lokaaltje 
waar pruikadvies en schoonheidszorgen (manicure, pedicure, gelaatsverzorging, 
bandanagebruik, …) worden aangeboden. Op de afdeling is er een eetzaal met een buffet 
waar men zelf een koude maaltijd kan samenstellen. Hierbij wordt men geholpen en 
geadviseerd door een butler. Voor de mensen die geen gebruik wensen te maken van de 
eetzaal of liever op de kamer blijven, gaat hij langs om te informeren naar wat de mensen 
als middagmaal wensen en brengt hij de maaltijd daarna op de kamer. Ook de partner kan 
hier blijven eten of een drankje nuttigen tegen een zeer democratische prijs. (SP) 
Aansluitend is een zaal met zetels waar de mensen kunnen rusten of waar de 
infuustherapie kan gegeven worden. Van deze semipublieke plaats maakt men ook 
gebruik om informatie aan te bieden onder de vorm van folders en wisselen patiënten 
onderling ervaringen uit.

 

 Best worden, naast een aantal activiteitengegevens (aantal patiënten, bezetting, verdeling 
volgens leeftijd en geslacht…) meer indicatoren geregistreerd die een beeld geven van de 
kwaliteit van de zorg (registratie extravasaties, complicaties, tevredenheid van de 
patiënten, resultaten van 5FU-oppervlaktestaalnames, toegankelijkheid en snelheid van 
de zorg (waarbij men gaat kijken hoe snel de patiënt een eerste gesprek krijgt en hoe snel 
de volledige therapie wordt afgerond), voorschrijffouten, toedieningsfouten, ziektevrije 
overleving, globale overleving, afwijkingen van het oncologisch handboek, attractiviteit 
binnen de regio, …). (Aanb)

 

 Het aantal MOC-besprekingen van 2010 was: in 2008: 333, in 2009: 329 en in 2010: 437.

(AV) 
Men schat dat 15% van de nieuwe patiënten geen MOC-bespreking krijgt. (TK) Er wordt 
momenteel onderzocht hoe men een beter zicht kan krijgen op alle patiënten die een 
maligniteit vertonen. 


